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Onderwerp: Notitie bouwstenen actualisatie financieel beleid
Reg. Nummer: 2011/49965

1. Inleiding
Het financieel beleid van Haarlem vraagt op een aantal onderdelen om verheldering
en uitwerking. Daartoe dient bijgevoegde notitie. Een aantal paragrafen uit de
notitie wordt opgenomen in de kadernota 2011.

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit kennis te nemen van de notitie Actualisatie financieel

beleid. Een aantal paragrafen uit de notitie wordt opgenomen in het
jaarverslag 2010 of de kadernota 2011.

2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.
3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.

3. Beoogd resultaat
Verheldering en uitwerking van de volgende onderwerpen:

1. Coalitieakkoord: financiële uitgangspunten
2. Hoe om te gaan met meevallers?
3. Hoe om te gaan met de algemene uitkering
4. Solvabiliteit verbeteren (opdracht BNG)
5. Realiseren materieel evenwicht meerjarenbegroting (betreft met name

achterstallig onderhoud inlopen)
6. Omvang algemene reserve in relatie tot risicomanagement en solvabiliteit
7. Risico’s en verliezen grote projecten (opdracht BNG)
8. Treasury
9. Rol concerncontrol
10. Toetsingscriteria B&W-nota’s

4. Argumenten
--

5. Kanttekeningen
--

6. Uitvoering
Bij elk van de in de notitie opgenomen wordt aangegeven of het slechts dient als
achtergrondinformatie, of dat het wordt opgenomen in de kadernota 2011.

7. Bijlagen
Notitie bouwstenen actualisatie financieel beleid.

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester

Collegebesluit
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Notitie Bouwstenen actualisatie financieel beleid

Inleiding

Op eind 2010 heeft de wethouder Financiën in de wens uitgesproken het financieel beleid op een
aantal punten te willen herijken, c.q. verder uit te willen werken, waarbij bezien zal worden wat
daarvan als kaderstelling in de kadernota 2011 kan worden opgenomen.
De uitwerking treft u hierbij aan.

De bouwstenen van het financieel beleid bestaan uit:

1. Coalitieakkoord: financiële uitgangspunten
2. Hoe om te gaan met meevallers?
3. Hoe om te gaan met de algemene uitkering
4. Solvabiliteit verbeteren (opdracht BNG)
5. Realiseren materieel evenwicht meerjarenbegroting (betreft met name achterstallig onderhoud

inlopen)
6. Omvang algemene reserve in relatie tot risicomanagement en solvabiliteit
7. Risico’s en verliezen grote projecten (opdracht BNG)
8. Treasury
9. Rol concerncontrol
10. Toetsingscriteria B&W-nota’s

1. Coalitieakkoord 2010-2014: financiële uitgangspunten

Achtergrondinformatie.

Deze paragraaf bevat de belangrijkste passages uit het coalitieakkoord waarin expliciet wordt ingegaan
om afspraken t.a.v. de financiën van de gemeente.

T.a.v. bezuinigingen algemeen:
Haarlem zal de komende jaren fors bezuinigen. Tot en met 2018 gaat het om € 35 miljoen, waarvan
€ 26 miljoen is benoemd, met aanvullend een inspanningsverplichting voor nog eens € 9 miljoen aan
ombuigingen. Het totaaloverzicht aan ombuigingen tot en met 2018:

Ombuigingen 2018

Investeringsplafond € 7 mln
Efficiency en interne organisatie € 6 mln
Taken en taakuitvoering € 5 mln
Subsidies en verbonden partijen € 9 mln
Woonlasten en andere inkomsten € 8 mln

Totaal ombuigingen* € 35 mln
* waarvan circa € 26 mln concreet is benoemd

Al met al zullen de ombuigingsmaatregelen gevolgen hebben voor de formatieomvang van de
gemeente Haarlem. Wij schatten het gevolg van alle ombuigingsmaatregelen samen (investeringen,
efficiency, taken en subsidies) op ca 100 fte in de periode 2011 – 2018. In de ombuigingsbedragen is
daarmee rekening gehouden.
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Bij de kadernota 2012 – halverwege de coalitieperiode – wordt, op basis van de geactualiseerde
meerjarenraming, de economische prognoses van dat moment en de feitelijke voortgang van de
ombuigingen, een heroverweging gemaakt en wordt de ombuigingsopgave kritisch bezien.

T.a.v. financiële positie, nieuw beleid en eventuele meevallers:
Een gezonde financiële positie betekent ook dat Haarlem haar forse schuldenlast actief gaat
verminderen.

Aflossing van de schuld door de inzet van opbrengst precario op ondergrondse kabels en leidingen,
leidt tot rentevoordeel, zijnde 5% van de precario opbrengst 2011. Dit zal conform het coalitieakkoord
worden bestemd voor nieuw beleid.

Eventuele meevallers (zoals een overschot op de jaarrekening) worden gebruikt voor het verminderen
van de schuldenlast/verbeteren van de solvabiliteit (50%) en voor zowel nieuw beleid als het gericht
verlagen van de ombuigingsopgave (samen ook voor 50%).

Het nieuwe bestuur zal verschuivingen aanbrengen in komende begrotingen en daarmee ruimte maken
voor de realisering van de visie en beleidsdoelstellingen uit dit coalitieakkoord.

T.a.v. investeringen/investeringsplafond:
Om de kosten van investeringen beheersbaar te houden, wordt een investeringsplafond ingesteld.
Vooralsnog worden de vrijvallende afschrijvingslasten gehanteerd als investeringsplafond. Er wordt
een aantal maatregelen genomen om op termijn binnen dat investeringsplafond te komen. Deze
worden ook al toegepast in het Investeringsplan 2010-2015. Het betekent dat alleen noodzakelijke,
onvermijdbare en 100% rendabele investeringen worden opgenomen in het Investeringsplan.

Onderhoudsinvesteringen worden niet meer geactiveerd en worden versneld afgeschreven.

Van alle investeringen gaan we na of ze daadwerkelijk uitvoeringsgereed zijn in het geplande
begrotingsjaar en van alle uitbreidingsinvesteringen uit het oude Investeringsplan die het point-of-no-
return nog niet zijn gepasseerd gaan we na of ze kunnen worden geschrapt.

T.a.v. efficiency:
Het college legt uiterlijk bij de begroting 2011 een projectplan voor waarin bovenstaande
ombuigingsmaatregelen verder zijn uitgewerkt. Het ombuigingsbedrag van netto € 5,75 miljoen is
taakstellend. De uitgaven voor externe inhuur wordt in de komende jaren teruggebracht met circa € 9
miljoen, waarvan minimaal € 1,5 miljoen direct als voordeel doorwerkt in de financiële
meerjarenraming. Dit bedrag is in de taakstelling verwerkt, alsmede een post van € 0,75 miljoen voor
strategisch budgetteren.

T.a.v. subsidies en verbonden partijen:
Haarlem krijgt tot en met 2018 ruim 15% minder inkomsten van het rijk (= korting van € 27 miljoen
ten opzichte van de algemene uitkering van € 180 miljoen). Dat betekent dat de bijdrage van Haarlem
aan verbonden partijen in deze periode ook gemiddeld met circa 15% kan worden teruggebracht. In de
ombuigingsvoorstellen is taakstellend een bedrag opgenomen van € 5,5 miljoen.

Daarom zal in de begroting van de gemeente een budget worden opgenomen van € 0,5 miljoen om
onderzoek mogelijk te maken met betrekking tot de wijze waarop ombuigingen door de instellingen
kunnen worden geëffectueerd.

Alle subsidies zullen de komende jaren onder de loep worden genomen. We gaan ervan uit dat zo’n
10% (taakstellend € 3 miljoen) kan worden gekort op de subsidieverstrekkingen van Haarlem.

T.a.v. inkomsten:



3

Vanaf 2011 verhogen we de OZB-inkomsten in Haarlem met 3% (boven inflatie) en worden de
afvalstoffenheffing en de rioolheffing kostendekkend gemaakt. Uitgangspunt is dat Haarlem wat
betreft de woonlasten rond het gemiddelde van de grote gemeenten blijft.

De OZB-tarieven van niet-woningen worden opgetrokken naar het gemiddelde niveau van
vergelijkbare gemeenten;

Verdere toepassing van het uitgangspunt kostendekkende heffingen en rechten;

Optimaliseren van inkomsten uit eigendommen;

Kosten van de aanleg van parkeerplaatsen voor minder-validen in rekening brengen. De laagste
inkomens kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding van deze lasten, en in individuele
gevallen kan een beroep worden gedaan op vergoeding uit de Wmo-middelen (sociale overwegingen);

Verhogen van de parkeertarieven met 0,5% (boven inflatie).

2. Hoe om te gaan met meevallers?

Voorstel: verwerken in kadernota (H 3 Totstandkoming van de meerjarenraming 2012-2016;
besluitpunt toevoegen)

De kaderstelling voor deze bestuursperiode heeft plaatsgevonden in het coalitieakkoord 2010-2014
Het oog op morgen, en is verder uitgewerkt in de kadernota 2010. In het coalitieakkoord is bepaald
(zie vorige paragraaf) dat eventuele meevallers (zoals een overschot op de jaarrekening) worden
gebruikt voor het verminderen van de schuldenlast/verbeteren van de solvabiliteit (50%), nieuw beleid
(25%) en het verlagen van de ombuigingsopgave (25%).

Hoewel dit een duidelijke afspraak lijkt, moet ook rekening gehouden te worden met een andere
afspraak uit het coalitieakkoord. Dat luidt dat de ombuigingen over een vijftal clusters wordt verdeeld,
te weten:

- Investeringsplafond € 7 mln
- Efficiency en interne organisatie € 6 mln
- Taken en taakuitvoering € 5 mln
- Subsidies en verbonden partijen € 9 mln
- Woonlasten en andere inkomsten € 8 mln

Hiermee is voor een evenwichtige verdeling van de ombuigingen over de stad gekozen, en wordt
voorkomen dat de ombuigingen eenzijdig op bepaalde doelgroepen wordt afgewenteld.
Het is belangrijk dat bij wijzigingen van de ombuigingstaakstelling door gewijzigd rijksbeleid of
gewijzigde economische omstandigheden, of door meevallers, deze evenwichtige verdeling in stand
blijft.

De uitwerking van het financiële beleid op dit punt betekent dat vastgelegd kan worden dat:
1. De verdeling over de 5 clusters kaderstellend is. Als het saldo totale ombuigingsopgave

wijzigt, dan wijzigt de taakstelling van de 5 clusters navenant.
2. Dit uitgangspunt betekent dan ook automatisch dat meevallers in de baten niet verrekend

kunnen worden met de overige 4 uitgavenclusters
3. 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 solvabiliteit;
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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).

3. Hoe om te gaan met de algemene uitkering?

Voorstel: verwerken in kadernota (H 3 Totstandkoming van de meerjarenraming 2012-2016;
besluitpunt toevoegen)

Over de algemene uitkering uit het gemeentefonds is een uitkering waarvan de gemeente zelf kan
bepalen hoe de middelen worden aangewend. Daarover hoeft geen verantwoording te worden afgelegd
aan het rijk.
Over specifieke uitkeringen daarentegen, moet het rijk wel verantwoording afleggen.
De laatste jaren heeft het rijk specifieke uitkeringen laten opgaan in de algemen uitkering, de
zogenoemde decentralisatie-uitkeringen per onderwerp. Dit heeft tot misverstanden geleid, omdat de
indruk werd gewekt dat de aan de algemene uitkering toegevoegde middelen alleen voor de daarbij
behorende taken mogen worden aangewend. De VNG en BZK (als beheerder van het Gemeentefonds)
hebben aangegeven dat dit niet juist is en dat de gelden in het Gemeentefonds vrij aanwendbaar zijn.

In 2006 heeft het toenmalige college expliciet uitgesproken dat: ‘bij toevoegingen (of onttrekkingen)
aan de Algemene Uitkering voor taakmutaties niet langer wordt uitgegaan van automatische
verrekening met sectoren, maar dit te laten afhangen van het feit in hoeverre de toevoeging (of
onttrekking), gelet op het Haarlemse beleid en het Haarlemse uitgavenniveau op dat beleidsterrein,
strikt nodig is.’
In de partijk betekende dit dat extra gelden alleen ter beschikking wordt gesteld als daartoe een
financieel onderbouwd verzoek – in de vorm van een B&W-nota – wordt ingediend. Er is dus geen
sprake van een automatisme.

Bij de voorbereiding in het college over de memo aan de raad inzake de effecten van de
decembercirculaire en het actualiseren van het meerjarig financieel beeld ten behoeve van de
kadernota 2011, zijn een aantal principeafspraken gemaakt over de wijze waarop tijdens deze
bestuursperiode met specifieke kortingen op onderdelen van de algemene uitkering en de doel- en
decentralisatie-uitkeringen zal worden omgegaan

1. Het college hanteert het uitgangspunt dat de ontvangsten van het rijk voor aangewezen
beleidsterreinen (via doeluitkering of specifieke delen van de Algemene Uitkering) worden
beschouwd als werkbudget voor de gemeentelijke uitgaven op de betreffende beleidsterreinen
(Beleidsregel rijksinkomsten = werkbudget). Daarbij geldt dat:
 extra kortingen van het rijk voor zover als mogelijk binnen het beleidsterrein opgevangen

dienen te worden
 gestreefd blijft worden naar bereiken van doelen en prestaties tegen de laagst mogelijk

kosten en passend binnen het werkbudget
2. voor zover nog geen sprake is van de toepassing van bovenstaande regel (i.c. bij WWB en

WMO) dit met ingang van het lopend jaar zal worden doorgevoerd. De uit deze bijstelling
volgende extra taakstellingen zullen worden opgevangen binnen het totaal van de
bezuinigingsopgave.

4. Solvabiliteit verbeteren (opdracht BNG)

Voorstel: resultaten onderzoek – indien tijdig gereed - verwerken in kadernota (H9, Risico’s,
reserves en voorzieningen en weerstandcapaciteit)
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Er bestaat binnen de raad, het college en binnen de ambtelijke organisatie verwarring wat
solvabiliteitsverbetering inhoudt. Het begrip solvabiliteit is binnen de publieke sector een niet veel
gehanteerd begrip. Bij het solvabiliteitsvraagstuk is de vraag aan de orde of de onderneming
voldoende eigen vermogen heeft om in geval van liquidatie alle verschaffers van vreemd vermogen
hun leningen terug te betalen. De solvabiliteitsverhouding geeft aan hoeveel groter het totale
vermogen is in vergelijking met het vreemde vermogen. Het geeft dus aan hoe belangrijk het vreemde
vermogen voor de financiering van de onderneming is. Voor de solvabiliteitsverhouding worden twee
formules, overigens van elkaar afgeleid, gehanteerd:

Wanneer de uitkomst van deze berekening groter is dan 200%, is de onderneming solvabel.

Wanneer de uitkomst van deze berekening groter is dan 100%, is de onderneming solvabel.

Naast de solvabiliteitsverhouding wordt doorgaans ook de solvabiliteitsratio gehanteerd. Met de
solvabiliteitsratio wordt aangegeven welk deel van het totale vermogen bestaat uit eigen vermogen.
Het geeft dus aan hoe belangrijk het eigen vermogen voor de financiering van de onderneming is.

Hoe hoger de ratio, hoe solvabeler de onderneming is. Doorgaans wordt een minimumnorm
gehanteerd die ligt tussen de 0,25 en 0,50.

Als gevolg van de eigenheid van gemeenten is de vraag of de gemeente in het geval liquidatie in staat
is om alle verstrekkers van vreemd vermogen hun leningen terug te betalen, niet de meest voor de
hand liggende. Immers, liquidatie van een gemeente zal niet plaats vinden. De solvabiliteitsverhouding
is derhalve niet veelzeggend. En bij de bepaling van de solvabiliteit komen ook praktische problemen
als gevolg van de eigenheid van de gemeenten om de hoek kijken. De solvabiliteit wordt positief
beïnvloed door een grote omvang van activa. De gemeente kent (in tegenstelling tot ondernemingen),
naast activa van economisch nut ook activa van maatschappelijk nut. Met betrekking tot die laatste
doemen minimaal twee problemen op. Ten eerste het probleem rondom de waardering ervan. Immers
bij liquidatie kunnen deze activa niet worden verkocht. Ten tweede de voorkeur dat het BBV
uitspreekt om juist deze activa niet te activeren, terwijl activa met maatschappelijk nut nog steeds op
de balans zijn opgenomen. Moeten bij de bepaling van de solvabiliteit deze activa worden
uitgezonderd? Vaak worden deze activa juist gefinancierd met vreemd vermogen.

De aanleiding van de solvabiliteitsdiscussie binnen Haarlem is ingegeven vanuit het volume van de
leningenportefeuille. Binnen de gemeente bestaan verschillende meningen over de gewenste
vermogenspositie en de hoogte van de leningenportefeuille. In het algemeen is het zo, en dat geldt ook
binnen de gemeente Haarlem, dat gemeenten alert zijn op rentebetalingen als gevolg van de
noodzakelijk geachte externe financiering. Hetgeen wordt versterkt als gevolg van het afnemen van de
mogelijkheden om intern te financieren door enerzijds afnemende/tegenvallende opbrengsten uit de
grondexploitaties en inkomsten uit het gemeentefonds, anderzijds door hogere uitgaven. Gemeenten
kunnen zich door hun hoge kredietstatus zonder problemen financieren. Nadeel van deze kredietstatus
is dat dit kan leiden tot een groot volume van de leningenportefeuille. Het controlemechanisme van de

http://nl.wikipedia.org/wiki/Liquidatie_(financieel)
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gemeente(raad) ligt in de systematiek van de sluitende (meerjaren)begroting. In aanvulling hierop
gelden de kasgeldlimiet en de renterisiconormering als percentage van het begrotingstotaal.

Om eenduidigheid te creëren in beeld wat de gewenste vermogenspositie en de hoogte van de
leningenportefeuille zou moeten zijn en de daarbij te hanteren relevante ratio’s, is de BNG gevraagd
om hier onderzoek naar te doen. Tijdens het onderzoek wordt ook gekeken naar andere 100.000+
gemeenten. Deze benchmarkgegevens dragen bij aan het in een bredere context kunnen plaatsen van
de discussie. De verwachting is dat in maart 2011 dit onderzoek zal zijn afgerond.

5. Omvang algemene reserve in relatie tot risicomanagement en solvabiliteit

Voorstel: verwerken in kadernota (H9, Risico’s, reserves en voorzieningen en
weerstandcapaciteit)

Binnen de reserves wordt onderscheid gemaakt naar de algemene reserve (verplicht (artikel 43 Besluit
Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)) en bestemmingsreserves. De
algemene reserve heeft een algemeen karakter en is vrij aanwendbaar. Voor het gebruik van de
algemene reserve is, zoals voor alle reserves, altijd een expliciet raadsbesluit vereist.

De algemene reserve is het vrij besteedbare eigen vermogen van de gemeente. Deze reserve heeft als
belangrijkste functie het vormen van een buffer voor financiële tegenvallers. Tekorten en overschotten
op de jaarrekening komen ten laste respectievelijk ten gunste van de algemene reserve. De
noodzakelijke hoogte van de algemene reserve wordt mede bepaald aan de hand van het
weerstandsvermogen van de gemeente. Een hogere algemene reserve heeft een positief effect op de
solvabiliteit. De provincie toetst of de algemene reserve het gewenste niveau heeft.

Het risicomanagement behoeft binnen de gemeente Haarlem verdere doorontwikkeling. Momenteel
kan vanuit de risico-inventarisatie niet met zekerheid geconcludeerd worden of de belangrijkste
risico’s daadwerkelijk in beeld zijn of niet. De vraag of het weerstandsvermogen toereikend is, kan
daardoor niet met zekerheid worden beantwoord. Bovendien heeft risicomanagement geen inbedding
in de reguliere planning- en controlcyslus. Monitoring op de maatregelen vindt daardoor onvoldoende
plaats. Voor doorontwikkeling is initiatief, commitment en prioriteitstelling vanuit de directie
noodzakelijk. Vanuit concerncontrol zal in 2011 een voorstel aan de directie worden gedaan om een
impuls te geven aan het risicomanagement.

6. Treasury

Voorstel: aanpassingen in treasurystatuur vermelden in kadernota (H9, Risico’s, reserves en
voorzieningen en weerstandcapaciteit)

De raad heeft de kaders voor het treasurybeleid vastgelegd in het treasurystatuut. Het college voert het
treasurybeleid uit.
Op hoofdlijnen geldt dat de beleidsmatige treasuryactiviteiten zijn ondergebracht bij concerncontrol en
de uitvoerende taken bij de hoofdafdeling Middelen en Services/Financiën. Specifiek is de
bevoegdheid (besluitvorming en aangaan) tot het aangaan en verstrekken van korte financiering
gemandateerd aan M&S/Financiën. De concerncontroller besluit over het aangaan, verstrekken en
garanderen van lange financiering; M&S/Financiën voert dit uit.
Het Haarlemse treasurybeleid is risico-arm. Ingeval Haarlem over overtollige middelen zou
beschikken wordt alleen geld uitgeleend aan de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en de
Nederlandse Waterschapsbank (NWB).

http://www2.nijmegen.nl/content/189974/besluit_begroting_en_verantwoording_provincies_en_gemeenten_bbv
http://www2.nijmegen.nl/content/191239/bestemmingsreserve
http://www2.nijmegen.nl/content/188262/jaarrekening
http://www2.nijmegen.nl/content/189857/weerstandsvermogen_paragraaf
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Om tot een goede afstemming en besluitvorming te komen is een treasurycommissie ingesteld. De
treasurycommissie bestaat uit de wethouder Financiën, de concerncontroller en medewerkers van de
afdelingen concerncontrol en Financiën.
Eind 2009 is een audit treasury uitgevoerd. Hieruit kwamen enkele onduidelijkheden in het
treasurystatuut en een aantal inconsistenties tussen het treasurystatuut, het mandateringsbesluit en de
procesbeschrijving treasury naar voren. De directie heeft in 2010 besloten dat de genoemde kaders
aanpassing behoeven.
Het treasurystatuut is nog niet aangepast, omdat het vorige college werkte aan een nieuw leningen- en
garantiebeleid, dat ook tot aanpassingen zou leiden. De treasurycommissie heeft in november 2010
echter besloten dit nieuwe beleid niet verder in het besluitvormingsproces te brengen, omdat in het
Coalitieakkoord “Met het oog op morgen” het niet meer verstrekken van leningen en geven van
garanties ook wordt genoemd (behoudens eerdere toezeggingen worden geen garanties en leningen
verstrekt).
De planning is om in het komende Kadernota-traject het treasurystatuut, met name technisch, aan te
passen.

7. Realiseren materieel evenwicht meerjarenbegroting (betreft met name achterstallig
onderhoud inlopen)

Achtergrondinformatie
Volgens artikel 203 van de Gemeentewet behoeft de begroting van een gemeente goedkeuring indien
deze naar het oordeel van GS niet in evenwicht is en het volgens de meerjarenraming niet aannemelijk
is dat het evenwicht binnen de eerstvolgende jaren tot stand wordt gebracht. Dit is het zogenaamde
preventieve toezicht. Als de begroting naar het oordeel van GS in evenwicht is en als die niet in
evenwicht is maar het volgens de meerjarenraming aannemelijk is dat het evenwicht binnen de
eerstvolgende jaren tot stand wordt gebracht, behoeft de begroting van een gemeente geen
goedkeuring en is er sprake van repressief toezicht. De begroting moet niet alleen formeel
boekhoudkundig, maar ook materieel in evenwicht zijn. Dit houdt in dat de structurele lasten en de
daar tegenoverstaande structurele baten tenminste met elkaar in evenwicht zijn. Dit geldt ook voor de
eenmalige lasten en de eenmalige baten. In het gemeenschappelijk financieel toezichtkader Zichtbaar
Toezicht zijn de belangrijkste uitgangspunten weergegeven ter bepaling van het evenwicht in de
begroting. De financiële vertaling van de beheerplannen kapitaalgoederen (onderhoudsbudgetten) in
de begroting en de meerjarenraming is daarbij een belangrijk aspect.

Momenteel is een nota over scenario’s in het beheer en onderhoud in de stad aan het college
voorgelegd ter besluitvorming. In die nota is, conform coalitieakkoord, onder andere aangegeven dat
in de komende jaren tot en met 2013 getracht wordt het achterstallig onderhoud in te lopen. De
omvang van het achterstallig onderhoud is essentieel in de boordeling of de gemeente een materieel
evenwichtige meerjarenbegroting kent. Immers achterstallig onderhoud is een ‘stil’ tekort op de
begroting.

8. Risico’s en verliezen grote projecten (opdracht BNG)

Voorstel: voortgang 213a-onderzoek VTU/VAT wordt opgenomen in kadernota (H8,
Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken)

Herijking van de grote projecten en de risico’s daar uit voortvloeiende vindt momenteel plaats. Vanuit
concerncontrol is aangegeven dat te laten begeleiden vanuit de BNG als professional op dat gebied.
Momenteel bevindt zich dat in een oriënterende fase. Vooralsnog zal door de BNG een pilot worden
gedaan waarbij een aantal grote projecten wordt geanalyseerd waardoor het effect van keuzes op
gemeentelijke doelstellingen breed worden bepaald. Een informatienota richting de raad is in de maak
waarin de verschillende soorten problemen die projecten ondervinden uiteen worden gezet.
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Dit jaar zullen ook afspraken worden gemaakt over de sturing op ambtelijke begeleiding binnen
investeringsprojecten en grondexploitaties. Er wordt gewerkt aan een 213a onderzoek waarmee meer
inzicht zal worden verkregen in de doelmatigheid en doeltreffendheid op dit gebied binnen de
gemeente Haarlem.

9. Activabeleid en investeringscommissie

Informatie is opgenomen in de concept-B&W-nota Activabeleid en komt gedeeltelijk terug in het
Investeringsplan.

Gemeentelijke regels met betrekking tot de activa zijn opgenomen in de Haarlemse financiële
beheersverordening. Een nadere uitwerking van de regels met betrekking tot de activa zijn opgenomen
in de door het College van B&W vastgestelde nota “Investeren in Haarlem: hoe gaat dat?”.

Aangezien de nota “Investeren in Haarlem: hoe gaat dat?” is verouderd, is een nieuwe nota
activabeleid opgesteld. Actualisatie van de nota draagt bij tot de verbetering van het planning- en
controlinstrumentarium van de gemeente Haarlem en draagt daarmee bij aan het ‘in control’ zijn van
de gemeente.Daarnaast zal het uitvoeren van de regels (o.a. het instellen van een investeringsplafond),
zoals opgenomen in de nota activabeleid ook bijdragen tot een betere beheersing van het
investeringsvolume. Dit heeft een positief effect op de gewenste verbetering van de solvabiliteit.

Voor de toetsing van de investeringen is een investeringscommissie in het leven geroepen. De
investeringscommissie bestaat uit drie wethouders, een directeur, de concerncontroller en een
medewerker van de afdeling concerncontrol. Hoofdafdelingsmanagers worden, indien noodzakelijk,
uitgenodigd om toelichting te geven en vragen te beantwoorden.

Doel van de investeringscommissie is om tijdig te overzien wanneer grote uitgaven worden gedaan.
Daarnaast zal de voor 2011 nieuw op te stellen inkoop- en aanbestedingskalender periodiek in de
investeringscommissie aan de orde komen. Hierdoor zal er grip worden gehouden op de te realiseren
inkooptaakstelling.

10. Rol concerncontrol

Achtergrondinformatie

De besturingsfilosofie en daar van afgeleid de rol van concerncontrol zijn verankerd in het
Organisatiestatuut van de gemeente, zoals dat als uitkomst van een heel reorganisatieproces
(“Masterplan Organisatie in verandering”) werd vastgesteld en in werking trad op 1 januari 2008.

Integraal management
Het organisatiestatuut van 1 januari 2008 geeft als definitie voor Integraal management:
“een managementconcept dat is gebaseerd op het uitgangspunt dat de manager, binnen vastgestelde
kaders, verantwoordelijk is voor het realiseren van de door het bestuur gestelde doelen met de ter
beschikking gestelde middelen”.

Middelen
Onder middelen worden verstaan:
“zowel personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering en huisvesting
(PIOFAH), als communicatie en juridische zaken”.

Als een van de algemene bepalingen voor de sturing van de organisatie geldt:
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Art. 4 lid 3: “De hoofdafdelingen en hun afdelingen en bureaus worden geleid volgens de principes
van integraal management, binnen de kaders van dit Organisatiestatuut.”

Brede control
Art 9. statuut:
lid 2. “De algemeen directeur is verantwoordelijk voor een goede voorbereiding van beleidsvoorstellen
voor het college of de burgemeester en, na besluitvorming, een goede uitvoering van de genomen
besluiten op basis van een gemeentebrede eenheid van beleid en middelen”.
Lid 4:“de algemeen directeur voert deze taak uit in nauw overleg met de overige directieleden”.
Art. 11 lid 1.: “de directie heeft gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de gehele organisatie, met
de algemeen directeur als eindverantwoordelijke”.
lid 3: “de directie stelt, met inachtneming van de bevoegdheden van het college, gemeentebrede kaders
en richtlijnen vast”.

Artikel 13 (hoofdtaken concernstaf):
lid 1.: “de concernstaf heeft de volgende taken:
* ondersteunen van de directie bij het leiding geven aan de organisatie
* ondersteunen van het college bij de uitvoering van de bestuurstaak;
* uitvoeren van de controlfunctie
* afstemmen van het besluitvormingsproces met de griffie”.

Art. 13 lid 2: “de controlfunctie (hoofdtaak) van de concernstaf bestaat uit kaderstelling en control ten
behoeve van het college van BenW en de directie; voorts uit coördinatie van de uitvoering van de
hoofdprocessen planning en control”;
lid 3: “namens de directie ziet de concernstaf er op toe dat adviezen en plannen voor het bestuur
voldoen aan de gestelde kaders en de uitgangspunten van het strategisch beleid, coördinatie en
integraliteit”.
Art. 15 (verantwoordelijkheden en bevoegdheden concerncontroller) bepaalt o.m.:
”De concerncontroller is verantwoordelijk voor een doelmatige en effectieve uitvoering van de brede
controlfunctie en de gemeentebrede ontwikkeling hiervan”.
“De brede control” wordt in art. 1 van het statuut bij de begripsbepalingen omschreven als: “de control
van zowel middelen als het beleid”.

11. Toetsingscriteria B&W-nota’s

Achtergrondinformatie

In 2009 hebben CC en BMO een toetsingskader B&W-nota’s opgesteld. Dit toetsingskader wordt
vooral gebruikt bij het beoordelen van nota’s door de controllers van CC en de adviseurs
besluitvormingsprocessen van BMO.

Eind 2010 heeft Concerncontrol heeft het toetsingskader B&W-nota’s ingekort en aangescherpt (zie
bijlage).

Het toetsingcriteria is ‘slechts’ een samenvatting en een hulpmiddel. Het vloeit logischerwijs voort uit
kaderstellende nota’s, precesafspraken en inhoudelijke eisen die aan B&W-nota’s worden gesteld, en
die in verschillende stukken zijn vastgelegd. Inhoudelijk bevat het toetsingskader dus geen nieuwe
eisen.
Het is belangrijkrijk dat een nota niet pas op het allerlaatste moment wordt afgezet tegenover de
criteria, maar dat de auteur zich vroegtijdig laat adviseren door o.a. de controller. Dat geldt te meer bij
politiek of financieel belangrijke onderwerpen. Bij dat advies worden uiteraard dezelfde criteria
gehanteerd.

CS/CC/15 februari 2011
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A. Procedureel Zijn de volgende partijen betrokken bij het opstellen van de nota: Toelichting
1. Is de controller van de hoofdafdeling betrokken geweest bij het opstellen van deze nota?

(de paraaf van de controller moet op geleideformulier staan)
ja/nee/nvt

2. Zijn de volgende partijen betrokken bij het opstellen van de nota?
- andere afdeling(en) binnen hoofdafdeling (vermelden op geleideformulier) ja/nee/nvt
- andere hoofdafdeling(en) (vermelden op geleideformulier) ja/nee/nvt
- MenS, afdeling Financiën (vermelden op geleideformulier) ja/nee/nvt
- MenS, afdeling Juridische zaken (vermelden op geleideformulier) ja/nee/nvt
- MenS, afdeling HRM en/of KenC (vermelden op geleideformulier) ja/nee/nvt
- MenS, afdeling Communicatie (vermelden op geleideformulier) ja/nee/nvt
- OR/GO (indien van toepassing expliciet vermelden in de nota) ja/nee/nvt
- externe partijen (indien van toepassing expliciet vermelden in de nota) ja/nee/nvt
Nog iets met MT/DT? ja/nee/nvt

B. Algemeen Toelichting
1. Wordt het doel van de nota aangegeven (wat is het probleem of de aanleiding)? ja/nee/nvt
2. Zijn de besluiten concreet, volledig en zakelijk weergegeven? ja/nee/nvt
3. Zijn de financiële en/of personele en/of juridische consequenties in een besluitpunt opgenomen?

Bevat de nota een financiële paragraaf en een risicoparagraaf?
ja/nee/nvt

3. Is duidelijk aangegeven of het besluit ter informatie/ter bespreking naar de commissie of via de
commissie naar de raad moet worden gestuurd?

ja/nee/nvt

4. Is het besluit een bevoegdheid van het college of de raad en wordt dit uitgelegd? (zie het
Protocol actieve informatieplicht)

ja/nee/nvt

5. Hoe zijn of worden extern betrokkenen geïnformeerd? Is sprake van participatie/inspraaktraject? ja/nee/nvt

C Beleidsinhoudelijk Toelichting
1. Past de nota binnen bestaande beleidskader (bv. Toekomstvisie, coalitieakkoord,

programmabegroting)? Is dat in de nota expliciet vermeld?
ja/nee/nvt

2. Sluiten de beoogde resultaten van het beleid aan bij de programmabegroting? Is in de nota
aangegeven welk programma/beleidsveld/doel/prestatie het betreft?

ja/nee/nvt

3. Zijn de beoogde resultaten van het beleid (doelen, prestaties en streefwaarden uit de
programmabegroting) SMART weergegeven?
(SMART = Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden)

ja/nee/nvt

4. Indien sprake is van meerjarig beleid, is dit dan ook vertaald naar beleid per jaarsnede? ja/nee/nvt
5. Zijn de streefwaarden voor de indicatoren (maatschappelijke effecten en/of doelen en/of ja/nee/nvt
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prestaties reëel? Kan er worden gemeten wat er gemeten moet worden?
6. Is aangegeven wanneer het beleid wordt geëvalueerd? ja/nee/nvt

D Financieel Toelichting
1. Heeft de nota financiële gevolgen? Zijn de financiën juist, volledig en consistent doorgerekend?

Zijn de financiële uitgangspunten aannemelijk?
ja/nee/nvt

2. Leidt de nota tot een wijziging van programmabegroting of de werkbegroting? Zo ja, dan MOET
een (met MenS, afdeling Financiën afgestemde) begrotingswijziging zijn bijgevoegd. Sluit de
begrotingswijziging aan op de bedragen die in de nota zijn vermeld? Zijn evt. BTW-aspecten
juist verwerkt?

ja/nee/nvt

3. Heeft de nota gevolgen voor de formatie/capaciteit? Zo ja, past dit binnen het formatieplan? N.b.
juiste verwerking!

ja/nee/nvt

4. Zijn de lasten en de dekking duidelijk aangegeven en zijn deze aannemelijk? Is behalve met
incidentele kosten ook rekening gehouden met structurele en bijkomende kosten?

ja/nee/nvt

5. Zijn er baten (inkomsten, subsidies of bijdragen van derden) en zijn deze aannemelijk? ja/nee/nvt
6. Is er een subsidieregeling in beeld voor dit onderwerp? Zo ja, is de subsidioloog hierbij

betrokken? N.b. formulering!
ja/nee/nvt

7. Is de dekking en voorgestelde financiële verwerking conform de kaders en richtlijnen (BBV,
Inkoop- en aanbestedingsbeleid, nota Activabeleid (incl. afschrijvingstabel), nota Reserves en
voorzieningen, …)?

ja/nee/nvt

8. Indien sprake is van een meerjarig beleid/project, is er een bestedingsplan en zijn de structurele
affecten meegenomen?

ja/nee/nvt

9. Zijn er meerjarige effecten die buiten de meerjarenraming vallen? ja/nee/nvt
10. Is er een kosten/batenanalyse gemaakt? Zijn hierbij duurzaamheidsaspecten (zowel financiële

duurzaamheid als duurzaam i.r.t. het milieu) meegenomen?
ja/nee/nvt

E Risico’s Toelichting
1. Is de risicoparagraaf uitgewerkt conform de programmabegroting? N.b. toelichten ja/nee/nvt
2. Zijn de risico’s geduid (financieel, juridisch, politiek)? ja/nee/nvt
3. Zijn er (beheers)maatregelen aangegeven om het risico te beperken, en is aangegeven of en hoe

de effectiviteit van deze maatregelen wordt gemeten?
ja/nee/nvt

4. Heeft de nota effect op de bestaande werkprocessen? ja/nee/nvt
5. Heeft de nota effect op het bestaande IC-plan? ja/nee/nvt


