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Samenvatting 

Sinds 2005 wordt het bedrijfsleven in de Haarlemmermeer vertegenwoordigd door het HOP 
(Haarlemmermeers ondernemersplatform). Voor de gemeente is dit een efficiënte en 
effectieve manier om te informeren, overleggen en de participatie van het bedrijfsleven te 

organiseren. Deze samenwerking wordt bestendigd middels dit convenant. 

Context 

Het bedrijfsleven in de Haarlemmermeer is sinds 2005 verenigd in het HOP. Naast de lokale 
ondernemersverenigingen, zitten ook vertegenwoordigers van VNO-NCW West, KVK en 
MKB Haarlemmermeer Schiphol in het HOP. Het Hop is officiëlegespreks-en overleg 
partner van de gemeente inzake belangen die de lokale belangen van de individuele 

ondernemersverenigingen in de regio Haarlemmermeer overstijgen. 

Voor de gemeente is dit een efficiënte en bewezen effectieve manier om het bedrijfsleven te 
informeren en mee samen te werken. In plaats van alle afzonderlijke 
ondernemeningsverenigingen en belangenbehartigende partijen afzonderlijk te benaderen 

wordt gebruik gemaakt van dit ene kanaal. Er is structureel overleg (zowel ambtelijk als 
bestuurlijk) inzake zaken die de lokale belangen van de individuele 
ondernemersverenigingen binnen de Haarlemmermeer overstijgen. Voorbeelden daarvan 

zijn ondermeer infrastructuur, veiligheid I bewaking, verkeer, ringvaart-issues en 
bestemmingsplannen. 

Het doel van het onderhavige convenant is om de samenwerking en participatie die zich in 
de praktijk heeft ontwikkeld te bestendigen. 

Middelen 

De gemeente ondersteunt het HOP met € 5000 per jaar. Deze middelen zijn reeds begroot 
in programma 12; Economische Zaken. 

Personeel en organisatie 
De samenwerking met de HOP is reeds ingevoerd, dit is een formalisatie van het proces. 
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Evaluatie 
De samenwerking wordt tijdens zowel de ambtelijke als de bestuurlijke overleggen 

besproken en geëvalueerd. Daar waar verbeteringen worden gezien, worden die in de 

praktijk toegepast. 

In- en externe communicatie 
Na besluitvorming wordt er een persbericht verspreid. 
Op de portal zal vermeld worden dat de samenwerking is verankerd in een convenant. De 

interne organisatie wordt via intranet op de hoogte gebracht. 

Besluit 
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om: 

1. een convenant inzake de samenwerking met HOP aan te gaan; 
2. deze nota ter informatie te zenden aan de raad. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 

namens dezen, 

d:~~u::"er 
I ;( ... ~ 
L/m'~.H. van Dijk 

Bijlage(n) 
Convenant HOP 
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CONVENANT 

Ondergetekenden: 

1. 
de GEMEENTE HAARLEMMERMEER, gevestigd aan het Raadhuisplein 1, (2132 TZ), te 
Hoofddorp, hierbij rechtsgeldig op grond van het Mandaat-, machtigings-en volmachtbesluit 
2013, nr. 2012.0056496 d.d. 20 november 2012 vertegenwoordigd door wethouder A. Th. H. 
Van Dijk, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en 
wethouders d.d. juni 2013, 
hierna te noemen: "de Gemeente". 

2. 
Het HAARLEMMERMEERS ONDERNEMERS PLATFORM, hierna ook te noemen: het 
HOP, 
overkoepelend orgaan van alle ondernemersverenigingen (en andere instellingen die ondernemers-belangen 

behartigen) in de regio Haarlemmermeer, 

Postbus 490 te 2130 AL Hoofddorp, 

ten deze vertegenwoordigd door: 

de voorzitter Haarlemmermeers Ondernemers Platform: 
de heer HANS BAKKER ; en 
de vice voorzitter Haarlemmermeers Ondernemers Platform: 
heer ANDRIES STOKVIS, 
hierna te noemen HOP. 

De Gemeente en HOP zijn gezamenlijk aan te duiden als "ondergetekenden". 

INLEIDING 
1 . Ondergetekenden hebben structureel overleg inzake belangen die de lokale belangen 

van de individuele ondernemersverenigingen binnen de Haarlemmermeer overstijgen. 
Voorbeelden daarvan zijn ondermeer infrastructuur, veiligheid I bewaking, verkeer, 
ringvaart-issues en bestemmingsplannen. 

2. Ondergetekenden wensen de hoofdlijnen van dit structurele overleg in dit convenant 
vast te leggen. 

3. Het HOP bestaat uit de volgende deelnemers: 
Park Schiphol Rijk; 
Ondernemersvereniging Halfweg, Zwanenburg, Boesingheliede & Omstreken; 
Schiphol Group; 



Ondernemersvereniging Vijfhuizen; 
Businesspark Nieuw Vennep Zuid; 
ORAM; 
Winkeliersvereniging Badhoevedorp; 
Kamer van Koophandel; 
VNO NCW; 
MKB Haarlemmermeer Schiphol; 
Ondernemend Hoofddorp; en 
Ondernemers Vereniging Haarlemmermeer Zuid. 

Artikel 1 
HOP is officiële gespreks- en overleg partner van de Gemeente inzake belangen die de 
lokale belangen van de individuele ondernemersverenigingen in de regio Haarlemmermeer 
overstijgen. HOP is officieel aanspreekpunt van de Gemeente voor het bedrijfsleven in de 
regio gemeente Haarlemmermeer. 

Artikel 2 

1. Een keer per kwartaal zal met de ambtenaren ambtelijk (voor) overleg plaatsvinden 
voorafgaand aan het bestuurlijk overleg met de Wethouders. 

2. Vergaderdata van het ambtelijk- en het bestuurlijk overleg zullen ieder kalender-jaar aan 
het begin van het jaar worden vastgesteld. Ingeval spoedeisende zaken zich gedurende 
het kalender-jaar voordoen kan een incidentele vergadering worden belegd. 

3. Vóór het overleg met de Wethouders zal in het overleg met de ambtenaren van de 
gemeente Haarlemmermeer (het ambtelijk overleg) de agenda van de vergadering met 
de Wethouders worden vastgesteld alsmede welke Wethouders bij het overleg aanwezig 
zullen zijn. 

4. De Gemeente zal, ter ondersteuning en ten behoeve van het overleg en de 
voorbereidingen daarvan, een jaarlijkse bijdrage van vijfduizend euro ( €5.000,--) bieden 
voor ondermeer de secretariële ondersteuning. T.a.v. de overige kosten geldt dat elke 
partij de eigen kosten draagt. 

5. De gemeente zal de vergaderingen accommoderen, de vergaderingen zullen in het 
gemeentehuis plaatsvinden. 

Artikel 3 

1. Bij elke vergadering met de Wethouders van de Gemeente zullen minimaal vier (4) 
afgevaardigden van HOP aanwezig zijn en van de gemeente Haarlemmermeer zal in 
ieder geval altijd de Wethouder van Economische Zaken of een door hem aan te wijzen 
vervanger aan het overleg deelnemen. 
Ambtelijk is het Hoofd Economische Zaken en Luchthaven Zaken aanwezig. 

2. Ingeval op de agenda punten staan die betrekking hebben op een ander onderwerp zal 
ook de Wethouder die deze zaken in portefeuille heeft danwel een door hem aan te 
wijzen plaatsvervanger bij het overleg aanwezig zijn. 



3. In zijn algemeenheid zal er met betrekking tot andere agenda-punten altijd zoveel 
mogelijk naar worden gestreefd dat de Wethouder die deze zaken in portefeuille heeft bij 
het bestuurlijk overleg aanwezig is. 

4. Communicatie 
Ondergetekenden zijn verantwoordelijk voor de eigen communicatie, en stemmen deze 
op elkaar af. 

5. Juridische aspecten 
De ondertekenaars zijn zich ervan bewust dat de uitvoering van dit convenant mede 
afhankelijk is van de toepasselijke bestuursrechtelijke procedures. Partijen zullen zich 
naar het beste vermogen inspannen de voor de uitvoering benodigde besluiten waarvoor 
zij bevoegd bestuursorgaan zijn te nemen. 

6. Duur 
Dit convenant treedt in werking op 14 juni 2013 en is van kracht tot wederopzegging met 
een termijn van 6 maanden. 

Aldus, in twee-voud, opgemaakt en getekend te Haarlemmermeer op 14 juni 2013. 

A. van Dijk H. Bakker A. Stokvis 


