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De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015, 

in beraadslaging overde kadernota 2015, 

Overwegende dat: 
• De gemiddelde Nederlander maar een beperkt aantal websites regelmatig 

bezoekt en verder vooral informatie zoekt via zoekmachines; 
• De gemeente een groot aantal websites beheert waaronder: haarlem.nl, 

gemeentebestuur.haarlem.nl, haarlem.buuv.nu, samenvoorelkaar.nl, 
degroenemug.nl, lokethaarlem.nl; 

• De gemeente daarnaast direct of indirect als belangrijke financier is betrokken 
bij een aantal andere websites zoals haarlemmarketing.nl en detafelvanx.nl; 

• De bezoekersaantallen van een aantal van deze sites laag zijn; 
• De meeste van deze sites een eigen content management systeem hebben 

waardoor beheerkosten hoger zijn en informatie op bijvoorbeeld 
lokethaarlem.nl ofgemeentebestuur.haarlem.nl niet te vinden is in de 
zoekmachine van haarlem.nl; 

• Het bereik kan worden vergroot en de kosten kunnen worden verlaagd door  
integratie van (de informatie van) deze sites op www.haarlem.nl 

• Het met moderne content management systemen mogelijk is meerdere sites 
te bedienen waarbij vormgeving en structuur van deze sites kan verschillen en 
tegelijkertijd content op de verschillende sites kan worden gedeeld; 

• Het college voornemens is de digitale sociale kaart (lokethaarlem.nl) te 
vernieuwen wat een uitgelezen kans is om deze informatie beschikbaar te 
stellen via www.haarlem.nl; 

Verzoekt het college: 

- Een visie te ontwikkelen op de toekomst van de verschillende websites in 
beheer van de gemeente of waarvan de gemeente de grootste financier is met 
als doel een efficiënter beheer en een groter bereik 

- Hierbij in ieder geval te onderzoeken: 
o of de websites lokethaarlem.nl, groenemug.nl, samenvoorelkaar.nl en 

haarlemmarketing.nl in de gemeentelijke website kunnen worden 
geïntegreerd, eventueel met behoud van een thematische portal en/of 
subdomein (bijvoorbeeld loket.haarlem.nl); 

o vermindering van het aantal content management systemen door onder 
meer een mogelijkheid om via het centrale content management 



systeem van haarlem.nl snel en goedkoop tijdelijke themasites of 
thema-pagina's op te richten; 

o een afwegingskader voor de start van nieuwe websites 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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