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controlerend) waarover de raad in 2012 een besluit zal nemen.
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Onderwerp: Termijnagenda 2012
Reg.nummer: 2011/507147

1. Inleiding
De termijnagenda 2012 wordt vastgesteld op basis van de begroting en de nog
lopende onderwerpen uit 2011. Dat leidt tot een overzicht van de
beleidsvoornemens waarover de raad in 2012 een besluit dient te nemen. De
termijnagenda is slechts een deel van het totaalbestand van actiepunten en afspraken
tussen het college en de commissie/raad. Termijnagendapunten betreffen alleen
kaderstellende en controlerende onderwerpen: deze onderwerpen worden ter
advisering aangeboden aan een commissie, waarna besluitvorming in de raad kan
plaatsvinden.

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:
 Kennis te nemen van de voortgang van de termijnagenda 2011
 De termijnagenda 2012 vast te stellen.

3. Beoogd resultaat
Het inzichtelijk maken van de beleidsvoornemens voor 2012 o.b.v. de
ontwerpbegroting 2012 met de daarbij behorende planning teneinde de raad te
faciliteren bij het sturen op hoofdlijnen.

4. Argumenten
4.1 Inzicht in werkvoorraad commissies en raad
Met behulp van de termijnagenda wordt aan de raadsleden inzicht geboden in
de kaderstellende en controlerende onderwerpen die voor 2012 op de agenda staan.
Een belangrijk onderdeel van de termijnagenda bestaat uit de geplande behandeling
in commissies en raad van de planning- en controldocumenten.
4.2. Continu proces van afdoening
Gedurende het kalenderjaar worden termijnagendapunten afgedaan. De
inhoudelijke afdoening vindt altijd plaats in een commissie- of raadsvergadering.
De voortgang van de afdoening gebeurt in de applicatie BeleidsBestuurlijke
Planning (BBP)
4.3 Het proces van behandeling van nieuwe onderwerpen gebeurt via startnotities
Voor nieuwe onderwerpen is het van belang dat het te volgen proces weergegeven
wordt in een startnotitie. Voor raad en college is er dan duidelijkheid over
bijvoorbeeld wanneer welke notitie verschijnt, er inspraak plaatsvindt en
participatie vanuit college en/of raad is, etc.
Bij de volgende onderwerpen is een startnotitie voorzien voor de nota’s
Gebiedsvisie Prins Bernhardlaan , Discussiestuk inzet kantorenleegstand en de
Cultuurnota 2013 – 2016.

Raadsstuk
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5. Kanttekeningen
5.1. Planningen kunnen aan wijziging onderhevig zijn.
De aangegeven planning is indicatief. De inzet is om de aangegeven planning te
halen, maar planningen zijn onderhevig aan meerdere factoren, zoals
ontwikkelingen in de stad, in de organisatie en tijdens het bestuurlijke overleg over
de onderwerpen. Dit kan leiden tot aanpassing van de planning. De reden van het
uitstel wordt door de portefeuillehouder gemeld aan de commissie. In de
termijnagenda 2012 zijn een aantal onderwerpen opgenomen die niet in 2011 zijn
afgedaan.

6. Voortgang termijnagenda 2011-11-16
In onderstaand overzicht staat per programma aangegeven het aantal punten dat in
2011 is (of nog wordt) afgedaan, het aantal punten dat doorloopt in 2012 en het
aantal nieuwe punten voor 2012.

programma totaal
2011

afgedaan
2011

naar 2012 nieuw
2012

totaal
2012

1 7 6 1 zie toelichting a 4 5
2 6 6 - 7 7
3 8 7 1 zie toelichting b. 3 3
4 15 14 1 4 5
5 34 13 21 zie toelichting c. 6 27
6 10 7 3 6 9
7 7 4 3 zie toelichting d. 4 4
8 6 3 3 5 8
9 14 6 8 4 12
10 11 11 - 10 10
Totaal 118 77 41 49 90

Met uitzondering van de punten uit programma 5 zijn de meeste
termijnagendapunten in 2011 afgedaan. Deze termijnagenda-onderwerpen zijn
doorgeschoven naar 2012.
Toelichting:
a. Punt 411 Digitale dienstverlening is deels afgemeld, deels (onderscheidend

tarief) opgenomen als nieuw punt.
b. Punt 428 Welzijnsaccommodaties is overgeheveld van programma 3 naar

programma 5 en opnieuw geformuleerd. Zie “maatschappelijk vastgoed”
c. In programma 5 staan de bestemmingsplannen vermeld, die in de loop van het

jaar aan de commissie of raad worden voorgelegd. Het kan dan een concept-
ontwerpbestemmingsplan (A) zijn, een ontwerpbestemmingsplan (B) dat wordt
vrijgegeven voor inspraak of het vaststellen van het bestemmingsplan incl.
verwerking inspraak (C).A en B. worden voorgelegd aan de commissie
ontwikkeling, C vergt een raadsbesluit. Omdat A, B, en C mogelijk de nodige
debattijd in de commissie vergen is bij ieder bestemmingsplan in de
termijnagenda 2012 aangegeven wat de planning is. Bij de jaarlijkse evaluatie
van het meerjarenplan Bestemmingsplannen, naar verwachting in het voorjaar
2012 in de commissie ontwikkeling, worden de consequenties voor de planning
van de afzonderlijke bestemmingsplannen besproken. Deze aangepaste
planningen worden t.z.t. in de termijnagenda (BBP) verwerkt.

d. Minimabeleid, Participatiebeleid, Juridische structuur Paswerk (resp. de
nummers 490, 491 en 492) zijn opgenomen binnen de nieuwe
termijnagendapunten Sociaal Domein
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7. Selectie belangrijkste onderwerpen 2012.
Tijdens de werkconferentie op 25 mei 2011 is afgesproken op een moment in het
jaar de belangrijkste onderwerpen te benoemen. Achtergrond hiervan was dat de
kaderstellende rol van de raad kan worden versterkt als voor een aantal belangrijke
onderwerpen tijd en ruimte gemaakt kan worden. Het college stelt voor een aantal
onderwerpen, die in de termijnagenda 2012 zijn opgenomen in dit kader te
benoemen:

7a. Sociaal Domein
De transitie Sociaal Domein richt zich op het uitwerken en implementeren van een
modern en betaalbaar systeem voor activering en ondersteuning in Haarlem.
Daarvoor is sturing nodig op de onderlinge verbindingen tussen de drie
decentralisaties (AWBZ, WWnV, Jeugdzorg) en de vijf praktijkwerkplaatsen die
genoemd zijn in de nota Hof 2.0. Termijnagendapunten betreffende het Sociaal
Domein zijn verwerkt in de programma’s 3, 4 en 7. Ook wordt gekeken naar huidig
beleid en de wijzigingen die daarin wellicht nodig zijn om vanuit dezelfde
uitgangspunten naar activering en ondersteuning in de stad te kijken.
De Raad zal regulier over de stand van zaken transitie Sociaal Domein worden
geïnformeerd (per informatiebrief en/of Raadsmarkt). Naast algemene voortgang
gaat het dan over integrale analyse (verbindingen) sociaal domein, regionale
samenwerkingsvormen etc. Voorts is in programma 1. het overkoepelende
document betreffende het transitieprogramma Sociaal Domein opgenomen.

7b.Traject Herijking bezuinigingen
De definitieve besluitvorming in de raad over de bezuinigingen én herijking vindt
plaats bij de kadernota 2012. Deze staat gepland in juli 2012. Bij dit traject worden
commissies en raad regelmatig betrokken. De raad wordt over de inrichting van dit
traject binnenkort geïnformeerd.

7c. Diverse (visie)documenten
Voor 2012 zullen met name onderstaande onderwerpen tijd vragen in de betrokken
commissies en raad:

1. Verzakelijking subsidiesystematiek
2. Bouwleges
3. Nota Grondbeleid
4. De economische agenda
5. Cultuurnota
6. Visie Beheer en Onderhoud
7. Strategische visie sportaccommodaties

Vanuit de termijnagendapunten 2011zijn nog een aantal visiedocumenten
doorgeschoven die in 2012 worden afgerond.

8. De visie op regionale samenwerking
9. De woonvisie
10. De parkeervisie
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8. Uitvoering
Op basis van deze termijnagenda wordt de jaarplanning 2012 voor de commissies
en daaruit volgend de raad gemaakt. Gedurende het jaar zal de voortgangsbewaking
regelmatig aan de orde komen tijdens het overleg tussen presidium en college of in
het overleg tussen commissievoorzitter en collegeleden.

9. Bijlagen
Termijnagenda 2012

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris de burgemeester

10. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit:
De termijnagenda 2012 vast te stellen.

Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie)

De griffier De voorzitter



2012 Programma 1

Nieuwe
punten
voor 2012

Onderwerp Actuele
Planning

Omschrijving Status Herkomst Stand van zaken

nieuw Digitale dienstverlening planning Onderzoek naar mogelijkheid van een onderscheidend tarief voor
fysieke en digitale dienstverlening.

termijn
agenda
2011

deels uit 2011

nieuw Verzakelijking
subsidiesystematiek

mrt-12 Een van de speerpunten uit het Coalitieprogramma is de
verzakelijking van de gemeentelijke subsidiesystematiek. In de
kadernota 2010 is de ambitie van de coalitiepartners raadsbreed
vertaald. In 2011 is daarover een startnotie vastgesteld door het
college en besproken in de commissie Bestuur.

begroting

nieuw Termijnagenda 2013 dec-12 Jaarlijkse vaststelling termijnagenda jaarlijks

nieuw Sociaal Domein,
consequenties
(gedachtegoed achter)
transitie voor staand
beleid)

feb-12 Door de visie die beschreven staat in de vastgestelde nota HOF
2.0 en de daarin gehanteerde uitgangspunten t.a.v. de
rolopvatting van de gemeente (actief burgerschap,
zelfredzaamheid en eigen kracht) zal reeds vastgesteld beleid
wellicht moeten worden bijgesteld. De eventuele bijstellingen
betreffen de programma's 3, 4 en 7 en worden integraal naar de
Raad gebracht.

begroting betreft overkoepelend document;

410 Regionale
Samenwerking
(regionale bestuurlijke
agenda)

mrt-12 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, recreatie/groen is een belangrijk
uitgangspunt voor het college. In januari 2012 een expertmeeting
voor de raad; 1e kwartaal visie en regionale agenda.

termijn
agenda
2011

Zie motie 25 bij raadsbehandeling begroting 2012



Programma 2
Nieuwe
punten
voor 2012

Onderwerp Actuele
Planning

Omschrijving Status Herkomst Standvanzaken

nieuw Begroting VRK 2013 jun-12 Jaarlijks vaststelling zienswijze raad op begroting VRK jaarlijks

nieuw Rekening VRK 2011 jun-12 Jaarlijks vaststelling zienswijze raad op rekening VRK jaarlijks

nieuw Uitbreiding Wet Bibob mei-12 Zodra de wijziging van de wet BIBOB inwerking treedt, worden
voorstellen gedaan om deze te gaan toepassen voor de
screening van vastgoedtransacties waarbij de gemeente partij is.
Tevens worden in 2012 beleidsvoorstellen gedaan voor de
toepassing van het BIBOB instrument op bouwvergunningen.

begroting
2012

nieuw Actieprogramma minder
regels, meer service
2013

nov-12 Evaluatie van het jaarlijkse actieprogramma 2012 Minder Regels
en Meer Service en voorstellen voor nieuw programma 2013

jaarlijks

nieuw Bouwleges jun-12 Nieuwe methodiek leges en raming begroting
2012

nieuw Nota toetreding RUD jun-12 In 2011 is een convenant getekend dat Haarlem aansluit bij een
RUD i.o. Toetreding is de volgende stap.

begroting
2012

nieuw Actieprogramma
Integrale Veiligheid en
Handhaving 2013

okt-12 Jaarlijks vast te stellen actieprogramma, met als basis de
kadernota IVH 2012-2016

jaarlijks



Programma 3
Nieuwe
punten
voor 2012

Onderwerp Actuele
Planning

Omschrijving Status Herkomst Standvanzaken

nieuw Sociaal Domein;
herijking en
aanscherping
kaderstelling

apr-12 In de nota Hof 2.0 is een eerste visie omschreven van een nieuw
systeem van activering en ondersteuning in Haarlem. In de
kaderstellingsnota 'transitie sociaal domein' worden deze
uitgangspunten aangescherpt. Keuzes en consequenties
(inhoudelijk, financieel en m.b.t. partners) worden voorgelegd.
Deze aangescherpte kaderstelling wordt verder uitgewerkt in een
beleidsnotitie 'ondersteuning' (WMO-beleidsplan)

progr.SD

nieuw Sociaal Domein;
praktijkwerkplaats
huishoudelijke hulp

feb-12 Stappenplan aanbesteding progr.SD

nieuw Sociaal Domein;
beleidsnotitie
'ondersteuning'

sep-12 Uitwerking van de aangescherpte kaderstelling en bijstelling
prestaties partners (WMO-beleidsplan)

progr.SD

Programma 4
Nieuwe
punten
voor 2012

Onderwerp Actuele
Planning

Omschrijving Status Herkomst Stand van zaken

445 Sportverenigingen –
Bedrijfsleven

mrt-12 Bevorderen samenwerking en kennisoverdracht. Zie Motie 34 bij
begroting 2011.

AO Uitvoering termijn-
agenda
2011

STZ/jos

nieuw Leerplicht dec-12 Jaarverslag Leerplicht en Regionaal Meldpunt Coördinatie
(inclusief voortijdig schoolverlaten)

begroting
2012

nieuw Beleidsuitvoeringsplan
Sportaccommodaties

dec-12 Beleidsuitvoeringsplan (vervolg op nota Strategisch
huisvestingsplan sportaccommodaties 2010-2014)

begroting
2012

nieuw Sociaal Domein;
herijking en
aanscherping
kaderstelling

apr-12 In de nota Hof 2.0 is een eerste visie omschreven van een nieuw
systeem van activering en ondersteuning in Haarlem. In de
kaderstellingsnota 'transitie sociaal domein' worden deze
uitgangspunten aangescherpt. Keuzes en consequenties
(inhoudelijk, financieel en m.b.t. partners) worden voorgelegd.
Voor de decentralisatie Jeugdzorg wordt deze visie voor de
ondersteuningskant van Jeugd uitgewerkt naar richtinggevende
kaders.

progr.SD

nieuw Sociaal Domein;
Beleidsnotitie Jeugdzorg

sep-12 Uitwerking van de aangescherpte kaderstelling in een beleidsplan
en prestaties Central Jeugd en Gezin.

progr.SD



Programma 5
Nieuwe
punten
voor 2012

Onderwerp Actuele
Planning

Omschrijving Status Herkomst Stand van zaken

446 Regionale woonvisie apr-12 Is in 2011 voorafgegaan door startnotitie. Met specifieke
aandacht voor o.a. lagere inkomensgroepen, kwaliteit particuliere
woningen, senioren/speciale doelgroepen, voorkomen
huisuitzettingen, duurzaamheid en stimuleren doorstroming.Zie
ook de moties 45, 53 en 74 ‘collectief particulier
opdrachtgeverschap’, ‘scheefwonen-doorstromen’, ‘illegale
onderverhuur’ bij begroting 2011;

termijn-
agenda
2011

Planning: december 2011 concept vrijgeven voor
inspraak en in april 2012 definitief vaststellen. Zie de
moties 1, 32 en 43 bij raadsbehandeling begroting 2012

448 Nota Grondbeleid mrt-12 Waarin aandacht te besteden aan:
- herdefiniëring strategisch bezit
- beheer en exploitatie strategisch bezit
- beheer, exploitatie en onderhoud gemeentelijk bezit (incl.
protocol 'snipperstukjes')
- Interne sturing en beheersing afd. vastgoed

AO Uitvoering termijn-
agenda
2011

Zie motie 14 en 37 bij raadsbehandeling begroting 2012

nieuw Maatschappelijk
vastgoed; opzetten
strategische
accommodatieplanning

dec-12 Onderzoek naar de organisatie van het maatschappelijk vastgoed
in brede zin. In dit onderzoek wordt aandacht besteed aan het
beheer van maatschappelijk vastgoed (professioneel beheer,
bezetting, multifunctioneel gebruik e.d.) en strategische
accommodatieplanning (vrij vertaald het afstaemmen van vraag
en aanbod van maatschappelijk vastgoed). De motie van het 18
februari 2010 waarin college is gevraagd een visie te ontwikkelen
t.a.v. gebruik welzijnsaccommodaties en evaluatie beheer
accommodaties op te stellen wordt in de onderwerp
ondergebracht.

(conform plan van aanpak professionalisering vastgoed)
Hiermee vervalt actiepunt 428 in termijnagenda 2011 in
programma 3.

450 Gebiedsvisie Schoterbos mrt-12 Betreft vaststellen gebiedsvisie. De ontwerpgebiedsvisie is
vrijgegeven voor inspraak in dec 2011

AO Uitvoering termijn-
agenda
2011

451 Gebiedsvisie
Boerhaavewijk

mrt-12 Betreft vaststellen gebiedsvisie. De ontwerpgebiedsvisie is
vrijgegeven voor inspraak in maart 2011

AO Uitvoering termijn-
agenda
2011

453 Regionaal
Actieprogramma (RAP)

mrt-12 Als uitvloeisel van regionale woonvisie wordt een regionaal
actieprogramma voor Zuid-Kennemerland en IJmond opgesteld.
RAP heeft tevens een relatie met de Woonvisie.

termijn-
agenda
2011

nieuw Regionale
huisvestingsverordening

nov-12 Gewijzigde regelgeving ivm in werkingtreding nieuwe
Huisvestingswet

begroting
2012

455 Verkoop vml.
Fietsznfabriek/
Drijfriemenfabriek

apr-12 AO Uitvoering termijn-
agenda
2011

nieuw Gebiedsvisie Prins
Bernhardlaan

mrt-12 STARTNOTITIE



457 Bestemmingsplan
Slachthuisterrein

jun-12 2e kwartaal 2012 concept-ontwerp; 4e kwartaal 2012 ontwerp; 1e
kwartaal 2013 vaststellen BP

AO Uitvoering MJP BP

458 Bestemmingsplan
Binnenduinrand, 1e
Herziening

sep-12 3e kwartaal 2012 concept-ontwerp; 4e kwartaal ontwerp 2012; 1e
kwartaal 2013 vaststellen BP

AO Uitvoering MJP BP

459 Bestemmingsplan
Bakenes

mrt-12 1e kwartaal 2012 concept-ontwerp; 3e kwartaal ontwerp 2012; 4e
kwartaal 2012 vaststellen BP

AO Uitvoering MJP BP

460 Bestemmingsplan
Poelpolder

mrt-12 1e kwartaal 2012 concept-ontwerp; 2e kwartaal 2012 ontwerp; 3e
kwartaal 2012 vaststellen BP

AO Uitvoering MJP BP

463 Gebiedsvisie Europawijk
Noord

dec-11 Betreft vaststellen gebiedsvisie. Ontwerpgebiedsvisie vastgesteld
dec. 2011.

AO Uitvoering 11-jan-11

466 Gebiedsvisie
Schouwbroekerplas

mrt-12 Betreft vaststellen gebiedsvisie; Ontwerpgebiedsvisie is
vastgesteld jan. 2010

AO Uitvoering termijn-
agenda
2011

besluitvorming loopt samen met Gebiedsvisie Europawijk
Noord.

467 Gebiedsvisie
Houtplein/Dreef

jun-12 Betreft vaststellen gebiedsvisie. Ontwerpgebiedsvisie is
vastgesteld dec. 2011.

AO Uitvoering termijn-
agenda
2011

470 Bestemmingsplan
Zomerzone Noord

mrt-12 2e kwartaal 2011 concept-ontwerp vastgesteld; 4e kwartaal 2011
ontwerp vrijgegeven voor inspraak; 1e kwartaal 2012 vaststellen
BP

AO Uitvoering MJP BP

471 Bestemmingsplan
Burgwal

jun-12 4e kwartaal 2011 concept-ontwerp vastgesteld; 2e kwartaal 2012
ontwerp; 4e kwartaal 2012 vaststellen BP

AO Uitvoering MJP BP

472 Bestemmingsplan
Spaarndamseweg

mei-12 4e kwartaal 2011 concept-ontwerp; 2e kwartaal 2012 ontwerp; 3e
kwartaal 2012 vaststellen BP

AO Uitvoering MJP BP

473 Bestemmingsplan Bosch
en Vaart

mrt-12 4e kwartaal 2011 concept-ontwerp; 1e kwartaal 2012 ontwerp; 3e
kwartaal 2012 vaststellen BP

AO Uitvoering MJP BP

474 Bestemmingsplan
Zijlweg e.o.

jun-12 2e kwartaal 2012 concept-ontwerp; 4e kwartaal 2012 ontwerp; 1e
kwartaal 2013 vaststellen BP

AO Uitvoering MJP BP

476 Bestemmingsplan Oude
Stad

mrt-12 1e kwartaal 2012 concept-ontwerp; 3e kwartaal 2012 ontwerp; 4e
kwartaal 2012 vaststellen BP (incl. Ontwikkelingen Oude
Groenmarkt/vdTak)

AO Uitvoering MJP BP

478 Gebiedsvisie
Campus/Overkluizing

jun-12 Startnotitie gebiedsvisie Zijlweg - Randweg is vastgesteld in april
2011; Ontwerpgebiedsvisie vrijgeven voor inspraak in dec 2011;
Vaststellen gebiedsvisie 2e kw 2012

AO Uitvoering MJP BP

483 Bestemmingsplan
Nieuwstad

mrt-12 4e kwartaal 2011 concept-ontwerp vastgesteld; 1e kwartaal 2012
ontwerp; 2e kwartaal 2012 vaststellen BP

AO Uitvoering MJP BP

nieuw Bestemmingsplan Spaar
& Hout

jun-12 2e kwartaal 2012 concept-ontwerp; 3e kwartaal 2012 ontwerp; 1e
kwartaal 2013 vaststellen BP

AO Uitvoering MJP BP

nieuw Bestemmingsplan
Koninginnebuurt

mrt-12 1e kwartaal 2012 concept-ontwerp; 3e kwartaal 2012 ontwerp; 4e
kwartaal 2012 vaststellen BP

AO Uitvoering MJP BP

nieuw Bestemmingsplan
Schalkwijk Midden

jun-12 2e kwartaal 2012 concept-ontwerp vastgesteld; 4e kwartaal 2012
ontwerp; 1e kwartaal 2013 vaststellen BP

AO Uitvoering MJP BP



Programma 6
Nieuwe
punten
voor 2012

Onderwerp Actuele
Planning

Omschrijving Status Herkomst Stand van zaken

480 Economische agenda mrt-12 Startnotitie is in 2011 vastgesteld. Uitwerking loopt. AO Uitvoering Termijn-
agenda
2011

481 Discussiestuk inzet
kantorenleegstand

mrt-12 College wil met raad in gesprek over de mogelijkheden van het
inzetten van kantorenleegstand voor woningen. Zie ook Motie 52
‘van kantoor naar woning’ bij begroting 2011.

AO Uitvoering Termijn-
agenda
2011

STARTNOTITIE in maart in commissie

482 Actualisatie uitvoerings-
strategie nieuwbouw
Kantorenmarkt (i.s.m.
MRA)

mrt-12 Uitwerking loopt Termijn-
agenda
2011

nieuw Cultuurnota 2013-2016 dec-12 Beschrijving Cultuurbeleid en verdeling cultuursubsidies,
meerjarenafspraken culturele basisinfrastructuur Haarlem

begroting
2012

STARTNOTITIE in maart in commissie

nieuw Rekening 2011 Noord
Hollands Archief

mei-12 Jaarlijkse Jaarlijks vaststelling zienswijze raad op rekening Noord
Hollands Archief

begroting
2012

nieuw Begroting 2013 Noord
Hollands Archief

okt-12 Jaarlijks vaststelling zienswijze raad op begroting Noord Hollands
Archief

begroting
2012

nieuw Rekening 2011
Recreatieschap
Spaarnwoude

mei-12 Jaarlijkse Jaarlijks vaststelling zienswijze raad op rekening
Recreatieschap

begroting
2012

nieuw Begroting 2013
Recreatieschap
Spaarnwoude

okt-12 Jaarlijks vaststelling zienswijze raad op begroting Recreatieschap begroting
2012

nieuw Integraal
arbeidsmarktbeleid

dec-12 Opstellen nota t.b.v. vorming van regionaal arbeidsmarktbeleid,
beleid in MRA verband

begroting
2012



Programma 7
Nieuwe
punten
voor 2012

Onderwerp Actuele
Planning

Omschrijving Status Herkomst Stand van zaken

nieuw Rekening 2011 werkvoor-
zieningschap Paswerk

jun-12 Jaarlijkse Jaarlijks vaststelling zienswijze raad op rekening
Paswerk

begroting

nieuw Begroting 2012
werkvoorzieningschap
Paswerk

okt-12 Jaarlijks vaststelling zienswijze raad op begroting Paswerk begroting

nieuw Sociaal Domein;
herijking en
aanscherping
kaderstelling

apr-12 In de nota Hof 2.0 is een eerste visie omschreven van een nieuw
systeem van activering en ondersteuning in Haarlem. In het
Strategisch bedrijfsplan SZW zijn daarvoor uitgangspunten en
programmalijnen geformuleerd. Keuzes en consequenties
(inhoudelijk, financieel en m.b.t. partners) worden voorgelegd. In
het W&I beleidsplan wordt deze visie voor de activeringskant
verder uitgewerkt naar richtinggevende beleidskaders voor: Wet
Werken naar Vermogen; Handhaving; Schulddienstverlening;
Minimabeleid/participatiebeleid; Strategische allianties.

progr.SD Incl. de actiepunten: 0490, 0491 en 0492 uit 2011. Zie de
motie 36 bij raadsbehandeling begroting 2012

nieuw Sociaal Domein;
Beleidsnotitie Werk &
Inkomen

sep-12 Uitwerking van de aangescherpte kaderstelling en bijstelling
afspraken en prestaties parners (o.m. Paswerk).

progr.SD



Programma 8
Nieuwe
punten
voor 2012

Onderwerp Actuele
Planning

Omschrijving Status Herkomst Stand van zaken

497 Parkeervisie mrt-12 Is voorafgegaan door startnotitie. AO Uitvoering termijn-
agenda
2011

500 Verkeersstructuur
Schalkwijk 2020

sep-12 Betreft onderzoek verkeersontsluiting Schalkwijk i.v.m. verdere
ontwikkeling Schalkwijk

AO Uitvoering termijn-
agenda
2011

502 Routekeuze HOV-
busverbinding Haarlem
Noord

jun-12 Op basis van vervoer- en ruimtelijke afwegingen komen tot een
verantwoorde tracékeuze.

AO Uitvoering termijn-
agenda
2011

Zie motie 39 bij raadsbehandeling begroting 2012.

nieuw Ontwikkelen Regionaal
Dynamisch Verkeers-
Management (DVM) incl.
monitoring

jun-12 in samenwerking met Provincie Noord-Holland, mede afhankelijk
van instellen mobiliteitsfonds

begroting
2012

nieuw Maatregelen Regionale
Bereikbaarheidsvisie

mrt-12 Voorstel met uit te werken concrete maatregelen in het kader van
de Regionale Bereikbaarheidsvisie.

begroting
2012

nieuw Onderzoek opstarten
mogelijkheden voor
centrum voor
goederendistributie

dec-12 begroting
2012

nieuw Fietsparkeren jun-12 In 2012 volgt een nota fietsparkeren als één van de uitwerkingen
van de parkeervisie

begroting
2012

nieuw Onderzoek P&R-
voorzieningen

sep-12 Maakt deel uit van de uitwerking parkeervisie Betere benutting
bestaande P&R-voorzieningen en eventueel uitbreiding

begroting
2012



Programma 9
Nieuwe
punten
voor 2012

Onderwerp Actuele
Planning

Omschrijving Status Herkomst Stand van zaken

504 Haalbaarheidsonderzoek
lokale energiedienst

mrt-12 In beeld brengen of, en zo ja, welke besparingen dit kan
opleveren. In het kader van een ‘groene’ economie en het
energiezuiniger maken van de bestaande woningvoorraad.

AO Uitvoering termijn-
agenda
2011

506 Speelruimteplan mrt-12 Komt uit termijnagenda 2010 In dit plan wordt ook de realisering
van zandbakken meegenomen.

AO Uitvoering termijn-
agenda
2011

507 Beleidsplan
luchtkwaliteit

jun-12 Wordt voorafgegaan door startnotitie Het beleidsplan
luchtkwaliteit wordt definitief gemaakt met een
uitvoeringsprogramma

AO Uitvoering termijn-
agenda
2011

508 Ecologisch beleidsplan mrt-12 Is voorafgegaan door startnotitie. Onder meer aandacht voor
biodiversiteit, relatie bomen/dierenleven, verbindingszones voor
overvliegende en langskomende dieren oostzijde Haarlem.

AO Uitvoering termijn-
agenda
2011

509 Beleidskader
bodemsanering en
bodembeheer

jun-12 Startnotitie is vastgesteld in 2011. Beleidsplan wordt uitgewerkt. AO Uitvoering termijn-
agenda
2011

512 Grondbank realisatie apr-12 Grondbank AO Uitvoering termijn-
agenda
2011

nieuw Actualisatie Integraal
Waterplan

apr-12 Het betreft een actualisatie en uitwerking van het begin 2004
vastgestelde Masterplan. Het Uitvoeringsprogramma Water
Schalkwijk wordt geïntegreerd in deze actualisatie.

AO Uitvoering termijn-
agenda
2011

515 Aansluitverordening
riolering

dec-12 Uit termijnagenda 2010 AO Uitvoering termijn-
agenda
2011

516 Strategische beheerplan
wegen en oevers

apr-12 Uit termijnagenda 2010 AO Uitvoering termijn-
agenda
2011

nieuw Visie Beheer en
Onderhoud, meerjaren
Onderhoudsprogramma

apr-12 Toekomst Beheer en Onderhoud. begroting
2012

nieuw Duurzaamheidseducatie
Duurzaamheidscentrum

feb-12 Rapportage opstellen over onderzoeken begroting
2012

nieuw Gemeentelijk
Rioleringsplan (GRP)
2012 - 2016

dec-12 Opstellen meerjarenplan 2012 - 2016 begroting
2012



Programma 10
Nieuwe
punten
voor 2012

Onderwerp Actuele
Planning

Omschrijving Status Herkomst Stand van zaken

nieuw Programma begroting
2013

nov-12 Jaarlijkse vaststelling, zie P&C spoorboekje jaarlijks

nieuw Jaarrekening 2011 mei-12 Jaarlijkse vaststelling, zie P&C spoorboekje jaarlijks

nieuw Investeringsprogramma
2012-2017

jul-12 Jaarlijkse vaststelling, tegelijkertijd met de kadernota 2012. jaarlijks

nieuw Kadernota 2012 jul-12 Incl. herijking van de bezuinigingen.Jaarlijkse vaststelling, zie
P&C spoorboekje

jaarlijks

nieuw Bestuursrapportages
2012- 1 en 2

mrt-12 Jaarlijkse vaststelling, zie P&C spoorboekje
NB: 1e Berap in maart, 2e Berap in oktober

jaarlijks

nieuw Contractvorming en
contractbeheer bij
projecten (legal audit)

okt-12 Onderzoek ex. Artikel 213a Begroting
2012

nieuw Follow up audit inrichting
en werking Wet
algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo)

okt-12 Onderzoek ex. Artikel 213a Begroting
2012

nieuw Meldpunt openbare
ruimte (operational
audit).

dec-12 Onderzoek ex. Artikel 213a Begroting
2012

nieuw Aanbesteding
Accountant

jul-12 Begroting
2012

nieuw P&C-spoorboekje 2013 dec-12 Jaarlijkse vaststelling jaarlijks


