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DOEL: Besluiten 
De termijnagenda 2013 wordt vastgesteld op basis van de begroting 2013 en de nog lopende 
onderwerpen uit 2012. Dit leidt tot een overzicht van de beleidsvoornemens (kaderstellend, 
controlerend) waarover de raad in 2013 een besluit zal nemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B&W 
 
1. Het college stelt de raad voor de termijnagenda 2013 vast te stellen. 
2. Het besluit heeft geen financiële consequenties 
3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit 
4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, na advisering door alle commissies  

Raad: 
Besluit 

in te vullen door griffie 

Moties en amendementen 

in te vullen door griffie 

[ ] Conform [ ] Ja 

[ ] Gewijzigd [ ] Nee 

[ ] Aangehouden  

[ ] Afgevoerd Datum vergadering 
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Onderwerp: Termijnagenda 2013  
Reg.nummer: 2013/48527 
 
1. Inleiding 
De termijnagenda 2013 wordt vastgesteld op basis van de begroting en de nog 
lopende onderwerpen uit 2012. Dat leidt tot een overzicht van de 
beleidsvoornemens waarover de raad in 2013 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 2012 
 De termijnagenda 2013 vast te stellen. 

 
3. Beoogd resultaat 
Het inzichtelijk maken van de beleidsvoornemens voor 2013 o.b.v. de 
programmabegroting 2013 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 2013 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 registratie 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:  

 Gebiedsvisie Prins Bernhardlaan. 
 Decentralisatie Jeugdzorg 
 Decentralisatie AWBZ  
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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 2013 zijn mede daarom een aantal onderwerpen overgenomen die 
niet in 2012 konden worden afgedaan. 
 
6. Voortgang termijnagenda 2012 
In onderstaand overzicht staat per programma aangegeven het aantal punten dat in 
2012 is afgedaan, het aantal punten dat doorloopt in 2013 en het aantal nieuwe 
punten. Dit resulteert in een totaal aantal termijnagendapunten van 83 voor 2013. 
 
programma totaal  in 

2012 
afgedaan  
in 2012 

doorgeschoven 
naar 2013 

nieuw in 
2013 

totaal  in 
2013 

1 5 3 2 4 6 
2 7 6 1 5 6 
3 4 3 1 2 3 
4 6 6 0 2 2 
5 27 12 15 18 33 
6 9 7 2 7 9 
7 3 2 1 3 4 
8 8 5 3 1 4 
9 14 10 4 1 5 
10 12 11 1 7 8 
Totaal 95 65 30 50 80 

 
7. Toelichting op enkele onderwerpen in 2013. 
7a. Bestemmingsplannen 
In 2013 moet een groot aantal bestemmingsplannen worden vastgesteld vóór 1 juli 
2013 in verband met de nieuwe Wro. De planning is in deze termijnagenda 
opgenomen bij programma 5.  In de raadsmarkt op 14 februari is de raad hierover 
geïnformeerd. De raad zal in het voorjaar 2013 worden geïnformeerd over de 
voortgang. 
 
7b.Traject Kadernota  
Bij de Kadernota 2013 wordt de Takeninventarisatie betrokken. De discussie zal 
plaatsvinden aan het eind van het jaar. De raad is onlangs over de inrichting van dit 
traject geïnformeerd. 
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8. Uitvoering 
Op basis van deze termijnagenda wordt de jaarplanning 2013 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 2013 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
de secretaris    de burgemeester 
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10. Raadsbesluit 
 
De raad der gemeente Haarlem, 
 
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 
 
Besluit: 
De termijnagenda 2013 vast te stellen. 
 
Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie) 
 
De griffier    De voorzitter 



2013 Programma 1
Nieuwe 
punten 
voor 2013

Onderwerp Actuele 
Planning

Omschrijving Status Herkomst Stand van zaken

868 Digitale dienstverlening mrt-13 Onderzoek naar mogelijkheid van een onderscheidend tarief voor 
fysieke en digitale dienstverlening. 

AO Uitvoerinig termijn 
agenda 
2012

869 Termijnagenda 2013 feb-13 Jaarlijkse vaststelling termijnagenda AO Uitvoerinig termijn 
agenda 
2012

nieuw Dienstverleningsvisie okt-13 Herijking visie in relatie tot ontwikkelingen sociale media en 
sociaal domein

nieuw Voorbereiding 
Toekomstdossiers

dec-13 Ontwikkelingsstrategie Haarlem; een aantrekkelijke stad in een 
sterke regio, waarin ontwikkelingen en strategieën die voor de 
toekomst van de stad van belang zijn. Met name aandacht voor 
de economische en ruimtelijk fysieke ontwikkeling van de stad en 
de positionering van Haarlem in de MRA. (Thema;s: groei, 
bereikbaarheid, kwaliteit wonen en woonomgeving, Oost en 
West, sociale stabiliteit)

nieuw Takendiscussie dec-13 Takeninventarisatie (bij de Kadernota) t.b.v. Takendiscussie In plaats van toezegging 1060

nieuw Termijnagenda 2014 dec-13 Jaarlijkse vaststelling termijnagenda jaarlijks



Programma 2
Nieuwe 
punten 
voor 2013

Onderwerp Actuele 
Planning

Omschrijving Status Herkomst Standvanzaken

871 Uitbreiding Wet Bibob apr-13 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.

AO uitvoering termijn 
agenda 
2012

afdoeningsformulier is in de maak: nieuw beleid is 
uitgesteld tot 2015 in verband met de bezuinigingen

nieuw Begroting VRK 2014 jun-13 Jaarlijks vaststelling zienswijze raad op begroting VRK jaarlijks

nieuw Rekening VRK 2012 jun-13 Jaarlijks vaststelling zienswijze raad op rekening VRK jaarlijks

nieuw Actieprogramma minder 
regels, meer service 
2014

apr-13 Evaluatie van het jaarlijkse actieprogramma 2013 Minder regels 
en Meer Service een voorstellen voor nieuw programma 2014

jaarlijks

nieuw Actieprogramma 
Integrale Veiligheid en 
Handhaving  2014

okt-13 Jaarlijks vast te stellen actieprogramma, met als basis de 
kadernota IVH 2012-2016

jaarlijks

nieuw Toetreding RUD okt-13 Toetredingsbesluit GR Milieudienst IJmond



Programma 3
Nieuwe 
punten 
voor 2013

Onderwerp Actuele 
Planning

Omschrijving Status Herkomst Standvanzaken

880 praktijkwerkplaats 
huishoudelijke hulp 
(Sociaal Domein) 

mrt-13 Stappenplan aanbesteding AO uitvoering termijn 
agenda 
2012

Tevens betrekken regelgeving rijk terzake.

nieuw Decentralisatie AWBZ 
(Sociaal Domein)

nov-13 Informatienota over doel, resultaat, activiteiten met de thema’s  
toegang/toeleiding, sturing en financiën, inkoop, 
opdrachtgeverschap, (regionale) samenwerking in maart, waarna 
Keuzenota in juli en besluitvorming in november.

nieuw Opvang van Dak- en 
thuislozen

apr-13 Bespreking scenario's in voorjaar, definitief besluit bij Kadernota 
(vervolg op 'unilocatie')

Programma 4
Nieuwe 
punten 
voor 2013

Onderwerp Actuele 
Planning

Omschrijving Status Herkomst Stand van zaken

nieuw Transitie Jeugdzorg 
(Sociaal Domein)

nov-13 Informatienota over doel, resultaat, activiteiten met de thema’s  
toegang/toeleiding, sturing en financiën, inkoop, 
opdrachtgeverschap, (regionale) samenwerking in maart, waarna 
Keuzenota in juli en besluitvorming in november.

nieuw Leerplicht dec-13 Jaarverslag Leerplicht en Regionaal Meldpunt Coördinatie 
(inclusief voortijdig schoolverlaten)

jaarlijks



Programma 5
Nieuwe 
punten 
voor 2013

Onderwerp Actuele 
Planning

Omschrijving Status Herkomst Stand van zaken

nieuw Nota Grondbeleid apr-13 Discussie instrumentarium grondbeleid en rol gemeente nav motie /BBP 0830

nieuw Nota Onderhoud 
vastgoed

mrt-13 Onderhoudsnorm vastgoed (kwaliteitsnorm t.a.v. 
onderhoudsniveau vastgoed)

nieuw Nota Huur vastgoed sep-13 Huur - en verhuurbeleid vastgoed (kaderstellend)

nieuw Nota Erfpacht sep-13 Erfpachtbeleid (grondslag berekening en planning herzieningen)

nieuw Nota Meerjaren 
onderhoud

sep-13 Onderhoudslasten meerjaren obv onderhoudsnorm irt 
kwalteitsmeting vastgoed en actuele MJOP'n

nieuw Meerjarenperspectief 
vastgoed

dec-13 Beelden gemeentelijk vastgoed mbt verkoop, koop, verhuur, 
huur, instandhouding/onderhoud, sloop, regie, baten en lasten 

nieuw Grondprijzen jun-13 Prijzenbeleid gemeentelijke gronden

890 Maatschappelijk 
vastgoed; opzetten 
strategische 
accommodatieplanning

mrt-13 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 afstemmen 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.

AO Uitvoering termijn 
agenda 
2012

891 Regionale 
huisvestingsverordening

dec-13 Gewijzigde regelgeving ivm in werkingtreding nieuwe 
Huisvestingswet

AO Uitvoering termijn 
agenda 
2012

892 Gebiedsvisie Prins 
Bernhardlaan

apr-13 STARTNOTITIE AO Uitvoering termijn 
agenda 
2012

894 Bestemmingsplan 
Burgwal

apr-13 (concept-ontwerp vastgesteld; ontwerp vastgesteld); vaststellen 
BP

AO Uitvoering termijn 
agenda 
2012

895 Bestemmingsplan Bosch 
en Vaart

apr-13 (concept-ontwerp vastgesteld; ontwerp vastgesteld); vaststellen 
BP

AO Uitvoering termijn 
agenda 
2012

896 Bestemmingsplan 
Zijlweg e.o.

sep-13 (concept-ontwerp vastgesteld; ontwerp vastgesteld); vaststellen 
BP

AO Uitvoering termijn 
agenda 
2012

899 Verkoop vml. 
Fietsznfabriek/ 
Drijfriemenfabriek

apr-13 AO Uitvoering termijn 
agenda 
2012



901 Bestemmingsplan 
Spaarndamseweg

mrt-13 (concept-ontwerp vastgesteld; ontwerp vastgesteld); vaststellen 
BP

AO Uitvoering termijn 
agenda 
2012

904 Bestemmingsplan 
Slachthuisterrein

jul-13 (concept-ontwerp vastgesteld); mrt 2013 ontwerp; 3e kwartaal 
2013 vaststellen BP

AO Uitvoering termijn 
agenda 
2012

905 Gebiedsvisie 
Houtplein/Dreef

jul-13 Betreft vaststellen gebiedsvisie. Ontwerpgebiedsvisie is 
vastgesteld dec. 2011.

AO Uitvoering termijn 
agenda 
2012

907 Bestemmingsplan 
Koninginnebuurt (deel I)

apr-13 vaststellen BP AO Uitvoering termijn 
agenda 
2012

910 Bestemmingsplan 
Bakenes

mei-13 (concept-ontwerp vastgesteld; ontwerp vastgesteld) vaststellen 
BP

AO Uitvoering termijn 
agenda 
2012

913 Bestemmingsplan Oude 
Stad

jul-13 (concept-ontwerp vastgesteld;ontwerp vastgesteld); vaststellen 
BP (incl. Ontwikkelingen Oude Groenmarkt/vdTak)

AO Uitvoering termijn 
agenda 
2012

914 Gebiedsvisie 
Campus/Overkluizing

jun-13 Startnotitie gebiedsvisie Zijlweg - Randweg is vastgesteld in april 
2011; Ontwerpgebiedsvisie vrijgeven voor inspraak in dec 2011; 
Vaststellen gebiedsvisie 2e kw 2012

AO Uitvoering termijn 
agenda 
2012

915 Bestemmingsplan 
Schalkwijk Midden

mei-13 (concept-ontwerp vastgesteld; ontwerp vastgesteld); vaststellen 
BP

AO Uitvoering termijn 
agenda 
2012

nieuw Bestemmingsplan 
Indische Buurt Noord

mrt-13 vaststellen BP MJPB

nieuw Bestemmingsplan 
Ramplaankwartier

jun-13 vaststellen BP MJPB

nieuw Bestemmingsplan 
Bomenbuurt

jun-13 vaststellen BP MJPB

nieuw Bestemmingsplan 
Schalkstad

jun-13 vaststellen BP MJPB

nieuw Bestemmingsplan 
Sportheldenbuurt

jun-13 vaststellen BP MJPB

nieuw Bestemmingsplan Bos & 
Vaartschool

mrt-13 vaststellen ontwerp BP; vaststellen BP in juli MJPB

nieuw Bestemmingsplan 
Koninginnebuurt (deel II)

aug-13 vaststellen ontwerp BP; vaststellen BP in dec MJPB

nieuw Bestemmingsplan 
Pijlslaan

aug-13 vaststellen ontwerp BP;daarna  vaststellen BP MJPB

nieuw Bestemmingsplan 
Rozenprieel

okt-13 vaststellen ontwerp BP; daarna vaststellen BP MJPB

nieuw Bestemmingsplan 
Schoterbos

okt-13 vaststellen ontwerp BP; daarna vaststellen BP MJPB

nieuw Structuurvisie Openbare 
Ruimte

jul-13 Fase 2: voorontwerp Structuurvisie openbare ruimte



Programma 6
Nieuwe 
punten 
voor 2013

Onderwerp Actuele 
Planning

Omschrijving Status Herkomst Stand van zaken

923 Cultuurnota 2013-2016 apr-13 Beschrijving Cultuurbeleid en verdeling cultuursubsidies, 
meerjarenafspraken culturele basisinfrastructuur Haarlem

AO Uitvoering Termijn 
agenda 
2012

924 Integraal 
arbeidsmarktbeleid

mrt-13 Opstellen nota t.b.v. vorming van regionaal arbeidsmarktbeleid, 
beleid in MRA verband

AO Uitvoering Termijn 
agenda 
2012

nieuw Cultuureducatiecentrum 
HART

mrt-13 Huisvesting en bedrijfsvoering?

nieuw Rekening 2012 Noord 
Hollands Archief

mei-13 Jaarlijkse Jaarlijks vaststelling zienswijze raad op rekening Noord 
Hollands Archief

jaarlijks

nieuw Begroting 2014 Noord 
Hollands Archief

okt-13 Jaarlijks vaststelling zienswijze raad op begroting Noord Hollands 
Archief

jaarlijks

nieuw Begroting 2014 
Recreatieschap 
Spaarnwoude

okt-13 Jaarlijks vaststelling zienswijze raad op begroting Recreatieschap jaarlijks

nieuw Rekening 2012 
Recreatieschap 
Spaarnwoude

mei-13 Jaarlijkse Jaarlijks vaststelling zienswijze raad op rekening 
Recreatieschap

jaarlijks

nieuw Evenementenbeleid apr-13 Continuering evenementen jaar 2013-2016

nieuw Beleid herbestemming 
leegstaande Kantoren

jun-13 Maatregelen voor stimulering herbestemming



Programma 7
Nieuwe 
punten 
voor 2013

Onderwerp Actuele 
Planning

Omschrijving Status Herkomst Stand van zaken

925 Sociaal Domein; 
Beleidsnotitie Werk & 
Inkomen

feb-13 Uitwerking van de aangescherpte kaderstelling en bijstelling 
afspraken en prestaties parners (o.m. Paswerk).

Griffie definitief 
afgehandeld

Termijn 
agenda 
2012

nieuw Rekening 2012 werkvoor-
zieningschap Paswerk

jun-13 Jaarlijkse Jaarlijks vaststelling zienswijze raad op rekening 
Paswerk

jaarlijks

nieuw Begroting 2014 
werkvoorzieningschap 
Paswerk

okt-13 Jaarlijks vaststelling zienswijze raad op begroting Paswerk jaarlijks

nieuw Participatiewet dec-13 Haarlemse kaders en uitgangspunten m.b.t. toeleiding naar werk 
zijn vastgelegd in de "nota Werk!" vooruitlopend op 
Participatiewet. (nog onduidelijk wanneer rijk de Participatiewet 
vaststelt)



Programma 8
Nieuwe 
punten 
voor 2013

Onderwerp Actuele 
Planning

Omschrijving Status Herkomst Stand van zaken

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

feb-13 in samenwerking met Provincie Noord-Holland, mede afhankelijk 
van instellen mobiliteitsfonds 

griffie definitief 
afgehandeld

termijn 
agenda 
2012

931 Onderzoek opstarten 
mogelijkheden voor 
centrum voor 
goederendistributie

okt-13 AO Uitvoering termijn 
agenda 
2012

935 Verkeersstructuur 
Schalkwijk 2020

nov-13 Betreft onderzoek verkeersontsluiting Schalkwijk i.v.m. verdere 
ontwikkeling Schalkwijk

AO Uitvoering termijn 
agenda 
2012

nieuw Nota Fietsparkeren apr-13 uitwerking van de parkeervisie



Programma 9
Nieuwe 
punten 
voor 2013

Onderwerp Actuele 
Planning

Omschrijving Status Herkomst Stand van zaken

514 Verordening 
Woonschepen en 
Verordening Haarlemse 
Wateren

mei-13 Uit termijnagenda 2010 AO Uitvoering In afwachting van overleg met BHS (Belangengroep 
H'lemse scheepsbewoners)

938 Beleidsplan 
(actieprogramma) 
luchtkwaliteit

jul-13 Wordt voorafgegaan door startnotitie Het beleidsplan 
luchtkwaliteit wordt definitief gemaakt met een 
uitvoeringsprogramma

AO Uitvoering termijn 
agenda 
2012

941 Beleidskader 
bodemsanering en 
bodembeheer

jul-13 Startnotitie is vastgesteld in 2011. Beleidsplan wordt uitgewerkt. AO Uitvoering termijn 
agenda 
2012

942 Gemeentelijk 
Rioleringsplan (GRP) 
2012 - 2016

mrt-13 Opstellen meerjarenplan 2012 - 2016. Over fundamentele keuzes 
en richtingen voor de komende jaren wordt de commissie in een 
eerder stadium (maart) geïnformeerd.

AO Uitvoering termijn 
agenda 
2012

nieuw Actualisatie Integraal 
Waterplan 

mrt-13 Inclusief Uitvoeringsprogramma Water Schalkwijk

Programma 10
Nieuwe 
punten 
voor 2013

Onderwerp Actuele 
Planning

Omschrijving Status Herkomst Stand van zaken

957 Contractvorming en 
contractbeheer bij 
projecten (legal audit) 

mrt-13 Onderzoek ex. Artikel 213a AO Uitvoering termijn 
agenda 
2012

nieuw Programma begroting 
2014

nov-13 Jaarlijkse vaststelling, zie P&C spoorboekje jaarlijks

nieuw Jaarrekening 2012 mei-13 Jaarlijkse vaststelling, zie P&C spoorboekje jaarlijks

nieuw Investeringsprogramma 
2013-2018

jul-13 Jaarlijkse vaststelling, tegelijkertijd met de kadernota 2013. jaarlijks

nieuw Kadernota 2013 jul-13 Jaarlijkse vaststelling, zie P&C spoorboekje jaarlijks

nieuw Bestuursrapportage 
2013-1

mrt-13 Jaarlijkse vaststelling, zie P&C spoorboekje jaarlijks

nieuw Bestuursrapportage 
2013-2

okt-13 Jaarlijkse vaststelling, zie P&C spoorboekje jaarlijks

nieuw P&C-spoorboekje 2014 dec-13 Jaarlijkse vaststelling jaarlijks
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