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Bestuurlijke context  

KG Parkmanagement krijgt de opdracht om de draagvlakmeting namens de 

gemeente Haarlem uit te voeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van door 

Cocensus aan de gemeente verstrekte gegevens omtrent de eigenaren en 

WOZ waarde van de panden in de Waarderpolder. 

 

Om duidelijkheid te geven over de procedure rondom deze 

draagvlakmeting, stelt het college het Reglement Draagvlakmeting BIZ 

Waarderpolder 2017-2021 vast. 

 

Om de afspraken m.b.t. het uitvoeren van de draagvlakmeting en de 

afspraken m.b.t. het gebruik van de door Cocensus verstrekte gegevens vast 

te leggen, stelt het college de overeenkomst uitvoering Draagvlakmeting 

BIZ Waarderpolder 2017-2021 en de Bewerkers-overeenkomst 

Draagvlakmeting BIZ Waarderpolder 2017-2021 vast. 

 

NB: Het door B&W vaststellen van de nota 'Reglement Draagvlakmeting 

BIZ Waarderpolder 2017-2017' is een vervolg op het Raadsbesluit 

'Verordening bedrijven Investerings Zone Waarderpolder 2017-2021' 

(2016/176650). Dit Raadsbesluit staat op 9 juni op de agenda van 

Commissie Ontwikkeling en staat op de planning voor de Raad van 16 juni 

2016. 

Wanneer de Raad op 16 juni 2016 instemt met de 'Verordening bedrijven 

Investerings Zone Waarderpolder 2017-2021' is het voor het tijdig kunnen 

uitvoeren van de draagvlakmeting van groot belang dat voorliggende nota 

in de daaropvolgende B&W vergadering van 21 juni 2016 wordt 

geagendeerd.  

 

Portefeuillehouder:  

Langenacker, J. 
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Collegebesluit 

1. Het College stelt het Reglement Draagvlakmeting BIZ Waarderpolder 

2017-2021 vast; 

2. Het College besluit met KG Parkmanagement overeenkomsten aan te 

gaan voor het houden van een draagvlakmeting in het kader van 

mogelijke invoering  van de BIZ Waarderpolder 2017-2021; 

3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.  

4. Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie 

Ontwikkeling. 

 

 

 

 

Vergadering: 

Vergadering BenW d.d. 

21-6-2016 

 

 

 


