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524 jan-11 Strategisch 

personeelsbeleid

De nota Strategisch HRM verschijnt op korte termijn, 

hierin is de strategische personeelsplanning 

meegenomen.

PH M&S jan-11

523 feb-11 Inkoopbeleid Uit termijnagenda 2010 PH M&S feb-11

522 feb-11 Kredietaanvraag 

Digitaliseringsplan

Investering waarvoor in begroting nog geen besluit is 

genomen (incl. aspecten als open source, betaalde 

updates, bestede kredieten, formatieve 

consequenties)

PH M&S feb-11

415 apr-11 Kredietaanvraag 

ontwikkeling website en 

insite

Investering waarvoor in begroting nog geen besluit is 

genomen

Jvd

H

M&S apr-11

410 jul-11 Regionale 

samenwerking

Vooraf laten gaan door startnotitie Evaluatie 

samenwerkingsverbanden (inclusief oriëntatie eigen 

regionale rol en positie). Regionalisering, in casu de 

mogelijkheden tot beleidsmatige samenwerking op 

onder meer bereikbaarheid, huisvesting, economie, 

recre

EC STZ jul-11

411 jul-11 Digitale dienstverlening Onderzoek naar mogelijkheden beperking van het 

aantal fysieke loketten en openingstijden en de 

mogelijkheid van een onderscheidend tarief voor 

fysieke en digitale dienstverlening. 

Bij het spreidingsplan van de loketten wordt de 

samenstelling van wijken, 

Jvd

H

DV jul-11

416 jul-11 Verbonden Partijen Overzicht verstrekken over mogelijkheid wel/niet 

beëindigen van deelname aan verbonden partij bij 

Kadernota. Toezegging bij begroting 2011

PH CS jul-11

526 jul-11 Doelmatigheidsonderzoe

k (213a) VTU/VAT 

kosten

Meer inzicht bieden in de opbouw en de hoogte van de 

VTU/VAT kosten.

PH CS jul-11

54 sep-11 Verkoop/verhuur 

Zijlsingel

Wethouder houdt raad op de hoogte over 

verkoop/verhuur Zijlsingel aan UVW.

oud nummer: 1337

PH STZ sep-11

525 okt-11 Doelmatigheidsonderzoe

k (213a)  uitvoering 

hondenbeleid

O.m. ingaan op de vragen: 'hoe verloopt de uitvoering 

en handhaving' en 'hoe verhoudt Haarlem zich t.o.v. 

andere gemeenten'?

PH CS okt-11

518 nov-11 Programma begroting 

2012

Jaarlijkse vaststelling, zie P&C spoorboekje PH CS nov-11

521 nov-11 Bestuursrapportages 1 

en 2

Jaarlijkse vaststelling, zie P&C spoorboekje

NB: 2e Berap wordt in december 2011 vastgesteld

PH CS jul-11

414 dec-11 Termijnagenda 2012 Jaarlijkse vaststelling termijnagenda BS CS dec-11
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