
onderwerp toelichting/omschrijving programma/ 

beleidsveld

commissie behandelwijz

e

commissie 

datum

portefeuille-

houder

Opmerking tbv griffie/raad

Armoedebeleid Nieuw beleid en bestedingsvoorstel mede op 

basis van een evaluatie

3.3 Minima samenleving advies januari JL betreft doorloop uit 2015

Klanttevredenheidsonderzoek WMO Kwalitatief onderzoek 2.1 

Maatwerkvoorzi

eningen

samenleving informatie februari JVDH betreft doorloop uit 2015

Doelgroepenvervoer Planning, voorbereiden aanbesteding 2.1 

Maatwerkvoorzi

eningen

samenleving advies maart JVDH

Wet Taaleis Taaleis geldt voor nieuwe klanten met ingang 

van 1 januari 2016 en voor klanten uit het 

huidige bestand per 1 juli 2016 

(overgangsrecht)

3.1. Werk samenleving bespreken januari JL

Meerjarenbeleidsplan re-integratie 3.1. Werk samenleving bespreken januari JL

VP Paswerk Begroting 2017 Het bestuur zendt jaarlijks vóór 15 april een 

ontwerpbegroting, voorzien van een 

toelichting, aan de raden van de deelnemende 

gemeenten. De raden kunnen bij het bestuur 

vóór 1 juli hun zienswijze over de 

ontwerpbegroting naar voren brengen. Het 

college bereidt het raadsstuk met concept-

zienswijze raad voor.

3.1. Werk samenleving advies juni JL

VP Paswerk Jaarverslag 2015 (geen 

BBV)

Het bestuur brengt jaarlijks aan de raden vóór 

15 april een voorlopige jaarrekening uit met de 

daarbij behorende bescheiden en een 

berekening van de door de gemeenten te 

betalen bijdragen overeenkomstig artikel 35, 

en vergezeld van een verklaring omtrent de 

getrouwheid en rechtmatigheid van de baten 

en lasten ingesteld voor een daartoe 

overeenkomstig het bepaalde in de 

controleverordening aangewezen accountant. 

College bereidt een collegebesluit (instemming 

jaarverslag).

3.1. Werk samenleving informatie juni JL

VP Omgevingsdienst Ijmond; 

bestuursrapportage 1-2016 

In gemeenschappelijke regeling ODIJ is niet 

bepaald dat de gemeenteraad haar zienswijze 

geeft over dit document. Omdat de ODIJ een 

belangrijke verbonden partij van de gemeente 

is, is het echter wel gewenst om dit document 

ter informatie aan de gemeenteraad te sturen.  

6.3. Openbare 

orde en 

veiligheid

beheer informatie juni CYS NB De GR wordt voor het einde van het 

jaar herzien. Er is uitgegaan van de 

concept nieuwe GR. Daarin is bepaald 

dat de ODIJ uiterlijk 15 mei en 15 

september de bestuursrapportages aan 

de gemeenten toestuurt. 



VP Omgevingsdienst Ijmond; 

bestuursrapportage 2-2016 

In gemeenschappelijke regeling ODIJ is niet 

bepaald dat de gemeenteraad haar zienswijze 

geeft over dit document. Omdat de ODIJ een 

belangrijke verbonden partij van de gemeente 

is, is het echter wel gewenst om dit document 

ter informatie aan de gemeenteraad te sturen.  

6.3. Openbare 

orde en 

veiligheid

beheer informatie oktober CYS NB De GR wordt voor het einde van het 

jaar herzien. Er is uitgegaan van de 

concept nieuwe GR. Daarin is bepaald 

dat de ODIJ uiterlijk 15 mei en 15 

september de bestuursrapportages aan 

de gemeenten toestuurt. 

VP Omgevingsdienst Ijmond; Begroting 

2017

Begroting 2017  van verbonden partij 

Omgevingsdienst IJmond wordt op grond van 

de Gemeenschappeljke Regeling aan de 

gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad 

wordt gevraagd haar zienswijze te geven over 

de stukken. Zienswijze van de gemeenteraad 

moet tien weken na toezending bij de ODIJ zijn 

aangeleverd. Toezending is uiterlijk 15 april, 

reactie derhalve uiterlijk 24 juni (bij eerdere 

toezending dus eerder). 

6.3 Openbare 

orde en 

Veiligheid

beheer advies juni CYS NB De GR wordt voor het einde van het 

jaar herzien. Er is uitgegaan van de 

concept nieuwe GR. Als er net als dit jaar 

medio juni een raadsvergadering is, is 

geschatte commissiebespreking eind 

mei/begin juni.

VP Omgevingsdienst Ijmond; 

jaarrekening 2015

De gemeenteraad  ontvangt het door het AB 

ODIJ vastgestelde jaarverslag en jaarrekening 

na 15 juli ter kennisname

6.3 Openbare 

orde en 

Veiligheid

beheer informatie aug-sept CYS

VP Veiligheidsregio Kennemerland; 1e 

bestuursrapportage 2016 

In gemeenschappelijke regeling 

Veiligheidsregio Kennemerland is niet bepaald 

dat de gemeenteraad haar zienswijze geeft 

over dit document. Omdat de VRK een 

belangrijke verbonden partij van de gemeente 

is, is het echter wel gewenst om dit document 

ter informatie aan de gemeenteraad te sturen.  

6.3 Openbare 

orde en 

Veiligheid

bestuur informatie tweede helft 

juni

BS

VP Veiligheidsregio Kennemerland; 2e 

bestuursrapportage 2016 

In gemeenschappelijke regeling 

Veiligheidsregio Kennemerland is niet bepaald 

dat de gemeenteraad haar zienswijze geeft 

over dit document. Omdat de VRK een 

belangrijke verbonden partij van de gemeente 

is, is het echter wel gewenst om dit document 

ter informatie aan de gemeenteraad te sturen.  

6.3 Openbare 

orde en 

Veiligheid

bestuur informatie oktober BS



VP Veiligheidsregio Kennemerland; 

Begroting 2017 en het jaarverslag 2015

Begroting 2017 en het jaarverslag 2015 

verbonden partij Veiligheidsregio 

Kennermerland. Op  grond van de 

gemeenschappelijke regeling kan de 

gemeenteraad haar zienswijze geven op het 

ontwerpjaarverslag 2015 en de 

ontwerpbegroting 2017 van de Veiligheidsregio 

Kennemerland voor 10 juni 2016 (exacte 

datum afhankelijk van datum toezending: 

reactietermijn is binnen acht weken). Het 

college bereidt het raadsstuk met concept-

zienswijze raad voor.

6.3 Openbare 

orde en 

Veiligheid

bestuur advies tweede helft 

mei

BS

Precarioverordening Vaststelling van de Precarioverordening. 

Vaststelling van de verordening is een 

raadsbevoegdheid.

6.1 

Dienstverlening

bestuur advies maart JVS

Actieprogramma 2017 Veiligheid en 

Handhaving

De raad heeft in december 2014 de nota 

Integrale Veiligheid en Handhaving 2015-2018 

vastgesteld. Op basis van deze nota wordt 

jaarlijks een Actieprogramma vastgesteld, 

waarin de speerpunten en acties voor het 

komende jaar op gebied van veiligheid- en 

handhavingsbeleid van de gemeente zijn 

opgenomen.

6.3 Openbare 

orde en 

Veiligheid

bestuur informatie augustus BS

VP Cocensus; jaarverslag 2015 Van de inkomsten en uitgaven van Cocensus 

over het afgelopen jaar wordt vóór 1 april door 

het dagelijks bestuur verantwoording afgelegd 

aan het algemeen bestuur. College bereidt een 

collegebesluit (instemming jaarverslag).

7.1. lokale 

belastingen en 

heffingen

bestuur informatie mei JVS

Richtlijnen begroting 2017 Het college is het bevoegde orgaan om de 

begroting voor te bereiden binnen de 

uitgangspunten van de vastgestelde P&C-

kalender 2016. Hiertoe dienen tijdig de 

begrotingsuitgangspunten te worden 

vastgesteld. De financiële consequenties van 

de richtlijnen maken onderdeel uit van de 

besluitvorming bij de Kadernota 2016

7.2. algemene 

dekkingsmiddel

en

bestuur informatie mei JVS

Meicirculaire 2016 Tijdstip afhankelijk van het Rijk. Na ontvangst 

van de meicirculaire van het Rijk wordt de raad 

geïnformeerd over de financiële consequenties 

om deze te kunnen betrekken bij het 

vaststellen van de Kadernota.

7.2. algemene 

dekkingsmiddel

en

bestuur informatie juni JVS



Kadernota 2016 Het college stelt de raad voor om de 

Kadernota vast te stellen. De Kadernota is een 

eerste aanzet naar de begroting 2017 - 2021. 

De bestuursrapportage 2016-1 is aan de 

kadernota toegevoegd, zoals eerder is 

voorgesteld en moet ook door de raad worden 

vastgesteld. Als bijlagen worden het 

Investeringsplan en het plan voor de 

grondexploitaties toegevoegd. Deze zijn ter 

vaststelling aan het college, in haar 

uitvoerende rol en worden ter kennisname aan 

de gemeenteraad gestuurd. Beide worden ter 

vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden 

bij de begroting 2017 - 2021  

7.2. algemene 

dekkingsmiddel

en

bestuur advies juni JVS

Vaststelling jaarrekening en jaarverslag 

2015 Haarlem

Op grond van artikel 198 Gemeentewet stelt de 

raad de jaarrekening vast in het jaar volgend 

op het begrotingsjaar vóór half juli. De 

jaarrekening en het jaarverslag betreft volgens 

artikel 198 GW alle baten en lasten van de 

gemeente.

7.2. algemene 

dekkingsmiddel

en

bestuur advies juni JVS

Vaststelling reactie op verslag van 

bevindingen van de RKC bij de 

jaarstukken 2014

 7.2. algemene 

dekkingsmiddel

en

bestuur advies juni JVS

Nota reserves en voorzieningen Actualisatie nota 7.2. algemene 

dekkingsmiddel

en

bestuur bespreken juni JVS betreft doorloop uit 2015

Jaarverslag Deelnemingen (NV 

Spaarnelanden, NV SRO en GEM 

Schalkstad)

De jaarrekeningen van deelnemingen worden 

vastgesteld door de aandeelhouder(s). Het 

college informeert de raad met een 

informatienota over de belangrijkste zaken uit 

de jaarverslagen van de deelnemingen. 

7.2. algemene 

dekkingsmiddel

en

bestuur informatie Q3 JVS

Jaarverslag Werkpas Holding BV De jaarrekeningen van deelnemingen worden 

vastgesteld door de aandeelhouder(s). Het 

college informeert de raad met een 

informatienota over de belangrijkste zaken uit 

de jaarverslagen van de deelnemingen. 

7.2. algemene 

dekkingsmiddel

en

bestuur informatie juni JVS



VP Cocensus; begroting 2017 De ontwerpbegroting wordt toegezonden aan 

de raden van de deelnemende gemeenten. De 

raden worden in de gelegenheid gesteld hun 

gevoelens kenbaar te maken over de 

ontwerpbegroting. Het college bereidt het 

raadsstuk met concept-zienswijze raad voor.

7.1. lokale 

belastingen en 

heffingen

bestuur advies juni JVS

Septembercirculaire 2016 Na ontvangst van de septembercirculaire van 

het Rijk wordt de raad geïnformeerd over de 

financiële consequenties. 

7.2. algemene 

dekkingsmiddel

en

bestuur informatie oktober JVS

Bestuursrapportage 2016-2 De bestuursrapportage 2016-2 moet door de 

raad worden vastgesteld.

7.2. algemene 

dekkingsmiddel

en

bestuur advies september JVS bestuursrapportage 2016-2 wordt in alle 

commissies geagendeerd

Derde financiële wijziging 2016 Betreft alleen de financiële wijzigingen van de 

lopende begroting. Deze moeten worden 

vastgesteld door de raad.

7.2. algemene 

dekkingsmiddel

en

bestuur advies december JVS

Programmabegroting 2017 - 2020 Het college stelt de raad voor om vóór 15 

november de begroting 2017 - 2021, incl. het 

Investeringsplan en het plan voor de 

grondexploitaties.

7.2. algemene 

dekkingsmiddel

en

bestuur advies november JVS

Haarlemse belastingvoorstellen 2017 Ingevolge artikel 216 van de gemeentewet 

besluit de raad tot het invoeren, wijzigen of 

afschaffen van gemeentelijke belastingen door 

het vaststellen van een belastingverordening.  

7.1. lokale 

belastingen en 

heffingen

bestuur advies december JVS

Bestuurlijke planning&controlkalender 

2017

Het college stelt jaarlijks de P&C-kalender voor 

het komende jaar vast. Over de bestuurlijke 

planning van behandeling van de P&C-

documenten wordt de commissie 

geïnformeeerd.

7.2. algemene 

dekkingsmiddel

en

bestuur informatie december JVS

Normenkader financiële rechtmatigheid 

2016

De raad is bevoegd het normenkader 

financiële rechtmatigheid vast te stellen op 

grond van het Besluit accountantscontrole 

decentrale overheden (Bado). Op basis van dit 

normenkader worden de jaarstukken 2016 

getoetst.

7.2. algemene 

dekkingsmiddel

en

bestuur advies december JVS

Onderzoek 213a: Schulddienstverlening De resultaten van het 213a onderzoek door het 

college worden ter informatie naar de 

commissie gestuurd.

7.2. algemene 

dekkingsmiddel

en

bestuur informatie december JVS

Onderzoek 213a: Inzameling afval als 

grondstof

De resultaten van het 213a onderzoek door het 

college worden ter informatie naar de 

commissie gestuurd.

7.2. algemene 

dekkingsmiddel

en

bestuur informatie december JVS

Decembercirculaire 2016 Na ontvangst van de decembercirculaire van 

het Rijk wordt de raad geïnformeerd over de 

financiële consequenties. 

7.2. algemene 

dekkingsmiddel

en

bestuur informatie februari JVS



Strategische positiebepaling 

Spaarnelanden

Startnotitie is besproken in commissie in 2015 7.2. algemene 

dekkingsmiddel

en

bestuur advies maart JVS

Strategisch afvalplan Inclusief definitieve reactie op moties 54 

(Zwerfafval retour met premie) en 66 (Niet 

langer het vuilste jongetje van de klas). 

5.3. overige 

beheerstaken

beheer bespreken april CYS

Aziëweg waterverbinding Uitvoeringskrediet 4.1. duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

ontwikkeling advies december JVS

Aziëweg voorbereiding Park VO 4.1. duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

ontwikkeling informatie september JVS

Azieweg, locatie 2 verkoop kavels 4.1. duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

ontwikkeling advies oktober JVS

Europawijk Zuid grex blok 6 

Engelandlaan

verkoop kavel 4.3. 

grondexploitatie

s

ontwikkeling bespreken november JVS

Europawijk Zuid grex en blok Italielaan VO 4.3. 

grondexploitatie

s

ontwikkeling informatie mei JVS

Lidl, Floris van Adrichemlaan 2 fases, incl 

riolering

Verkoop grond; project bestaat uit twee fasen: 

interne verbouwing, uitbreiding, openbare 

ruimte en aansluiten gescheiden stelsel

4.3. 

grondexploitatie

s

ontwikkeling bespreken juli JVS

Lidl, Floris van Adrichemlaan 2 fases, incl 

riolering

VO herinrichting; project bestaat uit twee 

fasen: interne verbouwing, uitbreiding, 

openbare ruimte en aansluiten gescheiden 

stelsel

5.1. openbare 

ruimte en 

mobiliteit

ontwikkeling informatie juni CYS

Meerwijk centrum locatie 1 VO 4.1. duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

ontwikkeling informatie december JVS

Molenwijk Middengebied 

Wandelpromenade

Uitvoeringskrediet 5.1. openbare 

ruimte en 

mobiliteit

beheer advies december CYS

Poort Boerhaavewijk stedebouwkundig kader 4.1. duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

ontwikkeling advies mei JVS

Middengebied Schalkwijk herijking gebiedsvisie 4.1. duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

ontwikkeling advies mei JVS

Tjaden beeldkwaliteitsplan 4.1. duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

ontwikkeling bespreken mei JVS

Churchilllaan VO/DO 5.1. openbare 

ruimte en 

mobiliteit

ontwikkeling informatie Q4 CYS



Koningstein verkoop 4.1. duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

ontwikkeling informatie juni JVDH

Rozenprieelstraat VO/DO 5.1. openbare 

ruimte en 

mobiliteit

ontwikkeling informatie juni CYS

Ruychaverstraat VO/DO 5.1. openbare 

ruimte en 

mobiliteit

ontwikkeling informatie december CYS

Zijlsingel 1 herontwikkeling anterieure ovk 4.1. duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

ontwikkeling informatie maart JVS

Zijlsingel 1 shortstay anterieure ovk 4.1. duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

ontwikkeling informatie maart JVS

Floraplein VO/DO 5.1. openbare 

ruimte en 

mobiliteit

beheer advies december CYS

Westerstraat/Brouwersgracht anterieure ovk 4.1. duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

ontwikkeling informatie juni JVS

Garenkokerskade 1 anterieure ovk 4.1. duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

ontwikkeling informatie juni JVS

Garenkokerskade 19 anterieure ovk 4.1. duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

ontwikkeling informatie juni JVS

Houtvaart N208 fietsverbinding VO/DO 5.1. openbare 

ruimte en 

mobiliteit

beheer informatie juni CYS

Julianastraat VO/DO 5.1. openbare 

ruimte en 

mobiliteit

beheer informatie september CYS

Proveniershof VO/DO 5.1. openbare 

ruimte en 

mobiliteit

beheer informatie juni CYS

Vissersbocht uitspanning buurtinitiatief 5.1. openbare 

ruimte en 

mobiliteit

ontwikkeling informatie juni JVS

Wijngaardtuin Beeldkwaliteitsplan 4.1. duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

ontwikkeling informatie juni JVS

Bakenessergracht walmuur Onderzoek en DO / kredietaanvraag, 5.1. openbare 

ruimte en 

mobiliteit

beheer informatie februari CYS

Stationsplein / Beresteyn - AO ruimtelijke randvoorwaarden 4.1. duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

ontwikkeling bespreken september JVS



Lombardsteeg / Begijnesteeg - verkoop verkoop 4.1. duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

ontwikkeling bespreken april JVDH

Friese Varkensmarkt / Hooimarkt / 

Zandersbrug

VO/ DO 5.1. openbare 

ruimte en 

mobiliteit

beheer informatie juni CYS

Parklaan gymzaal VO / DO 4.1. duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

ontwikkeling informatie april JVS

Aart van der Leeuw woningbouw  Aanvullende overeenkomst 4.1. duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

ontwikkeling bespreken juni JVS

Delftlaan-Zuid woningbouw Aanvullende overeenkomst 4.1. duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

ontwikkeling bespreken juni JVS

Maerten van Heemskerckstraat riool Vaststellen VO 5.1. openbare 

ruimte en 

mobiliteit

beheer informatie juni CYS

Paul Krugerkader 8 - Amvest anterieure overeenkomst  4.1. duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

ontwikkeling bespreken juni JVS

Schoterbos - groot onderhoud groen Plan van Aanpak 5.1. openbare 

ruimte en 

mobiliteit

beheer informatie december CYS

Steenbokstraat, Meteorenstraat Vaststellen VO 5.1. openbare 

ruimte en 

mobiliteit

beheer informatie december CYS

Velserstraat riool en bestrating Vaststellen VO 5.1. openbare 

ruimte en 

mobiliteit

beheer informatie juni CYS

Amsterdamsevaart Vaststellen DO 5.1. openbare 

ruimte en 

mobiliteit

beheer bespreken september CYS

Brug Industriehaven Vaststellen VO  en krediet 5.1. openbare 

ruimte en 

mobiliteit

beheer advies juni BS

SMK fase 2B realisatieovereenkomst 4.1. duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

ontwikkeling advies september JVS

Drijfriemenfabriek verkoop  4.3. 

grondexploitatie

s

ontwikkeling advies december JVS

Slachthuisterrein aanbestedingsstrategie 4.1. duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

ontwikkeling informatie december JVS

Nota grondprijzen 2016-2017 Vaststellen 4.1. duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

ontwikkeling advies maart JVS



Oostpoort aanbestedingsstrategie 4.1. duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

ontwikkeling informatie juni JVS

Fietsznfabriek verkoop 4.1. duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

ontwikkeling advies juni JVDH

Tedingh van Berkhoutlaan groot onderhoud 5.1. openbare 

ruimte en 

mobiliteit

beheer informatie december CYS

Nagtzaamstraat groot onderhoud 5.1. openbare 

ruimte en 

mobiliteit

beheer informatie december CYS

VP Leerplein jaarverslag 2015 Het jaarverslag van leerplicht en GR RMC 

geïntegreerd. 

1.1. Onderwijs 

en sport

samenleving bespreken december MSN

VP Leerplein begroting 2016 Begroting leerplicht GR RMC geïntegreerd. 1.1. Onderwijs 

en sport

samenleving bespreken maart MSN

Jaarverslag 2015 Spaarnesant Vaststellen dat op basis van het jaarverslag 

2015 instandhouding van openbaar onderwijs 

is gerealiseerd.

1.1. Onderwijs 

en sport

samenleving bespreken december MSN

Jaarverslag 2015 OSZG Vaststellen dat op basis van het jaarverslag 

2015 instandhouding van openbaar onderwijs 

is gerealiseerd.

1.1. Onderwijs 

en sport

samenleving bespreken december MSN

Jaarverslag 2015 Dunamare Vaststellen dat op basis van het jaarverslag 

2015 instandhouding van openbaar onderwijs 

is gerealiseerd.

1.1. Onderwijs 

en sport

samenleving bespreken december MSN

Begroting OSZG 2016 Vaststellen dat op basis van de begroting 2016 

de instandhouding van openbaar onderwijs 

gerealiseerd kan worden

1.1. Onderwijs 

en sport

samenleving bespreken mei MSN

Begroting Spaarnesant 2016 Vaststellen dat op basis van de begroting 2016 

de instandhouding van openbaar onderwijs 

gerealiseerd kan worden

1.1. Onderwijs 

en sport

samenleving bespreken mei MSN

Begroting Dunamare 2016 Vaststellen dat op basis van de begroting 2016 

de instandhouding van openbaar onderwijs 

gerealiseerd kan worden

1.1. Onderwijs 

en sport

samenleving bespreken mei MSN

Beleidsplan Vroeg en Voorschoolse 

Educatie (VVE)

Nieuw beleidsplan 2017. 1.1. Onderwijs 

en sport

samenleving bespreken november MSN

Badmintonhal Duinwijck Vaststellen definitieve ontwerp (DO) hal. 1.1. Onderwijs 

en sport

samenleving informatie maart MSN betreft doorloop uit 2015

Accommodatiebeleid Sport komt mogelijk in 2016 of 2017 1.1. Onderwijs 

en sport

samenleving p.m. p.m. MSN

Topsportbeleid komt mogelijk in 2016 of 2017 1.1. Onderwijs 

en sport

samenleving p.m. p.m. MSN

Beleidskader Maatschappelijke Opvang 

en Beschermd Wonen

Doorontwikkeling van de nieuwe taak 

beschermd wonen en aanbrengen samenhang 

met maatschappelijke opvang gezien overlap 

doelgroepen. Raadsbevoegdheid

2.2 Opvang en 

beschermd 

wonen

samenleving advies mei JVDH



Regionale nota gezondheidsbeleid Gezondheidsbeleid wordt regionaal vorm 

gegeven. De GGD stelt het concept van de 

regionale nota op, lokaal worden er accenten 

aan toegevoegd. Raadsbevoegdheid.

1.2 Bevorderen 

zelfredzaamhei

d

samenleving advies december JVDH

Regionaal Actieprogramma Wonen 

(RAP): PvA en regionale uitgangspunten

Er wordt een Plan van Aanpak opgesteld om te 

komen tot een RAP, incl. regionale 

uitgangspunten tbv het RAP

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

ontwikkeling bespreken februari JL

Regionaal Actieprogramma Wonen 

2016/2020

Definitieve vaststelling RAP 2016 2020 4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

ontwikkeling advies juni JL

Woonvisie: uitgangspunten De vigerende Woonvisie heeft een looptijd tot 

en met 2016.  Er is een nieuwe Woningwet van 

kracht die het belang van het vastleggen van 

gemeentelijk beleid versterkt. In 2016 wordt 

daarom een actuele woonvisie opgesteld. De 

uitgangspunten worden vooraf vastgesteld en 

besproken met de commissie.

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

ontwikkeling bespreken Q3 JL

Woonvisie Definitieve vaststelling Woonvisie 2016-2020 4.1. Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

ontwikkeling advies Q4 JL

Rapportage woningbouw Haarlem 2016 De woningbouwgegevens over 2016 worden 

gepresenteerd.

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

ontwikkeling informatie Q4 JL

Prestatieafspraken corporaties/gemeente 

huurders

De nieuwe Woningwet stelt nieuwe eisen  aan 

corporaties. Op basis van de nieuwe woonvisie 

worden er nieuwe prestatieafspraken gemaakt.

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

ontwikkeling bespreken Q4 JL

Evaluatie Huisvestingsverordening In 2015 is een nieuwe huisvestingsverordening 

vastgesteld en in werking getreden. 

Afgesproken is om na een jaar terug te komen 

en aan de hand van evaluatie al of niet tot 

aanpassing over te gaan. 

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

ontwikkeling advies Q3 JL

Extra middelen duurzaamheid Evaluatie 2015 en programma 2016 4.1. duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

beheer bespreken maart CYS

Duurzaamheidsmonitor 2015 Jaarlijkse rapportage 4.1. duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

beheer bespreken Q3-Q4 CYS

Grondbank Evaluatie en mogelijke regionalisering 4.1. duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

beheer bespreken Q3-Q4 CYS

Warmtenet Schalkwijk Samenwerkingsovereenkomst 4.1. duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

beheer bespreken Q3-Q4 CYS



VP Noord-Hollands Archief; begroting 

2017

Het bestuur zendt jaarlijks vóór 15 april een 

ontwerpbegroting, voorzien van een 

toelichting, aan de raden van de deelnemende 

gemeenten. De raden kunnen bij het bestuur 

vóór 1 juli hun zienswijze over de 

ontwerpbegroting naar voren brengen. Het 

college bereidt het raadsstuk met concept-

zienswijze raad voor.

4.2. Economie, 

toerisme en 

cultuur

ontwikkeling advies juni JVDH

VP Noord-Hollands Archief; jaarrekening 

2015

Het bestuur brengt jaarlijks aan de raden vóór 

15 april een financieel verslag uit, dat 

vergezeld gaat van een verklaring omtrent de 

getrouwheid en rechtmatigheid. Het college 

bereidt een collegebesluit (instemming 

jaarverslag).

4.2. Economie, 

toerisme en 

cultuur

ontwikkeling informatie juni JVDH

Vaststelling subsidie 2015 Stichting Hart Stichting Hart is een verbonden partij en staat 

onder verhoogd toezicht

4.2. Economie, 

toerisme en 

cultuur

ontwikkeling informatie juni JVDH

Uitbreiding riviercruise Marktpartij wil investeren 4.2. Economie, 

toerisme en 

cultuur

ontwikkeling bespreken april JL

Klanttevredenheidsonderzoek 

Pleziervaart

per 3 jaar een meting 4.2. Economie, 

toerisme en 

cultuur

ontwikkeling informatie Q4 JL

Update watertoerisme evaluatie met ondernemers 4.2. Economie, 

toerisme en 

cultuur

ontwikkeling informatie mei JL

Actualisatie evenementenbeleid Huidig beleid loopt tot 2016, actualisatie betreft 

met name benoeming van 

evenementenlocaties en voorwaarden voor 

gebruik.

4.2. Economie, 

toerisme en 

cultuur

ontwikkeling bespreken maart BS betreft doorloop uit 2015 

Voortgang arbeidsmarktagenda Voortgang van de uitvoering van de 

actiepunten uit de arbeidsmarktagenda

4.2. Economie, 

toerisme en 

cultuur

ontwikkeling bespreken juni JL

Vaststelling Convenant Waarderpolder Actualisatie van het convenant Waarderpolder. 

De planning is afhankelijk van aanstaande 

besluitvorming  over visie Oostpoort.

4.2. Economie, 

toerisme en 

cultuur

ontwikkeling bespreken maart JL betreft doorloop uit 2015

Verlenging overeenkomst 

ondernemersfonds binnenstad 

Verlenging van de overeenkomst met 2 jaar 4.2. Economie, 

toerisme en 

cultuur

ontwikkeling informatie januari JL



Vaststellen actieprogramma leegstand Met de partners in de stad wordt een 

actieprogramma vastgesteld om de leegstand 

te verminderen

4.2. Economie, 

toerisme en 

cultuur

ontwikkeling bespreken maart JL

Actualisatie kantoren(leegstand) 

uitvoeringstrategie 2010-2040 (Plabeka) 

vaststellen

In MRA verband wordt de uitvoeringstrategie 

geactualiseerd op basis van actuele 

vraagprognoses.

4.2. Economie, 

toerisme en 

cultuur

ontwikkeling bespreken Q4 JL

Vaststellen detailhandelsvisie Haarlem 

Winkelstad 

Na duidelijkheid over de ontwikkeling van de 

Oostpoort kan de detailhandelsvisie worden 

vastgesteld.

4.2. Economie, 

toerisme en 

cultuur

ontwikkeling bespreken maart JL betreft doorloop uit 2015

Versterking start-up klimaat 

(broedplaatsen-creatieve industrie)

Het start-up klimaat wordt versterkt in overleg 

met de betrokken partners

4.2. Economie, 

toerisme en 

cultuur

ontwikkeling bespreken Q3 JL

Vaststellen Economische Agenda De economische koersbepaling is in nauw 

overleg met de partners in de stad 

geactualiseerd. Voorafgaand aan 

besluitvormng is/wordt een  raadsmarkt 

georganiseerd in november 2015

4.2. Economie, 

toerisme en 

cultuur

ontwikkeling bespreken januari JL betreft doorloop uit 2015

Kredietaanvraag Popschool Stichting 

Hart

Er wordt gestreefd naar de realisatie van de 

popschool en oefenruimtes binnen de 

ontwikkeling Slachthuisterrein. Zie hiervoor de 

brief d.d. 16 september 2015 (2015374531). 

De Kredietverlening is een raadsbevoegdheid.   

4.2. Economie, 

toerisme en 

cultuur

ontwikkeling advies januari JVDH

Instellen jaarlijks beheer- en 

onderhoudsbudget recreatieve en 

toeristische bewegwijzering

Om de continuering van de toeristische en 

recreatieve bebording te kunnen waarborgen, 

is structureel onderhoudsbudget noodzakelijk

4.2. Economie, 

toerisme en 

cultuur

beheer informatie maart CYS

Herziening subsidieverordening 

Amateurkunst

De € 100.000 is al een paar jaren niet meer 

toereikend om de Subsidieverordening 

Amateurkunst ten volle uit te voeren. Een 

vereenvoudiging van deze methodiek wordt 

samen met de verenigingen bezien. Het betreft 

een raadsbevoegdheid.

4.2. Economie, 

toerisme en 

cultuur

ontwikkeling advies Q3 JVDH

Nota herhuisvesting huurders de 

Egelantier

De Egelantier sluit per 1 juli 2016. Aan een 

deel van de huurders wordt een alternatief 

geboden in Klein Heiligland 84. Vanwege de 

kosten die hier aan verbonden zijn, is het een 

bespreekpunt in de raad.

4.2. Economie, 

toerisme en 

cultuur

ontwikkeling bespreken februari JVDH

3 D printing Planning in afwachting van openstelling 

subsidieaanvraag EFRO bij provincie. 

4.2. Economie, 

toerisme en 

cultuur

ontwikkeling informatie maart JL betreft doorloop uit 2015



Bestemmingsplan Meerwijk Herziening volgens programma 

bestemmingsplannen 2014 -2018. Vaststelling 

door raad

4.1. duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

ontwikkeling advies januari JVS betreft doorloop uit 2015

Bestemmingsplan De Entree Oost Ontwikkelplan. Vaststelling door de raad 4.1. duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

ontwikkeling advies maart JVS

Bestemmingsplan Kleverpark / Frans 

Hals

Herziening volgens programma 

bestemmingsplannen 2014 -2018. Vaststelling 

door raad

4.1. duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

ontwikkeling advies maart JVS

Bestemmingsplan 150 KV Ontwikkelplan. Vaststelling door de raad 4.1. duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

ontwikkeling advies maart JVS betreft doorloop uit 2015

Bestemmingsplan IJsbaan Ontwikkelplan. Vaststelling door de raad 4.1. duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

ontwikkeling advies maart JVS betreft doorloop uit 2015

Bestemmingsplan Penningsveer Herziening volgens programma 

bestemmingsplannen 2014 -2018. 

Tervisielegging ontwerp

4.1. duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

ontwikkeling bespreken mei JVS betreft doorloop uit 2015

Bestemmingsplan Rozenprieel Herziening volgens programma 

bestemmingsplannen 2014 -2018.

4.1. duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

ontwikkeling advies maart JVS

Bestemmingsplan Garenkokerskwartier Herziening volgens programma 

bestemmingsplannen 2014 -2018. 

Tervisielegging ontwerp

4.1. duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

ontwikkeling bespreken februari JVS betreft doorloop uit 2015

Bestemmingsplan Zuidstrook Blok 1 Ontwikkelplan. Tervisielegging ontwerp 4.1. duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

ontwikkeling bespreken april JVS

Bestemmingsplan Vondelkwartier Herziening volgens programma 

bestemmingsplannen 2014 -2018. 

Tervisielegging ontwerp

4.1. duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

ontwikkeling bespreken februari JVS betreft doorloop uit 2015

Bestemmingsplan Vijfhoek/Heiliglanden- 

De Kamp

Herziening volgens programma 

bestemmingsplannen 2014 -2018. 

Tervisielegging ontwerp

4.1. duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

ontwikkeling bespreken februari JVS betreft doorloop uit 2015

Bestemmingsplan Papentorenvest Herziening volgens programma 

bestemmingsplannen 2014 -2018. 

Tervisielegging ontwerp

4.1. duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

ontwikkeling bespreken juni JVS betreft doorloop uit 2015

Bestemmingsplan Slachthuisterrein Gezien de ontwikkelingen (opstellen 

ontwikkelstrategie) bij het Slachthuisterrein is 

het vaststellen van het BP nu niet aan de orde. 

Het bestemmingsplan volgt de 

ontwikkelstrategie en evt. tender. Planning pro 

forma gegeven 

4.1. duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

ontwikkeling bespreken juni JVS betreft doorloop uit 2015

Bestemmingsplan Binnenduinrand Herziening volgens programma 

bestemmingsplannen 2014 -2018. 

Tervisielegging ontwerp

4.1. duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

ontwikkeling bespreken juni JVS betreft doorloop uit 2015

Bestemmingsplan Europawijk Herziening volgens programma 

bestemmingsplannen 2014 -2018. 

Tervisielegging ontwerp

4.1. duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

ontwikkeling bespreken augustus JVS



Bestemmingsplan Molenwijk Herziening volgens programma 

bestemmingsplannen 2014 -2018. 

Tervisielegging ontwerp

4.1. duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

ontwikkeling bespreken augustus JVS

Beeldkwaliteitsplan + Bestemmingsplan 

Wijngaardtuin

Ruimtelijk kader + ontwikkelplan t.b.v. 

bescherming Wijngaardtuin en verkoop 

Jansstraat 46 van het Rijksvastgoedbedrijf 

(RVB)

4.1. duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

ontwikkeling advies april JVS

Toekomstvisie Haarlem Toekomstperspectief Haarlem. Reikwijdte nu 

met name ruimtelijk domein.

4.1. duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

ontwikkeling advies Q3 JVS

Nota Ruimtelijke Kwaliteit Actualisatie en digitalisering. Tervisielegging 

ontwerp

4.1. duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

ontwikkeling bespreken oktober JVS

Ontwikkelperspectief Binnenduinrand Vaststellen door de raad 4.1. duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

ontwikkeling advies juli JVS betreft doorloop uit 2015

SOR Communicatie en participatietraject 

Structuurvisie openbare ruimte

Vastellen door de raad 4.1. duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

beheer advies januari JVS tevens voor ontwikkeling

SOR Notitie reikwijdte en detailniveau 

Structuurvisie openbare ruimte

Kaderstellend voor de Milieueffectrapportage 4.1. duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

beheer advies januari JVS tevens voor ontwikkeling

SOR Afwegingskader Structuurvisie 

openbare ruimte

Vastellen door de raad 4.1. duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

beheer advies februari JVS tevens voor ontwikkeling

SOR Ontwerp Structuurvisie openbare 

ruimte en Milieueffectrapportage

Vrijgeven voor inspraak 4.1. duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

beheer bespreken mei JVS tevens voor ontwikkeling

SOR Structuurvisie openbare ruimte 

(inclusief inspraaknota en 

Milieueffectrapportage)

Vastellen door de raad 4.1. duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

beheer advies Q4 JVS tevens voor ontwikkeling

MRA jaaragenda Agenda van de MRA. 4.2. Economie, 

toerisme en 

cultuur

ontwikkeling informatie maart JVS

Implementatie Omgevingswet Uitwerking van rijksopdracht met betrekking tot 

nieuwe wetgeving. 

4.1. duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

ontwikkeling informatie maart JVS Verzoek is voor dit onderwerp ook een 

raadsmarkt te plannen.

Bomenverordening noodzakelijke actualisatie 5.1. openbare 

ruimte en 

mobiliteit

beheer advies juli CYS betreft doorloop uit 2015

Lijst particuliere monumentale bomen aanvulling beleid 5.1. openbare 

ruimte en 

mobiliteit

beheer advies juli CYS betreft doorloop uit 2015

Lijst gemeentelijke monumentale bomen actualisatie beleid 5.1. openbare 

ruimte en 

mobiliteit

beheer advies juli CYS



Hondenbeleid actualisatie beleid 5.1. openbare 

ruimte en 

mobiliteit

beheer bespreken december CYS

Klimaatadaptatie opstellen beleid 4.1. duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

ontwikkeling bespreken juli CYS

VP Recreatieschap Spaarnwoude; 

jaarrekening 2015 en begroting 2017

Begroting 2017 en het jaarverslag 2015 

verbonden partij Recreatieschap 

Spaarnwoude. Op  grond van de 

gemeenschappelijke regeling kan de 

gemeenteraad haar zienswijze geven op het 

ontwerpjaarverslag 2015 en de 

ontwerpbegroting 2017 van het 

Recreatieschap Spaarnwoude. Het college 

bereidt het raadsstuk met concept-zienswijze 

raad voor.

4.1. Economie, 

toerisme en 

cultuur

ontwikkeling advies juni CYS

Handboek Inrichting Openbare Ruimte 

Oost 

opstellen beleid 5.1. openbare 

ruimte en 

mobiliteit

beheer informatie juli CYS betreft doorloop uit 2015

Handboek Inrichting Openbare Ruimte 

Waarderpolder

opstellen beleid 5.1. openbare 

ruimte en 

mobiliteit

beheer informatie juli CYS betreft doorloop uit 2015

Handboek Inrichting Openbare ruimte 

Zuidwest

opstellen beleid 5.1. openbare 

ruimte en 

mobiliteit

beheer informatie juli CYS betreft doorloop uit 2015

Verordening kabels en leidingen aanpassen beleid 5.1. openbare 

ruimte en 

mobiliteit

beheer advies december CYS betreft doorloop uit 2015

VP Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland; 

Rekening 2015

Het orgaan stuurt de rekening, het jaarverslag 

en de controleverklaring van de accountant 

uiterlijk 15 mei aan de raden van de 

deelnemers.

De raden van de deelnemers kunnen omtrent 

de rekening en het jaarverslag bij het orgaan 

hun zienswijzen naar voren brengen. Het 

college bereidt het raadsstuk met concept-

zienswijze raad voor.

5.1. openbare 

ruimte en 

mobiliteit

beheer advies juni CYS

VP Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland; 

Begroting 2017

Het orgaan zendt de ontwerpbegroting vóór 15 

mei toe aan de raden van de deelnemers.

De raden van de deelnemers kunnen omtrent 

de ontwerpbegroting bij het orgaan hun 

zienswijzen naar voren brengen. Het college 

bereidt het raadsstuk met concept-zienswijze 

raad voor.

5.1. openbare 

ruimte en 

mobiliteit

beheer advies juni CYS



Evaluatie 'Betaald parkeren per minuut' Eventueel aangevuld met verdere uitrol 5.2. parkeren beheer bespreken maart CYS

Stedelijke distributie uitwerking haalbaarheid en noodzaak 

milieuzone

5.1. openbare 

ruimte en 

mobiliteit

beheer bespreken juni CYS

Stedelijke distributie Voorwaarden en businesscase 

stadsdistributiecentrum

5.1. openbare 

ruimte en 

mobiliteit

beheer bespreken september CYS

Nieuw beleid parkeren concrete onderdelen voor behandeling in 

commissie is nog niet bekend

5.2. parkeren beheer pm pm CYS betreft doorloop uit 2015

Verkeersveiligheid jaarlijkse stand van 

zaken 

Jaarlijkse verkeersveiligheidsanalyse van het 

voorafgaande jaar, op basis van motie bij 

begroting 2015-2019 

5.1. openbare 

ruimte en 

mobiliteit

beheer informatie november CYS

Uniformering stallingsregimes Een eenduidig stallingsregime van de 

fietsenstallingen op NS station Haarlem, om de 

beschikbare capaciteit beter te benutten

5.2. parkeren beheer informatie juni CYS

Regionaal Fietsnetwerk Met de regio opgestelde studie naar 'missing 

links' in het fietsnetwerk. Als onderdeel van de 

Regionale Bereikbaarheidsvisie'

5.1. openbare 

ruimte en 

mobiliteit

beheer informatie maart CYS

Nachtnet Nachttreinen tussen Haarlem en Amsterdam. 

Afkomstig uit coalitieprogramma en van aantal 

raadsleden. 

5.1. openbare 

ruimte en 

mobiliteit

beheer informatie maart CYS

Regionaal DVM Dynamisch verkeersmanagemt stuurt de 

verkeerslichten centraal aan om de 

doorstroming door Haarlem en de regio te 

verbeteren. 

5.1. openbare 

ruimte en 

mobiliteit

beheer informatie november CYS

Doorstroming R-net lijnen In kader van de regionale 

bereikbaarheidsvisie. En als onderdeel van de 

OV investeringsagenda. Bedoeld ter bepaling 

van de eigen bijdrage. 

5.1. openbare 

ruimte en 

mobiliteit

beheer informatie november CYS

Studie(s) aanpak acute knelpunten 

ringstructuur

Regionale studie(s) naar het verbeteren van de 

autodoorstroming. 

5.1. openbare 

ruimte en 

mobiliteit

beheer informatie september CYS

Studie verbeteren doorstroming kruispunt 

Schipholweg - Amerikaweg

Regionale studie(s) naar het verbeteren van de 

autodoorstroming op concreet punt. 

5.1. openbare 

ruimte en 

mobiliteit

beheer informatie september CYS


