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1. Het college stelt de lijst van extra bezuinigingen vast, die aan de raad wordt voorgelegd (bijl.2)
2. Het college stelt haar reactie vast op de door de raad gedane suggesties/alternatieven (bijl. 1)
3. Het college stelt de raad voor de extra bezuinigingen concreet vast te stellen en

- daarbij als vertrekpunt te nemen de lijst zoals deze door het college is samengesteld
- bij amendement hierop wijzigingen aan te brengen, overeenkomstig de overwegingen

die door het college zijn verwoord in de raadsnota en bijlage 1
4. Het besluit geeft nadere invulling aan de Begroting 2011 en het meerjarig fianncieel beeld
5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover een

advies heeft uitgebracht
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DOEL:
De raad stelt de begroting en de daarin op te nemen extra bezuinigingen vast;. Overeenkomstig
amendement 77 komt het college in januari met een definitief voorstel inzake deze extra bezuinigingen.



Onderwerp: Extra bezuinigingen: invulling amendement 77
Reg.nummer: CS/CC/2011-3510

1. Inleiding

Gemeente(rade)n worden geacht om een sluitende meerjarenbegroting vast te
stellen. Dit betekent dat zowel voor het eerstkomende jaar (2011) ook voor de jaren
tot en met 2015 sprake is van het in evenwicht zijn van de baten en lasten van de
gemeente. Daarbij wordt met name door de Provincie (controlerend orgaan)
gekeken naar de eerste 2 tot 3 jaar.
Om zorg te dragen voor een sluitend beeld in die eerste jaren heeft het college bij de
begroting een aantal extra bezuinigingen voorgesteld. De raad heeft hierop
gereageerd met het volgende amendement (nr 77):

“De tekst onder besluitpunt 2 te vervangen door:
De taakstellende bedragen zoals opgenomen in de tabel op pagina 35 van de
programmabegroting 2011-2015 kaderstellend vast te stellen en te verwerken in de
begroting 2011 via de 1e begrotingswijziging 2011. Het college legt uiterlijk
januari 2011 een besluit met nadere toelichtingen voor aan de Raad. Daarbij zijn
suggesties van de commissies verwerkt.”

In deze nota het in het amendement gevraagde besluit, zoals dat door het College op
basis van de suggesties uit de raad is voorbereid.

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:

 In te stemmen met de in bijlage 2 opgenomen lijst van extra bezuinigingen
 Bij amendement hierop wijzigingen aan te brengen, die rekening houden

met de overwegingen in deze nota en bijlage 1

3. Beoogd resultaat
Het resultaat van de besluitvorming is het concreet invullen van de in de begroting
opgenomen stelposten voor de extra bezuinigingen.

4. Argumenten
In de in het amendement genoemde tabel zijn de volgende taakstellende bedragen
opgenomen:

Raadsstuk

Meerjarenraming 2011-2015
Budgettair effect (bedragen x €1.000;

v (-) is voordelig n is nadelig)

Omschrijving

2011 2012 2013 2014 2015
1. Realisatie reeds benoemde ombuigingen -965 V
2. raming budgetten verbetering solvabiliteit -1.000 v -1.000 V
3. a. efficiency -25 V -25 V -25 v -25 V

b. inkomsten -190 V -190 V -190 V -190 V -190 V
c. subsidies/bijdragen -45 V -245 V -445 v -445 V -445 V
d. taken -1.300 V -635 V -485 V -485 v -485 V

Totaal dekkingsvoorstellen -2.500 V -1.095 V -1.145 V -2.145 V -2.145 V
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Deze taakstellende bedragen doen recht aan het uitgangspunt van evenwichtige
verdeling van de bezuinigingen over de 4 genoemde clusters en vormen het
financieel kader waarbinnen concrete bezuinigingen gevonden dienen te worden.
De voorstellen van het College zijn passend binnen dit uitgangspunt.

Het college heeft de raad verzocht om tijdens de commissiebehandelingen van 9
december bezwaren op de collegelijst (en de daar aan toegevoegde toelichting
(memo van 30 november 2010) kenbaar te maken en bij het schrappen van deze
onderwerpen te komen met alternatieve voorstellen binnen dezelfde cluster.

In de commissievergaderingen van 9 december zijn door verschillende partijen op
de door het college voorgestelde lijst van onderwerpen bezwaren geuit. Uit de
commissiebehandelingen is niet duidelijk vast te stellen of deze bezwaren kunnen
rekenen op een raadsmeerderheid. Het college heeft waar nodig extra toelichting
verschaft in de vergaderingen.

Tevens was het verzoek om alternatieven aan te dragen. De alternatieven bleken
weinig concreet en bruikbaar, reden waarom het college verzocht aan de raad om
uiterlijk 3 januari nadere voorstellen aan het college kenbaar te maken (memo van
23 december). Alleen het CDA (door het opnieuw onder de aandacht brengen van
een aantal moties) en de Actiepartij (separate mail) hebben van deze gelegenheid
gebruik gemaakt.

In bijlage 2 zijn alle onderwerpen, die in de commissievergaderingen en op 3
januari door CDA en AP zijn genoemd, opgenomen. De genoemde suggesties zijn
voorzien van een reactie door het college. In hoofdlijnen kan gesteld worden:

1. de meeste suggesties zijn niet of nauwelijks concreet
2. een aantal suggesties is technisch niet mogelijk (niet - meer - aanwezig

budget e.d.) of over de beschikbare middelen zijn reeds (andere) besluiten
genomen

3. de meeste alternatieven hebben betrekking op incidentele meevallers en
lenen zich minder voor bezuinigingen

4. onduidelijk is of de suggesties kunnen rekenen op een raadsmeerderheid.

Het geheel overziend acht het college momenteel drie voorstellen (gedeeltelijk)
acceptabel.
Het eerste voorstel betreft een deel van de vrijval van de gereserveerde gelden voor
de Raaksrotonde. In dat verband zou – conform afspraken inzake het aanwenden
van voordelen - 25% van het nog in reserve staand bedrag ad € 1.488.000 (= €
372.000) kunnen worden gebruikt ter dekking van weg te strepen EENMALIGE
onderwerpen uit de collegelijst.

Tevens acht het college een tijdelijkeen afbouwende uitruil van de taakstelling
Topsport met de reserve en de budgetten duurzame sportvoorzieningen mogelijk en
acceptabel.

Voorts ziet het college geen zwaarwegende bezwaren tegen de suggestie van de
PvdA om de eenmalige korting van € 185.000 op de Welzijnswerk klaar voor de
toekomst te handhaven, maar pas op het moment van de kadernota 2011 concreet
invulling te geven aan dit bedrag.
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De suggestie m.b.t. de Geneesherenbuurt is vastgelegd in een motie, die kon
rekenen op een raadsmeerderheid (raad van 16 december 2010). Omdat invulling
pas aan de orde is als het aanbestedingsresultaat definitief bekend is (eind 2e
kwartaal 2011), kan een mogelijk resultaat niet worden meegenomen in het
benoemen van de alternatieven. Daarnaast kan pas op dat moment worden bepaald
of sprake kan zijn van een eenmalig of (min of meer) structureel voordeel.

Momenteel is (en blijft) onduidelijk welke onderwerpen van de collegelijst
geschrapt zouden moeten worden. Daarnaast zijn er geen argumenten genoemd, die
het college aanleiding geven om de oorspronkelijke lijst bij te stellen. Redenen voor
het college om als basis voor de besluitvorming de lijst in te dienen, zoals deze ook
bij de begrotingsbehandeling is ingediend. Bij amendement (en stemming daarover)
kan vervolgens worden vastgesteld welke aanpassingen op een meerderheid in de
raad kunnen rekenen.

5. Uitvoering
De extra bezuinigingen zijn reeds op het globaal niveau van de clusters in de
begroting opgenomen. De verdere uitsplitsing naar de verschillende onderwerpen
zal bij de begrotingswijziging bij Berap 2011.1 (in de rubriek technische
wijzigingen) worden opgenomen.

6. Bijlagen
Bij de raadsstuk zijn 2 bijlagen gevoegd:
Bijlage 1: overzicht suggesties/alternatieven en de reactie college
Bijlage 2: lijst extra bezuinigingen

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris de burgemeester
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8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:
De lijst van extra bezuinigingen vast te stellen.

Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie)

De griffier De voorzitter



BIJLAGE 1: OVERZICHT SUGGESTIES/ALERNATIEVEN EN DE REACTIE COLLEGE

Suggestie uit de raad Door Bedrag
2011

I/S
Tijd

Hfd Opmerking Reactie College

Verhuuropbrengsten sportvelden Schalkwijk inzetten tbv
(Top)Sport

CDA Tijd SZ Zie ook NIET aangenomen motie bij
Begrotingsbehandeling.
Betreft tijdelijke
verhuuropbrengsten

Bij de behandeling van de begroting heeft het
college de motie met deze strekking ontraden: de
inkomsten worden betrokken bij het totaal
financieel beeld en de integrale afwegingen die
daarover worden gemaakt.

Motie Frans Halszaak CDA - SZ Zie ook NIET aangenomen motie bij
Begrotingsbehandeling.

Betreft mogelijke bezuiniging waarvan omvang en
tijdstip zeer onzekerr zijn. Daarnaast blijft onze
reactie tijdens begrotingsbehandeling ongewijzigd
valide: Al jaren heeft de gemeente Haarlem zich
ingespannen voor een rijksbijdrage aan het Frans
Hals Museum, echter zonder resultaat. Zeker nu
acht het college opname van nieuwe instellingen
voor rijksbijdragen onmogelijk.

Verder verlagen budget duurzame sportvoorziening ter
dekking van een vermindering van de taakstelling op de
Topsport

PvdA 65 (2012)
55 (2013)
45 (2014)

I SZ Het budget duurzame
sportvoorzieningen wordt daarmee
verlaagd naar € 25.000 (thans €
175.000); jaarlijkse uitgaven boven
dit bedrag worden gedekt uit de
voorziening duurzame
sportvoorzieningen (saldo circa €
600.000)

De voorgestelde uitruil van taakstellingen binnen
hetzelfde beleidsveld is mogelijk. De uiteindelijke
dekking betreft echter een nog aanwezig saldo
reserve sportvoorzieningen (saldo circa € 600.000),
waarop geen directe verplichtingen rusten en ook
niet verwacht worden. Het college acht gezien deze
uiteindelijke incidentele dekking de achtervang uit
deze reserve slechts voor een beperkt aantal jaren
acceptabel.
Om die reden acht het college het acceptabel om de
subsidie af te bouwen naar € 65.000 in 2012, €
55.000 in 2013 en € 45.000 in 2014.
Bij de actualisatie van de huidige sportnota,die
loopt tot en met 2014, wordt bepaald of
ondersteuning van de topsport wordt voortgezet in
de vorm van subsidie in 2015 e.v. én, indien
voortzetting aan de orde is, over de hoogte van die
subsidie.

Verzoek verschuiving invulling taakstelling Welzijnwerk
klaar voor de toekomst

PvdA Taakstelling blijft gehandhaafd,
maar concrete invulling volgt in juli
2011

Het college acht uitstel van de invulling acceptabel,
maar wijst nadrukkelijk op het handhaven van het
bedrag en de aard van de taakstelling



Suggestie uit de raad Door Bedrag
2011

I/S
Tijd

Hfd Opmerking Reactie College

Bezien investeringen stadskantoor en/of opbrengst
genereren door verhuur

D66 ?? I M&S De investeringen in de nieuwe gemeentelijke
huisvesting zijn al diverse malen kritisch
doorgenomen en tot het kwalitatief laagst
acceptabele niveau teruggebracht. Tevens zijn ten
aanzien van de dekking van de investeringen
(verkoopopbrengsten) nog risico’s aanwezig. Het
inrekenen van meevallers acht het college
momenteel onverstandig en voorbarig.

Bezien investeringen Digitalisering/ICT D66/AP
OPH-
Schr

?? I M&S Betreffen incidentele investeringen Het kwalitatief op orde brengen van de
ICTinfrastructuur en het opbouwen van een digitale
werkomgeving is één van de speerpunten uit het
coalitieakkoord en is noodzakelijk om te komen tot
een kleinere maar kwalitatief hoogwaardiger
organisatie en om de verbetering van de
dienstverlening inhoud te geven. De geplande
investeringen (zie masterplan ICT en masterplan
Digitalisering) acht het college noodzakelijk.

Aanwenden éénmalige vrijval Raaksrotonde CDA
PvdA

1488 I WZ Daar in strikte zin geen sprake is van een
bezuiniging (slechts van een meevaller) stelt het
college voor om conform geldende regels mbt
gunstige resultaten maximaal 25% van dit voordeel
(i.c. € 372.000 INCIDENTEEL) te gebruiken
indien uitruil van onderwerpen dient plaats te
vinden.

Aanwenden éénmalige vrijval Nicolaasbrug CDA 300 I WZ Zie ook NIET aangenomen motie bij
begrotingsbehandeling

De brug wordt niet gerealiseerd. Subsidie
inmiddels door Rijk/Provincie herverdeeld en in
principe beschikbaar gesteld voor de fietssnelweg
tussen Haarlem en Amsterdam. Het college wil dit
budget aanwenden voor de verplichte eigen
bijdrage aan dit project. Voorstel: niet aannemen.



Suggestie uit de raad Door Bedrag
2011

I/S
Tijd

Hfd Opmerking Reactie College

Aanwenden beperking investering Geneesherenbuurt Div 1.000 WZ Betreft een raming in het IP. De vrijval als gevolg van het beperken van
investeringen, dient conform afspraken uit het
coalitieakkoord te worden meegenomen in de
algemene afwegingen rond de ‘aanwending’ van
positieve financiele resultaten. Voorgesteld is bij
motie Raad van 16 december 2010 om 6 ton te
bestemmen voor het project Reinaldapark en het
resterend bedrag in te zetten ten behoeve van de
bezuinigingen.. De definitieve beslissing kan pas
genomen worden nadat het aanbestedingsresultaat
bekend is (eind 2e kwartaal 2011)

Laten vervallen plan schade duiven VVD 45 I WZ Betreft een nog aanwezige
voorziening.

In berap 2010.2 is bij de overige financiele mutaties
(zie pag 49) het saldo van deze voorziening reeds
vrijgevallen. Kan derhalve niet meer worden
ingezet tbv de extra (eenmalige) bezuinigingen.

Structureel maken bezuiniging flex.wijkbudget D66 150 S WZ Het college ontraadt deze suggestie, omdat dan de
ambitie schoon, heel en veilig in gevaar komt.

Structureel maken bezuiniging groenbestek D66 170? S WZ Is niet mogelijk. De eenmalige bezuiniging in 2010
was mogelijk door onderbenutting ivm
ingroeiproces Spaarnelanden

Laten vervallen budget onderzoek uitbreiding Kampgarage D66 ?? I WZ Betreft restantgelden uit het voorbereidingskrediet
onderzoek parkeergarage Nieuwe Gracht. De
restantgelden bedragen circa € 110.000. Deze
investeringen werden geacht gedekt te worden uit
de reserve parkeergelden en de kapitaalslasten zijn
nog niet meegenomen in het meerjarig financieel
beeld. Elimineren van deze post leidt weliswaar tot
vermijden van kosten, maar kan niet worden
ingezet tbv de extra bezuinigingen

Niet uitvoeren dynamische afsluiting Cronjestraat D66 600 I WZ Het niet uitvoeren van de dynamische afsluiting kan
nog overwogen worden, maar het staat haaks op
harde bestuurlijke toezegging richting
winkeliersvereniging Cronjé. Het college ontraadt
het overnemen van dit voorstel.



Suggestie uit de raad Door Bedrag
2011

I/S
Tijd

Hfd Opmerking Reactie College

Niet doen (gedeelte) investering in Stadsnatuurpark CDA ?? I WZ Het onderdeel fietspad ontvangt Provinciale
subsidie. Een eigen gemeentelijke bijdrage is dan
vereist.

Uitbreiden regime gefiscaliseerd parkeren CDA ? S WZ Zie ook NIET aangenomen motie bij
begrotingsbehandeling

Het college verwijst naar de reactie die op de motie
tijdens de raadsbehandeling is gegeven:
Het college stelt voor de binnenkort uit te brengen
parkeervisie af te wachten. Een eventuele
uitbreiding van gefiscaliseerd parkeren is sterk
afhankelijk van de keuzes die in de parkeervisie
zullen worden gemaakt

Laten vervallen kleine investeringen Werk&Inkomen
08/09

D66 Iof S SoZa Betreft een totaal bedrag aan kleine
investeringen van € 75.000 (IP-post)

Het elimineren van de investeringsposten wordt
afgeraden, omdat daarmee investeringen worden
bekostigd die ofwel een efficiencyvoordeel
opleveren (dat al is ingeboekt in de formatie) ofwel
een wettelijke verplichting betreffen
(samenwerking met UWV op Werkplein).

Korting op budget zorg en dienstverlening van mensen met
een beperking

D66 ? ? DV Vanuit het Rijk wordt een forse bezuiniging
doorgevoerd op het budget van de WMO (vanaf
2011 een korting van €2,4 mln oplopend tot €3,2
mln). Dit betekent dat de zorg voor mensen met een
beperking al aanzienlijk wordt ‘aangeslagen’ en
goedkoper zal moeten worden uitgevoerd. Een
verdere korting op deze kwetsbare groep acht het
college niet wenselijk.

Korting op budget Jeugd D66 ?? ? SZ Onderdeel en omvang onbekend Gezien het globale karakter van deze suggestie
beschouwt het college dit alternatief niet bruikbaar.

Stimuleringsfonds WMO D66 ?? DV/SZ In het verleden is er een innovatiereserve WMO
ingesteld. Echter: deze reserve is in 2010 uitgeput.
Hieruit is o.a. het innovatieproject ‘Marktplaats,
hulp bij het huishouden’ betaald (nu beter bekend
als ‘Buuv’).



Suggestie uit de raad Door Bedrag
2011

I/S
Tijd

Hfd Opmerking Reactie College

Structureel maken extra korting onderhoudsbudget AP 250 S WZ Het onderhoudsbudget staat reeds onder druk in
verband met de diverse taakstelling van 1 mlijoen
structureel en verlaging 1,5 miljoen
investeringsbudget. Het beschikbare budget loopt
van 36 mln in 2010 terug naar 26 mln in
2015.Tevens achte het college eerst de discussie
over de onderhoudsscenario’s noodzakelijk.

Verdere besparing op de inrichting Openbare Ruimte door
hergebruik materialen

AP ?? WZ Hergebruik van materialen is voor zover mogelijk
een reeds gehanteerde werkwijze.



Bijlage 2: lijst extra ombuigingen

2011 2012 2013 2014 2015
Resultaat op reeds benoemde ombuigingen 965

1 Subtotaal reeds benoemd 965

Samenvoegen adviesraden 25 25 25 25

Subtotaal efficiency 25 25 25 25

Parkeertarieven 274 274 274 274 274

Diverse inkomsten verhogen 166 166 166 166 166

2 Subtotaal inkomsten 440 440 440 440 440

CCVT soberder huisvesting 100 100 100

CCVT integratiewinst 100 100 100

Centrum Management 25 50 50 50 50

TMK nieuwe stijl 20 20 20 20 20

Extra subsidiekorting overhaed SSCH 75 75 75 75

TopSport 100 100 100 100

3 Subtotaal subsidies 45 245 445 445 445

Handhaving 150 150 150 150 150

schrappen Welzijnswerk klaar voor de toekomst 185

Korten budget duurzame sportvoorzieningen 75 75 75 75 75

Fietsvoorzieningen 10 10 10 10 10

Onderhoud straatmeubilair 35

Flexibel budget wijkgericht werken 150

Groenbestek 2009 170

Ondergronde restafvalcontainers Binnenstad 125

Besparing Baggeren fase 2 150 150

Extra maatregelen onderhoud 250

4 Subtotaal taken 1.300 385 235 235 235

5 Totaal 1.785 1.095 1.145 1.145 1.145


