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Wat willen we bereiken? / Wat gaan we daarvoor doen? 
Met het aannemen van dit raadsvoorstel wordt de Strategische Agenda van de Raad 
geactualiseerd. 

Wat mag het kosten? 

Aan dit raadsvoorstel zijn geen kosten verbonden. 

Wie is daarvoor verantwoordelijk? 
Het college van B&W levert een huidige stand van zaken aan van de onderwerpen op de 
SAR en voegt, op aangeven van het presidium, onderwerpen Ter nadere vaststelling toe. Als 
bijlage treft u de brief d.d. 8 oktober 2013 aan. Het Presidium heeft afgedane ondenverpen 
uit het voorstel van het college verwijderd. De gemeenteraad neemt het besluit de SAR te 
actualiseren. Per amendement kunnen wijzigingen doorgevoerd worden. 
Afwijkend van de planning (als beschreven in de brief in de bijlage) stelt het college voor: 

het nieuwe prostitutiebeleid het vierde kwartaal van 2013 aan te bieden aan de raad, 
i.p.v. het derde kwartaal. 

- het uitvoeringsprogramma Ruimte voor Duurzaamheid het eerste kwartaal van 2014 
aan te bieden, i.p.v. het vierde kwartaal. Het uitvoeringsprogramma is gekoppeld 
aan de duurzaamheidsmonitor en deze komt ook het eerste kwartaal van 2014 uit. 

- de kantoren en bedrijvenstrategie af te voeren van de SAR. De strategie wordt over 
twee jaar geëvalueerd. Via de bestuurlijke voortgangsrapportage kantoren en 
bedrijven wordt u over dit onderwerp geïnformeerd. 

Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd? 
Er zijn jaarlijks twee momenten waarop de raad de SAR actualiseert en (mogelijk) 
amendeert; bij de vaststelling van de voorjaarrapportage en bij de begrotingsbehandeling. In 
de aanloop stelt het college een brief op waarin bijzonderheden en aanpassingen vermeld 
staan. 

Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd? 
Na vaststelling ontvangt de raad bij de Voorjaarsrapportage 2014 de volgende voorgestelde 
actualisatie. 
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Overige relevante informatie 
Via het presidium kunnen nieuwe onderwerpen toegevoegd worden aan de SAR. Deze 
komen dan onder een kopje Ter nadere vaststelling te staan. De raad besluit dan bij de 
daaropvolgende actualisatie of het onderwerp opgenomen wordt. Er zijn ditmaal, vanuit de 
raad, geen nieuwe onderwerpen bij het presidium kenbaar gemaakt. 

Voorstel 
Op grond van het voorgaande besluit het Presidium de raad voor te stellen om: 

De Strategische Agenda van de Raad vast te stellen, met daarbij de volgende 
onderwerpen en planning: 

Thema/ Onderwerp 2013 2014 
I Bestuurlijke organisatie 

Besluit toekomst Stadsregio Amsterdam (afhankelijk Rijk) 
- OpheffingsbesluitWGR+ 

II Bezuinigingen 
Jaarstukken / Voorjaarsrapportage 2 e kw 
Begroting / Najaarsrapportage 4 e kw 4 e kw 

III Grondzaken 
Nota grondprijzen 4 e kw 4 e kw 
Meerjarenperspectief Grondzaken (MPG) 2 e kw 
Tussentijds Meerjarenperspectief Grondzaken (MPG) 4 e kw 4 e kw 

IV Werkgelegenheid 
V Economische zaken 

BVR Kantoren en bedrijven (via(t)MPG) 4 e kw 2 e kw 
VI Bereikbaarheid 
VII Veiligheidsbeleid 

Integraal Veiligheidsbeleid 
Nieuwe prostitutiebeleid 

4 e kw 
4 e kw 

Vlll Sociaal maatschappelijk beleid 
Decentralisaties sociaal domein (afhankelijk van Rijk) 

IX Ruimtelijk Beleid 
X Wonen 

BVR Wonen (via (t)MPG) 2 e kw 
XI Onderwijs 
XII Cultuur 
XIII Duurzaamheid 

Uitvoeringsprogramma Ruimte voor Duurzaamheid 2014 1 ekw 
XIV Grootschalig groen en recreatie 

de vooEzilier van het Presidium 

Bijlade: brief college B&W 13.065279\adv, Strategische Agenda van de Raad 2012-2013 (d.d. 13-6-2013) 
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Geachte heer, mevrouw. 

Bij de aanbieding van de Programmabegroting 2014 ontvangt u hierbij - zoals inmiddels 
gebruikelijk - de huidige stand van zaken met betrekking tot de op de Strategische Agenda 
van de Raad (SAR) opgenomen onderwerpen. De wijzigingen zijn in rood aangegeven. 

Onderstaand treft u een toelichting aan ten aanzien van de wijzigingen. 

Nieuwe prostitutiebeleid 
De Strategische Agenda van de Raad is bij de Voorjaarsrapportage 2013 aangevuld met het 
nieuwe prostitutiebeleid. Aangezien beleidsvorming nader onderzoek vereist, zal het nieuwe 
prostitutiebeleid eerst in het vierde kwartaal van 2013 aan uw raad worden aangeboden. 

Uitvoeringsprogramma Ruimte voor Duurzaamheid 2014 
Het Uitvoeringsprogramma Ruimte voor Duurzaamheid 2014 stond gepland voor het vierde 
kwartaal van 2013. Aangezien de duurzaamheidsmonitor in het eerste kwartaal van 2014 
wordt verwacht en het uitvoeringsprogramma daaraan gekoppeld is, wordt het 
Uitvoeringsprogramma Ruimte voor Duurzaamheid 2014 ook in het eerste kwartaal van 
2014 aan u aangeboden. 

Kantoren- en bedrijvenstrategie 
Wellicht ten overvloede melden wij nog dat de (regionale) kantoren- en bedrijvenstrategie in 
2012 is vastgesteld. Naar verwachting wordt deze strategie over twee jaar geëvalueerd. 
Derhalve is het onderwerp voor 2013 geschrapt. De bestuurlijke voortgangsrapportage 
kantoren en bedrijven is opgenomen in de cyclus van het (tussentijds) Meerjaren Perspectief 
Grondzaken. 
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Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
de secretaris, de burgemeester, 



Strategische Agenda van de Raad 2013-2014 

IV 

VI 

VII 

Vlll 

IX 

XI 
XII 
XIII 

XIV 

Thema/ Onderwerp 
Bestuurlijke organisatie 
Besluit toekomst Stadsregio Amsterdam (afhankelijk Rijk) 
- OpheffingsbesluitWGR+ 
Bezuinigingen 
Jaarstukken / Voorjaarsrapportage 
Begroting / Najaarsrapportage 
Grondzaken 
Nota grondprijzen 
Meerjarenperspectief Grondzaken (MPG) 
Tussentijds Meerjarenperspectief Grondzaken (MPG) 
Werkgelegenheid 
Brief startersbeleid 
Economische zaken 
Kantoren- en bedrijvenstrategie 
BVR Kantoren en bedrijven (via(t)MPG) 
Bereikbaarheid 
Parkeerbeleid (inclusief parkeertarieven) 
Veiligheidsbeleid 
Integraal Veiligheidsbeleid 
Nieuwe prostitutiebeleid 

Sociaal maatschappelijk beleid 
Decentralisaties sociaal domein (afhankelijk van Rijk) 

Uitwerking exploitatie en beheer Sociaal Culturele 
Accommodaties (implementatie plan van aanpak en evaluatie) 
Ruimtelijk Beleid 
Deelstructuurvisie Hoofddorp definitief 
Wonen 
BVR Wonen (via (t)MPG) 
Onderwijs 
Cultuur 
Duurzaamheid 
Uitvoeringsprogramma Ruimte voor Duurzaamheid 2014 
Grootschalig groen en recreatie 

2013 2014 

nnb 
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4 e kw 

4 ekw 
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4 ekw 
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Strategische Agenda van de Raad 2013-2014 (d.d. 13-6-2013) 

IV 

Thema/ Onderwerp 
Bestuurlijke organisatie 
Besluit toekomst Stadsregio Amsterdam (afhankelijk Rijk) 
- Opheffingsbesluit WGR+ 
Bezuinigingen 
Jaarstukken / Voorjaarsrapportage 
Begroting / Najaarsrapportage 
Grondzaken 
Nota grondprijzen 
Meerjarenperspectief Grondzaken (MPG) 
Tussentijds Meerjarenperspectief Grondzaken (MPG) 
Werkgelegenheid 
Brief startersbeleid 
Economische zaken 
Kantoren- en bedrijvenstrategie 
BVR Kantoren en bedrijven (via(t)MPG) 
Bereikbaarheid J 
Parkeerbeleid (inclusief parkeertarieven),.^ 
Veiligheidsbeleid 
Integraal Veiligheidsbeleid 
Nieuwe prostitutiebeleid 
Sociaal maatschappelijk beleid 
Decentralisaties sociaal domein (afnankelijk van Rijk) 
Uitwerking exploitatie em^hffij|SociadjJCulturele 
Accommodaties ĵBt̂ emeotatieplamvan aanpak en evaluatie) 
Ruimtelijk Beleid 
Deelstructuurvisie blóSfddorp definitief 

X Wonen 
B V B ^ 

XI Offilerwijs 
XII ^Cultuur 
XIII ^Duuraaamt^icf 

^tvoeringsprogramma Ruimte voor Duurzaamheid 2012-2014 
te&Y, G.ipotschalig groen en recreatie 

VI 

VII 

Vlll 

IX 

nnb 

2 ekw 

kw 
kw 

3 ekw 

2 ekw 

2 e kwEI 2 e kw 
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