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1. Inleiding 

In verband met de aanstaande bestuurswisseling bevat deze termijnagenda alleen de 

resterende punten uit 2013 en de reguliere (jaarlijks terugkerende) termijnagenda-punten voor 

2014.  

De termijnagenda is slechts een deel van het totaalbestand van actiepunten en afspraken 

tussen het college en de commissie/raad. Termijnagendapunten zijn onderwerpen, waarbij de 

kaderstellende of controlerende rol van de raad aan de orde is: 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: 

1. Kennis te nemen van de voortgang van de termijnagenda 2013 

2. De Voorlopige termijnagenda 2014 vast te stellen. 

 

3. Beoogd resultaat 

Het inzichtelijk maken van de beleidsvoornemens voor 2014 met de daarbij behorende 

planning om de raad te faciliteren bij het sturen op hoofdlijnen. 

 

4. Argumenten 
De Termijnagenda biedt 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 2014 op de agenda staan. 

Een belangrijk onderdeel van de termijnagenda bestaat uit de planning van de behandeling 

van de planning- en controldocumenten en andere jaarlijks terugkerende punten. 

 

4.2. Het proces van behandeling van nieuwe onderwerpen wordt in een startnotitie 

vastgelegd 

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 wanneer welke notitie 

verschijnt, wanneer inspraak plaatsvindt en wanneer besluitvorming in college en/of raad is 

gepland, etc. In de voorliggende termijnagenda 2014 staan nog geen Startnotities vermeld. 

 

4.3. Na de bestuurswisseling worden de nieuwe prioriteiten in de termijnagenda opgenomen. 

Na vaststelling van het coalitieakkoord kan worden bepaald of de termijnagenda 2014 

aanvulling behoeft met startnotities c.q. nieuwe kaderstellende onderwerpen, die in de tweede 

helft van 2014 door het college aan de raad worden aangeboden. 

 

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 wet- en regelgeving 

Rijk, ontwikkelingen in de stad, in de organisatie en tijdens het bestuurlijke overleg over de 

onderwerpen. Dit kan leiden tot aanpassing van de planning.  
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In de termijnagenda 2014 zijn mede daarom een aantal onderwerpen overgenomen die niet in 

2013 konden worden afgedaan. 

 

6. Voortgang termijnagenda 2013 

In onderstaand overzicht staat per programma aangegeven hoeveel punten in 2013 is 

afgedaan. De nog openstaande punten uit 2013 schuiven door naar 2014. Deze punten en een 

aantal reguliere (nieuwe) punten resulteert in een voorlopige termijnagenda met 47 punten 

voor 2014. 

 
programma totaal  in 

2013 

afgedaan  

in 2013 

doorgeschoven 

naar 2014 

reguliere 

punten  

totaal  in 

2014 

1 6 4 2 1 3 

2 6 6 - 5 5 

3 3 3 - 2 2 

4 4 3 1 2 3 

5 33 24 9 9 18 

6 9 9 - 4 4 

7 4 4  - 3 3 

8 4 3 1 - 1 

9 5 4 1 - 1 

10 8 8 - 7 7 

Totaal 82 68 14 33 47  

 

 

7. Uitvoering 

Op basis van deze termijnagenda wordt de jaarplanning 2014 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 

Voorlopige Termijnagenda 2014 

 

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 Voorlopige termijnagenda 2014 vast te stellen. 

 

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

 

De griffier    De voorzitter 

 


