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DOEL: Besluiten
Met het oog op de behandeling van de kadernota (inclusief het Investeringsplan en het
Meerjarenperspectief Grondexploitaties) is de raad – zoals gebruikelijk - in de gelegenheid gesteld om
vooraf schriftelijk vragen in te dienen.
De fracties van de Actiepartij, CDA, D66, HaarlemPlus, Groen Links, PvdA, SP en VVD hebben van
deze gelegenheid gebruik gemaakt. De antwoorden van het college op de vragen treft u bijgevoegd aan.



Onderwerp: Beantwoording raadsvragen n.a.v. kadernota 2011 (incl. IP en MPG)
en bestuursrapportage 2011-1.
Reg. Nummer: 2011/146184.

Inleiding
Met het oog op de behandeling van de kadernota 2011 en de bestuursrapportage
2011-1 is de raad – zoals gebruikelijk - in de gelegenheid gesteld om vooraf
schriftelijk vragen in te dienen. De fracties van de Actiepartij, CDA, D66,
HaarlemPlus, Groen Links, PvdA, SP en VVD hebben van deze gelegenheid
gebruik gemaakt. De antwoorden van het college op de vragen treft u bijgevoegd
aan.

Besluitpunten college
1. Het college besluit tot vaststelling van de antwoorden op de vragen over de

kadernota 2011 en de bestuursrapportage 2011-1 volgens bijlage A.
2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.
3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
4. De antwoorden van het college worden ter informatie voorgelegd aan de

commissie Bestuur.
5. De antwoorden worden betrokken bij de raadsbehandeling van de

kadernota 2011 en bestuursrapportage van 27 juni tot en met 30 juni.

Beoogd resultaat
Door middel van deze nota worden de raadsvragen rondom de kadernota en
bestuursrapportage beantwoord, zodat deze niet aan de orde hoeven te komen
tijdens de raadsbehandeling. Hiermee wordt beoogd dat de raadsbehandeling
scherper en aantrekkelijker voor het publiek wordt, dat wil zeggen meer op
hoofdlijnen, efficiënter en transparanter.

Argumenten
Geen

Kanttekeningen
Geen

Uitvoering
Niet van toepassing

Bijlagen
Bijlage A: antwoorden raadsvragen kadernota 2011 en bestuursrapportage 2011-1

Het college van burgemeester en wethouders

Collegebesluit
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Vragen n.a.v. kadernota 2011 
 

1 PH AP01  Algemeen, vanwege relevantie met kn: in 

Jaarverslag staat als bedrag vaste schuld op pag. 

10: 440.405 en op pag.15: 436.000. Welk 

berdrag is juist? 

De vaste schuld bedraagt per 31-12-2010 € 440.405.000. 

De schuld onder aftrek van door derden belegde gelden en waarborgsommen bedraagt 

afgerond € 436.000.000. 

2 JN AP02  Nergens in kn komt term i/d-banen voor. 

Vreemd; indien het college haar ambitie tot het 

per 31-12-11 volledig opheffen van deze 

loonkostensubsidies serieus neemt, zou dit toch 

terug te vinden moeten zijn, ook in het financiële 

plaatje; het is immers een bezuiniging. Heeft u de 

ambitie bijgesteld? En hoe staat het met 

voortgang(srapportage)? Deze dient, voor goede 

beoordeling t.o.v. vast te stellen kn, vóórdien 

bekend te zijn. 

Om de beschikbare middelen binnen de re-integratiemiddelen van het 

participatiebudget de komende jaren in te kunnen zetten voor een zo groot mogelijke 

doelgroep is het afbouwen van de huidige ID- en WIW-subsidie onontkoombaar. Dit 

is het gevolg van het besluit van het rijk om het budget voor re-integratie in korte tijd 

af te bouwen.  

De loonkostensubsidies worden toegekend aan personen en niet aan organisaties. 

Voor ID-banen die zijn ingezet op plaatsen die voor Haarlem van een groot sociaal 

maatschappelijk belang zijn wordt gezocht naar andere financieringsmogelijkheden. 

De nota ‘voortgang afbouw ID-banen’ en voortgangsrapportage (opgesteld in 

samenwerking met de hoofdafdelingen JZ, HRM, STZ, M&S en WZ) wordt voor de 

kadernota is op 7 juni behandeld in B&W. De stukken zijn daarna openbaar. Zoals is 

toegezegd zal één en ander in de commissie Samenleving kunnen worden behandeld 

voor het zomerreces. 

3 JN AP03  Hoe verhoudt zich de keuze voor ‘aanbieden’ 

van beperkter pakket / begeleiding 

schuldhulpverlening ihkv de ‘zelfredzaamheid’, 

tot het gegeven dat betreffende doelgroepen in 

veel gevallen nu juist bij uitstek tot de minst 

zelfredzamen in onze samenleving behoren? 

Hoe voorkomen wij meerkosten op 

(middel)lange termijn, door deze mensen aan lot 

over te laten? 

In den brede: hoe verhouden bezuinigingen op 

sociaal (maatschappelijk) domein zich, tot 

gegeven dat in opvang, schuldhulp, sociale 

werkvoorziening, activering en diverse andere 

voorzieningen, zich nu juist al decennia 

wachtlijsten voordoen? Ook hier: hoe 

voorkomen we een onverantwoord voorschot op 

de toekomst, wanneer alleen maar meer mensen 

buiten de boot zullen vallen? In financiële zin, 

zowel als in termen van sociale veiligheid / 

Op dit moment heeft de afdeling Schuldhulpverlening circa 800 klanten in 

budgetbeheer. De afgelopen jaren is voor al deze klanten volledig budgetbeheer 

ingezet. Dit wil zeggen dat het hele inkomen van de klant wordt overgedragen aan de 

gemeente waarna alle rekeningen worden betaald vanuit de afdeling 

Schuldhulpverlening. Deze vorm van budgetbeheer neemt alle verantwoordelijk weg 

bij de klant zelf. 

Van deze 800 klanten dragen wij dit jaar circa 160 over aan Stichting Budget. Dit zijn 

klanten die schuldenvrij zijn en naar verwachting langdurig zelf niet in staat zijn hun 

financiën (te laten) beheren. Zij hebben blijvende, complete ondersteuning nodig bij 

het beheren van hun financiën. Door de samenwerking met Stichting Budget wordt dit 

geboden. 

Naast deze 160 klanten zijn er ruim 450 klanten die in aanmerking komen voor een 

minder intensieve vorm van budgetbeheer. Via onder andere een groepstraining 

“omgaan met geld”, individuele tussenzorg gesprekken, uitstroom- en 

nazorggesprekken traint en begeleidt de afdeling Schuldhulpverlening hen om (deels) 

zelf hun financiën te beheren.  

Nazorg wordt geboden door middel van individuele nazorggesprekken. De komende 

maanden wordt geïnventariseerd of er behoefte is aan aanvullende vormen van nazorg. 
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maatschappelijke meer’kosten’…?  

4 PH AP04  Nu echt innovatieve, onorthodoxe maatregelen 

nodig zijn, waar wij die desondanks toch maar 

weinig tegen komen, willen wij vragen of u op 

de hoogte bent van de mate waarin steeds meer 

economen en economie-watchers aangeven, dat 

enerzijds de euro ernstig in haar voortbestaan 

wordt bedreigt, waar anderzijds in diverse 

Europese regio’s systemen van zogeheten 

‘regiogeld’ een bijdrage (kunnen) leveren aan 

instandhouding van regionale / lokale economie, 

door invoering van een complementaire lokale 

munteenheid (dus náást en niet ter vervanging 

van de euro, voor alle duidelijkheid) ? 

Bent u bereid met MKB, ondernemers en andere 

partners naar de mogelijkheden te kijken / kansen 

te onderzoeken, om op termijn een dergelijk 

complementair systeem geïnitieerd te krijgen in 

Haarlem of in de regio? 

Zo nee, waarom niet? 

Nee, het college is niet bereid hierin te investeren omdat de kosten niet opwegen tegen 

de baten. 

5 PH AP05 5 ‘geen voorstellen doen die meerjarenraming 

extra belasten’. 

Begrijpelijk verzoek. Hoe verhoudt dit zich tot 

keuzes voor wel degelijk nieuw beleid / 

extraatjes, door college: pontje, beeld 

Kenau/Ripperda, instelling 37PK, conferenties / 

congressen / werkateliers, zinloze communicatie- 

/ promotiecampagnes, spookambtenaren, 

optuigen extra capaciteit handhaving wwb, dure 

microsof-licenties waar ook gratis veilige 

software en besturingssystemen mogelijk zijn, 

incidentele ‘vondsten’ als de Haarlem Hopper, in 

bestrating bij Gavestenenbrug overbodig 

aangebrachte (tamelijk irritante en 

onvriendelijke) lampjes, nieuw beeldmerk City 

Haarlem, e.d. ? 

(Compliment daar tegenover voor schrappen 

Stadsmuseum, hetgeen immers ook nieuw beleid 

betrof.) 

Het college neemt kennis van uw opvatting. 
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6 JN AP06 11 Vwb vervolgnotie Hof 2.0 / systeeminnovaties 

sociaal domein (en zeker ook met oog op 

Bestuursakkoord / wijzigingen sw-beleid!): 

Werkelijk innoverend zou zijn, de systematiek 

‘Prohef’ een kans te geven; dit biedt 

daadwerkelijk kans op duurzaam ‘revolverend’ 

loonkostenbeleid. Hoe staat het met de 

uitvoering van de aangenomen motie Prohef? 

Waarom dit niet meegenomen in Hof 2.0? (ipv 

lapmiddelen en pleisterwerk zullen immers echt 

onorthodox-innovatieve maatregelen 

noodzakelijk zijn, willen we het sociale schip 

drijvend houden!) 

Op verzoek van de Raad is het experiment Prohef inderdaad voorbereid. Door 

ontbreken van re-integratiemiddelen kon de nota in 2010 niet verder worden gebracht. 

Inmiddels is met het nieuwe wettelijke kader van de Wet Werken naar Vermogen door 

het kabinet gekozen voor de (concurrerende) systematiek van de loondispensatie. 

7 JN AP07 20 Niet voor 1
e
 x de belangwekkende vraag, waarop 

nog altijd geen helder, eenduidig antwoord: Wat 

zijn de totale kosten van het handhavings- en 

controle-apparaat t.a.v. WWB, incl. opsporing, 

administratie, huisbezoeken, recherche, 

procedures, schikkingen / proceskosten en 

invordering / verhaal, afgezet tegen de baten? 

Zo ook, afgezet kosten de kosten van 

verstrekking wwb-uitkering en enkel inzet van 

opsporing en handhaving in gevallen van sterke 

aanwijzingen / sterke vermoedens van 

grootschalige fraude? 

Graag kosten-baten-analyse., zeker gelet op 

benodigde capaciteitsuitbreiding op handhaving, 

zoals gemeld in recent besproken notitie. 

Het college is van mening dat fraudebestrijding zowel preventief als curatief moet 

worden ingezet om misbruik van de sociale zekerheid te voorkomen. Uit eerdere 

berekeningen blijkt dat de inzet van handhaving en fraudebestrijding daarnaast 

besparingen oplevert in de uitkeringslast die opwegen tegen de daarvoor te plegen 

inzet. Op dit moment speelt daarnaast een rol dat het instrument Work-first, in de 

vorm van het zonder toekenning van een uitkering direct doorverwijzen naar een 

arbeidscontract een aanzienlijk preventief effect had. Met het wegvallen van Work-

first is daarom een grotere handhavingsinzet in het aanvraagproces geboden. 

Ter aanvulling: binnen de nota ‘De WWB Hoogwaardig Handhaven in Haarlem 2008 

– 2010’ is een onderbouwing gegeven van de formatie en berekening van de 

opbrengsten van fraudebestrijding. De opbrengsten zijn met 2,5 mln aanmerkelijk 

hoger dan de directe lasten die in de begroting 1,2 mln bedragen. 

 

 

8 EC AP08 34 / 70 Halvering taakstelling gebiedsvisies: 

argumentatie waarom deze niet haalbaar zou zijn, 

is gelegen in bestemmingsplannen. Gebiedsvisies 

hebben echter geen enkele (juridische) status, itt 

ooit op te stellen bp’s. Wel zijn ze kostbaar(der 

dan verwacht). Feitelijke zienswijze- / 

bezwaarprocedure volgt bij bp alsnog, dus 

waarom niet de pijnlijke keuze gemaakt het 

nieuwe ‘luxe-instrument’ gebiedsvisies te 

schrappen of tenminste halveren? 

En kunt u van de gewezen, huidige en te 

Door belangrijke beleidsbeslissingen pas bij de totstandkoming van een 

bestemmingsplan te nemen, wordt het proces van een bestemmingsplan vaak 

onevenredig zwaar belast. Burgers kunnen het gevoel krijgen niet of te laat bij een 

ontwikkeling betrokken te raken en maken daarnaast, mede daardoor, vaak massaal 

gebruik van de mogelijkheid om tegen een bestemmingsplan te ageren.  
 Uitgangspunt van gebiedsvisies is om belangrijke beleidsbeslissingen niet “uit te 

stellen” tot vaststelling van het bestemmingsplan, maar om in een vroegtijdige 

stadium discussie te kunnen voeren met alle betrokkenen partijen (zowel in- als 

extern) over wat men voor ogen heeft met een bepaald gebied. Na het doorlopen van 

een zienswijzentraject kan door de gemeenteraad vervolgens een gebiedsvisie worden 

vastgesteld met hierin de kaders en randvoorwaarden voor het betreffende gebied. Het 
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verwachten gebiedsvisies aangeven op welke 

termijn u voor die gebieden daadwerkelijk een 

(nieuw) bp zult opstellen? 

Ligt het niet meer voor de hand eindelijk voor 

die delen vd stad waar zelfs geheel geen bp 

vigerend is, prioriteit te geven deze op te stellen, 

ipv capaciteit- / tijdrovende gebiedsvisies 

voorrang te geven? 

bestemmingsplan heeft daarna meer een volgend karakter (bv. de komende herziening 

van Kleverpark). 

 Deze werkwijze kan leiden tot een versnelling van de bestemmingsplannen, ook al is 

een gebiedsvisie geen juridisch instrument. Deze tijdswinst is vooral terug te vinden in 

de voorbereiding van een bestemmingsplan (delen uit de gebiedsvisie kunnen in grote 

lijnen overgenomen worden) en in de ontwerpfase (minder zienswijzen of verwerking 

daarvan kost minder tijd omdat de reacties in het kader van de gebiedsvisie al aan de 

orde zijn geweest).  

  

In het Meerjarenplan Bestemmingsplannen 2010-2013 dat op 26 mei 2011 is 

behandeld in de commissie Ontwikkeling, is een overzicht opgenomen van de 

gebiedsvisies, het bestemmingsplan waarin ze worden opgenomen en het jaartal 

wanneer dit plaats zal vinden. Tevens blijkt uit dit meerjarenplan dat nu al prioriteit 

wordt gegeven aan met name de zwaar verouderde bestemmingsplannen en de 

gebieden waar op dit moment geen bestemmingsplan geldt. 

9 PH AP09 37 / 38 / 

39 

Waarom laat u zich leiden / dicteren door de 

systematiek vh COELO? Uitgangspunt 

coalitieakkoord blijft ook overeind door rationeel 

beleid, dat dezelfde lijn volgt als systematiek die 

COELO tot voor kort (ook) hanteerde en is dus 

verdedigbaar / uitlegbaar. Wordt met 

opmerkingen in coa-akkoord over 

‘gemiddeldenpositie in Nl’ nu werkelijk bedoelt, 

dat wij berekening volgens COELO leidend laten 

zijn? 

Het is toch volstrekt helder, dat 

meerpersoonshuishoudens naar verhouding 

meer afval produceren dan eenpersoons-, ipv 

andersom? Principe: de vervuiler betaalt, is toch 

rationeler en rechtvaardiger, dan het gegeven dat 

een onderzoeksinstituut een nieuwe 

‘meetmethode’ is gaan hanteren? 

Primair heeft het college het coalitieakkoord op dit punt zo nauwkeurig mogelijk 

gevolgd. Uit de ontvangen reacties begrijpt het college dat de voorgestelde aanpassing 

niet wenselijk is. Het college staat daarom open om de coalitieafspraken op dit punt 

open te breken en af  te zien van de voorgestelde wijzigingen van de tarieven 

afvalstoffenheffing, mits wel wordt ingestemd met de voorgestelde tariefsverhoging 

OZB voor 2012. De berekening van de woonlasten kan verder worden betrokken 

bij de toegezegde herijking van de ombuigingen in 2012. 

 

In de kadernota wordt melding gemaakt van een doelmatigheidsonderzoek naar de 

afvalstoffenheffing. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen aanleiding zijn de 

tarieven voor één-en meerpersoonshuishoudens opnieuw te agenderen. 

10 PH AP10 39 Nu toch zoveel pijnlijke keuzes gemaakt moeten 

worden en uitgangspunt rond kostendekkendheid 

van (o.a. afvalstoffen)heffingen al jaren een 

gegeven is, waarom dan niet gekozen voor 100% 

kostendekkend, ipv 96%? 

(nu leggen we nog altijd bij, waar we op andere 

beleidsterreinen ingrijpend moeten bezuinigen, 

Het in één keer kostendekkend maken van de afvalstoffenheffing en de OZB met 3% 

boven inflatie verhogen staat op gespannen voet met het uitgangspunt van het 

coalitieakkoord om gefaseerd de tarieven te verhogen tot rond het landelijk 

gemiddelde van de woonlasten. 

In de kadernota wordt melding gemaakt van een doelmatigheidsonderzoek naar de 

afvalstoffenheffing. De mate van kostendekkendheid maakt deel uit van dit 

onderzoek. 
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zoals stopzetting subsidies, e.d. Vraag is of 

inwoners deze keuze terecht vinden, of bereid 

zijn in dit pijnlijk dilemma andere keuze te 

maken; zie ook onderzoek digipanel “Uit de 

lengte of uit de breedte”, o&s) 

11 PH AP11 41 / 42 Onderzoek VAT / VTU: efficiency: zal bij dit 

onderzoek ook inhoudelijk gekeken worden naar  

mate waarin projecten in openbare ruimte 

onnodig traag verlopen, niet zelden na oplevering 

deels moeten worden overgedaan, of in algemene 

zin klunzig / onpraktisch / weinig effectief zijn 

opgeleverd? (denk aan Rode Loper algemeen, 

varkensruggetje in bijzonder, Stationsplein, 

roadblocks Kruisweg, ontbreken fietshelling aan 

Janswegzijde fietskelder, te kleine of te weinig 

verlichtte parkeerverwijssysteem etc etc) 

Het onderzoek naar VAT/VTU zal ook ingaan op mogelijke oorzaken van evt. 

afwijkingen en doorlooptijd/kosten. Op basis hiervan kunnen aanbevelingen gedaan 

worden voor mogelijke vervolgonderzoeken. 

12 PH AP12 50 Wanneer kunnen we uitkomsten onderzoek 

BNG-advies + reactie college verwachten? Voor 

of na kadernota? 

Het advies van de BNG ontvangt u voor de behandeling van de kadernota.  

 

13 EC AP13 53 / 66 Verbeteren planning & control: Zoals, niet voor 

het eerst, uit jaarverslag bleek, is nog altijd de 

(ver)huuradministratie, erfpacht- en 

vastgoedadministratie niet op orde. Ongelooflijk, 

in deze tijd dat we t.a.v. partners en instellingen 

over elke duizend euro meer of minder 

debatteren. Hoe komt het, dat deze administratie 

na zoveel jaar nog altijd niet op orde is, wat gaat 

u er aan doen dit eindelijk wél op orde te krijgen 

en te houden en kunt u bij benadering aangeven 

hoeveel geld de gemeente jaarlijks misloopt door 

ondeugdelijke administratie en gederfde pacht- 

en huurinkomsten? 

 

In het rapport van bevindingen van de accountant worden aanbevelingen gedaan de 

procedures aan te scherpen om de volledigheid van huren en pachten te waarborgen. 

Hieruit kan niet worden afgeleid dat de verhuuradministratie niet op orde is en dat er 

inkomsten worden gederfd. Het college heeft hierop al een reactie gegeven. Tussen 

college en directie zijn afspraken gemaakt (urgentieprogramma) over het bouwen aan 

een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. Het gaat daarbij om verduidelijking van 

de rollen binnen de financiële functie, verbeterde financiële (sub)administraties en een 

aanscherping van de informatievoorziening. 

14 PH AP14 55 / 57 Beslispunt 3: vaststellen IP vs beslispunt 1: 

akkoord gaan met financiële gevolgen IP. Indien 

het IP geamendeerd zou worden, nemen wij aan 

dat de financiële gevolgen van het in dat geval 

geamendeerde IP worden bedoeld? 

Correct, indien de raad besluit om het IP te amenderen, dan zullen de kapitaallasten 

worden aangepast. 

15 PH AP15 55 / 57 Tarieven OZB niet-woningen met ruim 3% 

boven inflatie verhogen tot een meeropbrengst 

In de meerjarenraming wordt rekening gehouden met een meeropbrengst van € 

500.000. Dit correspondeert met een tariefsverhoging van ca. 3%. Eind november 
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van € 500.000: Hoe moeten wij dit zien? We 

kunnen toch enkel een helder percentage 

vastleggen, ipv een max. aan wat dit mogelijk 

oplevert? Wat is dan immers ‘ruim 3%’? Graag 

uitleg. 

beschikken wij pas over de WOZ-waarden voor 2012 op basis waarvan een exacte 

berekening gemaakt wordt. Pas in december, bij de vaststelling van de 

belastingvoorstellen en –tarieven, neemt de raad een definitief besluit op basis van de 

uitgangspunten, zoals verwoord in de kadernota. 

16 PH AP16 55 / 57 Diverse heffingen en leges gaan met 1,7 tot zelfs 

13% omhoog. Waarom parkeertarieven dan 

slechts met 0,5%? 

Heffingen en leges hebben betrekking op het meer kostendekkend maken van de 

tarieven. Een van de bezuinigingstaakstellingen is om heffingen en leges meer 

kostendekkend te maken. Betaald parkeren is een belasting (net als de OZB), 

waarvoor geen kostendekking geldt en de opbrengsten vrij aanwendbaar zijn. 

17 PH AP17 55 / 57 Besluitpunt 9: Wat heeft het voor zin als raad elk 

jaar opnieuw ‘kennis te nemen’ van informatie 

over de bedrijfsvoering, die immers vrijwel elk 

jaar dezelfde belofte om beterschap behelst, 

zonder dat echt helder is op welke wijze de raad 

daarin zou kunnen sturen, nu zij doorgaans in 

praktijk immers wordt geacht zich daar niet mee 

te bemoeien / daar geen grip op heeft, i.t.t. 

college? 

Hoewel de bedrijfsvoering primair het domein van het college en de ambtelijke 

organisatie betreffen, is een goed functionerende bedrijfsvoering van essentieel belang 

voor het bereiken van de door de raad vastgestelde doelen en prestaties, en is daarom 

ook een vast onderdeel van de P&C-documenten. 

18 PH AP18 65 Verlengde v vraag 8: Binnen nieuwe 

rekenmethode COELO zou Hlem van 27
e
 naar 

18
e
 plaats gaan, stelt u. Van in totaal 37. In dat 

geval toch nog altijd een prachtige middenmoter? 

Dus waarom zo moeilijk doen en 

eenpersoonshuishoudens zwaarder belasten en 

bovendien minder resultaat op deze taakstelling 

dan aanvankelijk gepland? 

Omdat we niet uitsluitend naar 2012 kijken, maar naar het meerjarenperspectief. 

Als we nu al middenmoter zijn, kunnen in volgende jaren de woonlasten nauwelijks 

extra verhoogd worden (binnen  de uitgangspunten van het coalitieakkoord), terwijl 

daar in de meerjarenraming wel rekening mee is gehouden. 

19 EC AP19 66 Inkomsten uit eigendommen: 

Zie ook vraag 13: Een ‘willekeurig’ 

praktijkvoorbeeld: Westergracht: hernieuwde 

poging: Wat is de gemeente, bij benadering, de 

afgelopen 20 jaar kwijt geweest aan leegstand, 

leegstandsbeheer, gederfde inkomsten ozb / huur, 

etc., juridische procedures, uitkopen eigenaren, 

etc.? 

(Relevant t.a.v. de vraag of het relatief geringe 

bedrag dat recent is overeengekomen met 

resterende eigenaren, t.o.v. oorspronkelijke 

biedingen opweegt tegen de kosten van 

jarenlange vertragingen, AP) 

De vraag is niet exact te beantwoorden: de huurderving is vanwege de geheven huren 

extreem laag, beheerskosten zijn er nagenoeg niet gemaakt. De situatie heeft geen 20 

jaar geduurd maar wel onverhoopt lang en het college is verheugd de zaak nu af te 

kunnen ronden en het herstelproject aan te kunnen vangen. 
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20 RD AP20 67 Onderhoudsniveau naar lagere norm: Is hierbij –

dus voor wat betreft de 1000 als taakstelling-  

(al) rekening gehouden met evt. over laten van 

beheer buitengebieden als Poelbroekpark aan 

natuurorganisaties / -vrijwilligers en / of 

vermindering van snoei- en maai-intensiteit in 

dergelijke natuurgebieden? Zo ook vwb 

wegbermen e.d. 

De berekening van het onderhoudsniveau van groen met inschakelen van 

natuurorganisaties en vrijwilligers maakt deel uit van het strategisch beheer- en 

onderhoudsplan dat in 2011 wordt ontwikkeld en in 2012 bij de vaststelling van de 

kadernota wordt aangeboden. 

21 JH AP21 67 Versoberen verordening WMO-indicatiestelling: 

Wordt dit bereikt door terugdringen aantal 

(her)indicaties of door strengere normen / nog 

verder verlagen van toe te wijzen uren dan wel 

categoriën? En / of wordt teruggegaan naar 

systeem van telefonische herindicatie? 

De versobering wordt bereikt door het terugdraaien van de verruimende maatregelen 

in de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2010. Deze 

verordening die per 1 januari 2010 is ingegaan,  kent onder meer een verhoging van de 

verhuiskostenvergoeding, een vergoeding voor aanpassing gemeenschappelijke 

ruimten, toekennen van voorzieningen ten behoeve van sport en cultuurbeoefening. 

 

In het Coalitieakkoord is vastgelegd dat bovengenoemde verruimingen van de 

Verordening worden teruggedraaid naar het oude niveau van voor 1 januari 2010. 

Deze versobering is in Hof 2.0 meegenomen. 

22 PH CDA01  Kan het college aangeven hoe de omvang van de 

vaste schuld van de gemeente Haarlem zich de 

komende jaren (tot 2018) ontwikkeld uitgaande 

van de voorliggende kadernota? 

Het college zal, mede op basis van het advies van de BNG, een plan van aanpak 

uitwerken waarin de actiepunten worden genoemd die op termijn moeten leiden tot 

schuldreductie. Hierin zal ook worden ingegaan op de ontwikkeling van de vaste 

schuld. Dit plan van aanpak wordt u voor de behandeling van de begroting 

aangeboden. 

23 PH CDA02 18 Waarom vindt er (ook) voor de jaren 2012 en 

2013 een ‘Verschuiving dotatie alg. reserve’ 

plaats, terwijl deze jaren ook zonder deze 

verschuiving al een positief resultaat zouden 

laten zien? 

Bij de actualisatie van de financiële meerjarenraming in de Kadernota 2012 zal 

opnieuw worden bezien of de verschuivingen noodzakelijk zijn en of deze moeten 

worden bijgesteld. 

24 PH CDA03 18 Waarom is het jaar 2014 gekozen als jaar voor de 

onttrekking voor de ‘Verschuiving dotatie alg. 

reserve’? 

Bij de actualisatie van de financiële meerjarenraming in de Kadernota 2012 zal 

opnieuw worden bezien of de verschuivingen noodzakelijk zijn en of deze moeten 

worden bijgesteld. 

25 JH CDA04 20 In de nota Hof 2.0 staat aangegeven dat er in 

2010 1M€ dient te worden bezuinigd en de jaren 

erna 1,8M€. De WMO onttrekkingen die nu 

geraamd staan, dichten niet volledig het gat 

tussen de benodigde bezuiniging en wat Hof 2.0 

jaarlijks oplevert. Hoe wordt dit gat 

gefinancierd? 

Zie het antwoord op vraag SP17. 

 

Aangezien het uitgavenniveau tot nu toe lager was dan de rijksuitkering, bedraagt de 

bezuinigingstaakstelling conform de kadernota respectievelijk € 1,0 mln  en € 1,8 mln. 

De maatregelen in het kader van Hof 2.0 realiseren pas op termijn de benodigde 

besparingen. Tot dat moment wordt de resterende taakstelling gedekt door onttrekking 

aan de Wmo-reserve. 

26 JH CDA05 20 Wat is de stand van de WMO reserve na 2013? 

(het moment dat geen onttrekkingen meer nodig 

 De Wmo reserve bedraagt naar verwachting ultimo 2013 bijna  € 0,7 mln In 2014 

wordt hieraan nog een bedrag van € 0,5 mln toegevoegd. Zie ook p.20 van de 
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zijn omdat de effecten van Hof 2.0 geactiveerd 

zijn) 

Kadernota 2011 en vraag CDA06.  

27 JH CDA06 20 In 2011 wordt er 925k€ uit de WMO reserve 

onttrokken voor Hof 2.0. Er staat echter ook een 

onttrekking/toevoeging van 1000k€. Wat is de 

reden van deze onttrekking? 

Deze onttrekking van € 1,0 mln aan de WMO wordt in 2011 gedaan om het totaal 

financieel beeld voor de gemeente Haarlem te verbeteren. Deze middelen worden 

ingezet daar waar elders in de gemeente tekorten zijn. In de jaren 2013 en 2014 zullen 

deze middelen weer gedoteerd worden aan de WMO reserve. Per saldo blijven alle 

middelen beschikbaar voor de WMO.  

De onttrekking aan de Wmo-reserve in 2011 van € 925.000 heeft betrekking op het 

(nog) niet gerealiseerde deel van de taakstelling op Wmo individuele voorzieningen. 

28 JH CDA07 20 Kan het college een overzicht geven van het 

verloop van de WMO reserve over de jaren 2011 

t/m 2016? 

Zie het overzicht in bijlage 3. 

29 JH CDA08 20 Kan het college aangeven welke bestemming de 

voorgestelde onttrekkingen aan de WMO reserve 

krijgen? Het is hierbij voor het CDA van belang 

of deze besteed worden ten goede van de WMO-

clienten, danwel of deze ingezet worden voor 

ambtelijke kosten. 

De voorgestelde onttrekkingen worden ingezet ter dekking van het niet gerealiseerde 

deel van de taakstellingen op de Wmo individuele voorzieningen.  

 

Voor het realiseren van de omvangrijke taakstellingen zullen additionele kosten 

gemaakt moeten worden en zullen er tijdelijk transitiekosten ontstaan. Daarnaast zijn 

de middelen voor Wmo-individuele voorzieningen door het Rijk toegekend voor 

zowel het bekostigen van die voorzieningen als voor de uitvoeringsorganisatie.  

30 JH CDA09 20 In de beschrijving van praktijkwerkplaats 

informatievoorziening wordt aangegeven dat de 

invulling nu nog slechts bestaat uit een 

inhoudelijke inventarisatie. Bij de risico’s wordt 

aangegeven dat er onzekerheid is t.a.v. mogelijke 

opbrengsten in financiële zin.  

Op basis waarvan zijn dan de kosten en 

opbrengsten berekend (blz 21 hof 2.0 nota)?  

Welke onzekerheid heeft dit tot gevolg voor de 

benodigde onttrekkingen uit de WMO reserve? 

Zie de antwoorden op de vragen CDA26, CDA06 en CDA07.  

31 PH CDA10 22 Waarom wordt een extra frictiekosten 

opgenomen terwijl het budget hiervoor in 2010 

(2,8 mln) niet is aangewend? 

Extra frictiekosten zijn opgenomen omdat de ervaring leert dat de realisatie van 

ombuigingen ook frictiekosten met zich meebrengt om kwaliteitsverbeteringen door te 

zetten en verder te professionaliseren. Zo is het frictiekosten budget van 2010 

aangewend mede ter dekking van fricties die met de reorganisatie van MenS zijn 

ontstaan, zoals projectmatig doorzetten van enkele werkzaamheden rondom papieren 

archief. Op grond van BBV regelgeving dient het frictiekosten budget geen 

voorziening maar reserve te zijn, deze omzetting heeft bij de jaarrekening 2010 

plaatsgevonden. De uitfinanciering van deze reserve vindt de komende jaren uit 

conform uit het uitwerkingsplan MenS (.MS/MGT 2009/206726).  

32 PH CDA11 39 Is het college van mening dat de verhouding Het college kan niet onderbouwen waarom de tarieven voor eenpersoonshuishoudens 



Nr. PH Fractie2 Blz. 
3 

Vraag 
 

Antwoord 

 

 Vragen en antwoorden Kadernota 2011 Pagina 9 

tussen de afvalstoffenheffing voor eenpersoons- 

en meerpersoonshuishoudens in Haarlem in de 

huidige situatie niet redelijk is (los van hoe dit in 

andere steden geregeld is)? Of is de voorgestelde 

wijziging enkel ingegeven om de OZB-

verhoging te kunnen realiseren? 

in Haarlem fors lager zijn dan in vergelijkbare gemeenten en voor 

meerpersoonshuishoudens aanzienlijk duurder.  De redelijkheid hiervan kunnen we 

niet aantonen. 

 

In de kadernota wordt melding gemaakt van een doelmatigheidsonderzoek naar de 

afvalstoffenheffing. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen aanleiding zijn de 

tarieven voor één-en meerpersoonshuishoudens opnieuw te agenderen. 

33 PH CDA12 39 IToeristenbelasting: feitelijk wordt voorgesteld 

de toeristenbelasting per 2012 te verhogen. Kan 

het college bij benadering aangeven met welke 

bedragen de toeristenbelasting verhoogd zal 

worden? 

Er is een meeropbrengst van € 50.000 geraamd. Een hogere opbrengst kan worden 

gerealiseerd door enerzijds een striktere controle uit te voeren, waardoor de 

opbrengsten stijgen, zonder dat de tarieven worden verhoogd (het huidige tarief 

bedraagt € 2,- per persoon per nacht).  De uitkomsten van deze controle zijn nog niet 

beschikbaar. Daarnaast kan een hogere opbrengst verkregen worden door of de 

tarieven of de heffingsmaatstaf aan te passen., door te kiezen voor een tarief als een 

percentage van de overnachtingsprijs, zoals bijvoorbeeld in de omliggende gemeenten 

(Haarlemmermeer en Amsterdam) wordt gehanteerd. Voor de begrotingsbehandeling 

zal hiervoor een voorstel worden aangeboden.. 

34 PH CDA13 44 Ieder jaar adviseert de accountant het college om 

de niet in exploitatie genomen gronden af te 

waarderen. Kan het college aangeven waarom dit 

advies niet opgevolgd wordt en welk risico 

hieraan verbonden is? 

Op de balans per 31 december 2010 zijn onder de post “Voorraden”  onder andere de 

“Niet in exploitatie genomen bouwgronden” gerubriceerd voor een bedrag van € 

6.564.000 (31-12-2009 € 6.203.000). In deze post is o.a. een bedrag opgenomen van € 

5,11 miljoen voor het complex Houtmarkt 7 (Fietsznfabriek) waarvoor een 

voorziening is getroffen van € 1,69 miljoen als correctie op de waarde.  

 

De nadruk en inspanning in 2010 heeft gelegen op de waardering van de 

bouwgronden in exploitatie (per 31 december 2010 € 17.442.000) en de waardering 

van Houtmarkt 7 (niet in exploitatie genomen bouwgrond). Voor de overige “Niet in 

exploitatie genomen bouwgronden” (per 31 december 2010 circa € 1,5 miljoen) wordt 

in 2011 de waardering en rubricering beoordeeld in relatie tot de bestemming en de 

huidige economische omstandigheden en indien nodig aangepast. 

35 EC CDA14 44 Waarom is na afblazen stadion nog een 

voorziening van 2.062.000 nodig voor grex 

Oostpoort III/Stadion 

De voorziening is volgens de regels - en conform besluitvorming - al sinds 2009   

gereserveerd en zal bij de administratieve afsluiting van  het complex afgeboekt 

worden. Medio 2011 zal het college aan de gemeenteraad voor de zogenaamde 

“liquidatie” van complex 031 een besluit voorleggen. 

36 PH CDA15 49 De alg. reserve loopt op tot boven de 70 mln. 

Waarom streeft het college naar een alg. reserve 

van 70 mln?  

Het college streeft naar een gezonde financiële positie met voldoende 

weerstandsvermogen en een betere solvabiliteit. Voor een toelichting op dit 

onderwerp wordt verwezen naar de separate nota Beleid ten aanzien van de 

schuldpositie. 

37 PH CDA16 50 Onderzoek BNG-advies; wanneer wordt de raad 

geïnformeerd? 

Het advies van de BNG ontvangt u voor de behandeling van de kadernota. 

38 EC CDA17 52 Welke signalen doen de hoop leven dat Fortress Op dit moment wordt het bestek getoetst door het bouwmanagement bureau dat de 
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deze zomer start met de bouw Zijlpoort? gemeente heeft ingehuurd. Er worden voorbereidingen getroffen voor de sloop van 

delen van de Zijlpoort in augustus 2011. 

 

39 EC CDA18 52 Aanwezigheid KPN; minder beschikbare ruimte 

Zijlpoort. Wanneer kan de raad de uitslag van de 

onderhandelingen verwachten? 

De beschikbare ruimte wordt niet minder, het bruto vloer oppervlak dat de gemeente 

koopt blijft gelijk. D.v.m. planoptimalisatie worden de meters die KPN extra gaat 

gebruiken, terug gebracht.  

40 PH CDA19 IP 5 Verklaring terugval investeringen 2013-2014  ? Belangrijkste oorzaak is dat volgens de huidige planning de investeringen VMBO-

scholen en de investeringen uit het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs in 2013 

worden afgerond. Dit leidt al tot een terugval van € 26,4 mln. Daarnaast dienen 

volgens de onderhoudsplannen van de Schouwburg en de Toneelschuur in 2013 een 

aantal investeringen te worden uitgevoerd. In 2014 is dit niet het geval.  

41 JH CDA20 IP 9 Wordt het lage realisatiepercentage van het 

achterstallig onderhoud sportaccommodaties 

alleen verklaard door het doorschuiven van 

Saxenburg of is ook ander gepland achterstallig 

onderhoud niet uitgevoerd? Zo ja, graag een 

overzicht. 

Nee,  gepland achterstallig onderhoud sportaccommodaties (81.27) zijn 

kleedgebouwen van DSS en rugbyclub Haarlem op het Van Aart Sportpark. Ten laste 

van jaarschijf 2011 worden deze twee investeringen gedekt. Voorbereiding vindt in 

najaar 2011 plaats, realisatie in 2012. Over deze planning bent u geïnformeerd in  het 

memo Sportbesluit BTW en planning van 8 maart 2011 behorend bij raadsvoorstel 

2011/27530. 

42 JH CDA21 IP 22 Aangegeven wordt dat in het IP de 

investeringsuitgaven met de BTW-component 

naar beneden is bijgesteld. Wat is de totale 

omvang van deze bijstelling geweest en hoe is dit 

positieve resultaat verwerkt in het IP? En hoe 

verhoudt dit zich tot het investeringsplafond. Is 

hiermee extra ruimte voor andere investeringen 

gekomen in het IP?  

De totale omvang van de bijstelling in de jaren 2011-2016 bedraagt € 2,3 mln. Dit 

leidt in het IP tot lagere kapitaallasten (€ 78.000 in 2012 oplopend tot € 232.000 in 

2016). In afwachting van de teruggaaf van de belastingdienst over voorgaande jaren 

en de becijfering van de extra kapitaallasten als gevolg van het feit dat het Sportbesluit 

ertoe leidt dat de gemeente een aantal accommodaties van de sportverenigingen moet 

overnemen, is dit positief effect nog niet nader bestemd. Zodra definitieve 

goedkeuring van de belastingdienst is ontvangen zal een raadsvoorstel worden 

opgesteld waarin het uiteindelijke voordeel (incl. het voordeel IP 2011-2016) wordt 

bestemd. 

43 JN CDA22 IP 28 SHO bouw De Wadden i.c.m. Mgr. Huibers. Wat 

zijn de gevolgen van de onlangs ontstane 

situatie? 

Het betreft hier vervangende nieuwbouw in de wijk Molenwijk waarbij in het SHO is 

aangegeven dat wordt onderzocht of de huisvestingsituatie van de scholen zodanig is 

dat vervangende nieuwbouw voor één of beide locaties noodzakelijk is.  

De ontwikkelingen van Mgr. Huibers in Europawijk zullen bij het onderzoek worden 

betrokken. 

44 JN CDA23 IP 29 SHO bouw Teyler. Blijft dit ter beschikking 

blijven voor HAVO/VWO in Schalkwijk? 

De inzet om HAVO-VWO- onderwijs te faciliteren  in Schalkwijk blijft aanwezig. De 

commissie Samenleving is toegezegd dat eerst een onderzoek plaatsvindt naar de 

motieven van ouders om te kiezen voor een dergelijk schooltype buiten Schalkwijk. 

Daarnaast zal onderzocht worden op welke basis HAVO-VWO-onderwijs wel een 

voedingsbodem heeft in Schalkwijk.  Dit gedeelte van het onderzoek gebeurt in 

samenwerking met alle schoolbesturen voor V.O. De middelen voor dit doel blijven in 

het SHO gereserveerd en noodzakelijk. 

45 JH CDA24 IP 44 Op welk onderhoud heeft 81.27 Achterstallig Betreft voortzetting vanaf 2016 van het huidige beleid om structureel jaarlijks  
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onderhoud kleedaccommodaties (€529.412) 

betrekking? 

€ 529.412 (ex. btw) aan te wenden voor het wegwerken van achterstallig onderhoud 

op kleedgebouwen. Op basis noodzaak/ urgentie voor renovatie kleedgebouwen en 

onderbouwd met  een kostenraming wordt uw raad benaderd met een kredietvoorstel. 

De raad heeft de budgetbevoegdheid en stelt de kredieten voor achterstallig onderhoud 

van kleedaccommodaties beschikbaar (C investering). Stelpost wordt jaarlijks 

geactualiseerd. 

46 EC CDA25 MPG 12 Gemeld wordt dat de boekwaarde van het totaal 

van de gemeentelijke grondexploitaties is 

afgenomen naar 24 mln. Kan het college een 

overzicht geven van hoe deze boekwaarde zich in 

de afgelopen vijf jaren heeft ontwikkeld en welke 

verwachting zij heeft van deze boekwaarde voor 

de komende vijf jaren? 

2007: 27,3 M€ 

2008: 23,0 M€ 

2009: 30,5 M€ 

2010: 24,0 M€ 

2011: 26,0 M€ ( Prognose) 

2012: 25,0 M€ ( Prognose) 

2013: 24,0 M€ ( Prognose) 

47 JH CDA26 Hof 2.0, 

p.21 

Hof 2.0: graag zouden we een nadere 

onderbouwing ontvangen van het financiele 

overzicht op blz.21. Op basis waarvan zijn de 

kosten en opbrengsten geraamd? Welke concrete 

projecten liggen daar aan ten grondslag?  

De calculatie van de opbrengsten van Hof 2.0 is gebaseerd op een aantal aannames. 

De berekeningen hebben als uitgangspunt het huidige beroep op voorzieningen. Aan 

het realiseren van de doelstellingen van de praktijkwerkplaatsen zijn incidenteel en 

structureel additionele kosten verbonden. 

Voor de praktijkwerkplaatsen Informatievoorziening en Ondersteuning van actieve 

burgers is aangenomen dat deze zullen leiden tot een (beperkte) vermindering van 

vraag naar (individuele) voorzieningen. Voor de praktijkwerkplaats Hulp bij het 

huishouden is eveneens rekening gehouden met een kleine vermindering van de vraag 

en verder is gerekend met een verlaging van de gemiddelde prijs per uur van de hulp 

in categorie 1. 

Bij de praktijkwerkplaats Proeftuin Boerhaavewijk is aangenomen dat met de inzet 

van wijkcoaches een ontdubbeling zal plaatsvinden van de inzet van professionals. 

Hierdoor zal een kostenbesparing optreden.  

Voor de praktijkwerkplaats Fysieke infrastructuur wonen welzijn en zorg zijn 

vooralsnog geen besparingen begroot.  

Vanwege het feit dat de calculaties op aannames gebaseerd zijn, is het besluitpunt in 

de raadsnota bij Hof 2.0 opgenomen dat de Raad periodiek op de diverse Planning en 

Control momenten (door  middel van bestuursrapportages en jaarrekening) wordt 

geïnformeerd over de voortgang van de praktijkwerkplaatsen. Het realiseren van de 

financiële taakstelling is en blijft een belangrijk aandachtspunt in de uitvoering van 

Hof 2.0. Wanneer de realisatie afwijkt van de huidige ramingen, heeft dit 

consequenties voor de dotatie of onttrekking aan de Wmo-reserve.  

48 PH D6601 14 Voor de ontwikkeling na 1 juni 2011 m.b.t. de 

loonkosten is nog geen inschatting te maken.  

Hoe worden ontwikkelingen in 

begroting/kadernota verwerkt zodra een nieuwe 

De begroting 2012 en de berekening en de verdeling van de loonkosten over de 

producten vindt plaats op basis van de aannames als vermeld op pagina 14 en 15. Als 

na 1 juni bekend wordt dat de loonontwikkeling hiervan afwijkt, kunnen die lasten 

niet meer worden toegedeeld naar de desbetreffende programma’s, beleidsvelden en 



Nr. PH Fractie2 Blz. 
3 

Vraag 
 

Antwoord 

 

 Vragen en antwoorden Kadernota 2011 Pagina 12 

CAO is afgesproken? Graag uitleg aan zowel de 

credit, als aan de debetzijde. 

producten. 

Stel dat de nieuwe cao-loonkosten hoger zijn. Dan wordt voor deze hogere loonkosten 

aan de lastenzijde, op programma 10 een stelpost geraamd.  In 2012 worden 

vervolgens de geraamde loonkosten op de producten overschreden, maar  deze worden 

gedekt door de stelpost op programma 10. 

Aangezien de Meicirculaire (die 1 juni ontvangen is),  compensatie bevat voor de 

loon-en prijsstijgingen in 2012, zal de raad nog voor de bespreking van de kadernota 

worden geïnformeerd over de financiële consequenties hiervan. 

49 PH D6602 14 Waarom is met verhoging van pensioenpremie 

geen rekening gehouden in meerjarenbegroting? 

Er is rekening gehouden met een totale loonkosten stijging van 1%.  

Zodra de cao-uitkomsten over 2012 bekend zijn zullen afwijkende uitkomsten, incl. de 

stijging van de pensioenpremies, worden berekend. Zonodig zal hiervoor extra budget 

en dekking aangevraagd dienen te worden. 

 

50 PH D6603 15 “Voor de Haarlemse begroting is het van belang 

dat Haarlemse  verbonden partijen dezelfde 

uitgangspunten hanteren als Haarlem. 

Bovenstaande uitgangspunten zullen dan ook 

worden ingebracht in de besturen van betrokken 

verbonden partijen, zoals Veiligheidsregio 

Kennemerland (VRK) en Paswerk. “ 

Zit daar nog een taakstelling op zoals in de 

kadernota 2010 stond? 

Daar zit ook de taakstelling in als vermeld op pagina 34 van de kadernota i.c. de nota 

van 8 maart over dit onderwerp.  

51 PH D6604 15 Voor verbonden partijen gelden dezelfde 

uitgangspunten als gemeente Haarlem m.b.t. 

loon- en prijsontwikkeling. Welk uitgangspunt 

wordt gehanteerd: 1% of 1.3% 

Aangezien de bijdragen aan de verbonden partijen meer dan € 45.000 bedragen, geldt 

het samengestelde percentage van 1,3%. 

52 PH D6605 15 Indien gemeente na 1 juni 2011 het percentage 

loonontwikkeling aan  moet passen, geldt een 

nieuw percentage dan ook voor verbonden 

partijen? 

Als er op basis van de Meicirculaire aanleiding toe bestaat om de percentages te 

herzien zal dat nog gebeuren. Na afloop van het begrotingsjaar vindt geen nacalculatie 

meer plaats. 

53 PH D6606 17 “Meevallers in de baten kunnen aangewend om:  

a. andere tegenvallers in de baten op te vangen;  

b. aangewend worden in het kader van 

verbetering van de financiële positie;  

c. indien structureel kunnen voordelen 

aangewend om de nog in te vullen  taakstelling 

woonlasten/inkomsten voor de komende jaren te 

matigen (waardoor tariefsstijgingen kunnen 

worden gematigd).” 

Dit voorstel heeft uitsluitend betrekking op de verdeling van de ombuigingen binnen 

de 5 clusters. 

Het voorstel is mee- of tegenvallers binnen de cluster woonlasten en andere inkomsten  

niet te verrekenen met de uitgavenclusters, dus een meevaller op de OZB niet uit te 

ruilen tegen minder efficiency en interne organisatie  en inderdaad ook niet voor 

nieuw beleid. 



Nr. PH Fractie2 Blz. 
3 

Vraag 
 

Antwoord 

 

 Vragen en antwoorden Kadernota 2011 Pagina 13 

In het coalitieakkoord staat ook dat een deel van 

de meevallers naar nieuw beleid gaat. Wordt dit 

uitgangspunt verlaten? 

54 PH D6607 17 De verdeling over 5 clusters is kaderstellend. 

Meevallers kunnen niet in de baten verrekend 

worden met de overige 4 clusters. Deze zin is erg 

onduidelijk. Kunt u dit nog een keer uitleggen? 

Als de verdeling kaderstellend is, dan zouden 

baten ook langs evenredigheid verdeeld kunnen 

worden? Of is dat niet zo? 

Dit voorstel heeft uitsluitend betrekking op de verdeling van de ombuigingen binnen 

de 5 clusters. 

Het voorstel is mee- of tegenvallers binnen de cluster woonlasten en andere inkomsten  

niet te verrekenen met de uitgavenclusters, dus een meevaller op de OZB niet uit te 

ruilen tegen minder efficiency en interne organisatie  en inderdaad ook niet voor 

nieuw beleid. 

55 JH D6608 20 College stelt voor een aantal projecten te 

schrappen (wie bewaart heeft niets en 

welzijnswerk klaar voor toekomst           € 

500.000 in 2011) Om welke projecten gaat het 

precies? 

Het College stelt de raad voor de volgende projecten te schrappen: ‘Oppimpen 

wijkcentra en ontwikkelen buurtkamers’ en ‘Uitvoeringskosten wijkgericht 

welzijnswerk’ (Zie hiervoor nota stz/wwgz 2011/137954). De besluitvorming in de 

raad volgt in juli 2011. 

56 RD D6609 IP 35 Bij welke vergadering hebben wij als raad al 

besloten over de parkeergarages (IP nr 2.15) ?  

Voor de investeringen in het toegangscontrolesysteem is reeds besloten in 2009 (met 

het vaststellen van de kadernota). Vervanging zou in 2011 plaatsvinden. Door het 

uitvoeren van een revisie (tegen lage kosten) in 2010 is de levensduur van het 

controlesysteem verlengd met twee jaar en is vervanging nu pas in 2013 nodig. Deze 

investering van plm. € 30.000 is gefinancierd uit het investeringsbudget Kleine 

investeringen parkeergarages. Het besluit over alle nieuwe investeringen, zie blz. 44 

van het IP, wordt genomen gelijk met het besluit over deze kadernota. 

57 RD D6610 IP 36 Komt de lijst van  investeringen volledig overeen 

met “scenario 2, portemonnee centraal” van de 

keuzenota onderhoudsscenario’s?  

De lijst in het IP (bladzijde 36) betreft meer dan alleen de investeringen uit het beheer 

en onderhoudsprogramma, ook vervangingsinvesteringen en nieuwe aanleg maken 

hier deel van uit. 

Bij de planvorming wordt maximaal gewerkt vanuit de gedachte van scenario 2 uit de 

nota “scenario’s beheer en onderhoud. Echter in een groot aantal gevallen betreft het 

projecten waarbij ook derden (o.a. woningbouwcorporaties)  een financiële bijdrage 

aan de investeringen leveren of het betreffen investeringsprojecten die al in een ver 

gevorderd stadium zitten (Reinaldapark, Waterverbinding Meerwijk, Rode Loper). 

Deze investeringen dragen voor een deel bij aan het inlopen van het achterstallig 

onderhoud, zoals beschreven in de betreffende nota. 

58 PH D6611 32 Hoe verhoudt de reductie van 100fte zicht to de 

taakstelling van 3,5 miljoen op efficiency dmv 

stroomlijning van processen en aanpassing van 

de organisatie? Vinden hier geen dubbeltellingen 

plaats? 

De formatiereductie van 100 fte tot en met 2018 wordt gerealiseerd door te nemen 

efficiencymaatregelen (verminderen middenmanagement,  leidinggevenden en staf, 

stroomlijnen en versimpelen processen door o.a. digitalisering). Verder leidt  

takenreductie ook logischerwijs tot formatiereductie. Deze effecten zullen worden  

bijgehouden en aan de raad gerapporteerd.  Te verwachten valt overigens dat er de 

komende jaren de nodige nieuwe taken op de gemeente afkomen (Bestuursakkoord). 

Deze taakuitbreiding heeft ook impact op de ambtelijke organisatie. Ook hiervoor 
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geldt dat de effecten worden bijgehouden en de raad wordt geïnformeerd over de 

noodzakelijke formatieaanpassing als gevolg van de taakoverdrachten. 

59 PH D6612 24 Kan het College meer onderbouwing geven bij 

het voorstel de dotatie aan de algemene reserves 

door te schuiven naar 2014? 

De dotatie aan de algemene reserve anders over de jaren te verdelen, draagt bij aan het 

beter sluitend maken van de meerjarenraming. 

60 PH D6613 23 Welke alternatieve maatregelen zijn overwogen 

om de begroting in de eerste begrotingsjaren 

sluitend te naast het uitstellen van een dotatie aan 

de algemene reserve? 

De maatregelen  zijn opgenomen op pagina 18, onderdelen B t/m L. 

 

61 PH D6614 23 Kan het College een overzicht geven van het 

effect van het uistellen en verschuiven van de 

dotaties aan de algemene reserve op de 

ontwikkeling van de vaste schuld. 

Dit heeft geen effect (afgezien van renteverlies), omdat de dotatie in 2014 voor het 

volledige bedrag is geraamd (de dotatie die over de jaren 2011 t/m 2013 was 

verspreid). 

62 BS D6615 21 Welke activiteiten uit het sociale 

veiligheidsbeleid wil het College laten vallen als 

1/3 van de middelen verdwijnt en welke wil het 

College perse overeind houden waardoor 2/3 

deel compensatie nodig is? 

Op 31 mei jl is door het college de nota integraal veiligheids- en handhavingsbeleid 

(IVH) vastgesteld. In deze nota worden de prioriteiten vastgelegd voor de komende 4 

jaar. Op 9 juni wordt de nota in de cie. Bestuur besproken en ter besluitvorming aan 

de raad op 23 juni voorgelegd. In de Nota wordt, onder andere op basis van de 

evaluatie, kwantitatieve en kwalitatieve informatie, invulling geven aan de prioriteiten 

met daaraan gekoppeld de middelen die het college daartoe  noodzakelijk acht. 

63 JH HP01  Ouderenbeleid: nota was verschoven van 2010 

naar 2011 – wordt ten onrechte niet genoemd  

Het college heeft in overleg met de commissie Samenleving aangegeven in 2011 een 

startnotitie ouderen in Haarlem aan u voor te leggen. Deze nota is door het college 

vastgesteld op 31 mei j.l. en zal met de commissie worden besproken. 

64 PH HP02  Op accres uitkeringen wordt gekort, althans dat 

staat te lezen op pag 7. Echter de centrale 

overheid stelt dat er een toename is van 191 

miljoen voor 2012 en ook voor 2013 

De Meicirculaire is 1 juni ontvangen. Nog voor de bespreking van de kadernota  zal 

de raad afzonderlijk geïnformeerd worden over de financiële consequenties van deze 

circulaire. 

65 PH HP03  Maart circulaire stelt vast (paragraaf 1.5) : 

algemene uitkering + 15.667 miljoen, verdeel 

reserve 2009 en 2010 beiden 1 punt (= 20 

miljoen ?) 

Wordt uitgekeerd voor eind 2012 

Als dit betekent een totaal van 35,667 miljoen is 

dit zo omvangrijk dat dit  in meerjarenplanning 

verwerkt dient te worden, immers dat zou alle 

besparingen compenseren 

Voorschot zou betaald zijn op 5  april 2011 

2 uitkeringspunten op macroniveau bedraagt c.a € 22 miljoen. Voor Haarlem komt dit 

overeen met ca. € 220.000. 

De Meicirculaire is 1 juni ontvangen. Nog voor de bespreking van de kadernota  zal 

de raad afzonderlijk geïnformeerd worden over de financiële consequenties van deze 

circulaire. 

66 JH HP04  Vrijwilligerswerk stimuleren – dat klinkt heel 

mooi, maar dan moet je  zeer behoedzaam zijn 

met korten op subsidies en niet de waslijst 

In het sociale domein werkt het merendeel van de organisaties met vrijwilligers. Het 

college heeft de opdracht gekregen over de volle breedte met bezuinigingsvoorstellen 

te komen. Het college hecht veel belang aan het vrijwilligerswerk, maar kan niet 
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kortingen doorvoeren die aangegeven worden voorkomen dat organisaties met vrijwilligers worden geconfronteerd met een korting 

of afbouw van subsidie. In onze bezuinigingsvoorstellen hebben wij echter 

zorgvuldig, op basis van inhoud en omstandigheden, een afweging gemaakt. 

67 JH HP05  Sport en cultuur is belangrijk aldus de kadernota 

en daar is Haarlem Plus het zeer mee eens– dus 

zeer behoedzaam zijn met bezuinigen  - gezien 

de zeer goede vooruitzichten voor de komende 

jaren in meerjarenplanning is het maar de vraag 

of er wel een noodzaak is tot bezuinigen is 

anders dan op efficiency te letten   

Het college heeft de noodzaak tot bezuinigen, óók op sport en cultuur, verwoord in de 

kadernota. 

 

 

 

68 PH HP06  OZB is voor 2010 zelfs extra verhoogd (>6%), 

Verhoging 2012 van nog eens 3 % is te veel van 

het slechte voor de burger, dus niet doorvoeren  

Het college neemt kennis van uw opvatting. 

69 PH HP07  Afvalstoffenheffing was te hoog – vandaar 

meerpersoonshuishouding:  -10%. Datzelfde zou 

moeten gelden voor eenpersoonshuishoudens dus 

naar ca 170 euro. Verhoging naar 231euro voor 

deze groep  is absurd. Veel 

eenpersoonshuishoudens (denk aan oudere 

alleenstaanden)  hebben zeer weinig afvalstoffen 

in verhouding met gezinnen met een aantal 

kinderen  mede door acties als tafeltje dek-je. 

Dus verhoging omzetten in verlaging 

Het college neemt kennis van uw opvatting. 

70 RD HP08  Digitaal parkeren heeft een taakstelling van 

495.000 euro. Dit wordt niet gerealiseerd – als 

papieren schijf naast nieuw digitaal parkeren zal 

komen 

De taakstelling blijft staan en zal in beginsel gerealiseerd moeten worden. De 

realisatie is niet alleen afhankelijk van het digitaal bezoekersparkeren maar kan ook 

uit reeds gedigitaliseerde parkeerproducten, digitale bewonersvergunningen, 

bedrijfsvergunning op naam en vergunning voor 2 kentekens in de binnenstad, komen. 

71 RD HP09  Vervanging parkeervignetten systeem van 

500.000 euro (1914) kan vervallen bij invoering 

van ander systeem (digitale pas) kosten daarvan 

geraamd tussen 50.000 en 100.000 euro. Dus 

besparing van zeker 400.000 Euro mogelijk – zie 

ook extra besparing taakstelling  in punt 8  dis 

dan wel mogelijk is waarmee het int totaal op 

zeker 900.000 euro besparing uitkomt. Relatief 

eenvoudige en grote besparing  

Het huidige parkeersysteem vraagt om ondersteunende software waarin de gegevens 

van vergunninghouders c.a. zijn vastgelegd. Nieuwe ontwikkelingen borduren voort 

op dat uitgangspunt. Laten vallen van deze voorgenomen vervangingsinvestering is 

daarmee niet wenselijk, dit levert opnieuw extra investeringskosten op.  

  
  

72 PH HP10  Voorstel bezuinigingen zie apart overzicht van 

Haarlem Plus. 

In bijlage 1. 

Het college neemt met waardering kennis van uw opvatting. 



Nr. PH Fractie2 Blz. 
3 

Vraag 
 

Antwoord 

 

 Vragen en antwoorden Kadernota 2011 Pagina 16 

73 JH HP11  Unilocatie: gezien de oppositie van burgers en 

burgerinitiatief is de locatie GOG niet meer 

opportuun. Wat doet het college in de tussentijd 

die zeker nog een aantal jaren kan vergen ?  

Bewoners in de omgeving van 

Magdalenaklooster zijn overlast al jaren beu. Op 

korte termijn dient er een voorlopige locatie 

aangewezen te worden desnoods aan de rand van 

de stad (Waarderpolder is dan niet sowieso 

onmogelijk)  

Wij hebben met de raad afspraken gemaakt over het vervolgtraject voor de unilocatie. 

Het haalbaarheidsonderzoek naar de locatie Gedempte Oude Gracht is opgeschort in 

afwachting van een nadere inhoudelijke discussie met de raad over de unilocatie. Een 

en ander betekent wel dat de realisatie van de unilocatie op zich laat wachten. 

Het aanwijzen van een voorlopige alternatieve locatie vergt extra investeringen die wij 

niet verantwoord achten. 

74 JH HP12  Hof 2.0: zelfredzaamheid moet geen verkapte 

bezuiniging zijn 

De focus op zelfredzaamheid in de nota Hof 2.0 heeft in de eerste plaats de eigen 

kracht en mogelijkheden van burgers als uitgangspunt. Het stelt burgers in staat zo 

lang mogelijk zelfstandig te wonen en leven en niet afhankelijk te zijn van langdurige 

zorg. In de tweede plaats is Hof 2.0 een antwoord op bezuinigingen die door de 

Rijksoverheid worden opgelegd. Zelfredzaamheid van burgers draagt er aan bij dat de 

kosten van de zorg in de toekomst beheersbaar blijven. 

75 JH HP13  Badmintonhal: reserveer inkomsten van Pim 

Mulier ook voor realisatie badmintonhal (BTW 

compensatie en verkopen)t  

Een formele beschikking van de Belastingsdienst is nog niet ontvangen.  Na aftrek 

van de gemaakte kosten resteert een opbrengst. Daarna zal het college een 

raadsvoorstel over de besteding van deze middelen doen. Bij het project Pim Mulier is 

er vanuit gegaan dat de BTW gecompenseerd zal worden, dit deel van de BTW- 

teruggave is dus al gelabeld voor het project Pim Mulier. 

76 PH HP14  Cultuurnota komt eind 2011. Pas dan is het reëel 

over eventuele bezuinigingen te spreken. Of, en 

zoja wat, hoeveel en waar te bezuinigen kan je 

dan goed plaatsen. Tot dan alleen plannen maken 

maar niets uitvoeren 

Het college neemt kennis van de opmerking. In de startnotitie voor de nieuwe 

Cultuurnota Haarlem 2013-2016 (najaar 2011) worden de keuzes uitgewerkt. In de 

kadernota is hier al een voorschot op genomen. 

77 PH HP15  In dec circulaire staat 1,571 nadeel – moet dat 

geen  voordeel zijn ? 

Nee. 

De raad is afzonderlijk geïnformeerd over de uitkomsten van de decembercirculaire. 

Het nadeel is met name ontstaan door een bijstelling van de WOZ-waarde en 

bijstelling  van het aantal lage inkomens en bijstands- en uitkeringsontvangers. 

78 RD HP16  Lijn 50 en 51 komen niet op busstation 

Schalwijk – graag verklaring 

De verantwoordelijkheid voor de lijnvoering van lijn 50 en 51 ligt bij de betreffende 

concessieverlener: in dit geval de provincie Zuid-Holland. 

Ter informatie nog het volgende: lijn 50 en 51 hebben nimmer in Schalkwijk gereden. 

79 RD HP17  Stationsplein en kruisweg hebben een 

herindelingsplan nodig 

Idee: sluit stationsweg bij kruisweg af, maak daar 

kiss en Ride en terrassen, bussen over Jansweg. 

Auto’s onder viaduct door kruisweg in, max 

snelheid daar 30 km/u 

De raad heeft in 2009 de verkeerscirculatie bij raadsbesluit vastgesteld. De commissie 

beheer heeft verzocht om over het gehele besluitvormingsproces rond de plannen 

Stationsplein van gedachten te wisselen. Op basis van een feitenrelaas wordt de 

commissie hier binnenkort over geïnformeerd. 
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80 PH PvdA01 5 Precario: U schrijft dat conform het 

coalitieakkoord de structurele meevaller op de 

precariogelden wordt ingezet voor verbetering 

van de financiële positie. Daarnaast is in het 

coalitieakkoord afgesproken dat “de bij aflossing 

van de schuld, door de inzet van precario op 

ondergrondse kabels en leidingen, structureel 

vrijvallende rentelasten, zijnde 5% van de 

precario opbrengst 2011, worden bestemd voor 

nieuw beleid.” Op welke manier vinden wij dit 

terug in de Kadernota? Op welk moment kan de 

raad een besluit nemen over besteding van dit 

geld? 

De middelen voor nieuw beleid vindt u niet terug in de kadernota. Het college nodigt 

de raad uit om bij de behandeling van de kadernota concrete voorstellen in te dienen 

voor de besteding van de € 215.000 die vanaf 2011structureel beschikbaar is. 

81 JH PvdA02 10 Jeugdbeleid. Het college wil onder andere 

inzetten op overlastgevend gedrag van jongeren. 

Vanuit de notitie de Jeugd van Schalkwijk, 

benoemt het college zo’n groep van 100 jongeren 

die het voor de overige jongeren en bewoners in 

Schalkwijk moeilijk maken. Wat wil het college 

concreet aan deze jongeren doen? 

De diverse acties uit de vastgestelde nota `Jeugd van Schalkwijk´ dragen bij aan het 

terugdringen van overlast. Binnen het domein `jeugd en veiligheid` zijn specifieke 

acties vastgelegd voor deze doelgroep zoals het structurele Jeugdgroepenoverleg 

(JGO, de individuele aanpak van jongeren en de inzet van het `Veiligheidshuis`.  Ook 

worden ouders aangesproken over het gedrag van hun kinderen. Via het ITJ (Integraal 

Toezicht Jeugd) wordt toegezien of de voorgenomen acties effectief zijn.   

82 RD PvdA03 10 Wijkverbetering Delftwijk. Het college geeft 

prioriteit aan onder andere wijkverbetering in 

Delftwijk. Hoe denkt het college de 

verkeersveiligheid rondom het Marsmanplein te 

verbeteren na het opleveren van het nieuwe 

winkelcentrum met parkeergarage? 

Recent vonden korte termijn maatregelen plaats op de kruisingen Marsmanplein-

Rijksstraatweg en Muiderslotweg-Rijksstraatweg. Deze aanpassingen zijn gebaseerd 

op basis van het adviesbureau VIA, gespecialiseerd op het gebied van 

verkeersveiligheid. Deze informatie is tevens toegezonden aan de betreffende 

wijkraad Delftwijk. Dit is mondeling tevens gemeld in de commissie beheer, waarbij 

ook is aangegeven dat voor eventuele reconstructies van deze kruisingen geen 

middelen beschikbaar zijn. 

83 RD PvdA04 10 Bij Groen en Duurzaam staat dat alle 

gebiedsvisies een groenparagraaf bevatten. 
Vallen de Doe-tuinen daar nu officieel ook 

onder? In hoeverre is inderdaad  'co-financiering' 

mogelijk door  collega-wethouders? 

(Samenleving (welzijn); Beheer e.d)  

De afweging over de Doe-tuinen wordt meegenomen bij het opstellen van de 

startnotitie van de gebiedsvisies. De mogelijkheid voor ‘co-financiering’ wordt 

onderzocht en in het 3
e
 kwartaal wordt u hierover geïnformeerd. 

84 RD PvdA05 11 Mogelijk maken van verduurzaming 

particuliere woningvoorraad en vergroening 

straten door burgers. Welk budget is daarvoor 

beschikbaar?  

Voor verduurzaming van de particuliere woningvoorraad is de duurzaamheidslening, 

een zeer- laagrentedragende lening voor individuele eigenaren beschikbaar. De 

huidige rijksstimuleringsmaatregelen, zoals de kostenloze maatwerkadviezen, zijn 

stop gezet; het wachten is nog steeds op nieuw stimuleringsbeleid uit Den Haag. 

Verder wordt een aanvraag gedaan voor de zgn. ‘Blok voor Blok’- aanpak, waarbij 

grotere aantallen corporatiewoningen, VVE’s en blokken particuliere woningen 
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kunnen aansluiten op een gezamenlijke aanpak met schaalvoordelen. 

 

Voor vergroening van straten kunnen burgers in overleg met de wijkraden een beroep 

doen op het zgn. Leefbaarheidsbudget (€ 232.000), het budget waaruit allerlei 

wijkinitiatieven worden gefinancierd. Burgers krijgen, volgens de richtlijn 

“samenwerking in groen” de mogelijkheid om openbaar groen en bloembakken te 

onderhouden. 

85 JH PvdA06 11 Systeeminnovatie in het sociaal domein: Op 9 

juni bespreekt de commissie samenleving over 

Hof 2.0. Het sociaal domein bevat meer dan 

alleen WMO/Welzijn. Op welke wijze betrekt u 

de andere thema’s in het sociaal domein (zoals 

WWB/WSW/ Jeugd/ Sport etc.) bij de 

kaderstelling hierover (zowel beleidsmatig als 

financiëel)? 

In Hof 2.0 worden op verschillende manieren thema’s als Jeugd en Werk en Inkomen 

verbonden met Wmo/Welzijn. Zo gaat de praktijkwerkplaats Informatievoorziening 

niet alleen over welzijn en zorg, maar ook over de doorontwikkeling van de CJG’s en 

de trend re-integratie meer te faciliteren via internet. En zo kan de wijkcoach 

(praktijkwerkplaats Maatwerk in de Boerhaavewijk) voor kwetsbare burgers niet 

alleen een traplift regelen, maar ook het voorkomen van huisuitzetting door schulden 

en ondersteuning bij de opvoeding van kinderen. 

86 JN PvdA07 11/21 Aanpassen categorale maatregelen minima: 
Tijdens de bespreking van de startnotitie 

minimabeleid zijn er de nodige vragen gerezen 

rond deze maatregelen. E.e.a. zou nog nader 

worden uitgewerkt in overleg met P.M.O. en 

andere organisaties. Er wordt hier gesproken 

over een uitgebreidere toelichting. Krijgt de raad 

nog nadere uitleg voor besluitvorming over de 

Kadernota en zo niet, in hoeverre zit er 

voldoende financiële ruimte binnen de extra  € 

100.000  in 2011 en de € 340.000 in de jaren 

daarna om zaken op te vangen?  

Momenteel is gestart met de verdere uitwerking van het nieuwe minimabeleid in 

samenwerking met PMO en de SoZaWe-raad, die actief bij de uitwerking worden 

betrokken. Deze nadere uitwerking wordt na het zomerreces  aan de commissie 

Samenleving voorgelegd.  

 

De extra  € 100.000  in 2011 en de € 340.000 in de jaren daarna is er juist om het 

minimabeleid op het huidige niveau (in 2011) te handhaven en in de jaren daarna te 

verruimen met de regeling Jeugd en Onderwijs. 

87 PH PvdA08 11 Accres: 11 mei werd bekend gemaakt  naar 

aanleiding van het Bofv (Bestuurlijk overleg 

financiële verhoudingen) tussen de 

gemeentefondsbeheerders en de VNG dat het 

accres voor met name 2012 en 2013 hoger 

uitvalt. Naar verwachting verschijnt op 31 mei de 

meicirculaire, waarin uitgebreide informatie over 

de accressen en andere ontwikkelingen in het 

gemeentefonds. Kunt u voor de behandeling van 

de Kadernota in de vorm van een kleine notitie 

kort schetsen welke gevolgen dit heeft voor de 

meerjarenraming van de gemeente Haarlem? 

 De circulaire is inderdaad op 1 juni ontvangen. Binnenkort zal u afzonderlijk  nader 

worden geïnformeerd over de financiële doorwerking. 
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88 PH PvdA09 14 Loonkosten: Er wordt voorlopig met een 

loonkostenstijging van 1% rekening gehouden. 

Onduidelijk is nog wat de uitkomsten van het 

CAO overleg is en is al wel bekend dat de 

pensioenpremies met 0,5% stijgen. Wordt hier 

een voorziening voor getroffen? 

Zodra de cao-uitkomsten over 2012 bekend zijn zullen afwijkende uitkomsten, incl. de 

stijging van de pensioenpremies, worden berekend. Zonodig zal hiervoor extra budget 

en dekking aangevraagd dienen te worden. 

89 PH PvdA10 15 Verbonden Partijen: Met u achten wij het van 

belang dat de Verbonden Partijen dezelfde 

uitgangspunten hanteren als Haarlem. Sluiten al 

onze verbonden partijen inmiddels aan op onze 

P&C cyclus? U geeft aan bij de reactie op de 

accountant bij de jaarstukken 2010 

risicomanagement sterk wordt verbeterd. Sinds 

2008 wachten wij al op de risicoclassificatie 

m.b.t. Verbonden Partijen, kunt u toezeggen dat 

de raad deze voor de begroting 2012 nu eindelijk 

heeft?  

De verbonden partijen sluiten in voldoende mate aan op de P&C cyclus van Haarlem. 

 

In het jaarverslag 2010 is op p. 171 een paragraaf over risicoclassificatie van 

verbonden partijen opgenomen. Deze methode is voor het eerst toegepast voor die 

editie van de paragraaf verbonden partijen. Dit is gedaan op basis van de gegevens uit 

de jaarrekening en jaarverslagen van de verbonden partijen over 2009, omdat de 

gegevens over 2010 nog niet van alle partijen beschikbaar waren. De beste score die 

een verbonden partij kan halen is 10 punten (laagste risico) de slechtst haalbare score 

is 50 punten (hoogste risico). De gemiddelde score van alle partijen komt uit op 24,3 

punten. De beste (is laagste) score is 20,1 terwijl de slechtste (is hoogste) score 28,7 

punten is. De algemene conclusie is dat er geen grote uitschieters naar beneden zijn en 

evenmin uitschieters naar boven. Het toezicht op alle verbonden partijen kan daarom 

op normaal niveau blijven. 

In die editie van de paragraaf verbonden partijen kon nog niet de score per partij 

worden gepubliceerd, omdat de scores nog niet met hen waren besproken. Het is een 

eis van zorgvuldigheid naar hen toe om dit te doen alvorens de resultaten te 

publiceren. Het college wil de risicoclassificatie van de verbonden partijen opnemen 

in de betreffende paragraaf van de begroting 2012.  

90 PH PvdA11 16/17 Algemene uitkering/Financiële 

ontwikkelingen:  

De uitgangspunten die het College hier hanteert 

zijn verstrekkende financiële kaders met 

gevolgen.  

Bij de Kadernota behandeling in 2010 is bij 

amendement het volgende besluit toegevoegd: 

Bij de Kadernota 2012 – halverwege de 

coalitieperiode – op basis van de geactualiseerde 

meerjarenraming, de economische prognoses op 

dat moment en de feitelijke voortgang van de 

ombuigingen, een heroverweging te maken en de 

ombuigingsopgave kritisch te bezien op basis van 

de voorstellen van het college van burgemeester 

en wethouders tot verdere ombuigingen dan wel 

Het was inderdaad juister geweest deze bij de beslispunten te betrekken op pagina 57. 

De uitgangspunten zijn gehanteerd bij eerdere nota’s over de meerjarenraming en bij 

het opstellen van de kadernota. 

 

Het college stelt voor om de volgende besluitpunten toe te voegen aan de kadernota: 

- De raad stelt de in paragraaf 3.3 opgenomen afspraken vast over de wijze 

waarop tijdens deze bestuursperiode wordt omgegaan met specifieke 

kortingen op onderdelen van de algemene uitkering en de doel- en 

decentralisatie-uitkeringen zal worden omgegaan;  

- De raad stelt de uitwerking van het financiële beleid ten aanzien van een 

evenwichtige verdeling van de ombuigingstaakstelling vast conform 

paragraaf 3.4. 
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verminderen van de ombuigingen. 

Bent u bereid hetgeen op pagina 16 en 17 wordt 

voorgesteld aan te houden tot de hierboven 

genoemde heroverweging? Zo niet, kunt u deze 

punten dan expliciet opnemen als separaat punt 

bij het raadsbesluit op pagina 57?  

91 PH PvdA12 16-17 Meevallers: begrijpen wij goed dat het College 

voorstelt om bij meevallers in de baten voorstelt 

de in het coalitieakkoord afgesproken verdeling 

(50% aflossing schuld, 25% nieuw beleid, 25% 

verlagen ombuigingsopgave) los te laten?  

Nee, dit voorstel heeft uitsluitend betrekking op de verdeling van de ombuigingen 

binnen de 5 clusters. 

Het voorstel is mee- of tegenvallers binnen de cluster woonlasten en andere inkomsten  

niet te verrekenen met de uitgavenclusters, dus een meevaller op de OZB niet uit te 

ruilen tegen minder efficiency en interne organisatie  en inderdaad ook niet voor 

nieuw beleid. 

De verdeling zoals in de vraagstelling is opgenomen heeft betrekking om 

meevallers/voordelige saldi  bij de jaarrekening.  

92 JN PvdA13 21 Minimabeleid. Het college stelt voor om de 

schoolkostenregeling voor de minima af te 

schaffen en te vervangen door een regeling jeugd 

en Onderwijs. Betekent het dat de minima ook 

bij deze nieuwe regeling de schoolkosten van  

hun kinderen kunnen declareren? Verstrekkingen 

in natura: Het starterspakket via een voucher 

voor een kringloopwinkel. U heeft toegezegd om 

rond beide voorstellen met nadere uitwerking te 

komen. Kunnen we deze uitwerkingen voor de 

behandeling van de Kadernota tegemoet zien? 

Zie het antwoord op vraag 136, ter aanvulling: de uitwerkingen worden na het 

zomerreces aan de commissie Samenleving voorgelegd. Een nieuwe 

schoolkostenregeling behoort tot de mogelijkheden, mits deze regeling voldoet aan de 

nieuwe uitgangspunten van het minimabeleid (activerend, in natura). 

 

93 JH PvdA14 23/72 Spaarnezicht: Er wordt in deze kadernota 

244.000€ structureel budget voor Spaarnezicht 

geregeld. Daarnaast wordt er 111.000€ via 

subsidie (Budget instandhouding Spaarnezicht) 

geregeld (zie ook 2011/632). In het overzicht op 

pagina 72 wordt dit laatste budget niet gekort, 

maar staat in tekst achter de subsidieontvanger: 

“vanaf 2012 €25.000, vanaf 2015 stoppen”. 

Kunt u dit verklaren?  

De schuigedrukte tekst staat ten onrechte achter Spaarnezicht. Deze tekst hoort bij 

Stichting Topsport Kennemerland. Is dus niet van toepassing op Spaarnezicht. 

 

94 RD PvdA15 23 Parkeeropbrengsten. Wanneer is het ingeplande 

beraad  v/h  college mbt tegenvallende 

opbrengsten/bezetting afgerond? Wanneer wordt 

dit voorgelegd aan de raad? Welke bezuinigingen 

(en waar) heeft het college voor ogen mocht in 

In het beeld na 2011 worden mogelijke consequenties aangegeven op basis van een 

worst case scenario. Het (weer) beschikbaar zijn van alle parkeergarages zal naar onze 

verwachting leiden tot meer parkeerinkomsten ten opzichte van 2010. Uitgangspunt is 

dat in 2012 de begrote opbrengsten gerealiseerd gaan worden. Uitgangspunt zijn de 

tariefsvoorstellen uit de kadernota. Eventuele afwijkingen worden gerapporteerd in de 
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2012 de realisatie achterwege blijven? bestuursrapportages. 

In de parkeervisie, die nu het inspraak & participatietraject volgt, wordt ingegaan op 

eventueel te nemen maatregelen. 

95 JN PvdA16 25 Overige maatregelen: Voor 2012 stelt u het 

acceptabel te vinden om het subsidieplafond voor 

onderwijshuisvesting op 0 te zetten. Kunt u dit 

nader toelichten? Wat betekent dit voor de 

planning in het strategisch huisvestingsplan 

onderwijs? 

Het subsidieplafond voor de functionele aanpassingen wordt voor 1 jaar op nul gezet 

om een bijdrage te leveren aan de bezuinigingen. Deze subsidie is gebaseerd op de 

verordening materiële en financiële gelijkstelling. Het betreft middelen die niet 

bestemd zijn voor het onderhoud van de schoolgebouwen of het SHO. 

96 PH PvdA17 33 Strategisch Budgetteren: Kunt u aangeven op 

welke wijze het beperken van de externe inhuur 

effect kan hebben op het strategisch budgetteren? 

Kunnen wij hieruit concluderen dat het budget 

voor externe inhuur onder materiële kosten wordt 

geboekt? 

Beperken externe inhuur heeft geen effect op strategisch budgetteren. Externe inhuur 

wordt niet geboekt op materiële kosten. Wel worden zowel personele als materiële 

budgetten binnen de begrotingsspelregels als dekking ingezet binnen de 

beleidsvelden. 

Omdat de bezuinigingstaakstelling die voortvloeide uit het strategisch budgetteren niet 

geheel is gerealiseerd, is de taakstelling op inhuur verhoogd. 

97 PH PvdA18 34 Budget Onderzoeken Organisaties: Van 

kleinere gesubsidieerde instellingen vragen wij 

ook efficiënter te werken en verdere 

samenwerking of mogelijke samenvoeging. Is 

het dan niet reëel om (een deel van)de 3 ton 

ondersteunings/begeleidingsgelden ook voor hen 

beschikbaar te stellen?  

Ook kleine instellingen kunnen een beroep doen op deze onderzoeksgelden. 

98 JN PvdA19 35 en 68 Hoogbegaafde kinderen: U wilt €50.000 

bezuinigen om programma’s voor hoogbegaafde 

kinderen die het mogelijk maken dat deze zich 

kunnen ontwikkelen zonder dat ze naar een 

school hoeven die speciaal voor hoogbegaafde 

kinderen is gesticht. Hoe zeker is het dat de 

schoolbesturen hun programma zonder deze 

subsidie hun programma op deze kinderen zullen 

aanpassen? 

Vanuit het budget Weer Samen Naar School en de budgetten van de schoolbesturen 

wordt  ingezet om te komen tot een ondersteuningsaanbod voor hoogbegaafden. 

Hierdoor is de voorgestelde bezuiniging te realiseren.  Onlangs is bekend geworden 

dat de regering extra middelen beschikbaar  stelt voor deze doelgroep. In overleg met 

de schoolbesturen zullen aanvragen voorbereid worden. Er is geen relatie met de 

uitvoering van de wet O.K.E. die zich richt op kinderen met een 

ontwikkelingsachterstand.. Op grond van de gemaakte afspraak wordt het programma 

uitgevoerd. De aangekondigde extra rijksmiddelen geven mogelijkheden om de 

programma´s uit te voeren en eventueel uit te breiden. 

99 PH PvdA20 37 Belastingen en woonlasten: Tot 26 juni kunnen 

kinderen t/m 15 jaar bij hun ouders op het 

paspoort bijgeschreven worden. Met ingang van 

1 januari 2010 is het tarief voor kinderen tot 13 

jaar verlaagd tot een prijs van die vergelijkbaar is 

voor een bijschrijving. Waarom is er voor de 

leeftijd van 13 jaar gekozen en niet voor 15 jaar? 

Het verlaagde tarief voor 13-jarigen – vergelijkbaar met dat voor de bijschrijving – 

geldt alleen voor de ID-kaarten.  

Aangezien iedereen vanaf 14 jaar verplicht is zich te legitimeren, is het verlaagde 

tarief  slechts bepaald voor 13-jarigen. Voor paspoorten gelden de tarieven die in de 

legesverordening 2011 zijn bepaald.  

100 PH PvdA21 37 Afvalstoffenheffing eenpersoonshuishoudens. De gemeente Haarlem belast de eenpersoonshuishoudens aanzienlijk minder en de 
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Waarom  kiest het college ervoor om één 

persoons gezinnen veel zwaarder te belasten? Is 

het college bereid om de oude rekenmethode 

tijdens deze coalitieperiode te blijven hanteren? 

meerpersoonshuishoudens aanzienlijk meer dan vergelijkbare gemeenten, zonder dat 

daar objectieve onderbouwing voor is. Omdat in het coalitieakkoord is uitgegaan om 

het gemiddelde van de grote gemeenten in de gaten te houden is er aanleiding om ook 

de onderliggende tariefstelling daarbij te betrekken. 

 

Primair heeft het college het coalitieakkoord op dit punt zo nauwkeurig mogelijk 

gevolgd. Uit de ontvangen reacties begrijpt het college dat de voorgestelde aanpassing 

niet wenselijk is. Het college staat daarom open om de coalitieafspraken op dit punt 

open te breken en af  te zien van de voorgestelde wijzigingen van de tarieven 

afvalstoffenheffing, mits wel wordt ingestemd met de voorgestelde tariefsverhoging 

OZB voor 2012. De berekening van de woonlasten kan verder worden betrokken 

bij de toegezegde herijking van de ombuigingen in 2012. 

 

In de kadernota wordt melding gemaakt van een doelmatigheidsonderzoek naar de 

afvalstoffenheffing. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen aanleiding zijn de 

tarieven voor één-en meerpersoonshuishoudens opnieuw te agenderen. 

101 PH PvdA22 51 Organisatieontwikkeling: Eén van de 

argumenten voor reorganisatie was de 

cultuuromslag. Op welke wijze wilt u die tot 

stand gaan brengen? U bent bezig met 

systeeminnovatie in het sociaal domein, dit 

vereist integrale aansturing vanuit de organisatie 

(weghalen van nog meer schotjes), welke 

veranderingen/doorontwikkeling ziet u binnen de 

organisatie om dit op een goede wijze vorm te 

gaan geven?  

Er wordt op verschillende manieren gewerkt aan een cultuuromslag binnen de 

gemeentelijke organisatie. Het strategisch personeelsbeleid is erop gericht ons te 

ontwikkelen tot een stimulerende, ondernemende en moderne organisatie. De 

principes van ‘het nieuwe werken’ (o.a. niet de functie maar talent bepaalt iemands 

waarde, thema’s en taken zijn leidend, niet de grenzen van de organisatie) horen 

hierbij. Uiteraard zullen ook digitalisering en de nieuwe huisvesting van belangrijke 

invloed zijn op de cultuuromslag. In de uitvoering van een aantal innovatieprojecten 

(o.a.TripleS, Hof 2.0, heroriëntatie op het sociale domein) zullen de komende tijd de 

effecten van de gewenste cultuuromslag zichtbaar moeten worden. 

102 JH SP01 -- Als het bestuursakkoord van kracht wordt komen 

jeugdzorg, AWBZ, enz. naar de gemeente. 

Daarvoor zal extra personeelscapaciteit nodig 

zijn. Is hier in de kadernota rekening mee 

gehouden ? 

Nee, op dit moment is nog niet bekend welke extra personeelscapaciteit noodzakelijk 

is voor het uitvoeren van de taken die met de decentralisatie Jeugdzorg en AWBZ 

(begeleiding) aan de gemeente worden overgedragen. Het college presenteert 

binnenkort een plan van aanpak over de voorbereiding op de drie decentralisaties, 

waarbij de personele en financiële consequenties van de decentralisaties in beeld 

worden gebracht. 

103 JN SP02 -- Het college neemt aan dat 50 % van de huidige 

ID’ers terug zal vallen op de bijstand. 

Kan het college aangeven wat het financieel 

verschil voor de gemeente is tussen deze mensen 

betalen als ID’er (de bijdrage  van de inlener niet 

meegerekend) en als bijstandgerechtigde met 

aanspraak op gemeentelijke regelingen? 

Om de beschikbare middelen binnen de re-integratiemiddelen van het 

participatiebudget de komende jaren in te kunnen zetten voor een zo groot mogelijke 

doelgroep is het afbouwen van de huidige ID- en WIW-subsidie onontkoombaar. Dit 

is het gevolg van het besluit van het rijk om het budget voor re-integratie in korte tijd 

af te bouwen.  

De loonkostensubsidies worden toegekend aan personen en niet aan organisaties. 

Voor ID-banen die zijn ingezet op plaatsen die voor Haarlem van een groot sociaal 
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maatschappelijk belang zijn wordt gezocht naar andere financieringsmogelijkheden. 

De nota ‘voortgang afbouw ID-banen’ en voortgangsrapportage (opgesteld in 

samenwerking met de hoofdafdelingen JZ, HRM, STZ, M&S en WZ) wordt voor de 

kadernota is op 7 juni behandeld in B&W. De stukken zijn daarna openbaar. Zoals is 

toegezegd zal één en ander in de commissie Samenleving kunnen worden behandeld 

voor het zomerreces. 

Ter aanvulling: de loonkostensubsidie (lks) van de ID-ers wordt betaald uit de re-

integratiemiddelen van het participatiebudget. Uit dit budget worden ook de re-

integratietrajecten van de bijstandsgerechtigden betaald. Een ID-er is geen 

bijstandsgerechtigde, maar een persoon die in dienst is bij een werkgever en een 

salaris tot 130% minimumloon ontvangt op basis van lks. De lks wordt volledig 

betaald uit de re-integratiemiddelen van het participatiebudget, zonder dat hier –zoals 

in het geval van een bijstandsgerechtigde- een vergoeding vanuit Rijk tegenover staat.  

Voor een gemiddelde ID-er vergoedt de gemeente € 19.500 lks per jaar uit het 

werkdeel van het participatiebudget. Een gemiddelde WWB-uitkering bedraagt € 

14.000 per jaar uit het inkomensdeel WWB. 

104 PH SP03 -- In hoeverre kan de gemeente boetevrij haar 

lopende (grote) schulden aflossen? 

De gemeente kan niet boetevrij tussentijds of buitencontractueel haar leningen 

aflossen. 

 

105 JN SP04 -- Wanneer kan de  raad het onderzoek waar zij om 

verzocht heeft naar de gevolgen voor de 

instellingen en maatwerk voor de individuen 

door het wegvallen van de ID-banen 

verwachten? 

De nota ‘voortgang afbouw ID-banen’ en voortgangsrapportage (opgesteld in 

samenwerking met de hoofdafdelingen JZ, HRM, STZ, M&S en WZ) worden voor de 

kadernota behandeld in B&W. De stukken zijn daarna openbaar. Zoals is toegezegd 

zal één en ander in de commissie Samenleving kunnen worden behandeld voor het 

zomerreces. 

106 PH SP05 07/12 Er wordt hier gesproken over “oude problemen 

en nieuwe tegenvallers”.  

Kunt u aangeven welke oude problemen u hier 

op doelt? 

Met oude problemen wordt gedoeld op de invulling van de taakstellingen die al 

bestonden, voordat het nieuwe ombuigingsprogramma op basis van het 

coalitieakkoord, is opgestart. 

107 PH SP06 07 Waarom gaat u, ondanks de positieve september-

, december- en maartcirculaire, nog steeds uit 

van mogelijke kortingen op en beperking van het 

accres? Welke aanwijzingen heeft u hiervoor? 

Zelfs de VNG gaat in haar laatste publicatie uit 

van een aanvullende stijging van 0,5 %.  

Cijfermatig sluit het college steeds aan op de circulaires. De Meicirculaire is op 1 juni 

ontvangen. Over de financiële uitwerking daarvan wordt u binnenkort afzonderlijk 

worden geïnformeerd. Mogelijke kortingen worden in steeds in samenhang met de 

uitkomsten van het Bestuursakkoord bezien. In de meerjarenraming is financieel nog 

geen rekening gehouden met mogelijke nadelige uitkomsten van het Bestuursakkoord 

met de VNG. 

108 PH SP07 08 Wanneer denkt het college de toebedeling aan de 

bezuinigingsclusters van het beperkte deel van de 

totale taakstelling uit het coalitieakkoord aan de 

raad aan te bieden? 

Voor alle nog in te vullen taakstellingen geldt dat de invulling ervan komend jaar ter 

hand wordt genomen. In het traject Kadernota 2012 komt het college hiervoor met 

voorstellen. 

109 RD SP08 11 U schets een zeer dramatisch beeld van de In het beeld na 2011 worden mogelijke consequenties aangegeven op basis van een 
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parkeeropbrengsten na 2011. In (de loop van) 

2011 zijn alle parkeergarages weer voor parkeren 

beschikbaar. Welke redenen heeft u om aan te 

nemen dat dit niet gaat leiden tot (aanzienlijk) 

meer inkomsten? 

En hoe verhoudt zich dit tot het staatje op 

bladzijde 66? 

worst case scenario. Het (weer) beschikbaar zijn van alle parkeergarages zal naar onze 

verwachting leiden tot meer parkeerinkomsten ten opzichte van 2010. Uitgangspunt is 

dat in 2012 de begrote opbrengsten gerealiseerd gaan worden. Uitgangspunt zijn de 

tariefsvoorstellen uit de kadernota. Eventuele afwijkingen worden gerapporteerd in de 

bestuursrapportages. 

In de parkeervisie, die nu het inspraak & participatietraject volgt, wordt ingegaan op 

eventueel te nemen maatregelen.  

 
 

110 EC SP09 11 In de nieuwe woonvisie wordt binnen de kaders 

van het coalitieakkoord beleid geformuleerd o.a. 

betreffende betaalbare (huur)woningen. 

Wordt met betaalbare (huur)woningen sociale 

huur bedoeld? Zo nee, wat is dan de definitie van 

betaalbare (huur)woningen?  

Bedoeld worden alle betaalbare woningen (koop en huur). Het accent ligt echter op de 

huurwoningen van corporaties tot een huurprijs van max. € 652,52 (prijspeil 2011). 

Bij betaalbare koopwoningen wordt een maximale prijs van € 230.000,00 v.o.n. 

gehanteerd (dit is de norm uit de regeling voor de starterslening. Deze norm is een 

goede prijs voor deze regio).  

111 RD SP10 IP 14 Riolering. Gerealiseerd voor € 6,8 miljoen. Wat 

gebeurt er met het door de Haarlemse burger 

opgebrachte niet benutte budget?  

Indien het kostendekkingspercentage van het rioolrecht bij de jaarrekening hoger is 

dan begroot, wordt het verschil toegevoegd aan een egalisatievoorziening. De hoogte 

van deze voorziening wordt weer betrokken bij het vaststellen van de kostendekking 

voor een volgend jaar. De systematiek is zo dat een eventuele onderbesteding 

uiteindelijk weer terugvloeit naar de burger. In de jaarrekening 2010 en in het vervolg 

voor elk komend jaar wordt juist hierover verantwoording afgelegd. 

112 RD SP11 IP 14 Riolering. De kapitaallasten waren € 1,2 miljoen. 

Wat zijn ze nu? 

De kapitaallasten die de nog uit te voeren investeringen rioleringen 2011-2016 (IP blz 

36) met zich mee brengen bedragen € 819.000 in 2012 oplopend tot € 5,0 mln in 2016. 

 

113 PH SP12 18 Het is voor ons onbegrijpelijk dat u het voordeel 

in de meerjarenraming laat oplopen tot een 

voordeel van  ruim € 8,6 miljoen in 2016. Naar 

onze mening wordt hiermee onnodig bezuinigd 

op onze burgers. Kunt u dit uitleggen? 

De meerjarenraming bevat nog een aantal onzekerheden, zoals de bezuinigingen die 

nog niet zijn geconcretiseerd (de zgn. nog in te vullen taakstellingen) en het is nog 

niet bekend wat het Bestuursakkoord in financieel opzicht voor Haarlem gaat 

betekenen. 

De financiële gevolgen van het Bestuursakkoord zijn in de meerjarenraming nog als 

pm-posten opgenomen. Zo lang cijfermatige onderbouwing van de pm-posten niet 

bekend is, kan niet worden gesteld dat de meerjarenraming een voordeel bevat 

oplopend tot € 8,6 miljoen. Het college streeft ernaar om de raad nog voor de 

kadernota een beter inzicht in de financiële risico’s te verschaffen om het bedrag van € 

8,6 mln in perspectief te kunnen plaatsten. Deze risico’s zullen bij de komende P&C-

documenten (begroting, bestuursrapportage) steeds worden geactualiseerd n.a.v. de 

meest recente informatie uit Den Haag.  

Zoals afgesproken in het coalitieakkoord zal bij de Kadernota 2012 een herijking 

plaatsvinden van de benodigde bezuinigingen. 

114 RD SP13 18 Hoe kan het uitstellen van het vervangen van de Met de nota WZ/OGV/2008/184002 heeft het college besloten gedurende 10 jaar 
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straatnaambordjes een eenmalig voordeel van € 

80.000 opleveren? 

Hoort dit bedrag dan niet voor 2012 in de raming 

meegenomen te worden? 

jaarlijks een bedrag van € 80.000 beschikbaar te stellen en te dekken uit de reguliere 

begroting van WZ. Als ombuigingsmaatregel wordt de begroting van WZ  eenmalig 

(2011) met dit bedrag gekort. In 2012 wordt gestart met de vervanging.  

115 JN SP14 18 Hoe kan het uitstellen van de invoering van de 

nieuwe monumentenregeling een eenmalig 

voordeel van  € 200.000 opleveren? 

Hoort dit bedrag dan niet voor 2012 in de raming 

meegenomen te worden? 

Het college heeft haar planning bijgesteld en de invoering van de Verordening 

Haarlemse Monumentenlening vertraagd tot 1 januari 2012. Dat betekent dat in 2011 

nog geen leningen tegen lage rente voor monumenteneigenaren worden verstrekt. Het 

bedrag is al opgenomen in de begroting en valt voor 2011 deels vrij. 

116 JH SP15 20 Kunt u aangeven welke bedragen u voor 2011 

t/m 2014 van het rijk verwacht voor de WMO ? 

Volgens de decembercirculaire 2010 zal de gemeente Haarlem jaarlijks € 13,526 mln 

ontvangen vanuit het rijk vanaf 2011. In 2011 ontvangt de gemeente Haarlem 

daarbovenop eenmalig een suppletie-uitkering van € 0,807 mln. 

117 JH SP16 20 Welk bedrag is er in 2010 besteed aan thuiszorg 

en welk bedrag aan hulpmiddelen? En  tot nu toe 

in 2011 ? 

Bij de beantwoording van deze vraag wordt ervan uitgegaan dat onder thuiszorg hulp 

bij het huishouden wordt verstaan.  

 

In 2010 is € 12,7 mln besteed aan hulp bij het huishouden. Hiervan is in totaal in 2010 

circa € 10 mln besteed aan zorg in natura en €  2,7 mln aan persoonsgebonden budget. 

Aan hulpmiddelen is  in 2010 €  8,4 mln besteed.      

Op basis van de thans beschikbare informatie wordt vooralsnog verwacht dat het 

uitgavenniveau 2011 vergelijkbaar is met dat van 2010. 

118 JH SP17 20 Zijn de kortingen op het WMO-budget kortingen 

op het totale bedrag dat wij van het Rijk kregen 

of heeft u de kortingen berekend over de 

bedragen die Haarlem de afgelopen jaren heeft 

besteedt aan de WMO (dus exclusief de 

“onderuitputting”)? 

De uitkering van het rijk daalt met ingang van 2011 met € 3,267 mln. In 2011 

ontvangt de gemeente Haarlem eenmalig een suppletie-uitkering van € 0,807 mln 

waardoor de korting voor 2011 per saldo uitkomt op € 2,460 mln. 

 

In de kadernota is op pagina 16 voorgesteld dat ook voor de Wmo geldt dat 

ontvangsten van het rijk voor aangewezen beleidsterreinen worden beschouwd als 

werkbudget voor de gemeentelijke uitgaven op het betreffende beleidsterrein. 

 

Aangezien het uitgavenniveau tot nu toe lager was dan de rijksuitkering, bedraagt de 

bezuinigingstaakstelling conform de kadernota dan ook structureel € 1,8 mln. 

Vanwege de eenmalige suppletie-uitkering  in 2011, bedraagt in dat jaar de 

taakstelling € 1,0mln.. 

 

Zie ook het antwoord op vraag CDA04. 

119 JN SP18 20 Het college wil hard inzetten op handhaving, 

fraudebestrijding en rechtmatigheidonderzoeken.  

Waarom verwacht u dat de fraude zal toenemen?  

Welke winst denkt u hieruit te halen aangezien u 

ook verwacht dat klachten en proceskosten 

Het college is van mening dat fraudebestrijding zowel preventief als curatief moet 

worden ingezet om misbruik van de sociale zekerheid te voorkomen. Uit eerdere 

berekeningen blijkt dat de inzet van handhaving en fraudebestrijding daarnaast 

besparingen oplevert in de uitkeringslast die opwegen tegen de daarvoor te plegen 

inzet. Op dit moment speelt daarnaast een rol dat het instrument Work-first, in de 
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zullen toenemen? vorm van het zonder toekenning van een uitkering direct doorverwijzen naar een 

arbeidscontract een aanzienlijk preventief effect had. Met het wegvallen van Work-

first is daarom een grotere handhavingsinzet in het aanvraagproces geboden. 

120 JN SP19 20 Budgetbeheer wil mensen middels cursussen van 

4 dagdelen  hun eigen budget laten beheren. Wat 

zijn de criteria voor mensen die het volgens het 

college zelf moeten kunnen? 

Waarom denkt het college dat dit haalbaar is? 

Is het risico niet dat mensen door deze 

bezuinigingen weer nieuwe schulden maken en 

nog meer problemen krijgen? 

Op dit moment heeft de afdeling Schuldhulpverlening circa 800 klanten in 

budgetbeheer. De afgelopen jaren is voor al deze klanten volledig budgetbeheer 

ingezet. Dit wil zeggen dat het hele inkomen van de klant wordt overgedragen aan de 

gemeente waarna alle rekeningen worden betaald vanuit de afdeling 

Schuldhulpverlening. Deze vorm van budgetbeheer neemt alle verantwoordelijk weg 

bij de klant zelf. 

Van deze 800 klanten dragen wij dit jaar circa 160 over aan Stichting Budget. Dit zijn 

klanten die schuldenvrij zijn en naar verwachting langdurig zelf niet in staat zijn hun 

financiën (te laten) beheren. Zij hebben blijvende, complete ondersteuning nodig bij 

het beheren van hun financiën. Door de samenwerking met Stichting Budget wordt dit 

geboden. 

Naast deze 160 klanten zijn er ruim 450 klanten die in aanmerking komen voor een 

minder intensieve vorm van budgetbeheer. Via onder andere een groepstraining 

“omgaan met geld”, individuele tussenzorg gesprekken, uitstroom- en 

nazorggesprekken traint en begeleidt de afdeling Schuldhulpverlening hen om (deels) 

zelf hun financiën te beheren.  

Nazorg wordt geboden door middel van individuele nazorggesprekken. De komende 

maanden wordt geïnventariseerd of er behoefte is aan aanvullende vormen van nazorg. 

Ter aanvulling:  het college wil maatwerk bieden. Wanneer mensen het aankunnen, 

krijgen ze een minder intensieve vorm van budgetbeheer. Naast de training krijgen ze 

individuele gesprekken en vindt nazorg plaats. 

De ervaring van de afgelopen jaren, waarin diverse groepen trainingen is gegeven, dat 

dit haalbaar is.  

Het college voert geen bezuiniging door maar wil op deze manier de zelfredzaamheid 

van mensen meer benutten. Daarnaast wil het college de nog steeds toenemende groep 

mensen met problematische schulden snel en doeltreffend helpen met het regelen van 

hun schulden. 

121 RD SP20 21 Paswerk krijgt o.a. opdrachten van de gemeente 

voor o.a. groenonderhoud en dergelijke.  

Wat hebben de gemeentelijke bezuinigingen op 

onderhoud voor effect op Paswerk? 

Vooralsnog is het college niet voornemens te bezuinigen op de opdrachten in het 

groenonderhoud die wij aan Paswerk gunnen. 

122 JN SP21 21 Bijzondere bijstand. De wethouder heeft beloofd 

budget te zoeken voor de schoolkostenregeling 

om dit jaar te overbruggen. Waar kunnen wij dit 

budget terugvinden? En zo niet, hoe denkt de 

wethouder dit budget te vinden en wordt er dan 

De financiële kaders zoals gesteld in de startnota minimabeleid 2011-2014 zijn 

leidend. Wij houden de overbruggingsperiode tot aan de invoering van de nieuwe 

regeling Jeugd en Onderwijs zo kort mogelijk en richten deze regeling zo in dat de 

doelgroep schooljaar 2011-2012 hierop een beroep kan doen. 
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ook daadwerkelijk naar gezocht? 

123 JN SP22 21 Op dit moment is er een overschrijding van € 

500.000 op de bijzondere bijstandsregelingen. 

De wethouder heeft hier slechts voor € 340.000 

dekking voor gevonden. Het restant wordt gedekt 

door bezuinigingen. 

Het aantal mensen in de bijstand is dit jaar al 

gestegen en verwacht wordt dat dit nog verder 

zal stijgen.. 

Hoe denkt u de extra kosten te dekken? 

Voorgesteld is structureel € 340.000 vrij te maken voor verruiming van het 

minimabeleid, waarmee een sluitende begroting wordt gepresenteerd. Voor mensen 

met een laag inkomen blijven de minimaregelingen toegankelijk op een eenvoudige 

manier. We blijven de bestandsontwikkeling en de daarmee gepaard gaande 

kostenontwikkeling monitoren.  

 

124 JN SP23 21 Het college wil de bijzondere bijstandsregelingen 

niet meer automatisch toekennen aan mensen die 

daar recht op hebben.  

In het jaarverslag is vermeldt dat 38% van de 

mensen die recht hebben op bijzondere bijstand 

hier geen gebruik van maakt door onwetendheid.  

Hoe gaat het college er voor zorgen dat iedereen 

die er recht op heeft ook gebruik kan/gaat maken 

van deze regelingen? 

Het college kent bijzondere bijstandsregelingen op een laagdrempelige en efficiënte 

manier toe aan  mensen die daar recht op hebben en zal dit ook blijven doen. 

Communicatie naar de burger toe en samenwerking hierin met maatschappelijke 

partners blijft belangrijk. 

 

125 PH SP24 22 In de kadernota neemt u een stelpost op van € 6,7 

miljoen ter dekking van mogelijk niet te 

realiseren taakstellingen.  

Welke inspanning doet het college om deze 

taakstelling daadwerkelijk in haar collegeperiode 

te realiseren?  

Het kan toch niet zo zijn dat de “gemakkelijke” 

bezuinigingen (voornamelijk op onze burgers en 

kleinere instellingen) wel gerealiseerd worden en 

15 % van de totale bezuinigingen (bv taken en 

opbrengsten verzelfstandigingen) niet ? 

Een aantal maatregelen blijkt nu nog niet haalbaar of levert minder op. Het college 

houdt vast aan de financiële taakstelling uit het Coalitieakkoord. De totale 

bezuinigingsopgave wordt derhalve onverkort gehandhaafd. Het college zal voor alle 

taakstellingen concrete voorstellen uitwerken en aan u voorleggen én er vervolgens 

voor zorgen dat de realisatie van de voorstellen voortvarend ter hand wordt genomen. 

In de P&C-documenten Kadernota, begroting en 2
e
 bestuursrapportage wordt er over 

de voortgang gerapporteerd. 

126 PH SP25 23 Beëindiging dienstverlening aan bibliotheek. Dit 

gaat om een aanzienlijk bedrag.  

Hoeveel mensuren dienstverlening werd aan de 

bibliotheek besteed?  

Maakt dit deel uit van de taakstelling op de 

bibliotheek of komt deze bezuiniging daar  nog 

weer bovenop? 

De beëindiging van de ICT dienstverlening aan de bibliotheek is een keuze die de 

bibliotheek zelf heeft gemaakt. Voor de ICT dienstverlening werd de bibliotheek een 

werkplek vergoeding in rekening gebracht. Dit is een vast bedrag per werkplek 

waarvoor ICT het volledige beheer en de ondersteuning leverde. De formatie van ICT 

is met de reorganisatie van MenS bepaald op de ondersteuning van de gemeentelijke 

organisatie, zonder dienstverlening aan derden. Een exacte benoeming van de 

hoeveelheid fte die zich hier binnen ICT mee bezig hield is niet te geven. Het nadeel 

vanwege het wegvallen van de inkomsten wordt gecompenseerd door het opnemen 

van een taakstelling op de gemeentelijke organisatie. Het nadeel hoeft derhalve niet te 
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worden gecompenseerd binnen de begroting van de bibliotheek. 

127 PH SP26 24 Dotaties aan de algemene reserves in de eerste 

jaren laten vervallen? Pas in 2014 weer op de 

schuldenlast inlossen? Dus weg van de 

speerpunten van de coalitie? Gaat het college 

hiermee over “het graf” regeren? 

Het college is gehouden een begroting met meerjarenraming aan te bieden (drie jaren 

volgend op het begrotingsjaar). De jaarschijf 2014 maakt daar onderdeel van uit. 

Overigens is het voorstel van het college budgettair neutraal v.w.b. de ontwikkeling 

van de schuldenlast. 

128 RD SP27 24 Budgetten beheer en onderhoud in drie jaar met € 

400.000 korten. En toch het achterstallig 

onderhoud niet op laten lopen? 

 Kunt u dit uitleggen? 

Door het uitvoeren van scenario 2 ( “Portemonnee Centraal”), het verkrijgen van 

subsidies en doordat investeringen in het IP (o.a. herstructering 

woningbouwprojecten, die ook een positieve bijdrage leveren aan inloop achterstallig 

onderhoud) is het mogelijk om het achterstallig onderhoud niet op te laten lopen. Dit 

alles staat beschreven in de nota “scenario’s beheer en onderhoud” die behandeld is in 

de commissie beheer van  14 april jl. 

129 RD SP28 24 Wanneer kan de raad  het strategisch 

onderhoudsprogramma verwachten? 

Op 9 juni is een nieuwe notitie over beheer en onderhoud in commissie beheer 

geagendeerd. Daarnaast wordt momenteel  gewerkt aan strategische beheerplannen, 

waarbij een onderhoudsstrategie voor de jaren na 2012 wordt gemaakt. Dit is voor de 

kadernota 2012 gereed en wordt begin 2012 aan de commissie beheer ter bespreking 

voorgelegd.   

130 JN SP29 25 Zijn de subsidies BLS niet geoormerkt? Gaat de 

provincie akkoord met het overzetten van het niet 

bestemde deel van deze subsidie naar de 

algemene middelen? 

Over de besteding van het budget hoeft geen verantwoording  meer afgelegd te 

worden aan de provincie, wel zal het resterende budget worden besteed aan het 

realiseren van de doelen uit het aanjaagprogramma. In de brief van GS d.d. 16 

december 2010 staat “deze subsidie is bestemd voor de stimulering van de 

woningbouw in Haarlem en in het bijzonder voor de uitvoering van het nog niet 

gerealiseerde  deel van het aanjaagprogramma”. De financiële positie van de gemeente 

maakt echter dat het college het verantwoord vond een bedrag aan dit budget te 

onttrekken. 

131 JN SP30 25 Hoe zeker is het college dat de bezuiniging op 

het budget functionele aanpassingen aan 

onderwijsgebouwen in 2012 ook daadwerkelijk 

gerealiseerd kan worden? 

Het subsidieplafond voor de functionele aanpassingen wordt voor 1 jaar op nul gezet 

om een bijdrage te leveren aan de bezuinigingen. Deze subsidie is gebaseerd op de 

verordening materiële en financiële gelijkstelling. Het betreft middelen die niet 

bestemd zijn voor het onderhoud van de schoolgebouwen of het SHO.. De middelen 

worden verstrekt als een subsidie op basis van aanvragen van schoolbesturen. Het 

College kan op basis van het besluit de middelen voor het jaar 2012 te schrappen, 

deze aanvragen niet honoreren. De schoolbesturen zijn reeds op de hoogte gesteld van 

het voornemen om de middelen voor 2012 te schrappen en kunnen hier in de planning 

rekening mee houden. 

132 PH SP31 29 Wat bedoelt u met onderhoudsbudgetten niet 

meer activeren en geleidelijk afbouwen? 

Tot en met 2009 werd binnen Haarlem een groot deel van de budgetten voor het 

onderhoud in de openbare ruimte geactiveerd en vervolgens in meerdere jaren 

afgeschreven. De commissie Besluit Begroting en Verantwoording adviseert echter 

om investeringen met een maatschappelijk nut niet meer te activeren en direct in de 

exploitatiebegroting op te nemen. Dit heeft ook een positief effect op de solvabiliteit. 
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Dit is de reden dat met ingang van 2010 de meeste onderhoudsbudgetten zijn 

overgeheveld van de investeringsbegroting naar de exploitatiebegroting.  

133 PH SP32 30 De taakstelling van het investeringsplafond is 

slechts € 300.000 tot 2015? Wordt de rest 

doorgeschoven naar de volgende coalitie? 

De totale taakstelling voor het investeringsplafond bedroeg € 7 mln (besparing op de 

kapitaallasten). Deze € 7 mln moet in 2018 gerealiseerd zijn. Van de totale 

taakstelling is op dit moment al € 6,1 mln gerealiseerd. De resterende € 0,9 mln moet 

nog worden gerealiseerd. Naar verwachting zal dit binnen de bestaande collegeperiode 

worden gerealiseerd. 

134 PH SP33 32 Formatie bezuiniging met nog eens 100 Fte. De 

taakstelling (taken?) vanuit het rijk zullen alleen 

maar toenemen. Hoe is een en ander te rijmen? 

Externe inhuur? 

De voorgenomen bezuiniging betreft een formatiereductie door efficiency en huidige 

taken, uitgaande van de formatie ten tijde van het opstellen van het coalitieakkoord. 

De effecten van de reductie als gevolg van de bezuinigingen zullen te zijner tijd aan 

de raad worden gerapporteerd. Deze gegevens zullen worden aangevuld met de 

noodzakelijke formatieaanpassingen door de te verwachten taakoverdrachten vanuit 

het rijk (Bestuursakkoord).  

135 PH SP34 33 De norm voor woonlasten is door het college 

gekoppeld aan de rangschikking op basis van de 

Coelo-rapportages. Op basis van deze 

rapportages worden de woonlasten op het 

gemiddeld niveau van vergelijkbare gemeentes 

gehouden. Is Coelo de einge rapportage waar 

landelijk vergelijkbare steden hun woonlasten op 

baseren? Waarom zijn de Coelo-maatstaven 

gewijzigd? En waarom gaat het college hier 

voetstoots in mee? 

Ja, de Coelo-rapportage is de enige in deze gedetailleerde vorm. 

Omdat de samenwerking met het belastingoverleg grote gemeenten is beëindigd, heeft 

het Coelo zich gebaseerd op maatstaven die zij beter vinden aansluiten bij de praktijk.  

Het college kan niet onderbouwen waarom de tarieven voor eenpersoonshuishoudens 

in Haarlem fors lager zijn dan in vergelijkbare gemeenten en voor 

meerpersoonshuishoudens aanzienlijk duurder.  De redelijkheid hiervan kunnen we 

niet aantonen. 

In de kadernota wordt melding gemaakt van een doelmatigheidsonderzoek naar de 

afvalstoffenheffing waar dit aspect in aan de orde zal komen. 

136 PH SP35 34 Hoe reëel acht het college het behalen van de 

taakstellingen bij de verbonden partijen, gezien 

de afhankelijkheid van de andere participerende 

gemeenten. 

Alle gemeenten kennen de noodzaak om te bezuinigen, waarbij zij ook allemaal hun 

verbonden partijen betrekken. Daarom verwacht het college dat bij alle Haarlemse 

verbonden partijen bezuinigingen kunnen worden doorgevoerd met instemming van 

alle deelnemers. Wel is het mogelijk dat het door Haarlem gewenste bedrag aan 

bezuinigingen niet in alle gevallen volledig zal worden gesteund. Onze inzet blijft 

vooralsnog gericht op de opgenomen bedragen in ons besluit van 8 maart 2011 (2011 / 

31910).  

137 JN SP36 35 Waarom wil het college € 50.000 bezuinigingen 

op speciale begeleiding van hoogbegaafde 

leerlingen, zodat die niet naar scholen voor 

uitsluitend hoogbegaafde leerlingen moeten? 

Scholen zullen nu meer budget uit hun lumpsum-

budget moeten inzetten of het programma 

aanpassen. Zijn hierover afspraken met de 

schoolbesturen gemaakt? 

Hoe verhoudt zich dit tot de Wet OKE 

Vanuit het budget Weer Samen Naar School en de budgetten van de schoolbesturen 

wordt  ingezet om te komen tot een ondersteuningsaanbod voor hoogbegaafden. 

Hierdoor is de voorgestelde bezuiniging te realiseren.  Onlangs is bekend geworden 

dat de regering extra middelen beschikbaar  stelt voor deze doelgroep. In overleg met 

de schoolbesturen zullen aanvragen voorbereid worden. Er is geen relatie met de 

uitvoering van de wet O.K.E. die zich richt op kinderen met een 

ontwikkelingsachterstand. 
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budgetten? 

138 RD SP37 IP 36 Waarom zo’n summiere weergave van de 

investeringen ondergronds? 

Voor de investeringen in rioleringen worden jaarlijks investeringsstelposten 

opgenomen. De hoogte van deze stelposten is gebaseerd op het gemeentelijke 

rioleringsplan. Gedurende het jaar worden er voorstellen aan de raad voorgelegd 

waarin de inzet van de investeringsstelpost wordt toegelicht. In 2011 wordt er een 

nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan opgesteld. 

139 RD SP38 IP 36 De geplande investeringen voor 2014 en 2015 

liggen te hoog in verhouding tot de verwachte 

inkomsten. Hoe gaat u dit oplossen? Hoe staat 

het met het onderzoek naar de nieuwe 

heffingsvorm? 

Er wordt er een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan opgesteld voor de periode 2012-

2016. Hierin wordt nader ingegaan op de investeringen en de dekking van deze 

investeringen. Hiervoor is een opiniërend stuk in voorbereiding waarin het college de 

commissie Bestuur vraagt zich uit te spreken over een aantal varianten. 

140 RD SP39 IP 36 In bijlage A wordt ondergronds helemaal niet 

genoemd. Waarom niet? 

Bijlage A heeft betrekking op de haalbaarheid van de bezuinigingen. De lasten 

ondergronds worden gevormd door investeringen. Voor investeringen is een 

investeringsplafond afgesproken, zoals aangegeven in de eerste regels van bijlage A.  

141 PH SP40 38 De aanpassing van de afvalstoffenheffing vraagt 

nader overleg. Wanneer gaat u hierover met de 

raad spreken? 

Heeft het college de mogelijkheden bekeken om 

de wijziging van de afvalstoffenheffing gefaseerd 

in te voeren (gewenning). 

Het college kan niet onderbouwen waarom de tarieven voor eenpersoonshuishoudens 

in Haarlem fors lager zijn dan in vergelijkbare gemeenten en voor 

meerpersoonshuishoudens aanzienlijk duurder.  De redelijkheid hiervan kunnen we 

niet aantonen. 

In de kadernota wordt melding gemaakt van een doelmatigheidsonderzoek naar de 

afvalstoffenheffing waar dit aspect in aan de orde zal komen.  

142 PH SP41 38 De verhoging van de OZB voor niet-woningen 

boven de 3%. Hoeveel ? 

Het percentage is afhankelijk van de WOZ-waarde, dat eind november bekend is. 

De verwachting is dat het percentage tussen 3% en 4% zal gaan bedragen. 

143 PH SP42 38 Hoeveel eenpersoonshuishoudens doen nu een 

beroep op kwijtschelding? En hoeveel zullen 

naar verwachting een beroep op kwijtschelding 

doen na deze riante verhoging? 

Dat wordt niet in deze vorm geregistreerd. Kwijtschelding is overigens afhankelijk 

van het inkomen en niet van de hoogte van de heffing.  

144 BS

RD 

SP43 41 Hondenbeleid is op papier in orde. De 

handhaving loopt niet naar wens. Welke 

maatregelen kunnen we tegemoet zien ter 

verbetering? 

Denkt u er nog over om het aantal 

losloopplekken uit te breiden om hiermee de 

honden(bezitters) beter te faciliteren? 

Handhaving van hondenbeleid is onderdeel van integrale handhaving. In het kader van 

informatie gestuurd handhaven, zal naast stadsbrede integrale handhaving ook op 

specifieke plekken, waarvan bekend is dat honden daar veel overlast veroorzaken, 

gehandhaafd worden. Overigens is het lastige van  handhaving van het hondenbeleid 

dat de overtreder altijd op heterdaad betrapt moet worden op het plegen van de 

overtreding. De handhavers kunnen echter niet altijd overal ter plaatse zijn en 

bovendien past men zich in positieve zin aan bij het zien van een handhaver, waardoor 

er tijdens surveillances minder overtredingen geconstateerd kunnen worden. 

Daarnaast vindt in 2011 een 213a doelmatigheidsonderzoek plaats naar het 

hondenbeleid. Naar aanleiding van dit onderzoek zullen eventuele verbeteringen 

plaats vinden. 

  

Het aantal losloopgebieden is  2 jaar geleden  opnieuw vastgesteld. Er wordt op dit 
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moment niet aan gedacht om deze uit te breiden.   

145 PH SP44 41 Kunt u aangeven wanneer de raad de uitkomsten 

van de onderzoeken erfpacht en hondenbeleid 

tegemoet kan zien? 

September 2011. 

146 EC SP45 44 De gewenste minimale omvang van de reserve 

grondexploitatie wordt de komende jaren niet 

bereikt. Wat is het maximum voor de reserve, 

oftewel vanaf welk bedrag vloeien gelden naar 

de algemene middelen? 

Deze grens is afhankelijk van het benodigde weerstandsvermogen. Er is indertijd 

vastgesteld dat het minimum voor de reserve Grex  € 3,0 Miljoen zou bedragen. 

Overigens zijn de afgelopen jaren vanuit de reserve Grex onttrekkingen ten gunste van 

de Algemene Reserve uitgevoerd. Zo ook 2011: € 1,5 miljoen. 

147 EC SP46 52 De KPN blijft in gebouw Zijlpoort. Voldoet het 

dit pand nu nog aan het programma van eisen 

qua werkbaar oppervlak? 

Welke financiële gevolgen heeft dit gehad voor 

de gemeente voor aanpassing (ver)bouwplannen? 

Welke financiële compensatie is er hiervoor 

overeengekomen met de KPN? Welke gevolgen 

heeft dit voor de kapitaalslasten op de 

gemeentelijke huisvesting? 

Ja het pand voldoet nog aan het programma van eisen. Met Fortress is een vast aantal 

m2 afgesproken dat aan de gemeente Haarlem geleverd wordt. KPN heeft extra m2 

nodig. Deze m2 gaan niet af van de m2 die de gemeente Haarlem koopt. Elders in het 

gebouw worden dan de benodigde m2 (door middel van planoptimalisatie) terug 

gebracht.  

 

Er wordt nog overleg gevoerd met KPN over de nader te bepalen huursom voor de 

extra m2.  

148 JN SP47 68 Wanneer kunnen we notitie over het 

leerlingenvervoer verwachten? 

In april is de informatienota over  De aanpak leerlingenvervoer  met het oog op de 

voorgestelde bezuiniging ter bespreking aan de commissie Samenleving aangeboden. 

149 RD SP48 69 Floragaarde. Waarom wordt de besparing van E 

15.000 kennelijk gekoppeld aan vrijvallende 

formatie? Betreft dit niet de ID-baan die u daar 

weg wilt bezuinigen? 

De vaste formatie van Floragaarde (1 fte) wordt door de omvorming van 

kinderboerderij naar huisdiercentrum deels ingezet bij de andere kinderboerderijen, 

waardoor daar minder inhuur nodig is. Bij de Floragaarde is geen sprake van een ID-

baan. 

150 JH SP49 71 Platform belangenbehartiging mantelzorg wordt 

wegbezuinigd. Hoe gaat het college dit opvangen 

nu de inzet toch juist meer gebruik van 

vrijwilligers en mantelzorgers is? 

Met het project Verbeteren van de ondersteuning aan mantelzorgers wordt in de 

periode 2009-2011 extra inzet gepleegd worden om directe dienstverlening voor 

mantelzorgers te intensiveren. De functie van het Platform is belangrijk, maar  betreft 

voornamelijk belangenbehartiging. De gemeente geeft prioriteit aan de ondersteuning 

van mantelzorgers zelf (zie ook nota Cs/cc 2011 / 16504). 

151 JH SP50 71 Jarenlang heeft Haarlem voorop gelopen in de 

race tegen huiselijk geweld. Nu bent u 

voornemens om met ingang van volgend jaar ook 

de laatste € 52.000 voor preventie weg te 

bezuinigen.  

Hoe gaat u er voor zorgen dat de preventie van 

huiselijk geweld prominent op de agenda blijft 

staan ? 

Haarlem heeft in samenwerking met de regiogemeenten sinds 2009 het beleid 

huiselijk geweld met veel ambitie geïntensiveerd. Er is in de jaren 2009 t/m 2011 

extra geïnvesteerd in preventie, bewustwording en vroegsignalering van huiselijk 

geweld. Naast deze extra investering is preventie van huiselijk geweld altijd een zaak 

van elke gemeente gebleven. Veel instellingen, zoals de Centra voor Jeugd en Gezin, 

bieden  programma's en activiteiten die preventief werken t.a.v. huiselijk geweld. Wij 

zullen onze regiefunctie blijven uitoefenen en regiogemeenten en instellingen 

aanmoedigen om initiatieven op dit gebied zoals opvoedingsondersteuning, 

voorlichting, weerbaarheidtrainingen etc. te blijven ontplooien. 

152 JH SP51 72 Telfout totaal programma 3. Moet zijn € Dat is correct. Ook in de kolom totaaltelling had  de correctie t.a.v.  Hof 2.0 



Nr. PH Fractie2 Blz. 
3 

Vraag 
 

Antwoord 

 

 Vragen en antwoorden Kadernota 2011 Pagina 32 

7.809.000,- doorgetrokken dienen te worden. 

153 RD SP52 73 U bezuinigt uiteindelijk € 11.000 op de 

dierentehuizen.  

Kunt u garanderen dat Haarlem aan de wettelijke 

taak van opvang van dieren kan blijven voldoen 

? 

In 2012 wordt in overleg getreden met de Stichting Beheer Dierentehuizen 

Kennemerland om de jaarlijkse vergoeding op basis van een prestatieplan uit te keren, 

in plaats van de huidige vaste vergoeding. Randvoorwaarde blijft dat Haarlem, ook 

met de doorgevoerde bezuiniging, aan de wettelijke taak blijft voldoen.  

154 JH 

JN 

VVD01 16 Uitgangspunt is de beleidsregel: rijksinkomsten 

in werkbudget. Deze regel wordt nog niet 

toegepast bij WMO en WWB. Hoe groot is de 

mismatch meerjarig tussen rijksinkomsten en 

werkelijke uitgaven op beide terreinen. Op welk 

moment verwacht u dat de reserves WMO en 

WWB uitgeput zullen zijn? 

In de afgelopen jaren is nauwkeurig in de gaten gehouden dat geld bestemd voor de 

WMO ook werkelijk besteed werd aan WMO. Middelen die niet besteed waren in het 

betreffende jaar, zijn aan de WMO reserve gedoteerd.  

 

Door verwachte besparingen op basis van de systeeminnovatie Hof 2.0, is op dit 

moment de verwachting dat de WMO reserve niet uitgeput raakt.  

 

Zie het antwoord op vraag CDA07 voor het verwachte verloop van de WMO reserve. 

 

De reserve WWB zal naar verwachting in 2011 uitgeput zijn.  

155 PH VVD02 39 Toeristenbelasting: draagt een wijziging van de 

systematiek van toeristenbelasting (een 

percentage van de overnachtingskosten in plaats 

van een vast bedrag per overnachting) volgens u 

bij aan een verbetering van het toeristisch 

klimaat in Haarlem? 

Met een % van de overnachtingskosten in plaats van een vast bedrag sluit Haarlem 

aan bij de systematiek van heffing toeristenbelasting van belangrijke partners, 

gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer, in onze metropoolregio. Deze 

harmonisatie draagt bij aan het verbeteren van het toeristisch klimaat in de 

metropoolregio Amsterdam (MRA). Haarlem werkt samen met MRA-gemeenten om 

de MRA, met name voor buitenlandse toeristen, als  één toeristische bestemming te 

promoten. Haarlem is een aantrekkelijke toeristische gemeente (top 12 voor 

binnenlands toerisme en top 8 voor buitenlands toerisme). Doel van de samenwerking 

is meer spreiding van toeristen (vanuit het volle Amsterdam) over de regio. Hiervan 

zal ook het verblijfstoerisme in Haarlem profiteren. 

156 PH VVD03 39 Toeristenbelasting: welk percentage van de 

gemeenten hanteert een vast bedrag per 

overnachting? 

Deze gegevens worden niet centraal geregistreerd en heeft het college daarom niet 

beschikbaar. 

157 PH VVD04 39 Toeristenbelasting: jaarlijks indiceert de 

gemeente Haarlem de belastingen. De 

toeristenbelasting wordt daar vaak niet in 

meegenomen. Bent u van plan de 

toeristenbelasting met invoering van een andere 

systematiek jaarlijks te indiceren? 

Deze veronderstelling is niet juist. Omdat het tarief wordt afgerond, wordt het tarief 

niet elk jaar gewijzigd, maar worden de jaarlijkse stijgingen verzameld om tot een 

nieuw afgerond tarief te komen. 

In 2009 is de toeristenbelasting met € 0,10 verhoogd (6%) om de inflatiestijging van 

voorgaande jaren te compenseren in een afgerond tarief.  

158 JN VVD05 40 BIZ-heffing: in 2010 is onvoldoende draagvlak 

gebleken voor invoering van de BIZ-heffing. U 

wilt bezien of er in 2011 mogelijk wel draagvlak 

Het college is voornemens gevolg te geven aan het verzoek van ondernemers om nog 

één keer een draagvlakmeting te houden. Dat kan tot uiterlijk 31 december 2011. De 

uitslag hiervan is voorlopig bindend. 
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is. Blijft u net zolang doorvragen tot u deze 

heffing wel kunt doorvoeren, of huldigt u het 

standpunt: nee is nee, en laat dan het onderwerp 

een redelijke tijd, lees 10 jaar, rusten? 

159 BS VVD06 21 Het College voegt vanuit de algemene middelen 

€ 340.000,- toe aan de uitvoering van het 

minimabeleid. Het college stelt ook voor om de 

wegvallende Van Monfransgelden t.b.v. sociale 

veiligheid structureel te compenseren met € 

784.000,- uit de algemene middelen. Kan het 

college informatie verschaffen in hoeverre deze 

compensaties gedekt gaan worden door extra 

taakstellingen? Zo ja, hoe worden deze 

taakstellingen in de toekomst ingevuld? 

Beide posten maken onderdeel uit van het totaal van mutaties en maatregelen uit de 

financiële meerjarenraming zoals opgenomen op blz. 18 van de Kadernota 2011. 

160 PH VVD07 22 Kan het College specifieke informatie geven 

over invulling van de taakstelling die het verschil 

bedraagt tussen 43 miljoen euro totale 

taakstelling en de 35 miljoen euro in 2018 uit het 

coalitieakkoord?  

In hoofdzaak bestaat die invulling uit de aanvullende maatregelen als vastgesteld bij 

de begroting 2011 (paragraaf 1.5.4.) en de aanvullende maatregelen als genoemd op 

pagina 18 van de kadernota, vermeld  onder A t/m L. 

161 PH VVD08 25 Een beperkt deel € 1.5 miljoen van de totale 

taakstelling uit het coalitieakkoord is nog niet 

toebedeeld aan één van de bezuinigingsclusters. 

Waarom is dat nog steeds niet gebeurd? Kan dit 

toch inzichtelijk gemaakt worden en zoja, kan dit 

voor de Kadernota kunnen geschieden? 

Het leeuwendeel van de taakstellingen is ingevuld. Het totaal aan benoemde en 

ingevulde taakstellingen is per 2018 circa € 36 miljoen. Het is niettemin correct dat 

niet alle taakstellingen zijn ingevuld. De in totaal te bezuinigen bedragen zijn 

dusdanig omvangrijk dat niet eenvoudig is om in korte termijn ook hiervoor 

maatregelen te benoemen. Het college wil dat zorgvuldig doen zodat er ook voor deze 

extra maatregelen een afgewogen pakket aan maatregelen ligt. Een volgend 

herijkingsmoment is de Kadernota 2012. Het college beoordeelt voor die tijd de 

invulling en de noodzaak van handhaving van de taakstellingen en doet de raad een 

voorstel hierover.  

162 PH VVD09 34 Het college verwacht meer te kunnen 

bezuinigingen  op het versneld realiseren van 

efficiëncytaakstellingen. Kan dit specifieker en 

cijfermatig onderbouwd worden? 

Op blz. 66 van de Kadernota is per jaarschijf aangegeven hoe de het haalbaar geachte 

bedrag zich verhoudt tot de taakstelling. Tot en met 2014 wordt er meer bespaard dan 

de taakstelling: 

2011: € 1.553.000 meer 

2012: € 1.003.000 meer 

2013: €    503.000 meer 

2014: €    667.000 meer 

163 PH VVD10 40 Wordt er bij de bepaling van de parkeertarieven, 

net als bij de woonlasten, gebruik gemaakt van 

vergelijkingsmateriaal bij steden van min of 

meer dezelfde grootte als Haarlem? 

Ja, deze tarieven worden jaarlijks opgenomen in het raadsvoorstel Haarlemse 

belastingvoorstellen  (raad december). 
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164 JN VVD11 11 Als kernopgave bij schuldhulpverlening wordt 

het treffen van een adequate schuldregeling met 

klanten genoemd. Vindt het college preventie 

niet belangrijk? 

Preventie is een onderdeel van effectieve schuldhulpverlening. Naast het treffen van 

schuldregeling is het voorkomen daarvan van groot belang.  

Op het gebied van schuldpreventie worden diverse acties ingezet. Voorlichtingslessen 

en theatervoorstellingen op basis- en middelbare scholen, voorlichting aan 

intermediairs. Workshops budgetbeheer bij Paswerk, in de Koepel, Blijf van mijn lijf 

huizen, buurthuizen etc. Trainingen “omgaan met geld” (4 dagdelen) aan (potentiële) 

klanten. Ook is voorlichtingsmateriaal gemaakt voor de doelgroep 18+ . 

165 JH VVD12 20 College geeft aan dat uitnamen uit de reserve 

WMO zijn gepland. Welke zijn dat? 

Dit zijn de uitnamen zoals aangeven in het overzicht op pag. 20 van de Kadernota 

2011. Voor nadere details zie het overzicht in bijlage 3. 

166 JN VVD13 20 Aangegeven wordt dat de uitstroom naar werk 

van kansrijke bijstandsgerechtigden versneld 

wordt door samenwerking met uitzendbureaus. 

Waarom niet eerder gedaan? Wat is hier de 

planning van? 

In het verleden is vanuit het gemeentelijke beleid ingezet op re-integratie activiteiten 

met als doel het uiteindelijke begeleiden naar een duurzame reguliere 

arbeidsbetrekking. Daarvoor lenen uitzendbureaus zich minder goed. Ook de 

mogelijkheid van uitzendbureaus om bijstandsgerechtigden te bemiddelen naar 

regulier werk, was en is, door de conjunctuur  minder. Op dit moment bereiden 

uitzendbureaus zich voor op een komend tekort aan arbeidskrachten. Daarnaast is er 

meer aandacht voor inzet in het kader van Maatschappelijk betrokken ondernemen. 

Dat biedt meer mogelijkheden voor samenwerking. Op dit moment wordt gewerkt aan 

een business model waarbij bijstandsgerechtigden ook kunnen worden bemiddeld 

door uitzendbureaus. Verdere en eventuele verdergaande samenwerking wordt het 

komende jaar uitgewerkt in het kader van de Wet Werken naar Vermogen. 

 

Op individuele basis wordt overigens al wel samengewerkt met bestaande 

uitzendbureaus voor bemiddeling naar werk. 

167 JN VVD14 20 Waarom wijken de verwachtingen van de 

bestandsontwikkeling zo sterk af van de 

begroting 2011?  

Op het moment dat de begroting 2011 werd opgesteld was de ontwikkeling van het 

bijstandsvolume in Haarlem gematigd. Rekening houdend met de eerste tekenen van 

economisch herstel hebben wij aangenomen dat de eerder verwachte sterke stijging 

achterwege zou blijven. In het laatste kwartaal van 2010 en het eerste kwartaal van 

2011 heeft zich echter een sterke toename van het aantal aanvragen voorgedaan, reden 

waarom wij de raming van het aantal uitkeringen per ultimo 2011 naar boven hebben 

bijgesteld. 

168 JN VVD15 21 U stelt voor de schoolkostenregeling te 

vervangen door een regeling Jeugd en Onderwijs. 

Hoe ziet die regeling eruit? Wat stelt u concreet 

voor? 

Momenteel is gestart met de verdere uitwerking van de startnotitie minimabeleid, 

waaronder de regeling Jeugd en Onderwijs. Dit in samenwerking met PMO en de 

SoZaWe-raad, die actief bij de uitwerking worden betrokken. Deze nadere uitwerking 

wordt na de zomer van dit jaar  aan de commissie Samenleving voorgelegd. 

169 JN VVD16 21 Bent u bereid om in het licht van de 

stelselwijzigingen WSW te kijken naar 

alternatieven voor de relatief dure en moeilijk 

beheersbare gemeenschappelijke regeling 

Paswerk? 

Het college steunt de aanpak van het bestuur van de GR Paswerk om breed te kijken 

naar de varianten die voor de voortzetting of aanpassing van Paswerk bestaan. 
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170 RD VVD17 68 Uit de toelichting op de taakstelling digitaal 

parkeren zou geconcludeerd kunnen worden dat 

het college het voorstel van de wethouder (duaal 

systeem) niet overneemt. Klopt dat? Betekent dit 

ook dat er dit jaar geen wijziging in het 

bezoekersparkeren zal optreden? 

Nee, deze toelichting bij de Kadernota is al opgesteld in de periode dat het onderzoek 

naar alternatieven voor de digitale bezoekerspas nog gaande was. Besluitvorming over 

de (digitale) bezoekerspas moet nog plaatsvinden in college en raad. Strekking van het 

voorstel is om voorlopig een duaal systeem (zowel een digitale als een papieren 

bezoekersschijf) te hanteren.  

171 RD VVD18 23 Als de parkeeropbrengsten blijven tegenvallen 

aan wat voor extra bezuinigingen denkt het 

College dan?  

In het beeld na 2011 worden mogelijke consequenties aangegeven op basis van een 

worst case scenario. Het (weer) beschikbaar zijn van alle parkeergarages zal naar onze 

verwachting leiden tot meer parkeerinkomsten ten opzichte van 2010. Uitgangspunt is 

dat in 2012 de begrote opbrengsten gerealiseerd gaan worden. Uitgangspunt zijn de 

tariefsvoorstellen uit de kadernota. Eventuele afwijkingen worden gerapporteerd in de 

bestuursrapportages. 

In de parkeervisie, die nu het inspraak & participatietraject volgt, wordt ingegaan op 

eventueel te nemen maatregelen. 

172 RD VVD19 40 De parkeertarieven worden met 0,5% boven 

inflatiecorrectie verhoogd. Zit er volgens het 

college een optimum in de parkeertarieven in die 

zin dat boven dit optimum  automobilisten meer 

en meer zullen wegblijven? Zo ja, wat is dit 

optimum en wordt hier rekening mee gehouden? 

In het beeld na 2011 worden mogelijke consequenties aangegeven op basis van een 

worst case scenario. Het (weer) beschikbaar zijn van alle parkeergarages zal naar onze 

verwachting leiden tot meer parkeerinkomsten ten opzichte van 2010. Uitgangspunt is 

dat in 2012 de begrote opbrengsten gerealiseerd gaan worden. Uitgangspunt zijn de 

tariefsvoorstellen uit de kadernota. Eventuele afwijkingen worden gerapporteerd in de 

bestuursrapportages. 

In de parkeervisie, die nu het inspraak & participatietraject volgt, wordt ingegaan op 

eventueel te nemen maatregelen. 

173 JN VVD20 40 Wat zijn de kosten van de jaarlijkse BIZ 

draagvlakmeting?  

De meting in 2010 heeft € 30.000 gekost. Deze kosten zijn deels betaald door een 

bijdrage van de Kamer van Koophandel, deels uit de grondexploitatie Waarderpolder 

gedekt.  

174 JN VVD21 40 Als blijkt dat er in 2011 wel voldoende draagvlak 

is waarom 

wordt er in 2012 dan niet een nieuwe 

draagvlakmeting 

gehouden om te kijken of het draagvlak weer 

verdwenen is? 

Als ondernemers vermoeden dat er geen draagvlak meer is, mogen zij de gemeente 

verzoeken om een nieuwe draagvlakmeting te houden. Voor het tussentijds opheffen 

van de BIZ gelden dezelfde criteria. 

175 JN VVD22 40 Is er al geëvalueerd hoe het mogelijk was dat bij 

de BIZ draagvlakmeting in 2010 anoniem 

gestemd kon worden (huurders, eigenaren, 

bezoekers, iedereen kon stemmen) waardoor de 

hele draagvlakmeting niet veel met een 

democratische meting te maken had? Zo ja, hoe 

wordt dit bij een volgende draagvlakmeting 

opgelost? 

Ja, dat is onderzocht. Stemformulieren waren uniek, voorzien van een WOZ-code.  
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176 RD VVD23 24 Er wordt een extra besparing ingeboekt op het 

beheer en onderhoud  van de openbare ruimte 

voor 2011 E 2 miljoen. Dit terwijl bijvoorbeeld 

het achterstallig onderhoud aan de 

evervoorzieningen oploopt van E 18,5 miljoen 

naar E 20,4 miljoen. Kan het college aangeven 

waarom het ervoor kiest EXTRA te bezuinigen 

op beheer en onderhoud terwijl inlopen van 

achterstallig onderhoud in o.a. bovenstaande 

voorbeeld niet gehaald wordt? 

De in de commissie beheer behandelde nota “scenario’s  Beheer en Onderhoud” gaat  

uitgebreid in op het vraagstuk van het inlopen van het achterstallig onderhoud 

(inclusief de oevers).  

 

177 RD VVD24 23 In het coalitieakkoord en de regionale 

bereikbaarheidsvisie Zuid Kennemerland wordt 

gesproken over het doortrekken van de Prins 

Bernhardlaan. Hoe staat het met de start van het 

onderzoek om een eerste ontwerp op te stellen en 

wanneer kunnen wij het eerste ontwerp 

verwachten? 

In het kader van de gebiedsvisie Oostradiaal is de wens om de de Pr. Bernhardlaan 

een stedelijke ringfunctie te geven om zo de verbinding tussen Waarderpolder,  Oost 

en Schalkwijk te verbeteren.  De visie heeft tot doel om op de langere termijn een 

doorkijk te geven in de ambities van de gemeente. De tijd maakt een dergelijke 

ontsluiting op de korte termijn niet realistisch gezien de kosten die daarmee gemoeid 

zijn.Een eerste uitwerking van de plannen komt aan de orde bij de gebiedsvisie voor 

de Pr. Bernhardlaan, de start daarvoor staat gepland in 2012.  

178 JN VVD25  U heeft aangegeven dat inkomstenkant wwb-i 

naar beneden is bijgesteld en dat uitgavekant 

navenant is afgeraamd. Hoe valt dit te rijmen met 

een stagnerende uitstroom en toenemende 

instroom in de bijstand en welk financieel risico 

lopen we? 

De mutaties in de kadernota zijn in twee fasen opgebouwd. In eerste instantie zijn de 

budgetten aangepast aan de (voorlopige) beschikking die van het Rijk is ontvangen, 

rekening houdend met het uitgangspunt dat de uitvoering van de bijstandsregelingen 

in principe kostendekkend zal zijn. Daarna is op grond van de actuele 

bestandsontwikkeling een aanvullend nadeel geraamd van € 2,1 mln omdat het college 

verwacht in 2011 hogere uitgaven te hebben dan gedekt door de rijksbijdrage. 

179 PH VVD26  We beseffen dat we met andere partners in 

gemeenschappelijke regelingen zitten,  kunt u per 

gemeenschappelijke regeling aangeven wat de 

status is rondom de bezuinigingsafspraken? 

Zie het overzicht in bijlage 2. 
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     Bijlage 1 (vraag HP10) 

Subsidie besparingen zoals bezien door Haarlem Plus    

      

Uitgangspunten:      

Per kadernota 2012 wordt bezien hoeveel de benodigde bezuinigingen werkelijk zijn   

In dit kader is het hoogst onverstandig per 1 jan 2012 drastische bezuinigingen door te voeren; advies is dan ook om een aantal bezuinigingen 

wel door te voeren, andere bezunigingen eventueel per kadernota 2012 ongedaan te maken  

      

BE:  Besparen wegens efficiency mogelijkheden   

BA: Besparen omdat alternatieven gezocht kunnen worden  

BD: Besparen omdat doublures aanwezig zijn of samenwerking ontbreekt 

NBV Niet besparen waar meer baten wegvallen dan er op kosten bespaard wordt (zie vrijwilligers) 

NBK Niet besparen waar zeer kwetsbaren de dupe zijn die weinig alternatieven hebben (gehandicapten, zwaar zieken, ouderen 

NBU Niet besparen waar voor haarlem belanrijke uitstraling aanwezig is 

      

    bezuinigen dan wel besparen     verklaring 

stichting programma  meer   minder besparen   

bedrijf   bezuinigen dan wel    of meer uitgeven   

etc   besparen       

Mutare 1 69.000     stoppen, BA Europees verband 

Zonnebloem 3     1100 NBK, erg klein bedrag en dankbaar publiek  

Koinonia 3     4500 nbk: 10 % korten is genoeg 

COC 3 6000     BA: COC niet (meer) financieel zwakke groep 

ECOSOL 1     20000 NBU: groep doet uitstekend werk en 20% besparen is genoeg 

Tandem 3        

WEB 3    50000 NBK: belangrijk voor gehandicapten 

Dock 3 100.000     BE en BD: efficiecy slag met effect nastreven 

Effect: 3 50.000     BE en BD Efficiencyslag met Dock nastreven 
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Netwerk 3     20000 NBV: vrijwilligers leveren op 

Kontext 3 29000     BE: efficiency van 10% 

Mantelzorg 3     6600 NBV: vrijwilligers leveren op 

de baan 3 50.000     BD: ook al 130000 elders 

aangepast vervoer 3     4400 NBK: ontzien 

stadsdichter 6     3000 NBU: promotie Haarlem 

fiets vervoer 6 4500     BA: niet nodig 

Zingende Zaag 6     3800 NBU: veel promotie voor Haarlem 

Stadsbeelhouwer 6     5000 BA: tot 25% terugbrengen ipv wegdoen 

Wereldkindertheater 6     39200 NBK: prima zaak en geen alternatief 

Kunkelsorgel         is al bijgesteld 

Nieuwe Vide 6     25000 NBU: 50% korting ipv weg 

SLOH         is al bijgesteld 

Amateurkunstver 6     25000 te veel bezuinigd 

Stadsschouwburg 6     100000 NBU: minder korten 

Stadsbibiothek 6 100000     kleinere vestigingen, prijs per uitleenboek van 0,10 

Frans Hals 6       vrij in keuze hoe te bezuinigen,  

Toneelschuur 6     100000 geen besparing 

105 6     40000 NBU: kan niet weg 

Koren         BD: al subsidie middels cultuurfonds 

Vishal       18800  20% OP EXPLOITATIEDEEL nb 70 vrijwilligers 

Evenementen           

Haarlem Jazz   10000     BA: grotere bijdrage van horeca 

Bloemencorso   30000     BA: grotere bijdrage van horeca 

Saldi   448500   447600   

Tijdelijk als besparen aangeven maar herzien in 2012 als dat mogelijk is  

      

Na nieuwe kennis over financiele stitatie in haarlem per 2012   
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de volgende bezuinigingen weer terugdraaien    

Stadsschouwburg    100000 BT korting ongedaan maken 

Toneelschuur    100000 BT korting ongedaan maken 

Bibliotheek    100000 BT korting ongedaan maken 

Nieuwe Vishal    6400 Bezuiniging ongedaan maken 

Effect    50000 BT korting ongedaan 

Dock    100000 BT korting ongedaan 

      

Ergo    456400  
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Bijlage 2 (vraag VVD26) 

Stand van zaken invoering kortingen op de bijdragen aan de verbonden partijen 
 

Inleiding 
Alle verbonden partijen zijn middels een brief op de hoogte gesteld van het voornemen van de gemeente om tot korting op de Haarlemse bijdrage/subsidie 

over te gaan overeenkomstig de cijfers in onderstaande tabel. Geen van de partijen heeft naar aanleiding van dit schrijven (afwijzend) gereageerd. De 

kortingen zullen in de begroting 2012 van Haarlem worden doorgevoerd op de geraamde bijdragen.  
 

Verbonden partij PH 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Stand van zaken 

VRK BS  304 608 914 1218 1522 1826 2130 De ”menukaarten” van de VRK zijn in het DB vastgesteld en worden  in alle 

gemeenten behandeld. Voor 2012 bedraagt de taakstelling € 2.900.000. In 

2013 en 2014 wordt nog eens € 600.000 omgebogen. Het financiële effect 

voor Haarlem is onderstaand weergegeven.  

Conclusie: tot en met 2015 buigt de VRK meer om dan de taakstelling van 

Haarlem. Daarna ontstaat een (oplopend) tekort. 

 

De taakstelling van € 2.900.000 is als stelpost in de begroting 2012 van de 

VRK opgenomen. Feitelijke invulling vindt plaats na besluitvorming in het 

AB VRK over de menukaarten (begin juli 2011). Er is op zich geen reden te 

veronderstellen dat deze taakstellingen niet gehaald gaat worden. 

 

Voor wat betreft de realisatie van de Haarlemse taakstelling het volgende. In 

de periode 2012-2015 realiseert de VRK een hogere ombuiging dan door 

Haarlem gevraagd. Daarna slaat dat om in een tekort (2016 en verder) dat 

oploopt tot € 900.000. Het ligt voor de hand dat dit tekort wordt gedekt door 

in die jaren (2016-2018) verder te bezuinigen op specifieke Haarlemse 

producten als de lokale brandweerzorg of het pluspakket GGD. 

Paswerk JN  18 29 38 45 55 62 70 Wordt gerealiseerd in de begroting Paswerk. 

Spaarnelanden RD 250 332 498 664 830 996 1162 1300 De korting 2011 wordt door Spaarnelanden doorgevoerd en zal worden 

gerealiseerd. Ambtelijk worden met Spaarnelanden de jaren 2012-2018 

uitgewerkt. De taakstelling is uitgangspunt voor de besprekingen over een 

herziene dienstverleningsovereenkomst. 

SRO JH 250 250 270 360 450 540 630 720 De beide aandeelhouders én opdrachtgevers Amersfoort en Haarlem willen 

dat SRO bezuinigt. Voor 2011 wordt invulling gerealiseerd door SRO; voor 

de jaren daarna moet invulling nog plaatsvinden. De wijze van invullen hangt 

mede af van de toekomstvisie op SRO. Daarover vindt na de zomer een 

nadere discussie plaats tussen aandeelhouders, commissarissen en directie van 
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Verbonden partij PH 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Stand van zaken 

SRO. 

Cocensus PH  48 96 144 192 240 288 336 De bezuinigingsvoorstellen zijn besproken in het dagelijks bestuur van 

Cocensus. 
In de begroting voor 2012 is de bezuinigingstaakstelling concreet ingevuld. 

Voor de jaren is eveneens een jaarlijkse cumulatieve besparing van 2% op de 

bijdrage van de deelnemende gemeenten verwerkt. Daarbij is wel aangegeven 

dat de realisatie daarvan o.m. wordt bepaald door de gewenst groei van de 

gemeenschappelijke regeling. 

Noord-Hollands 

Archief 

BS/PH  68 102 136 170 204 238 272 Het Noord-Hollands Archief krijgt de komende jaren zowel met 

bezuinigingen van de gemeenten (Haarlem en Velsen) als van het Rijk te 

maken. Op dit moment gaat het Rijk na tot welke bezuinigingen het 

Bestuursakkoord met het IPO, de VNG en de Unie van Waterschappen leidt. 

De vervolgstap is dat de Algemene Rijksarchivaris, namens de Minister van 

OCW, samen met de deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling 

Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland (= Noord-Hollands Archief) 

komt tot een invulling van de bezuinigingen van zowel het Rijk als van de 

gemeenten. Naar verwachting wordt de bezuiniging 2012 wel gerealiseerd. 

Over de latere jaren vindt nog overleg plaats, omdat het Rijk voor een 

‘verantwoorde archiefzorg en -beheer’ uitgaat van een lager percentage dan de 

door Haarlem voorgestelde 15%. 

Stichting 

Parkmanagement W-

polder 

JN  3 5 9 13 17 21 23 Het stichtingsbestuur begrijpt de bezuinigingsvoorstellen. Ziet mogelijkheden 

hierin te voldoen als eerst de raad en vervolgens de ondernemers instemmen 

met een ondernemersfonds (BIZ Waarderpolder). De verwachting is dat er in 

juli een nota aan de raad kan worden voorgelegd. 

Spaarnwoude RD  6 9 12 15 18 21 24 De begrotingsstukken van het Recreatieschap zijn aangeboden aan de raden 

van de betrokken participanten, die een verklaring van wel of geen bezwaar 

kunnen afgeven. Het besluit over de begrotingsstukken valt in de Algemene 

Bestuursvergadering van naar verwachting 6 juli. De participantenbijdrage 

wordt dan in onderling overleg vastgesteld. Het Recreatieschap moet al sterk 

bezuinigen vanwege uitputting van de reserves, dus een aanvullende 

bezuiniging op de participantenbijdrage maakt de situatie voor het schap nog 

moeilijker. Ook de provincie, een van de participanten, heeft een verlaging 

van haar bijdrage met 10% voorgesteld. De overige 4 participanten hebben 

geen voorstel tot verlaging van de participantenbijdrage ingediend. 

 

Totaal  500 1029 1617 2277 2933 3592 4248 4875  
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Bijlage 3 (vraag CDA07) 

Verloop Wmo-reserve 
 

   bron  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 Stand begin van het jaar                          -             5.594.000-          6.390.298-          5.445.298-          4.765.298-          4.765.298- 

           

 Dotaties                

 Resultaat 2007 en 2008 op Wmo-individuele voorziengen   Jaarrekening 2008          2.970.000-       

 Geraamd resultaat 2009   Berap 2009-2           2.704.000-           

           

 Ontrekkingen                

 Fusie Haarlem Effect en Haarlem Zuid West  

 B&W nota 

(2009/246630)                 80.000        

 Dotatie en onttrekingen (besluitvorming 2009)                   80.000                        -                          -                          -                          -                          -    

           

 Dotatie en onttrekingen (besluitvorming 2010)                          -                 618.444               945.000              680.000                        -                          -    

           

 Jaarrekening 2010                          -             1.414.742-                       -                          -                          -                          -    

           

 Stand einde jaar na verwerking jaarrekening 2010             5.594.000-          6.390.298-          5.445.298-          4.765.298-          4.765.298-          4.765.298- 

        

 Voorstellen na vaststelling jaarrekening 2010    2009 2010 2011 2012 2013 2014 

           

 Voorstellen Berap 2011-1                

 Terugdraaien onttrekking tbv schuldhulpverlening                    50.000-     

 Onttrekking resterende middelen voor BUUV                   244.506      
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    2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 Voorstellen dotaties en onttrekkingen 

programmabegroting 2011 en kadernota                

 bijdrage taakstelling SZ (extra ombuigingen, augustus 2010: 

besluit begroting 2011)                     185.000        

           

 bijdrage taakstelling SZ meerjarig fin. Beeld (februari 2011)                   500.000      

 Onttrekking obv doorrekening Hof 2.0                   925.000           1.315.000               448.000    

 bijdrage taakstelling DV                1.000.000               500.000-             500.000- 

           

 TOTAAL VOORGESTELDE AANPASSINGEN                          -                          -              2.804.506           1.315.000                52.000-             500.000- 

           

           

 Verloop reserve na verwerking alle voorgestelde 

aanpassingen             5.594.000-          6.390.298-          2.640.792-             645.792-             697.792-          1.197.792- 

 



Nr. PH Fractie2 Blz. 
3 

Vraag 
 

Antwoord 
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Vragen n.a.v. bestuursrapportage 2011-1 
 

1 JH AP01 14 Hoezo moet geld voor buuv worden onttrokken 

aan wmo-reserve? Wordt dit opnieuw ingezet voor 

buuv? Zo ja, waarom wordt buuv uit wmo-geld 

bekostigd (ipv bijv. 40+-gelden?!) en wat is de 

oorzaak dat hier zoveel geld mee gemoeid is? 

Evaluatie is in september; waarom dit niet eerst 

afgewacht, alvorens tot deze onttrekking te 

besluiten? 

In 2009 is bij raadsnota 2009/245250 besloten voor  het experiment “Marktplaats hulp 

bij het huishouden, zorgruil en buurtdiensten” de benodigde middelen aan de Wmo-

reserve te onttrekken. Het tempo waarin  dit experiment onder de naam van BUUV 

gestart kon worden, was anders dan bij het besluit in 2009 werd verwacht.  

Op 3 november 2010 is BUUV, na een voorbereidingsperiode in de Slachthuisbuurt, 

officieel van start gegaan in 3 wijken. Eind 2010 was als gevolg van de vertraagde start 

een aanzienlijk deel van de voorgenomen activiteiten nog niet uitgevoerd en daarmee 

een bedrag  van € 245.000 van het oorspronkelijk toegekende budget nog niet besteed. 

Dit bedrag is bij de jaarrekening 2010 teruggevloeid naar de Wmo-reserve. In Berap 

2011-1 wordt voorgesteld het resterende bedrag in 2011 te onttrekken om het 

experiment te kunnen voltooien. De evaluatie volgt dan zoals aangegeven in september. 

2 PH AP02 30 Solvabiliteit zou 17,1% zijn. In jaarverslag staat 

ook 17%. Accountantsrapport spreekt echter, 

onder paragraaf 3.5 over solvabiliteit van 16,5%. 

Hoe verklaart u dit verschil? 

Het percentage in het accountantsrapport is juist. In een laat stadium zijn wijzigingen 

doorgevoerd in de balans van de jaarrekening; deze zijn abusievelijk niet doorgevoerd 

in de verslagtekst.  

3 EC AP03 43 Als toelichting op rode smiley rond Zijlpoort 

verwijst u naar de klokkenluider. Wij verzoeken u 

dit, met klem, in uw beantwoording op deze vraag, 

te rectificeren. Nu zou immers sterk de indruk 

ontstaan, dat u de oorzaak van vertraging e.d., 

expliciet neerlegt bij de klokkenluider, hetgeen 

pertinent onbehoorlijk genoemd moet worden, naar 

de mening van AP. 

Wanneer start Fortress? 

 

De oorzaak van de vertraging ligt niet bij de klokkenluider. De rode smiley slaat op de 

risico’s die de gemeente bij de ontwikkeling van Zijlpoort loopt. De gemeenteraad is op 

de hoogte van deze risico’s. Naar verwachting start Fortress in augustus 2011 met de 

sloop van delen van het postkantoor. 

4 EC AP04 45 Scheepmakerskwartier: mogelijk nieuw risico. Zal 

dit project als binnenkomer worden opgenomen in 

eerstvolgende risicoparagraaf? Zo nee, waarom 

niet? 

Bij bestuurlijke besluitvorming over het vervolg van het project Scheepmakerskwartier 

zullen bij de kanttekeningen de belangrijkste risico’s worden genoemd. Binnen de 

huidige risicowaarderingssystematiek van de gemeente zullen deze ook worden 

gewaardeerd. 

5 JN AP05 52 Waarom opnieuw geen planning / termijn bij 

experiment Prohef? Indien weggevallen, graag 

juiste planning aangeven. 

Op verzoek van de Raad is het experiment Prohef inderdaad voorbereid. Door 

ontbreken van re-integratiemiddelen kon de nota in 2010 niet verder worden gebracht. 

Inmiddels is met het nieuwe wettelijke kader van de Wet Werken naar Vermogen door 

het kabinet gekozen voor de (concurrerende) systematiek van de loondispensatie. 
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6 JN AP06 55 Opnieuw geen termijn / planning bij onderzoek 

naar duurzaamheid uitstroom wwb, terwijl het gaat 

om uitstroom 2008(!). Hoe kan het, dat dit nog 

altijd niet rond is en wanneer zal dat wel gereed 

zijn? 

(tot die tijd praten wij nog altijd in het luchtledige 

als het gaat om effectiviteit / duurzaamheid van het 

re-integratiebeleid en gehanteerde instrumenten!) 

Het gevraagde onderzoek  is arbeidsintensief. Het is in 2010 niet gelukt om hier 

gekwalificeerde stagiaires voor te werven. Het college gaat stagiaires werven binnen de 

kennisinstituten en de onderzoeksvraag te verbreden naar meerdere jaren. 

 

7 JN CDA0

1 
17 Betere spreiding sociale woningvoorraad in Oost, 

Schalkwijk en Noord wel, in West nog niet, nu 

Zuid nog? 

In het coalitieakkoord is afgesproken dat  ‘wij doorgaan met het bij bouwprojecten 

zorgen voor voldoende betaalbare koop- en huurwoningen, voor jong en oud. Bij 

nieuwbouw en transformatie-projecten zetten we (stedelijk) in op 30% sociale koop en 

huur, met flexibiliteit per buurt’. Het college houdt bij planontwikkeling vast aan deze 

afspraak en probeert de sociale voorraad evenwichtiger over de stad te verspreiden. Dit 

is echter wel afhankelijk de beschikbaarheid van (woning)bouwlocaties in de diverse 

stadsdelen. Over de verdeling van het sociale programma over de diverse 

woningbouwprojecten zal het college de commissie Ontwikkeling binnenkort 

informeren. 

8 RD CDA0

2 
24 Vrijval Nicolaasbrug wordt niet ingezet voor 

fietssnelweg. Waar voor dan wel ? 

In de jaarrekening 2010 (blz. 29) is in de afweging tussen verschillende alternatieven 

gekozen drie reserves (Nicolaasbrug, Impuls Fietspaden en Raaksrotonde) te laten 

vrijvallen ten gunste van de algemene reserve en daarmee de solvabiliteit van de 

gemeente te versterken.  

In de kadernota 2011 wordt voorgesteld de vrijval van de reserves Impuls Fietspaden en 

Raaksrotonde in te zetten voor de ombuigingen. Eventuele besteding voor de 

fietssnelweg is daarmee komen te vervallen. Voor de fietssnelweg is inmiddels een 

subsidie toegezegd.  

Omdat de reserves al zijn vrijgevallen bij de jaarrekening moet Regel D uit de 

meerjarenraming op blz. 18 van de kadernota luiden: “Onttrekking algemene reserve” in 

plaats van “Vrijval reserves Raaksrontonde/Fietsimpuls”. 

9 RD CDA0

3 
26 9.2 1d.  39 miljoen nodig  2011 32 miljoen begroot 

en in 2014 slechts 26 mln.! Hierbovenop komt het 

niet verwerken van areaaluitbreiding en 

kostenindexering. Toch kiest het vollege voor een 

‘gele smiley’. Wanneer is naar het oordeel van het 

college een rode smiley aan de orde? 

De smiley is geel, omdat met de beschikbare budgetten op dit moment nog altijd wel de 

achterstanden in de openbare ruimte worden ingelopen, maar minder snel dan op basis 

van de normbudgetten is beoogd. Van een rode smiley zal sprake kunnen zijn, wanneer 

de achterstanden niet meer worden ingelopen, danwel weer achterstanden ontstaan. 

Hetgeen, zoals is aangegeven in de nota “scenario’s beheer en onderhoud” en waarin is 

gekozen voor scenario 2, niet in deze collegeperiode aan de orde is. 

 

10 RD CDA0

4 
27 9.5.1.b Waardoor is nieuwbouw Spaarnelanden 

vertraagd? 

De nieuwbouw Spaarnelanden is vertraagd, omdat de Provincie de proceduretermijn 

voor de oprichtingsvergunning Wet Milieubeheer Spaarnelanden heeft verlengd. De 

reden hiervoor is dat de gemeente Haarlem voor de Waarderpolder een nieuw 
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geluidsreductieplan moest vaststellen. Er mag niet eerder met de bouw worden gestart. 

Het geluidsreductieplan is in april 2011 door B&W vastgesteld. Het wachten is op een 

oprichtingsvergunning. Deze is nog in procedure bij de Provincie Noord-Holland. 

11 PH HP01 40 Record management: Met digitalisering wordt 

werkwijze van DIV totaal anders – sturing aan 

workflow – waarom  daarbij 2 systemen ?  Snelle 

overgang naar 1 systeem lijkt raadzaam 

Zelfde vraag voor aanpassen informatiebeheer op 

pag 41 

Het streven is inderdaad om te komen tot 1 systeem, de verwachting is dat hier in het 

najaar over kan worden besloten. In afwachting van de keuze naar een leidend DMS 

worden beide systemen technisch en functioneel onderhouden. Voorlopig zal de 

werkwijze m.b.t. DMS van DIV substantieel niet veranderen. 

12 PH PvdA0

1 
15 Stageplaatsen: Er staat hier een groene smiley bij. 

Hoeveel stageplaatsen zijn er gecreëerd en hoe 

verhoudt zich dit met het aantal van vorig jaar? 

In het coalitieakkoord is opgenomen dat de gemeente Haarlem 80 stageplaatsen per jaar 

dient te creëren in de eigen organisatie. 

Om tot dit resultaat te komen is er een stagebureau opgericht. Het stagebureau wordt 

bemand door 2 stagiaires en zij zorgen voor een goede match tussen vraag- en aanbod. 

Contacten met scholen en universiteiten worden gelegd en onderhouden en stagiaires 

worden actief aangeboden. Dat het een positieve impuls heeft gegeven bij het creëren 

van stageplaatsen, blijkt uit de 47 stageplaatsen die de afgelopen 5 maanden ingevuld 

zijn. In 2010 waren dit er 44 in het gehele jaar.  
 

13 JN PvdA0

2 
17 Spreiding sociale woningvoorraad (5.2 1E): U 

geeft een groene smiley omdat verdunning van de 

sociale voorraad in Oost en Schalkwijk op gang is 

gekomen. Toch zien wij dat het bouwen van extra 

sociale huurwoningen in wijken als Haarlem Zuid-

West nog nauwelijks van de grond komt. Sterker 

nog: daar zien wij dat steeds meer sociale 

huurwoningen worden verkocht. Wat gaat het 

College doen om de spreiding van de sociale 

woningvoorraad ook in dit soort wijken te 

bevorderen? 

In het coalitieakkoord is afgesproken dat  ‘wij doorgaan met het bij bouwprojecten 

zorgen voor voldoende betaalbare koop- en huurwoningen, voor jong en oud. Bij 

nieuwbouw en transformatie-projecten zetten we (stedelijk) in op 30% sociale koop en 

huur, met flexibiliteit per buurt’. Het college houdt bij planontwikkeling vast aan deze 

afspraak en probeert de sociale voorraad evenwichtiger over de stad te verspreiden. Dit 

is echter wel afhankelijk de beschikbaarheid van (woning)bouwlocaties in de diverse 

stadsdelen. Over de verdeling van het sociale programma over de diverse 

woningbouwprojecten zal het college de commissie Ontwikkeling binnenkort 

informeren. 

14 PH PvdA0

3 
19 Depot Frans Halsmuseum (6.2 1B): Er staat een 

groene smiley bij ‘ingebruikname nieuw depot 

Frans Halsmuseum’. Kunt u dit toelichten? Wat is 

de laatste stand van zaken? 

Bij het opstellen van de Bestuursrapportage was de voortgang van het project goed 

(=groen), inmiddels is de situatie gewijzigd. Zie voor de laatste stand van zaken de nota 

Bezuinigingsvoorstellen Frans Hals Museum; Stz/Ec 2011/128317 van mei 2011. 

15 JN PvdA0

4 
 Inburgering: In 2011 zijn de beschikbare 

inburgeringtrajecten beperkt tot 200. Hoeveel 

potentiële inburgeraars worden er voor 2011 

De potentiële (verplichte) inburgeraars zijn onder te verdelen in drie groepen: 

nieuwkomers, statushouders, inwoners van de gemeente die geregistreerd staan in een 

bestand als zijnde potentieel inburgeringsplichtig (BestandPotentieel 

lnburgerigsplichtig: BPI) en de zelfmelders. 
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verwacht?  lnburgerigsplichtig: BPI) en de zelfmelders. 

  

1. Jaarlijks vestigen zich zo’n 150 nieuwe Nederlanders in Haarlem een deel daarvan is 

inburgeringsplichtig. In 2011 hebben zich tot nu toe 129 Nieuwkomers gemeld, allen 

moeten middels een inburgeringsonderzoek beoordeeld worden. Verwachting is dat op 

jaarbasis 150 personen inburgeringspichtig zijn.  

2. Daarbij komen mogelijk dit jaar zo’n 80 statushouders die allen inburgeringsplichtig 

zijn.   

3. Tot slot is er nog het bestand BPI, op dit moment nog zo’n 250 te beoordelen 

personen op de inburgeringsplicht. 

4. De vrijwillige inburgeraars melden zich spontaan en zijn als zodanig als groep niet in 

beeld. 

 

Om deelname aan een inburgeringstraject laagdrempelig te maken heeft de gemeente 

vanaf 2007 een faciliterende rol gehad. De burger had de keus gebruik te maken van het 

aanbod van de gemeente waarbij de gemeente alle kosten voor haar rekening nam. Ook 

kon de klant indien inburgeringsplichtig gebruik maken van de mogelijkheid om 

zelfstandig middels het leen- en vergoedingenstelsel van de Dienst uitvoering onderwijs 

(DUO) het traject te bekostigen. Hoewel de kosten van deelname voor de klant hoger 

uitpakken heeft deze wel de mogelijkheid een op zijn omstandigheden gerichte 

opleiding in te kopen, 70% van de kosten worden vergoed.. Vrijwillige inburgeraars 

kunnen gebruik maken van reguliere onderwijsvoorzieningen.  

16 PH PvdA0

5 
21 Werk en inkomen: Het creëren van stageplaatsen 

is door de benodigde hoge opleiding voor stages 

bij de gemeente voor uitkeringsgerechtigden 

achtergebleven. Wat voor opleidingseisen worden 

er gevraagd voor een stage bij de gemeente? 

Er worden geen opleidingseisen gesteld voor snuffelstages, waarbij een stagiaire in een 

paar dagen een indruk kan op doen van de organisatiecultuur en werkzaamheden. De 

nadruk voor een meewerkstage, leren en werken op een afdeling, ligt op het niveau van 

MBO, HBO en WO. Een Afstudeerstage, het uitwerken van een onderzoek, ligt op het 

niveau van HBO en WO. 

 

17 RD PvdA0

6 
24 Fietssnelweg. Er blijkt vanuit het Rijk een subsidie 

beschikbaar gesteld te zijn, maar het ontbreekt de 

gemeente zelf aan voldoende middelen mede door 

de 3 ton vrijval Nicolaasbrug niet hiervoor aan te 

wenden. Is die 3 ton echter niet voorbehouden aan 

een fietsvoorziening? (Geoormerkt geld)! 

De Fietssnelweg maakt daarnaast deel uit van de 

Bereikbaarheidsvisie & Haarlem Duurzaam. Bent 

u het met ons eens dat het dan ook zeer 

onwenselijk is om deze fietssnelweg ‘in de 

koelkast te parkeren’. 

Een motie (bij kadernota 2008) om, indien de brug niet gerealiseerd wordt, het budget 

aan te wenden voor (andere) fietsvoorzieningen is niet aangenomen. Inmiddels is 

besloten de vrijval toe te voegen aan de algemene reserve (zie ook het antwoord op 

vraag CDA02). 

 

In de jaarrekening 2010 (blz. 29) is in de afweging tussen verschillende alternatieven 

gekozen drie reserves (Nicolaasbrug, Impuls Fietspaden en Raaksrotonde) te laten 

vrijvallen ten gunste van de algemene reserve en daarmee de solvabiliteit van de 

gemeente te versterken.  

In de kadernota 2011 wordt voorgesteld de vrijval van de reserves Impuls Fietspaden en 

Raaksrotonde in te zetten voor de ombuigingen. Eventuele besteding voor de 
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koelkast te parkeren’. fietssnelweg is daarmee komen te vervallen. Voor de fietssnelweg is inmiddels een 

subsidie toegezegd.  

Omdat de reserves al zijn vrijgevallen bij de jaarrekening moet Regel D uit de 

meerjarenraming op blz. 18 van de kadernota luiden: “Onttrekking algemene reserve” in 

plaats van “Vrijval reserves Raaksrontonde/Fietsimpuls”. 

18 RD PvdA0

7 
25 Spoorse Doorsnijding. Nu de realisatie van de 

fly-over in volle gang is, vragen wij ons af of het 

onderzoek naar de verdubbeling van de Oudeweg 

inmiddels gestart is.  

Binnenkort komt er een nota naar de raad met voorstellen hoe om te gaan met de 

Oudeweg en Amsterdamse Vaartweg na gereedkomen van de fly over.  

 

 

 

 

19 RD PvdA0

8 
25 Fietsparkeren Stationsplein. Waarom is extra 

personeel nodig tot de ondergrondse verbinding 

met de Stalling NS-fiets gereed is. (meerkosten 

60.000 euro) ? 

In de nog niet gereed zijnde onderdoorgang zijn alle voorzieningen die nodig zijn voor 

cameratoezicht en bewaking bedacht. Zolang er nog geen cameratoezicht mogelijk is, 

staat de arbowetgeving het niet toe dat werknemers in een dergelijke openbare ruimte 

alleen te werk worden gesteld. Naar verwachting is de onderdoorgang begin augustus 

gereed. Dan zal het aantal arbeidskrachten worden teruggebracht.   

 

20 RD PvdA0

9 
25 Bereikbaarheid Appelaar. Het College heeft 

40.000 euro beschikbaar gesteld voor verbetering 

bereikbaarheid Appelaar, terwijl daar geen 

financiële dekking voor was. Nu lezen wij dat de 

uitgaven worden gedekt uit ‘bestaande budgetten’. 

Wij zijn erg benieuwd naar wat die ‘bestaande 

budgetten’ dan zijn.  

Gelet op het beperkte gebruik is de Haarlemhopper tussentijds gestopt. De werkelijke 

uitgaven liggen rond de € 20.000. De uitgaven worden gedekt binnen het desbetreffende 

beleidsveld. 

21 EC PvdA1

0 
45 Marsmanplein: Wat voor verschil van mening 

heeft de gemeente met de Belastingdienst? Om wat 

voor bedrag gaat het? 

Dit betreft de bijdrage van de gemeente in de Openbare Parkeergarage van bruto € 2,9 

miljoen. Gemeente en Belastingdienst verschillen van inzicht over de vraag voor welk 

deel van de investering sprake is van  ondernemersactiviteiten. Dat is relevant voor de 

vraag welk deel door de gemeente in rekening kan worden gebracht bij het BTW-

compensatiefonds. De BTW ad € 551.000 vormt gelet hierop een risico m.b.t. de 

declaratie voor het BTW-compensatiefonds.  

22 RD SP01 24 Ontsluiting structuur Schalkwijk. Is het onderzoek 

gericht op een ongelijkvloerse kruising? 

Het onderzoek betreft een vervolgonderzoek waarbij meerdere opties voor de 

ontsluiting van Schalkwijk nader worden geanalyseerd. De ongelijkvloerse kruising is 

er daar een van. 

 

23 RD SP02 24 Voorgesteld wordt om de € 300.000 vrijval van de 

Nicolaasbrug niet te gebruiken voor de 

fietssnelweg Haarlem/Sloterdijk.  

In de kadernota 2011 wordt voorgesteld de vrijval van de reserves Impuls Fietspaden en 

Raaksrotonde in te zetten voor de ombuigingen. Eventuele besteding voor de 

fietssnelweg is daarmee komen te vervallen. Voor de fietssnelweg is inmiddels een 

subsidie toegezegd.  
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Op welke manier denkt u dan deze fietssnelweg 

wel te realiseren. 

 

24 RD SP03 26 Wanneer worden de budgetten voor achterstallig 

onderhoud en de daarbij behorende normbudgetten 

in een nieuwe notitie aan de Cie. Beheer 

aangeboden ? 

De nieuwe notitie is geagendeerd voor de commissie Beheer van 9 juni. 

25 RD SP04 28 Vertraging bij de aanleg van de BBB’s. Er moeten 

en nog 9 à 10 geplaatst worden. Halen we dat voor 

2015? 

Oorspronkelijk zouden 30 BBB’s in Haarlem worden gerealiseerd. 10 BBB’s konden 

vervallen i.v.m. de afkoppeling van het riool. Er worden hiermee 20 BBB’s in Haarlem 

gerealiseerd, waarvan er 10 zijn geplaatst. Van de 10 nog te plaatsen BBB’s, zijn er nu 7 

in voorbereiding. I.v.m. een burgerinitiatief om het riool af te koppelen 

(Ramplaankwartier) zal 1 van deze 7 BBB’s mogelijk niet gerealiseerd hoeven te 

worden. 2 BBB’s zijn op dit moment in uitvoering (BBB Zuiderzeelaan en BBB 

Stuyvesantplein  (ook wel BBB Pijnboomstraat geheten). 1 BBB (Delftwijk-Noord) 

moet nog in voorbereiding worden genomen. Dit zal het laatste BBB in Haarlem 

worden. Gezien het tempo van voorbereiding en aanleg, lijkt aanleg ten laatste in 2015 

nu haalbaar, behoudens het BBB in Delftwijk-Noord.  

OPMERKING: in het kader van het proces Versterking Samenwerking Afvalwaterketen 

wordt in nauwe samenwerking met het hoogheemraadschap Rijnland onderzocht wat de 

stand van zaken ten aanzien van de te leveren basisinspanning in Haarlem is, en wat nog 

moet worden uitgevoerd. Rijnland stelt zich in dit proces, binnen bepaalde grenzen, 

flexibel op ten aanzien van tempo van het bereiken van basisinspanning. 

26 RD SP05 28 € 400.000 wordt teruggestort door Spaarnelanden 

i.v.m. B-opdrachten. Valt de bemensing van de 

fietspont over het Spaarne straks ook onder een B-

opdracht of valt dit onder het reguliere contract. 

Een B-opdacht is een opdracht die binnen het reguliere contract valt. De fietspont wordt 

volledig buiten het reguliere contract door Spaarnelanden geëxploiteerd. 

27 EC VVD0

1 
9 

1.2, 1b 

en 1c 

Wat is de stand van zaken met betrekking tot het 

moderniseren van het beleid en de regels voor 

inspraak en participatie. Wanneer kan de raad de 

voorstellen tegemoet zien?  

Op dit moment worden de inspraakreacties hierover verwerkt. Volgens de planning zal 

het stuk op 21 juli in de raad kunnen worden behandeld. 

28 JH VVD0

2 
13 

3.4, 1a 

en 2a 

Gezien de problematiek rond de RIBW 

Papentorenvest en de Unilocatie lijkt het 

onwaarschijnlijk dat de doelstelling gerealiseerd 

gaat worden. Kan het college aangeven waarom er 

toch een groen ‘verkeerslicht’ staat? 

In de eerste jaren van de uitvoering van het regionaal kompas zijn er verschillende 

projecten gerealiseerd, zie hiervoor ook de voortgangsrapportage regionaal kompas die 

in 2010 is gepresenteerd. Onlangs is de raad geïnformeerd over de voortgang van een 

aantal specifieke projecten van de RIBW met de informatienota RIBW 

Scheepmakerskwartier en de brief over de vervolgoplossingen voor RIBW de Herberg. 

Deze projecten lopen nog en wij gaan ervan uit dat deze ook in goed overleg met alle 

betrokkenen worden gerealiseerd. Met betrekking tot de unilocatie zijn met de raad 
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afspraken gemaakt over het vervolgtraject. Het is aan de raad om hierover nadere 

besluiten te nemen.  

Vooralsnog is er geen reden om aan te nemen dat de doelstellingen van het regionaal 

kompas niet worden gehaald. 

29 JN VVD0

3 

 

15 

4.1. 2a 

Kan het college een actuele stand van zaken met 

betrekking tot de wachtlijsten voor de 

kinderopvang geven? 

Op basis van het collegebesluit van 24 maart 2011 (2011/12932) inzake het plan van 

aanpak vermindering van de wachtlijsten in de kinderopvang in Haarlem is het 

convenant met het ministerie van SZW ondertekend. Momenteel vindt de uitvoering van 

het plan van aanpak met betrekking tot de interne integrale samenwerking plaats en is er 

sprake van voorbereiding m.b.t. de realisatie van de uitbreiding van de opvangcapaciteit 

met één groep BSO en twee groepen kinderdagopvang in stadsdeel Noord. 

30 JN VVD0

4 
21 

7.1. 1a 

U geeft aan dat de doelstellingen niet gehaald 

worden. Wat gaat u doen om ze wel te bereiken? 

De doelstellingen worden niet gehaald omdat het budget daarvoor niet toereikend is. 

Binnen de programmabegroting 2012-2018 worden nieuwe doelstellingen voorgesteld 

die aansluiten bij het beschikbare budget. 

 

31 JN VVD0

5 
21 

7.3, 2a 

Er wordt ingezet op schuldhulpverlening. Hoe gaat 

u schuldpreventie aanpakken? 

Op het gebied van schuldpreventie worden diverse acties ingezet. Voorlichtingslessen 

en theatervoorstellingen op basis- en middelbare scholen, voorlichting aan 

intermediairs. Workshops budgetbeheer bij Paswerk, in de Koepel, Blijf van mijn lijf 

huizen, buurthuizen etc. Trainingen “omgaan met geld” (4 dagdelen) aan (potentiële) 

klanten. Ook is voorlichtingsmateriaal gemaakt voor de doelgroep 18+ . 

32 RD VVD0

6 
24 

8.1, 

1 a. 

Er wordt in samenwerking met de provincie 

Noord- Holland gewerkt aan de ontwikkeling van 

het automonitoringssysteem.  Wat is de tijdslijn 

van dit project en welke concrete stappen zijn er al 

gezet door de gemeente Haarlem? 

Recent vond uitgebreid ambtelijk overleg plaats tussen Haarlem en de provincie Noord-

Holland over de acties die nodig zijn om de gemeentelijke verkeersregelcentrales 

(Haarlem en Heemstede) te kunnen laten communiceren met de provinciale 

verkeerscentrale. Hiervoor zullen eenduidige protocollen moeten worden vastgelegd. 

Op basis daarvan is het mogelijk te komen tot een regionaal dynamisch 

verkeersmanagement, aangestuurd vanuit de provinciale verkeerscentrale (gevestigd in 

Hoofddorp) op basis van van te voren afgesproken regelscenario’s. Hierover is 

gerapporteerd aan alle partners in de regio Zuid-Kennemerland. Een wezenlijk 

onderdeel daarvan is een adequaat monitoringssysteem. Binnen het kader van de 

Regionale Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland is het de bedoeling een regionaal 

mobiliteitsfonds tot stand te laten komen. Daarin wordt de hiervoor benodigde regionale 

financiering gevonden; ook de provincie zal hiervoor haar financiële bijdrage leveren. 

Als alles conform planning verloopt zullen de eerste resultaten eind 2012 merkbaar 

kunnen zijn. 

33 RD VVD0

7 
25 Het college heeft E  40.000,- toegezegd i.v.m. de 

bereikbaarheid van de Appelaar. Deze uitgaven 

worden gedekt uit bestaande budgetten. Welke 

budgetten zijn dat? 

Gelet op het beperkte gebruik is de Haarlemhopper tussentijds gestopt. De werkelijke 

uitgaven liggen rond de € 20.000. De uitgaven worden gedekt binnen het desbetreffende 

beleidsveld.  
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34 RD VVD0

8 
27 

9.4, 

1.b 

Realiseren van gemeentelijke vaste 

afmeervoorzieningen voor pleziervaartuigen staat 

op groen. Echter voor vaste ligplaatsen bestaat nog 

steeds een groot tekort en worden er tijdelijk geen 

ligplaatsen meer uitgegeven. Welke maatregelen 

neemt het college om dit op te lossen? 

De vervanging van bestaande voor pleziervaarders aangebrachte afmeervoorzieningen 

door standaard afmeervoorzieningen loopt volgens schema. Het aantal 

afmeervoorzieningen is niet afgenomen, wel kunnen afmeervoorzieningen verplaatst 

zijn. Dit betreft dus vooral bestaande/vergunde afmeerplekken. Er is een toenemende 

vraag naar afmeerplekken. Om hieraan tegemoet te komen wordt momenteel gewerkt 

aan een herijking van het afmeerbeleid voor pleziervaartuigen in singels en grachten. 

Daarbij wordt rekening gehouden met de beeldkwaliteit en de overige functies van het 

water en de oevers. Besluitvorming volgt eind dit jaar. 
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Vragen n.a.v. Investeringsplan 2011-2016 Bijlage 1 Kadernota 
 

 

1 RD PvdA01 13 Garage Cronjé: Wat wordt voor een 

bedrag van  800.000,- aangepast? Zit in 

deze investering ook een veilige en 

aantrekkelijke oversteek richting de 

Cronjéstraat? 

Dit budget is bestemd voor de reconstructie van de Kleverlaan en een aantal kleine investeringen 

in de garage. Na de reconstructie van de Kleverlaan en de aanpassingen aan de Kennemerstraat en 

Schoterweg zijn voldoende oversteekplaatsen aanwezig, aangepast aan de huidige infrastructuur, 

welke voldoen aan de wettelijke eisen m.b.t. veiligheid. 

2 RD PvdA02 13 Overschrijding van 390 % vervanging 

parkeergeleidingsysteem. Hoe en waar 

wordt deze overschrijding verrekend in 

het investeringsbudget 2011? Wat is de 

oorzaak van deze overschrijding? 

De overschrijding wordt gedekt uit het IP-post 12.20 (blz.35). Het budget 2011 was in het IP 2010  

€ 1.018.000. De overschrijding 2010 is op dit budget in mindering gebracht. 

Totale budget voor de vervanging van het parkeergeleidesysteem was € 590.000.  Totale 

overschrijding is 11% i.p.v 390%. Omdat de eindafrekening in 2010 plaatsvond geeft dit een 

vertekend beeld. 

Overschrijding is veroorzaakt door het moeten uitvoeren van onder andere meer straat- en 

bekabelingswerk dan in het bestek van was uitgegaan.  

De overschrijding wordt in het investeringsbudget 2011 verrekend met het budget voor vervanging 

parkeermeters. 

3 RD PvdA03 14 Wat is de reden van deze forse 

misinschatting van Waterplan 

Schalkwijk/Waarderpolder? Voor 

wanneer wordt het nu voorzien? 

Het betreft hier investeringen in de aanleg van een waterloop centraal door de Waarderpolder en 

een waterloop langs de Aziëweg (Schalkwijk). Eerstgenoemde waterloop is mede afhankelijk van 

een financiële bijdrage door het hoogheemraadschap van Rijnland. De afspraken hierover kon 

Rijnland pas eind 2009 bestuurlijk bekrachtigen. Inmiddels wordt de waterloop voorbereid en staat 

start uitvoering voor de tweede helft van 2012 gepland. De te realiseren waterloop langs de 

Aziëweg liep mee in de herontwikkeling van de strook tussen Aziëweg en Spijkerboordpad. Nu 

deze ontwikkelingen zijn vertraagd, wordt ingezet om deze waterloop los van de herontwikkeling 

te realiseren. Ook voor deze waterloop is een bijdrage van Rijnland essentieel. Hierover wordt 

eind 2011/begin 2012 een besluit verwacht. 

4 RD PvdA04 14 Verbeteren Openbare ruimte: Hoe 

komt het dat maar 44%  is gerealiseerd 

en waar komt die optimistisch planning 

vandaan ?  Hoe verhoudt  zich dit met  

de temporisering van de projecten ? Het 

zelfde geldt voor Renovatie grootschalig 

groen waar ook niet meer dan 47 %  is 

gerealiseerd. 

Deze investeringen (niet-routinematige) zijn gekoppeld aan de nieuwbouw opgave in de 

herstructureringsgebieden Zomer zone, Europawijk- Zuid, Delftwijk en maken onderdeel uit van 

de realisatieovereenkomsten met de woningbouwcorporaties. Vertraging in de bouwproductie 

heeft een direct gevolg voor de planning van de herinrichting van de openbare ruimte en het 

realisatiepercentage.  Het herstelprogramma Openbare ruimte Amsterdamsebuurt is wel volledig 

uitgevoerd en bevindt zich nu in de nazorg fase. 

Het investeringsbudget “Renovatie Grootschalig Groen” (IP 65.18) loopt af in 2013. Deze 

investeringsmiddelen zijn met name nog bestemd voor projecten en werken in de 

Haarlemmerhout, Verenigde Polders en groenstructuren op stadsniveau. Voor de Haarlemmerhout 

is een beheerplan in ontwikkeling, voor de Verenigde Polders loopt een bezwaar op de 

kapvergunning. De investeringen zijn gekoppeld aan de afronding van de bestuurlijke 
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besluitvorming van deze plannen. Vertraging in de besluitvorming is opgetreden en heeft een 

direct gevolg voor de planning van de uitvoering en het realisatiepercentage. Omdat het budget 

eindig is (2013) is besloten geen vervangende werken op te voeren, maar de budgetten beschikbaar 

te houden voor uitvoering van de bovengenoemde plannen in latere jaren. 

5 RD PvdA05 35 Waarom staat voor 2011 investering 

parkeerautomaten- vervanging bij 

2011, terwijl nog niet besloten is of en 

hoe men gaat vervangen (wel/niet 

mogelijkheid kentekenparkeren)? 

De parkeerautomaten zouden reeds in 2010 vervangen worden vanwege eind (technische) 

levensduur van de automaten en het invoeren van kentekenparkeren. De voorbereidende 

werkzaamheden voor de vervanging zijn reeds uitgevoerd en het programma van eisen voor de 

automaten is gereed. De aanbesteding is aangehouden in verband met de parkeervisie en de daarin 

te maken keuzes. Deze keuzes kunnen gevolgen hebben voor het aantal te bestellen automaten. 

Indien gekozen wordt voor fiscaliseren van de vergunninggebieden dan zal er een veel groter 

aantal automaten besteld moeten worden. Indien voor het centrumgebied gekozen wordt voor het 

beperken van bezoekersparkeren op straat (bezoekers in garages), dan zijn weer veel minder 

automaten nodig. Zodra hierover een uitspraak is gedaan en er duidelijkheid is over het aantal te 

bestellen automaten, kan de aanbesteding worden gestart en worden overgegaan tot uitvoering. 

Een gedeeltelijke uitvoering in 2011 is dan mogelijk. 

6 PH PvdA06  - Realisatiepercentage Investeringen. 

Kunt u in navolging van de nota in 2008 

de raad voorzien van een nota 

realisatiepercentage Investeringsplan, 

om inzicht te krijgen in hoeverre de 

streefpercentages worden gehaald? 

Er wordt geen separate nota over de realisatiepercentages van de investeringen opgesteld. 

  

Bij het opstellen van de begroting kapitaallasten wordt rekening gehouden met een 

realisatiepercentage van 70%.  

  

Er is sprake van een stijging van realisatiepercentages. 

Realisatiepercentage 2007: 58% 

Realisatiepercentage 2008: 59% 

Realisatiepercentage 2009: 61% 

Realisatiepercentage 2010: 65% 

  

Het investeringsvolume neemt de komende jaren flink af. Vertraging door capaciteitsproblemen 

zullen hierdoor sterk afnemen. Het ligt dan ook in de verwachting dat de realisatiepercentages 

investeringen toe zullen nemen tot ruim 70%. 

 


