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Kernboodschap Haarlem neemt samen met de gemeenten Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort 

deel in de gemeenschappelijke regeling bereikbaarheid Zuid-Kennemerland. Het 
bestuur van de regeling heeft de ontwerpbegroting -en het jaarplan voor 2020 
opgesteld. Deze stukken zijn aan de deelnemers voorgelegd, zodat deze hun 
zienswijze op de stukken kunnen geven. Deze zienswijzeprocedure is vastgelegd in 
de Gemeenschappelijke Regeling van Zuid-Kennemerland Bereikbaar.

Een belangrijk onderdeel van de regeling is het zogenoemde Mobiliteitsfonds. De 
deelnemende gemeenten storten hier jaarlijks een bij de start van de regeling 
overeengekomen bijdrage in. Ten laste van het fonds kunnen vervolgens projecten 
ter verbetering van de regionale bereikbaarheid worden uitgevoerd.
Voor 2020 zijn projecten begroot voor de Programmalijnen Fiets, Dynamisch 
Verkeersmanagement en Auto-infrastructuur.

Behandelvoorstel voor
commissie

De commissie Beheer wordt verzocht advies te geven aan de raad over het 
voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het 
raadsstuk in de raadsvergadering.

Relevante eerdere Raadsstuk Zienswijze Ontwerpverslag en jaarrekening 2017 gemeenschappelijke

besluiten regeling bereikbaarheid.
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Besluit College 
d.d. 28 mei 2019

1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.

de secretaris, de burgemeester.

Besluit Raad
d.d. .2.6. JUN 2019
(wordt ingevuld door de 
griffie)

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit:
1. Akkoord te gaan met de ontwerpbegroting van de GR bereikbaarheid 

Zuid-Kennemerland;
2. Dit standpunt als zienswijze aan het Bestuur van de GR Bereikbaarheid 

Zuid-Kennemerland mee te delen.

de griffier,

1. Inleiding

Haarlem neemt samen met de gemeenten Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort deel in de 
gemeenschappelijke regeling bereikbaarheid Zuid-Kennemerland. Het bestuur van de regeling heeft 
het ontwerp-jaarverslag en jaarrekening over 2018 en de ontwerpbegroting -en jaarplan 2020 
opgesteld. Deze stukken worden aan de deelnemers voorgelegd, zodat deze hun zienswijze op de 
stukken kunnen geven.

De stukken zijn op grond van de Wet GR uiterlijk 15 april 2019 toegezonden aan de raden van de 
deelnemende gemeenten.

Een belangrijk onderdeel van de regeling is het zogenoemde Mobiliteitsfonds. De deelnemende 
gemeenten storten hier jaarlijks een bij de start van de regeling overeengekomen bijdrage in. Ten 
laste van het fonds kunnen vervolgens projecten ter verbetering van de regionale bereikbaarheid 
worden uitgevoerd.
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2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:
1. Akkoord te gaan met de ontwerpbegroting van de GR bereikbaarheid Zuid-Kennemerland;
2. Dit standpunt als zienswijze aan het Bestuur van de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland 

mee te delen.

3. Beoogd resultaat

De gemeenteraad van Haarlem heeft kennis genomen van de Begroting en Jaarplan 2020 van Zuid- 
Kennemerland Bereikbaar en geeft ter behandeling in het Algemeen Bestuur van deze GR daarbij 
haar zienswijze op deze begroting.

4. Argumenten

Het voorstel past in het coalitieprogramma 2018-2022
De Bereikbaarheidsvisie en uitvoeringsagenda Zuid-Kennemerland, inclusief Mobiliteitsfonds, bieden 
samen met de SOR een kader voor de Haarlemse mobiliteitsaanpak. De ontwerpbegroting 2020 
wijkt niet af van eerdere besluitvorming.

Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid 
Zuid-Kennemerland kunnen de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten een zienswijze 
indienen op de ontwerpbegroting -en jaarplan.

Conform regionale bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland uit 2011
In maart en april 2011 hebben de raden van de gemeenten in Zuid-Kennemerland de Regionale 
Bereikbaarheidsvisie "Zuid-Kennemerland, bereikbaar door samenwerking" onderschreven. Het 
ontwerp-jaarplan 2020 bevat de plannen zoals die eerder zijn opgenomen in de Regionale 
bereikbaarheidsvisie uit 2011. Komend jaar zal de Bereikbaarheidsvisie worden geactualiseerd.

Financieel
De bijdrage van Haarlem over 2020 aan de regionale samenwerking is € 1.090.000,= en past binnen 
de kaders van de meerjarenbegroting.
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5. Risico's en kanttekeningen
Kanttekening

Afgelopen jaar zijn de financiën van de GR herschikt. Dit houdt het volgende in:

- Ten behoeve van het werkdeel van de begroting, zijn nieuwe afspraken omtrent BTW 
gemaakt, zodat alle BTW die compensabel is, ook daadwerkelijk, én op de juiste manier, 
gecompenseerd kan en zal worden (deze maatregel is budgetneutraal).
Overzichten van de actuele stand van zaken zijn nu ook periodiek eenvoudiger inzichtelijker 
te maken.

6. Uitvoering
Het orgaan van de Gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland zal na ontvangst 
van de zienswijze van de deelnemende gemeenten de documenten vaststellen, waarbij het de 
ingebrachte zienswijzen bij zijn besluitvorming zal betrekken.

7. Bijlagen
- Aanbiedingsbrief GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland met: 

- ontwerpbegroting -en jaarplan 2020
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