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Raadsvragen Programmabegroting 2012-2016

DOEL: Besluiten
Met het oog op de behandeling van de begroting is de raad – zoals gebruikelijk - in de gelegenheid
gesteld om vooraf schriftelijk vragen in te dienen.
De fracties van D66, PvdA, GLH, VVD, SP, CDA, Trots op Nederland en Haarlem Plus hebben van
deze gelegenheid gebruik gemaakt. De antwoorden van het college op de vragen treft u bijgevoegd aan.

B&W
1. Het college besluit tot vaststelling van de antwoorden op de vragen over de programmabegroting
2012-2016 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 raad.
5. De antwoorden worden betrokken bij de raadsbehandeling van de programmabegroting 2011 van 7
tot en met 10 november 2011.
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Onderwerp: Beantwoording raadsvragen n.a.v. programmabegroting 2012-2016
Reg. Nummer: 2011/370906
Inleiding
Met het oog op de behandeling van de programmabegroting 2012-2016 is de raad –
zoals gebruikelijk - in de gelegenheid gesteld om vooraf schriftelijk vragen in te
dienen. De fracties van D66, PvdA, GLH, VVD, SP, CDA, Trots op Nederland en
Haarlem Plus 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
programmabegroting 2012-2016 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 raad.
5. De antwoorden worden betrokken bij de raadsbehandeling van de
programmabegroting 2011 van 7 tot en met 10 november 2011.
Beoogd resultaat
Door middel van deze nota worden de raadsvragen over de programmabegroting
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 programmabegroting 2012-2016.
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Raadsvragen programmabegroting 2012-2016

Inleiding

In dit boekje treft u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die door de raad zijn gesteld over de
programmabegroting 2012-2016. Er zijn totaal 214 vragen ingediend door de fracties van D66, PvdA,
GLH, VVD, SP, CDA, Trots op Nederland en Haarlem Plus.

Bijlage
In de bijlage zijn behorende bij vraag D66-13 twee tabellen opgenomen over vrijval kapitaallasten en
investeringsvolume, cf. IP 2011-2016. Behorende bij vraag SP28 is het overzicht subsidieplafonds als
bijlage opgenomen.

Inhoudsopgave
CDA (vraag 1-28)
D66 (vraag 29-51)
GLH (vraag 52-80)
HP (vraag 81-92)
PvdA (vraag 93-141)
SP (vraag 142-190)
Trots (vraag 191-191)
VVD (vraag 192-214)
Bijlagen

Blz.
3
8
13
18
20
31
41
41
47
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Nr.
1

Fractie en
nr.
CDA01

2

CDA02

3

CDA03

4

CDA04

Blz.3

PH

Prg.4 Vraag

PH

Bij de kadernota 2011 is de Motie ‘Aflossing schuld’ –
Lange termijn’ aangenomen, die het college verzocht “de
werkvoorraad onderhoud te betrekken bij het beleid dat
ontwikkeld zal worden ten einde op de lange termijn te
kunnen voldoen aan de genormeerde schuldratio.”. Op
welke wijze is in de begroting 2012 uitvoering gegeven aan
deze motie?

PH

De gemeente Amsterdam heeft ervoor gekozen een
zogenaamde stresstest uit te voeren op de gemeentelijke
begroting. Is dit overwogen voor Haarlem en welke
afweging is hierin gemaakt?

35

PH

35

PH

De begroting kent een PM post voor ‘Herverdeling
gemeentefonds en doorwerking rijksbezuinigingen’. Kan
het college naar benadering aangeven uit welke onderdelen
deze post bestaat (WWNV, AWBZ, Jeugdzorg, SW) en
(eveneens naar benadering) welke nadelige effecten het
college per post verwacht.
Het voordeel op de meerjarenbegroting, oplopend tot bijna
12 miljoen in 2016 dient naar het oordeel van het college te
worden gereserveerd als buffer voor het opvangen van de
rijksdecentralisaties. Is bekend hoe andere gemeenten van
vergelijkbare omvang hiermee omgaan?

Antwoord
In de begroting 2012 is het korte termijn beleid verwerkt. Het
korte termijn beleid is geformuleerd na het ontstaan van de motie
en houdt in dat de precariogelden toegevoegd worden aan de
algemene reserve. Daardoor ontstaat een positieve kasstroom die
gebruikt wordt om de schuldenlast minder meer te laten stijgen.
Deze positieve kasstroom is verwerkt in de overzichten van de
paragraaf financiering in de begroting 2012.
De werkvoorraad onderhoud wordt betrokken bij het lange
termijnbeleid. Hierop komt het college terug bij (de herijking van)
de Kadernota 2012.
De stresstest gemeenten is ontwikkeld door Deloitte en wil het
inzicht in de financiële flexibiliteit van de gemeente geven. Een
greep uit de stressindicatoren: schuldpositie, reservepositie, vaste
activa -/- reserves, voorzieningen, garantstellingen, rentelasten,
grondexploitaties, reserve ontwikkeling etc. Naar onze mening
biedt de stresstest nauwelijks meerwaarde, omdat veel van deze
indicatoren betrokken zijn en worden bij de bepaling van de netto
schuldpositie, bij het ontwikkelen van normen van indicatoren die
samenhangen met de schuldpositie en het te ontwikkelen beleid
om te voldoen aan de normering van de indicatoren.
Op grond van de huidige informatie van rijkszijde is dat nog niet
mogelijk, reden waarom een pm-raming is opgenomen. Bij (de
herijking van) de Kadernota 2012 zal het college op basis van de
dan beschikbare informatie een zo goed mogelijke inschatting
maken van de financiële gevolgen van het rijksbeleid.
Gelet op de beperkte tijd die beschikbaar is voor het beantwoorden
van de vragen is slechts een kleine steekproef mogelijk geweest
met vergelijkbare gemeenten (Amersfooort, Zaanstad, Dordrecht
en Arnhem). Daaruit blijkt dat die gemeenten grote bezuinigingen
doorvoeren en/of belastingen verhogen. Vaak worden de
mogelijke effecten van decentralisaties pm geraamd, net als in
Haarlem. Daarbij heeft Haarlem enige ruimte om nadelige effecten
op te vangen; bij andere gemeenten lijkt het er op dat toekomstige
nadelen gaan leiden tot extra bezuinigingen.
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Blz.3

PH

5

Fractie en
nr.
CDA05

35

PH

6

CDA06

35

PH

7

CDA07

37

RD

8

CDA08

37

PH

9

CDA09

37

JH
PH

Nr.

Prg.4 Vraag

Antwoord

Het voordeel op de meerjarenbegroting, oplopend tot bijna
12 miljoen in 2016 dient naar het oordeel van het college te
worden gereserveerd als buffer voor het opvangen van de
rijksdecentralisaties. Dit is echter ook als risico opgenomen
in de risico-inventarisatie (en daarvoor gedekt in het
weerstandsvermogen). Wordt hier mogelijk op twee
plaatsen hetzelfde risico gedekt?

Het verschil tussen de meerjarige reeks pm posten en de positie
van het rijkseffect in de bufferfunctie is, dat de pm posten een
structurele en de bufferfunctie een incidentele functie heeft. Een
meerjarige beleidsuitgave mag immers niet gedekt worden uit de
algemene reserve. De bufferfunctie is van betekenis voor het
opvangen van rijkseffecten die niet direct in
begrotingsmaatregelen omgezet kunnen worden. Het effect van de
extra korting van € 1,8 miljoen bij de septembercirculaire 2011 is
daar een mogelijk voorbeeld van.
‘Realisatie nog in te vullen taakstellingen’ staat opgenomen Alle taakstellingen (zowel de taakstellingen die zijn ingevuld als
als een ‘nadelige’ PM post. Is de realisatie van nog in te
die nog niet zijn ingevuld) zijn opgenomen in de meerjarenraming.
vullen taakstellingen niet juist voordelig?
Op het moment dat een taakstelling niet wordt gerealiseerd
betekent dit een nadeel.
Gesteld wordt dat meer uren zijn toegerekend aan de
Om in de toekomst de kapitaalslasten te verminderen heeft in 2011
reguliere begroting. Feitelijk is dit een overschrijding van
een overheveling van € 4,2 miljoen plaats gevonden van de
de begroting. Waarom kiest het college er niet voor het
investeringsbudgetten naar de exploitatiebegroting. Aan deze
aantal uren terug te brengen? Gesteld wordt dat het een
investeringsbudgetten worden ook uren toegerekend. In 2011 is
verschuiving van uren vanuit onderhoudsinvesteringen
daarmee de exploitatiebegroting opgehoogd met € 4,2 miljoen en
betreft. Waar vinden we de vrijval van deze uren aan de
het investeringsbudget met hetzelfde bedrag verlaagd. Per abuis
kant van onderhoudsinvesteringen?
zijn de toegerekende uren (€ 394.000) bovenop dit bedrag
gekomen, terwijl deze onderdel zijn van de overheveling. In de 1e
bestuursrapportage 2012 wordt dit gecorrigeerd. Tevens liggen de
uurtarieven iets hoger dan het afgelopen jaar.
Door de ‘Correctie ombuigingen jaarschijf 2016’ ziet het
De correctie in 2016 is verwerkt in en maakt onderdeel uit van de
beeld er voor 2016 bijna 4 mln beter uit dan bij de
nieuwe meerjarenraming. Op blz. 35 van de begroting wordt bij
deze meerjarenraming een voorbehoud gemaakt. Veel
Kadernota 2011. Is het college van mening dat ook voor
deze 4 mln geldt dat zij dienen ter dekking van de PM aan
ontwikkelingen die op de gemeente afkomen zijn onzeker.
komende rijksbezuinigingen?
Hiervoor zijn pm posten opgenomen. Omdat de bijna € 4 miljoen
onderdeel uitmaakt van de meerjarenraming kan deze dus niet
meer worden ingezet als dekking van de pm posten.
In de Bestuursrapportage 2011-1 werd voorgesteld (p. 10)
Deze vindt u terug in de 2e bestuursrapportage 2011 die u
om de taakstelling formatiereductie van de hoofdafdeling
inmiddels heeft ontvangen.
Dienstverlening te verlagen met € 56.360,-,. De wethouder
Financiën heeft n.a.v. vragen hierover van het CDA
toegezegd dit terug te draaien. Waar vinden wij dit terug in
deze begroting, danwel in de bestuursrapportage II (nog
niet verstrekt).
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Blz.3

PH

10

Fractie en
nr.
CDA10

39

PH

Hoe verhoudt de ontwikkeling van de algemene reserve
zoals weergegeven op p. 39 zich met de ‘ontwikkeling
opgenomen vaste schuld’ op p. 174, waarin volgens
toelichting van de wethouder financiën de precariomiddelen zijn verwerkt?

11

CDA11

39

PH

12

CDA12

65

BS

2.1

13

CDA13

67

BS

2.2

14

CDA14

83

JN

4.1

Bij de behandeling van de kadernota 2011 is besloten om
de 500.000 onttrekking tbv van het financiële beeld uit de
WMO-reserve, elders te dekken. Waar vinden wij dit terug
in deze begroting, danwel in de bestuursrapportage II (nog
niet verstrekt).
Onderaan p. 65 staat aangegeven dat vanaf 2011 het ‘aantal
aangehouden jeugdige verdachten’ wordt gebruikt als
prestatieindicator. Deze prestatieindicator is door het
college bij de begrotingsbehandeling 2011 in reactie op een
motie van het CDA voorgesteld. De prestatieindicator komt
echter niet terug in te tabel op p. 66. Waarom niet?
Bij de vaststelling van de bezuinigingen op de VRK heeft
de burgemeester aangegeven dat hij zich in zijn rol van
burgemeester van Haarlem wel degelijk zorgen maakte om
de effecten van de bezuiniging. Zouden de bezuinigingen
op de VRK niet geleid moeten hebben tot bijstelling van
ambities op de prestatie-indicatoren?
Nog geen enkel jaar is de streefwaarde voor de
effectindicator ‘Haarlemmers zijn (zeer) tevreden over
voorzieningen voor jongeren in de buurt’ gerealiseerd.
Welke extra inzet gaat het college doen om de streefwaarde
voor 2012 te realiseren?

Nr.

15

CDA15

86

JH

Prg.4 Vraag

4.3

Gesteld wordt dat de realisatie van een nieuwe
Badmintonhal prioriteit heeft, zodra de financiële middelen

Antwoord
In de weergave van het verloop van de algemene reserve is de
structurele toevoeging vanwege de precariogelden zichtbaar
gemaakt. In het verloop van de schuldenpositie is de mutatie van
de positieve kasstroom vanwege de precariogelden één van de drie
belangrijke kasstroommutaties, naast investeringen en
grondexploitaties.
Deze vindt u terug in de 2e bestuursrapportage 2011 die u
inmiddels heeft ontvangen.

Bij deze prestatie is nu nog gekozen voor de indicator ‘aantal
overlast gevende jeugdgroepen’. Hiermee wordt meer de relatie
gelegd tussen effect en prestatie. Het aantal aangehouden jeugdige
verdachten kan immers zowel het resultaat zijn van inspanningen
van de politie (de inzet), maar ook van een toename van het aantal
overlastgevende groepen zelf (het probleem).
De in de programmabegroting genoemde indicatoren worden niet
beïnvloed door de ombuigingen die in de menukaarten zijn
voorgesteld.

Het omnibusonderzoek Haarlem 2010 leert dat het percentage
bewoners dat in 2010 tevreden was over jongerenvoorzieningen in
hun buurt met 32% enigszins beter is dan de score van 29% uit
2009. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat 40% van de jeugd zelf
tevreden is over de jongerenvoorzieningen in hun buurt. Onder
jongerenvoorzieningen verstaan we ook sport-, scouting-,
cultuurvoorzieningen.
In 2011 is de definitieve jongerenvoorziening in een
multifunctioneel gebouw in Delftwijk in gebruik genomen. In
Schalkwijk wordt jongerenvoorziening Futurzz weer gebruikt, na
investering in het gebouw.
Op dit moment wordt berekend wat het resultaat is op de jaarlijkse
begroting door de btw teruggave sportaccommodaties, na aftrek
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Nr.

Fractie en
nr.

Blz.3

PH

Prg.4 Vraag
dit toelaten. Het CDA is verheugd over deze prioritering.
Het begrip ‘zodra de financiële middelen dit toelaten’ is
echter breed interpretabel. Betrekt het college de BTWteruggaaf bij het beoordelen hiervan?
Het Strategisch Huisvestingsplan Sport is de raad meerdere
malen toegezegd in 2011. Waarom is dit vertraagd en
waarom denkt het college dit wel in 2012 te realiseren?

16

CDA16

87

JH

4.3

17

CDA17

91

EC

5

Wat wordt bedoeld met de laatste alinea op blz. 91?

18

CDA18

92

EC

5

De structuurvisie 2020 zou na 5 jaar worden geëvalueerd.
Wanneer gaat dat gebeuren?

19

CDA19

95

JN

5.2

Sociale woningvoorraad: Wat is de verhouding tussen deze
voorraad en de huishoudens die er voor in aanmerking
komen?

20

CDA20

96

JN

5.2

1d. Welke actie kan de raad verwachten bij een betere
spreiding van woningen in de sociale sector en in welke
wijken?

Antwoord
van de kosten van de sporthal Pim Mulier en de uitvoeringskosten
van de btw teruggave zelf. Bij het vaststellen van het
jaarrekeningresultaat zal integrale besluitvorming plaatsvinden
over de bestemming van het resultaat.
Er is gaandeweg de realisatie van het SHS gekozen voor een
andere opzet, namelijk een strategisch beleidskader waarin
(bestuurlijke) speerpunten en ambities voor inrichting van het
sportaccommodatiebestand tot en met 2016 zijn vastgelegd. Input
voor dit beleidskader is geleverd door interne en externe partijen.
De afstemming met partijen heeft enige tijd gekost. Verwachting
is dat dit strategisch beleidskader eind 2011 aan uw raad wordt
voorgelegd. Na vaststelling van het kader volgt uitwerking in een
beleidsuitvoeringsprogramma.
Vanuit het Rijk worden informele samenwerkingsverbanden ,
zoals de MRA, gestimuleerd ter vermindering van bestuurlijke
drukte en het aantal bestuurslagen. Bij de samenwerking binnen de
MRA hebben wij als voorwaarde gesteld, dat de lokale
betrokkenheid en de democratische verantwoording zijn geborgd.
De evaluatie van de gehele Structuurvisie 2020 vindt niet plaats.
Wél wordt binnen verschillende beleidstakken continue
geëvalueerd op relevantie en op volledigheid. Zo is bijvoorbeeld
geconstateerd dat het onderwerp 'duurzaamheid' nog te weinig aan
bod komt en wordt dit opgelost dor middel van de Kadernota
Duurzaamheid. Ook de kwaliteit van de openbare ruimte krijgt te
weinig aandacht en om dat op te lossen zal een Structuurvisie
Openbare Ruimte worden opgesteld.
Bij de afsluiting van het Convenant Wonen (juni 2007) met de
corporaties zijn wij, op basis van de toen geldende parameters,
uitgegaan van een doelgroep van ca. 13.000 huishoudens. Bij de
vaststelling van de minimale voorraad is rekening gehouden met
scheefwonen en is een ruime overmaatfactor gebruikt. De
minimale voorraad betaalbare sociale huurwoningen is hiermee
vastgesteld op 18.000. De sociale voorraad bedraagt per 1 januari
2011 ca. 21.000 woningen.
De intentie van ons college is om hierover in 2012 nadere
afspraken te maken met de corporaties.
Als het aantal sociale huurwoningen in bepaalde wijken wordt
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Nr.

Fractie en
nr.

Blz.3

PH

Prg.4 Vraag

21

CDA21

96

JN

5.2

Is het gebruik van de 30% vrije ruimte bij
woningtoewijzing gestegen en zo ja hoeveel?

22

CDA22

96

JN

5.2

4. Welk budget is ter beschikking als stimuleringsbijdrage
voor het vlottrekken van woningbouwprojecten?

23

CDA23

97

EC

5.3

Beleving en uitstraling Spaarne. Welke acties kunnen wij
verwachten?

24

CDA24

98

EC

5.3

Is de achterstand in bestemmingsplannen nu ingelopen?

Antwoord
teruggebracht door sloop of verkoop, dringt ons college er bij de
corporaties op aan deze in wijken waar weinig sociale woningen
zijn terug te bouwen. Dit streven wordt in beginsel ook
ondersteund door de corporaties, maar is natuurlijk wel afhankelijk
van de beschikbare bouwmogelijkheden in die andere wijken. Het
zal dit niet altijd mogelijk zijn ‘verdwenen’ sociale huurwoningen
direct 1 op 1 elders te compenseren. Wel hecht ons college er aan,
dat het minimum aandeel van 30% sociale woningbouw op het
niveau van het totale programma wordt gerealiseerd, met een zo
goed mogelijke spreiding over de stad.
Sinds de invoering van de zogenaamde 30%-vrije
toewijzingsruimte heeft het gerealiseerde percentage gefluctueerd.
De afgelopen 2 jaren is dat percentage nagenoeg ongewijzigd
gebleven op ca. 15%.
Verdeeld over drie tranches heeft de gemeente Haarlem op basis
van de Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouw 2009 (TSW
2009) op projectniveau stimuleringsbijdragen van het Rijk
ontvangen. Er is voor totaal 10 projecten € 3.204.730,= aan
geldelijke steun verleend ten behoeve van de bouw van 562
woningen. De commissie ontwikkeling is over de drie tranches
geïnformeerd.
De beleving van het Spaarne is zeer belangrijk voor de identiteit
van Haarlem en de uitstraling van de binnenstad. Het afgelopen
jaar is onder andere de fietsonderdoorgang onder de
Buitenrustbrug gerealiseerd en is gestart met de herinrichting van
de Spaarndamseweg. Gewerkt zal worden aan onder andere Land
in Zicht, woningbouwprojecten Sonneborn, Deliterrein, De
Pionier, kadeherstel aan de Friese Varkensmarkt en Hooimarkt,
herinrichting kruispunt Oude Weg/Spaarndamseweg, herinrichting
Koudenhorn, herinrichting Turfmarkt, project
Scheepmakerskwartier en pontje Belgiëlaan. Ook rondom De
Nieuwe Energie, de Drijfriemenfabriek en de Fietsfabriek worden
nieuwe initiatieven verwacht.
Zie antwoord GL15.
Het Meerjarenplan bestemmingsplannen 2010-2013 laat zien dat
het haalbaar is om alle bestemmingsplannen actueel te hebben
voor 1 juli 2013. Hiermee is de achterstand in
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Nr.

Fractie en
nr.

Blz.3

PH

25

CDA25

118

RD

26

CDA26

120

RD

27

CDA27

123

RD/
BS

28

CDA28

123

BS

29

D66-01

122 en RD
123

30

D66-02

161
162

RD

31

D66-03

161
162

RD

32

D66-04

161

RD

Prg.4 Vraag

Antwoord

bestemmingsplannen ingelopen.
Er is meerdere malen door de portefeuillehouder gereclameerd bij
de Provincie. Toegezegd is dat hierover een brief volgt.
8.1
Ons college besloot op 18 december 2007 geen milieuzone voor
vrachtwagens in te stellen in de Haarlemse binnenstad.
Er bestaat op dit moment geen aanleiding dit besluit te
heroverwegen. In de parkeervisie wordt nog aandacht hieraan
besteed in de mogelijke parkeertariefstellingen.
8.3
Kunnen wij plannen verwachten m.b.t. het wegslepen van
Neen. Een wegsleepverordening hierover is in het verleden
permanent verkeerd geparkeerde auto’s met een buitenlands afgeschaft, mede vanwege het toeristisch onvriendelijke karakter
nummerbord?
daarvan.
8.3
Is inmiddels bekend wat de verhouding is tussen
De verhouding is 60% papier en 40% digitaal.
aangevraagde papieren parkeerschijven en digitale ?
Bij de behandeling en uiteindelijke vaststelling van de parkeervisie
8.3
Bij ‘Autoluwe binnenstad’ staat als te bereiken ‘het
zal pas duidelijk worden of en welke financiële gevolgen daaruit
beteugelen van de parkeerdruk op straat’ en even verder
staat cryptisch aangegeven ‘Uitwerken beleid en
voort kunnen vloeien.
maatregelen parkeren’. In de ontwerp parkeervisie van het
college wordt uitgegaan van het drastisch verminderen van
het aantal bepaalde parkeerplekken in de straten van de
binnenstad. Kan het college gespecificeerd en grondig
onderbouwd aangeven in welke omvang die voorstellen
financieel negatief van invloed zijn op de opbrengsten van
het parkeren en of hiermee al is rekening gehouden in de
begroting?
Par. Staatje over de intensiviteit van het onderhoud, volgens
De veranderingen in het beheer en onderhoud als gevolg van
Ond scenario 2: Wat is er veranderd tov de intensiviteit van
scenario 2 zullen aan u worden getoond in een schema dat u eind
er.ka onderhoud voorgaande jaren. Waar zijn de verschuivingen week 41 wordt toegezonden.
p.go in niveau van onderhoud? Kunt u dat in een vergelijkbaar
schema zetten?
ed.
Par. In het financieel overzicht opp. 161 staat als budget voor
De € 12,6 miljoen uit de tabel zijn de bedragen van het volledige
Ond onderhoud wegen, straten en pleinen een bedrag van €12,6 budget wegen uit de exploitatiebegroting en de investeringen
er.ka Milj. In de tekst opp. 162 staat €6,9 Milj. Graag uitleg over samen. Het genoemde bedrag van 6,9 miljoen heeft alleen
p.go dit verschil
betrekking op het groot onderhoud uit de exploitatie.
ed.
In de tabel beschikbaar budget staat onderaan de 5e kolom In de praktijk blijkt dat de benoemde investeringen, ten behoeve
een bedrag van 5,8 Milj. Voor bijdrage aan onderhoud
van herontwikkeling, ongeveer 60% bijdragen in het beheer en
8

Op welke termijn kunnen wij nieuws verwachten over de
route van de zuidtangent in Noord?
Kunnen wij plannen verwachten in het weren van
vervuilende (vracht)auto’s in de binnenstad?
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33

D66-05

6

PH

34

D66-06

36,37,
180

PH

35

D66-07

40/41

JH

Prg.4 Vraag

Antwoord

overige investeringen. Waar komt dit bedrag vandaan en
hoe is het opgebouwd?
“In het plan van aanpak bedrijfsvoering dat het college in
zijn reactie op het rapport Blinde Vlekken heeft
toegezegd...”
Welk plan van aanpak wordt bedoeld? Is dit plan van
aanpak beschikbaar?

3

onderhoud. Dit bedrag komt dus ten goede aan het beheer en
onderhoud.
Mede naar aanleiding van de bevindingen van de RKC en de
accountant is een plan van aanpak in ontwikkeling met als titel
‘Haarlem presteert beter’. Dit plan van aanpak is sterk gericht op
de bedrijfsvoering. Bestuurlijk is toegezegd eind oktober de raad
mee te nemen in de betekenis van het plan van aanpak voor het
bereiken van resultaten. Zichtbaar wordt gemaakt hoe onder meer
de aanbevelingen van de RKC en de accountant daadwerkelijk zijn
opgepakt.
Het huurcontract Westergracht had een vaste termijn. De huur is
“Voor januari-april 2012 is nog eenmalig een huursom
tijdig opgezegd maar kan volgens contract niet eerder dan april
verschuldigd” (p.36)
2012 opgezegd worden, om deze reden zijn huurkosten voor
“In oktober 2011 is het ambtelijk apparaat van de
Westergracht verhuisd naar de Raakspoort” + “Eind maart januari 2012-april 2012 verschuldigd. Op p. 180 van de begroting
2012 wordt het pand overgedragen aan de eigenaar” (p.180) wordt gesproken over verhuizing naar de Zijlpoort vanuit de
“Doordat de verhuizing naar de Zijlpoort vanuit de
Westergracht. Uiteraard wordt hier de verhuizing van de collega’s
Westergracht later plaatsvindt dan gepland, wordt het
van Brinkmann, Koningstein en Gedempte Oude Gracht 45 en 138
budget voor verhuiskosten overgeheveld van het
bedoeld (de collega’s uit de Westergracht zijn immers al verhuisd
begrotingsjaar 2012 naar 2013” (p.37)
naar de Raakspoort). Dit is een tekstuele fout in de begroting. De
Waarom wordt het budget overgeheveld naar 2013 als de
verhuizing naar de Zijlpoort zal niet in 2012 plaatsvinden. Dat is
verhuizing nog steeds in 2012 plaatsvindt?
de reden dat het budget overgeboekt moet worden naar 2013. Op
dit moment is de verhuisdatum nog niet bekend, mocht deze later
liggen dan 2013 dan zullen de kosten voor de verhuizing ook later
tot uitgaven leiden.
Graag verduidelijking van tekst over taakstelling op team
Met uw raad is afgesproken dat Wmo-middelen te allen tijde voor
Wmo voorziening.
Wmo-taken beschikbaar dienen te blijven (zgn. Wmo-hek) . MeeWmo middelen voor Wmo, daarom lastig taakstelling op
of tegenvallers worden daarom gestort in of onttrokken aan de
team Wmo voorzieningen. Is dat omdat deze fte uit Wmo
Wmo-reserve. Het realiseren van bezuinigingen op de kosten van
worden gefinancierd waardoor vermindering geen
de uitvoering van de Wmo is daarmee per definitie een budgettair
neutrale operatie.
besparing op voor de organisatie oplevert?
Door subsidies binnen het Wmo-hek te brengen, kan alsnog Om toch een budgettair effect te verkrijgen kan een algemene
invulling worden gegeven aan de taakstelling. Hoezo?
taakstelling ook op het beleidsterrein van de Wmo gerealiseerd
Graag nader toelichten.
worden door aan het product ‘Wmo voorzieningen’ Wmo
gerelateerde kosten toe te rekenen. Dat is gebeurd door de in de
begroting genoemde subsidies, die de doelen van de WMO dienen,
binnen het Wmo-hek te brengen, waardoor elders in de begroting
deze lasten wegvallen.
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36

Fractie en
nr.
D66-08

178

BS

37

D66-09

44

RD

38

D66-10

43

PH

Nr.

39

D66-11

41

BS
PH

40

D66-12

45

PH

Prg.4 Vraag
Is bij de formatieomvang en formatiereductie al rekening
gehouden met de RUD-vorming (regionale
uitvoeringsdienst – vergunningverlening, toezicht,
handhaving)?
Pas bij Kadernota 2012 (investeringsplan 2012-2017) is er
een inventarisatie met de noodzakelijke onderhouds -en
vervanginginvesteringen beschikbaar. Wat is het
realiteitsgehalte van het beschikbare investeringsvolume
2012-2016?

Er blijkt een extra formatiereductie mogelijk, veelal in
2011. Toch staat er dat het uitwerken van maatregelen tijd
kost. Er rest niet veel tijd meer in 2011, is het de bedoeling
dat er al in 2011 besparingen vanuit die extra
formatiereductie te verwachten zijn of wat is anders de
strekking van de verwijzing naar 2011? (veelal 2011)?

Antwoord
Hier is nog geen rekening mee gehouden, omdat de taken van de
RUD pas bekend zijn bij de vorming van de RUD in
begrotingsjaar 2013. Dan vindt formatiereductie binnen de
organisatie plaats.
Het huidige investeringsvolume is zo reëel mogelijk, maar wel op
basis van de thans beschikbare middelen. Het bureau Oranjewoud
heeft hiervoor berekeningen gemaakt. Wel is al bekend dat bij
enkele onderdelen van de kapitaalgoederen extra investeringen
nodig zijn om achterstanden in te lopen. Deze gelden zijn niet te
vinden in de huidige budgetten. In deze programmabegroting
wordt daar melding van gemaakt.
Op blz. 41 van de begroting is aangegeven welke formatieplaatsen
er in ieder geval vanaf 2012 komen te vervallen. Met de tekst
“formatiereductie veelal al in 2011” wordt bedoeld dat nogal wat
formatieplaatsen al per 2011 zijn geschrapt.

De formatiereductie is voor 30 fte nu ingevuld. Omdat we
zorgvuldig omgaan met de maatregelen die tot formatiereductie
zullen leiden zitten er in de begroting 2012 nog geen voorstellen
voor de verdere reductie die uiteindelijk tot de in het
coalitieakkoord afgesproken 100 fte moet leiden. Deze
maatregelen zullen in de Kadernota 2012 verder geconcretiseerd
worden.
Extra formatiereductie: 3 fte handhaving en 0,5 fte
Voor de 3 fte handhaving verwijzen wij naar de besluitvorming bij
receptioniste/ telefoniste. In welk beleidsvoorstel is deze
de Programmabegroting 2011-2015 (amendement 77, aanvullende
reductie onderbouwd?
bezuinigingen). Voor de formatiereductie voor de 0,5 fte is geen
specifiek beleidsvoorstel beschikbaar. Het college heeft hier bij de
besluitvorming van de Programmabegroting toe besloten op basis
van een voorstel van de hoofdafdeling. De formatiereductie wordt
in dit geval gerealiseerd door de telefonische bereikbaarheid vanaf
2012 terug te brengen van 17.30 uur naar 16.30 uur. Het laatst uur
is er relatief weinig telefoonverkeer.
Er wordt de komende jaren naar een investeringsplafond
Het investeringsplafond is conform het coalitieakkoord gelijk aan
toegewerkt. In het coalitieakkoord staat dat het plafond
de vrijval van de kapitaallasten. Echter, voordat het
gelijk is aan de jaarlijkse vrijval van kapitaallasten. Uit
investeringsplafond werd ingesteld waren er al diverse
antwoorden op technische vragen in cie bestuur blijkt dat de investeringen voor de jaarschijven t/m 2014 opgenomen en
vrijval van de kapitaallasten van de maximale jaarschijf
vastgesteld in het investeringsplan. Gezien het feit dat
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(2016) als norm geldt. Middels welk document of voorstel
is deze norm met de raad gecommuniceerd en besproken?

41

D66-13

45

PH

Kunt u een overzicht geven van de jaarlijkse vrijval van
kapitaallasten, de kapitaallasten van lopende investeringen
met daarnaast het voorgestelde investeringsvolume van
2012 - 2016?
Is er een overzicht van de verwachte stijgingen van de
rioolheffing op basis van de verwachte stijging van de
kapitaallasten (absoluut en relatief)?

42

D66-14

151

PH/
RD

43

D66-15

156

PH

Het aantal bovenformatieven blijft een risico. Is de
mogelijkheid onderzocht om ambtenaren die langer dan
periode x (1 jaar of langer) bovenformatief zijn met een
afkoopsom (al dan niet vrijwillig) afscheid te laten nemen?

44

D66-16

33

PH

Is opbrengst OZB- niet woningen van 500.000 EUR per
jaar niet te hoog?

45

D66-17

185

JN

46

D66-18

22

PH

Hier staat dat Paswerk de bezuiniging heeft ingeboekt. Dit
leek in de begroting 2011 van Paswerk ook zo, maar in de
begroting 2012 van Paswerk is dit niet meer het geval. Hoe
zit dat?
Waarom heeft het college ervoor gekozen geen indicatoren
tav de financiële positie toe te voegen?

Antwoord
investeringen al gestart zijn en/of toezeggingen zijn gedaan is het
invoeren van een investeringsplafond met terugwerkende kracht
niet mogelijk. Dit zou betekenen dat investeringenmidden in de
uitvoering moeten worden stopgezet.
Het instellen van het investeringsplafond is ingegaan bij de
begroting 2011. De nieuwe jaarschijf IP was toen 2015. Aan de
daling van de kapitaallasten vanaf 2015 is af te leiden dat rekening
is gehouden met de afspraak m.b.t. het investeringsplafond.
Zie bijlage.

In het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) 2012-2016 dat op dit
moment wordt opgesteld en dat naar verwachting in de tweede
helft van 2012 gereed is, zal ingegaan worden op de ontwikkeling
van de rioolheffing voor de komende jaren. Bij de
belastingvoorstellen 2012 zal het tarief voor de rioolheffing 2012
worden vastgesteld.
Als alle mogelijkheden voor het herplaatsen in regulier passend
werk binnen of buiten de gemeente Haarlem zijn uitgeput, wordt
per individu onderzocht of door middel van een zogenaamde
vaststellingsovereenkomst tot het einde van het dienstverband kan
worden gekomen. De kosten hiervan worden afgewogen tegen de
kosten bij het continueren van het dienstverband. Dit is in
overeenstemming met het vingerende Sociaal Statuut.
Conform besluitvorming bij de Kadernota 2011 is de voor OZBniet woningen met ruim 3% boven inflatie verhoogd (dit levert een
meeropbrengst op van € 500.000).
De bezuiniging (18.000) is verwerkt in de begroting 2012 van
Paswerk en van de gemeente.

Bij (de herijking van) de kadernota staat de financiële positie van
de gemeente centraal. Dat is het goed moment om de
desbetreffende indicatoren van reële streefwaarden te voorzien en
op te nemen in de begroting 2013.

Pagina 11 van 52

Vragen n.a.v. programmabegroting 2012 - 2016
Nr.
47

Fractie en
nr.
D66-19

Blz.3

PH

171

PH

Prg.4 Vraag
De gemeente Haarlem heeft voor ruim 1,7 miljard garanties
en leningen verstrekt aan derden. Is het mogelijk dat wij
komende jaren risico’s gaan lopen?
Welke toezeggingen lopen nog voor verstrekken lening
en/of garantie?

Antwoord
Haarlem heeft in het verleden voor € 5,3 miljoen aan leningen
verstrekt aan corporaties. Er worden geen nieuwe leningen
verstrekt, waardoor via aflossing het uitstaande bedrag tot nul
terugloopt.
Er is voor .€ 8,1 miljoen aan leningen verstrekt aan diverse
organisaties, telkens onder hypothecaire zekerheid. Ook hiervoor
geldt dat via aflossing het bedrag tot nul terugloopt. De gemeente
verleent nog slechts bij uitzondering nieuwe leningen.
Haarlem staat voor € 1.716 miljoen garant als achtervang voor
verstrekte leningen. Dat betekent dat de gemeente pas wordt
aangesproken indien de eerste garantsteller niet aan zijn
verplichtingen voldoet. Het gaat daarbij vooral om het
waarborgfonds sociale woningbouw en de nationale
hypotheekgarantie. Beide fondsen hebben een zodanige omvang
dat het onwaarschijnlijk is dat zij niet aan hun verplichtingen
kunnen voldoen. Bovendien is de gemeente vanaf 2011 geen
achtervang meer voor nieuwe particuliere hypotheekgaranties,
waardoor de omvang van de “oude” garantstellingen in ongeveer
30 jaar tot nul zal afnemen.

48

D66-20

163

RD

49

D66-21

129

RD

Conclusie: de risico’s voor de gemeente op verstrekte leningen en
garanties nemen de komende jaren af.
In 2010 zou project Draagkrachtherstel bruggen zijn
In het kader van het Draagkrachtherstel bruggen zijn geen werken
afgerond, onderdeel was ook werk aan de
uitgevoerd aan de Buitenrustbruggen, omdat de geconstateerde
Buitenrustbruggen. Waarom wordt nu pas bekend dat brug gebreken eenvoudige ingrepen te boven ging. Er zijn dus ook geen
vervangen moet worden en 4 a 5 miljoen gaat kosten? Was kosten gemaakt. Wel is er een specifiek onderzoek uitgevoerd naar
eerdere inspectie onvoldoende? Wat heeft het van
de staat van de Buitenrustbruggen,. Dit onderzoek is begin 2011
herstelwerk Buitenrustbruggen in kader Draagkrachtherstel opgeleverd en vormt de basis voor de verwachting dat 4 à 5
gekost?
miljoen nodig is voor het herstel van deze bruggen. Overigens
wordt jaarlijks noodherstel uitgevoerd aan de Buitenrustbruggen.
Bent u van mening dat exotische soorten voor minder
Dat exotische soorten in alle gevallen de plaatselijke natuur
natuur zorgen in Haarlem? Waarop is deze aanname
verstoren en in veel gevallen verdringen is geen aanname maar
gebaseerd?
wetenschappelijk vastgesteld. De reuzenberenklauw overheerst op
vele plekken ten koste van inheemse planten. De Amerikaanse
waternavel bedekt grote wateroppervlakten en verstikt het
leefmilieu daaronder. In het groenbeleid wordt daarom kritisch
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50

D66-22

135

RD

Afvalscheiding: de mogelijkheid van een prijsprikkel wordt
onderzocht. Kunt u uitleggen wat u precies gaat
onderzoeken? Betekent prijsprikkel dat sommige burgers
meer gaan betalen?

51

D66-23

44

RD

Waarom bestaat er op dit moment geen volledig inzicht in
alle vervangingsinvesteringen? Ligt dit aan het systeem van
projectadministratie of juist het gebrek er aan? Of is er een
andere oorzaak?

52

GL01

26

RD

Het college wil het percentage Haarlemmers dat tevreden is
met over de OV-voorzieningen in hun buurt laten stijgen
naar 82% in 2015. Hoe wil het college dat bereiken, met het
oog op de krimpende budgetten?

53

GL02

28

JH

Wat wordt verstaan onder het kerncijfer sociale kwaliteit?

Antwoord
gekeken naar het aanplanten van exotische soorten en krijgt het
toepassen van inheemse soorten om deze reden voorrang.
De raad ontvangt in november de opinienota “kaders voor een
duurzaam afvalbeheer”. Hierin wordt voorgesteld onderzoek te
doen naar de juiste aanpak om tot een duurzaam beheer te komen.
Een prijsprikkel (diftar) als instrument om bewoners extra te
stimuleren afval te scheiden kan deel uitmaken van het onderzoek.
In het onderzoek zal dan ook worden ingegaan op de financiële
effecten voor de bewoners.
Vervangingsinvesteringen en groot onderhoud worden meerjarig
in kaart gebracht met de daarbij behorende kapitaallasten. De
bijbehorende beheerslasten als jaarlijks onderhoud en verbruik zijn
nog niet expliciet benoemd en gealloceerd. Het kost enige tijd om
20 jaar vooruit te kunnen kijken. Het proces begint met een
inventarisatie van bestaand areaal. Dit proces is nagenoeg
afgerond en wordt betrokken bij het lange termijn scenario van
beheer en onderhoud.
Voorts wordt momenteel de activaregistratie verbeterd. Ook
hierdoor kunnen in de toekomst vervangingsinvesteringen beter in
kaart worden gebracht.
Verbeteringen in de haltetoegankelijkheid hebben tot op heden een
bijdrage geleverd aan het tevredenheidspercentage van 78% in
2011. Het College gaat de komende jaren daarmee door. Inmiddels
is tevens gestart (in nauwe samenwerking met de provincie) met
het aanbrengen van dynamische reisinformatiepanelen (DRIS) op
diverse haltes.
Het kerncijfer sociale kwaliteit wordt berekend aan de hand van de
combinatie van antwoorden op vier stellingen in het jaarlijkse
Omnibusonderzoek, te weten:
- “De mensen in deze buurt kennen elkaar nauwelijks”
- “De mensen gaan in deze buurt op een prettige manier met
elkaar om”
- “Ik woon in een gezellige buurt waar veel saamhorigheid is”
- “Ik voel mij thuis bij de mensen die in deze buurt wonen”
Hoe hoger het kerncijfer, hoe positiever bewoners denken over de
sociale kwaliteit in hun buurt. Door middel van het
Omnibusonderzoek wordt een grote groep Haarlemmers in staat
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54

GL03

29

PH

Wanneer verwacht het college de nieuwe
subsidiesystematiek in de commissie te kunnen bespreken?

55

GL04

44

PH

In 2016 rest ons een investeringsbedrag van 14 mln. In
hoeverre acht het college dit haalbaar?

56

GL05

44

PH

1.7

57

GL06

56

JN

1

58

GL07

57

BS

1

59

GL08

61

JH

1

Het investeringsvolume daalt naar ruim 13 miljoen euro. In
de toelichting staat dat je rekening moet houden met
onvermijdelijke uitbreidingsinvesteringen en noodzakelijke
vervangingsinvesteringen. Die zijn nog niet in te schatten
voor de komende jaren. Kunt u wel alvast een overzicht
geven van de hoogte van deze investeringen in de laatste 23 jaar ?
De woonaantrekkelijkheidsindex bevat veel verschillende
indicatoren. Als de index verbetert dan wel minder wordt, is
het mogelijk te kijken ‘waar dat aan ligt’? Zo kan die
stijgen omdat de bereikbaarheid van banen is veranderd
maar ook omdat het culturele aanbod of de veiligheid is
veranderd. Om beleid te kunnen ontwikkelen mbt
aantrekkelijkheid van de stad is het prettig te weten wat de
verbeterpunten precies zijn.
Haarlem werkt lokaal aan de aanpak van belangrijke
wereldproblemen. Wat doet de gemeente hier concreet aan?
En hoeveel budget wordt hiervoor vrij gemaakt? Dat is niet
uit programmabegroting te halen noch uit bijlage 5.1
Waarom is streefwaarde 1a op 15 gesteld als al vanaf 2007
10 of lager wordt gescoord?
Waarom is geen gemiddelde wachttijd aan de telefoon
weergegeven? Los van nulmeting kan er toch een
streefwaarde worden weergegeven? (zie bijv ook pag 67
indicatoren bij 1b en 2d)

Antwoord
gesteld deze stellingen te beantwoorden. Dit kerncijfer wordt al
langer gemeten, ook in veel onderzoek buiten Haarlem en in
andere gemeenten.
In de brief die het college onlangs naar de raad heeft gestuurd
wordt vermeld dat de nieuwe subsidiesystematiek in januari 2012
in de commissie wordt besproken.
In het IP 2011-2016 zijn de investeringen opgenomen waarvan al
enige zekerheid bestaat. De komende jaren zal dit naar gelang de
voortang van het vervangingsprogramma verder worden ingevuld.
Het bedrag van € 13,8 miljoen is dus wat er op dit moment een
redelijke mate van zekerheid heeft.
Bij het opstellen van het IP 2011 zijn er onvermijdelijke
vervangingsinvesteringen aangeleverd voor € 1.150.000.
Bij het opstellen van het IP 2010 was het bedrag aan aangeleverde
onvermijdelijke investeringen € 1,9 miljoen.

De waarde van de indicator zit vooral in de samenvoeging van
verschillende aspecten en de goede vergelijkbaarheid met andere
gemeenten. Het zijn relatieve indicaties die niet altijd 1 op 1 zijn
toe te schrijven aan onze eigen inspanningen, maar ook bepaald
worden door de prestaties van andere gemeenten op dat vlak.

De belangrijkste onderwerpen zijn Haarlem Klimaatneutraal,
onderwijs en armoedebestrijding. Wat Haarlem daar aan doet staat
in de programma’s 9, 4 en 7.
De norm van 15 minuten heeft de gemeente Haarlem bij het
vaststellen van het kwaliteitshandvest overgenomen uit het
landelijk programma burgerlink (zie nota Meer in huis voor
Haarlem uit 2009).
Om een realistische norm voor wachttijden aan de telefoon te
kunnen bepalen moet eerst bekend zijn wat de wachttijden in de
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60

GL09

65

BS

2

61

GL10

67

BS

2

62

GL11

68-69

BS

2

63

GL12

74

JH

3.1

64

GL13

87

JH

4

Antwoord

praktijk zijn. Het meten van wachttijden was met het oude
telefoonsysteem niet mogelijk. Inmiddels is er (in het nieuwe pand
aan de Raaks) een nieuw telefoonsysteem waarmee wachttijden
wel gemeten kunnen worden. Aan de hand van deze informatie
zullen wij in de eerstvolgende Programmabegroting wel een
streefcijfer opnemen.
Bij punt 2 staat dat vanaf 2011 een effectindicator wordt
Omdat er nog geen 0-meting is gedaan is deze indicator er op
gebruikt om veiligheid in binnenstad te meten. Deze
verzoek van de raad uitgehaald. In de tekst bij punt 2 (pagina 65)
effectindicator is niet in de tabel opgenomen. Waarom niet? staat daarover het volgende: Aan de hand van de eerstvolgende
(nul) meting vindt dan een realistischer formulering van
streefwaarden plaats.
Hoe moet prestatie-indicator 1a worden gelezen?
Dit betreft het percentage medewerkers met een taak in de
crisisbeheersing dat is opgeleid.
Percentage medewerkers met een taak in de
crisisbeheersing die opgeleid zijn? (dus overige
medewerkers met een crisisrol heeft geen opleiding gehad).
Of percentage van alle medewerkers van de gemeente die
worden opgeleid voor een crisisrol?
Bij effect-indicator 4 wordt woninginbraak niet genoemd,
Ten behoeve van de overzichtelijkheid is een aantal indicatoren uit
terwijl op pagina 69 bij punt 4 wel expliciet wordt ingegaan de programmabegroting gehaald en zijn alleen de kernindicatoren
op aanpak woninginbraken. Waarom is deze aanpak niet
benoemd. Dit neemt niet weg dat er intern meer indicatoren
uitgedrukt in effectindicator?
worden ingezet ten behoeve van een effectieve sturing.
In de tabel lezen wij dat er een toenemend aantal
In algemene zin is afname van onderling contact een van de
Haarlemmers vindt dat ze onvoldoende contact hebben en
gevolgen van de maatschappelijke individualisering. Hierdoor
staan ook sociale netwerken onder druk. De gemeente zet onder
dat sterk willen verbeteren.
Welke analyse heeft u van de oorzaak hiervan en waarom is meer via welzijnswerk in op het ‘verbinden’ tussen bewoners in
de ambitie niet om dit terug te brengen tot het niveau van
buurten en wijken. Hof 2.0 is mede daarop gebaseerd. De cijfers
2007 maar het te stabiliseren op 25%?
van 2007 en die van 2009 en verder zijn door een verschil in
onderzoeksmethodiek niet één op één vergelijkbaar. Het cijfer van
2009 geldt als nieuw ijkpunt.
In 2010 werden er 16.000 deelnemers bereikt met
In de cijfers realisatie 2010 zitten dubbeltellingen. Niet de unieke
sportactiviteiten, mede die vanuit de gemeente werden
personen maar het aantal activiteiten is geteld. Door de
geïnitieerd.
beschikking over een betere registratie door SportSupport kunnen
In de streefwaarden 2011-2016 is dit terug gebracht tot
we nu specifieke en unieke aantallen gebruiken.
12.500 met als piek 13.000 in 2016. Waarom is dit veel
Hierdoor kunnen we beter monitoren of we ons ambitieniveau
lager dan 2010 en hoe staat dit in relatie tot het
halen. Daarom achtten wij het van belang de aantallen te wijzigen
ambitieniveau op de vorige pagina?
naar deze unieke cijfers.
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65

Fractie en
nr.
GL14

93

EC

5

In 2007 was het percentage bewoners die dacht dat hun
buurt vooruit was gegaan 23%. Dat is gedaald tot 16% in
2009 en 2010. De ambitie van de gemeente is om dit
langzaam terug te brengen tot 20% in 2016.
Waarom is het percentage gedaald in de afgelopen drie jaar
en hoe groot is de kans dat met de afnemende
gemeentelijke middelen dit percentage weer omhoog kan
worden gebracht?

66

GL15

99

EC

5.3

Het streven is om in de periode 2011-2016 gemiddeld 9
bestemmingsplannen per jaar vast te stellen.
Is dit voldoende om zorg te dragen dat iedere 10 jaar elk
bestemmingsplan is herzien en is dit haalbaar gelet op de
praktijk van de afgelopen jaren?

67

GL16

99

EC

5.3

In de praktijk blijkt; dat bij grote projecten de post
Voorbereiding/Planning/Uitvoering zeer zwaar drukt op de
uitvoering van grote projecten. Hierover is niets te lezen in
de begroting? Kunt u aangeven welk deel van de
investeringen dit uitmaakt en of er een beleidswijziging tav
de VTU op stapel staat?

68

GL17

111

JN

7.1

Worden er nog gelden gereserveerd voor de voormalige
IDfunctionarissen in instellingen die zonder deze krachten
niet kunnen bestaan (zoals Release)? Zie ook de hiervoor
door de gemeente uitgevoerde inventarisatie.

69

GL18

113

JN

7.3

In 2010 waren er 2275 toerekeningen individuele bijstand.
Voor de periode 2012-2016 zijn de streefwaarden 2200
toerekeningen per jaar.
Hoe reëel is het dat deze vraag niet zal oplopen door de
huidige crisis en het grotendeels wegvallen van

De daling is deels te verklaren door verschillen in
onderzoeksmethoden. In 2007 werd een schriftelijke vragenlijst en
deels een telefonische enquête gebruikt. Bij telefonisch onderzoek
zijn respondenten eerder geneigd ‘positieve’ (‘sociaal wenselijke’)
antwoorden te geven. Vanaf 2009 (Omnibus enquête) , worden
respondenten alleen schriftelijk ondervraagd. Hierdoor vallen de
scores in vergelijking met 2007 (iets) lager uit. Uit de Omnibus
enquête blijkt echter dat het aantal mensen dat vindt dat de buurt
achteruit gaat is gedaald. Met een gerichte wijkaanpak en een
efficiëntere werkwijze willen we de scores de komende tijd verder
verbeteren.
Ja, in juni 2011 is het Meerjarenplan bestemmingsplannen 20102013 vastgesteld. De cyclus van bestemmingsplannen maakt hier
onderdeel van uit. Om te voldoen aan de verplichting om actuele
bestemmingsplannen te hebben, moeten jaarlijks ca. 7
bestemmingsplannen worden vastgesteld. Door efficiënter en
gestandaardiseerd werken verwachten wij dat dit haalbaar is.
Het aandeel VTU-kosten is genormeerd op maximaal 25%. De
VTU-kosten hebben betrekking op de personele inzet die
samenhangt met de totstandkoming van projecten. Het betreft hier
onderhoudswerkzaamheden, investeringen en grondexploitaties.
Het 213a-onderzoek naar VTU-kosten bevindt zich in de
afrondende fase. Afhankelijk van de resultaten zullen er al dan niet
beleidswijzigingen worden voorgesteld.
Binnen de begroting is geen budget gereserveerd om de taken te
compenseren die verdwijnen naar aanleiding het vervallen van de
loonkostensubsidie.
Het staat instellingen waar ID-banen verloren gaan vrij om een
subsidieaanvraag in te dienen bij de hoofdafdeling die
beleidsinhoudelijk verantwoordelijk is voor het terrein. Hierop zal
binnen de wettelijk geldende termijn worden beschikt door de
beleidsverantwoordelijke afdeling.
Het college acht deze kans zeer reëel. Binnen de miljoenennota
2012 heeft het rijk extra middelen beschikbaar gesteld voor
bijzondere bijstand om een stapeling van effecten te compenseren.
Het college komt het eerste kwartaal 2012 bij de uitwerking van
het activerende minimabeleid met bestedingsvoorstellen.

Nr.
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7.3

participatiebudgetten, IDregeling, versobering WMO en
schuldencrisis?
Het aantal opgestarte schuldhulpverleningsregelingen
bedroeg in 2007 100 en loopt jaarlijks op (225 in 2010). In
de prognose van de begroting wordt er rekening gehouden
met 200 per jaar in de periode 2012-2016. Is dat niet erg
rooskleurig in deze tijd van crisis in de huizenmarkt,
wegvallen van participatiegelden, versobering van allerlei
sociale vangnetten, wegvallen IDregeling en andere
narigheid die ons tegemoet komt?

70

GL19

113

JN

71

GL20

123

RD

72

GL21

129

RD

Onderzoek naar in hoeverre P & R voorzieningen bij
Delftplein, omgeving Schipholweg-Oost en/of
Floriadeterrein: wat zijn de geschatte kosten van die
onderzoeken?
Graag uitleg over verloop cijfers duurzaam inkopen

73

GL22

131

RD

Hoe gaat u de ambitie van meer gevelgroen vorm geven?

74

GL23

148

PH

75

GL24

148

PH

76

GL25

157

PH

3.1.2 Bij OZB staat dat de berekende opbrengst voor 2011 ruim
1,6 mln hoger is dan voor 2011. Moet de eerste 2011 niet
2012 zijn?
3.1.2 Wanneer kunnen we de nota mbt tariefstelling
toeristenbelasting ongeveer verwachten?

3.2.2 Hoe komt het dat de risico’s zoveel lager zijn dan vorig
jaar? (zowel met top 10, als mbt overige risico’s en
projectrisico’s)

Antwoord

De afdeling Schulddienstverlening heeft het afgelopen jaar een
proces van verhoging van effectiviteit en verbetering van de
aansturing op resultaat gerealiseerd. Op basis van de huidige
middelen en capaciteit is 200 regelingen per jaar het hoogst
haalbare.
De aandacht richt zich nu vooral op het treffen van minnelijke
schuldsaneringsregelingen, waarbij in het verleden het accent lag
op het adviseren van burgers met problemen.
Verder worden schuldeisers beter voorgelicht en overtuigd om
mee te werken aan een minnelijk saneringstraject. De hoogte van
het inkomen maakt voor een succesvolle regeling niet uit; op basis
van het inkomen wordt een maximale aflossingscapaciteit
vastgesteld welke gedurende 3 jaar moet worden afgelost tegen
finale kwijting van de gehele openstaande schuld.
Er is op dit moment geen calculatie van de geschatte kosten
beschikbaar.

De streefwaarden van eerdere programmabegrotingen zijn
gehandhaafd. Uit de landelijke monitor over 2010 blijkt dat het
percentage inkopen volgens duurzaamheidscriteria op 99 % ligt.
Wij zullen de streefwaarden in de komende programmabegroting
aanpassen.
Begin 2012 zult u een notitie gevelgroen ontvangen waarin wordt
beschreven hoe de aanleg van gevelgroen wordt bevorderd.
Klopt.

Het onderzoek naar de maatstaf toeristenbelasting is net afgerond.
Voor het einde van het jaar zal de raad hierover een nota
ontvangen. Naar verwachting zal de behandeling van de nota
samenvallen met de behandeling van de belastingvoorstellen 2012.
Het totaal aantal risico’s ten opzichte van de laatste rapportage is
gedaald, daarnaast is een aantal risico’s in omvang verminderd,
omdat er maatregelen zijn getroffen, inzichten zijn gewijzigd of
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77

GL26

161

RD

78

GL27

163

RD

79

GL28

215

RD

Graag gedetailleerde uitsplitsing van subposten 08.01.01
naar lasten en baten en idem voor 08.01.02

80

GL29

RD

81

HP01

216/
217
50 en
52

82

HP02

83

HP03

Graag gedetailleerde uitsplitsing van subposten 09.01.01
naar lasten en baten
Hoe verhoudende cijfers van Algemene dekking van pag 52
zich tot soortgelijke cijfers over algemene dekking op pag
50 ?
De OZB in de laatste 4 jaar in totaal met 18% gestegen. In
afspraak staat dat als woz omlaag gaat de tarieven extra
stijgen om meer binnen te halen, de relatie met onroerend
goed wordt verwaterd en de OZB wordt een melkkoe.
MKB is beter: melkkoebelasting. Vooral voor ouderen die
in het verleden een huis hebben gekocht en daar jarenlang
voor hebben gespaard en nu van een AOW moeten
rondkomen wordt deze belasting meer en meer een groot
probleem
Stadskrant wordt lang niet overal bezorgd terwijl toch de
burgers hierin dienen te vinden wat er gepland is (allerlei
besluiten waartegen zij bezwaar zouden kunnen
aantekenen)
Zolang dit niet tegen de 100% is zit hier een groot probleem

59

Prg.4 Vraag

Sinds 2007 is op de budgetten voor onderhoud geen
inflatiecorrectie meer toegepast en zijn de budgetten niet
aangepast aan de gewijzigde arealen. Wordt dit
gecorrigeerd in de aankomende beleidsnota onderhoud en
beheer en de strategische beheerplannen?
De mate waarin het achterstallig onderhoud op lichte
oevervoorzieningen kan worden ingelopen, staat onder
druk. Wat zijn hiervan de mogelijke gevolgen?

PH

1

PH

1

JH

1

Antwoord
het risico niet meer bestaat.
In de aankomende beleidsnota wordt een voorstel gedaan voor een
onderhoudsstrategie en de daarbij passende budgetten.
Uitgangspunt hierbij is het huidige areaal en de toekomstige
ontwikkelingen.
Er zal op termijn wanneer de oeverbescherming bezwijkt sprake
zijn van afkalvende oevers. Wij zullen de risico’s zoveel mogelijk
beperken door bij verminderd onderhoud te kiezen voor minder
belangrijke watergangen/oevers.
In de Financiële beheersverordening van Haarlem heeft de
gemeenteraad bepaald dat de raad budgetten autoriseert op het
niveau van de beleidsvelden. Het college gaat in de begroting al
een stap verder door de raad ook te informeren op productniveau.
U vraagt hier om een nog verdere detaillering, nl. op het niveau
van de werkbegroting van de hoofdafdeling. Met het oog op het
sturen op hoofdlijnen vindt het college het niet gewenst om op dit
detailniveau informatie te verstrekken.
Zie het antwoord op vraag GL28.
De baten die in de tabel op blz. 52 zijn opgenomen worden
verantwoord op programma 10, met uitzondering van de
parkeerbelasting (programma 8).
Het college neemt uw opmerking voor kennisgeving aan.

Er wordt een landelijke norm van 80% gehanteerd voor bezorging
bij alle adressen in Haarlem, waaraan we voldoen. Met het oog op
een zo groot mogelijk het bereik kiezen we in Haarlem voor
meerdere media: de stadskrant die huis-aan-huis bezorgd wordt;
stapels stadskranten op ontmoetingsplekken; de stadskrant
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84

HP04

85

HP05

204

JH

86

HP06

206

JH

87

HP07
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BS

209

JN

3

4
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en dienen andere wegen gevonden te worden om de burgers integraal op de website; het aanbieden van automatische feeds op
te bereiken.
gemeentelijke onderwerpen; twitteren van persberichttitels; het
via BIS digitaal beschikbaarstellen van B&W besluiten en nota's;
het informeren van belanghebbenden over besluiten in brieven;
houden van informatieavonden; informeren van wijkraden, etc.
Sociale veiligheid: bij handhaving: klachten als metingDe gemeente neemt elke melding serieus. Naarmate er meer
echter gemiddeld 10 klachten van 10 bewoners in een straat meldingen uit een en dezelfde staat binnen komen zal dit meer in
geldt niet als 100 meldingen meer als 1 melding – dit geeft het oog springen.
volkomen vertekend beeld
Klachtencontactcentrum : saldo van 6.145 naar 6.287 ? wat ‘Klachtencontactcentrum’ moet waarschijnlijk zijn
zijn dit voor getallen? Gerelateerd aan begroting 2011,
‘klantencontactcentrum’.
2012 en rekening 2010 is dit niet duidelijk. Een soort
Het thans geprognosticeerde saldo van baten en lasten 2011
reserve ??
bedraagt voor het beleidsveld ‘1.3 Dienstverlening’ € 6.145.000.
Voor het begrotingsjaar 2012 bedraagt dit saldo € 6.287.000. Het
beleidsveld ‘1.3 Dienstverlening’ kost de gemeente in 2011 naar
verwachting dus per saldo (lasten minus baten) € 6.145.000. Voor
2012 bedragen de kosten per saldo € 6.287.000.
WMO voorziening omlaag van 41 naar 37 miljoen ? dus 11 In de programmabegroting is vermeld dat het product ‘Wmo% minder uitgeven ? In vorige jaren is jet overschot aan
voorzieningen’ 2012 sluit met een saldo van afgerond € 35 mio.
WMO gelden in de reserves gestopt. Dan zou er best meer (tekort, blz. 206/207). Dat bedrag wordt gedekt met Wmodan 1.7 miljoen uit de reserves gehaald kunnen worden als inkomsten van het Rijk.
dat noodzakelijk is. Waar staan overigens de inkomsten uit De Wmo-reserve is gevormd uit incidentele overschotten en kan
de WMO van het rijk in de begroting??
niet als structurele dekking worden ingezet. Bovendien is een deel
van de Wmo-reserve al geoormerkt en derhalve niet zonder meer
vrij aanwendbaar.
In de Algemene Uitkering uit het gemeentefonds zit een bijdrage
van het Rijk voor de uitvoering van de Wmo. Het betreft zgn.
algemene middelen, dus waarvan de besteding vrij te bepalen is
door de gemeente.

Onderwijsachterstandbeleid van 3.3 naar 6.9 miljoen –
enorme stijging. Is dat nodig ? Zou hier niet op bezuinigd
kunnen worden ?

De inkomsten van het rijk voor de uitvoering van de Wmo staan
opgenomen onder programma 10 algemene dekkingsmiddelen
(blz. 143 programmabegroting). Zie ook de beantwoording vraag
SP17.
In 2011 was een groot deel van het budget (rijksmiddelen) begroot
in programma 10. Dit budget is in 2011 door middel van een
raadsbesluit structureel overheveld naar programma 3. Er is dus
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88

HP08

209

JH

4

Topsport op 0 ? Wij dachten dat hier 50.000 euro voor was
?

89

HP09

107

PH

6

90

HP10

JH

6

Tourisme recreatie evenementen aan baten 128.000
Terwijl in 2009 er liefst 605.000 binnenkwam. Vanwaar
deze enorme inschattingsdaling ? Enorm weinig. Wat doet
Haarlem hier fout ?
Duinwijck hal zou weer geëvalueerd worden – geen
investering ?

91

HP11

RD

8

92

HP12

RD

9

93

PVDA01

6

EC

94

PVDA02

11/20

BS

121

OV: met de daling van aantal buslijnen is het uiterst
onrealistisch te verwachten dat de tevredenheidsgraad toe
zal nemen
Het lijkt er sterk op dat deze en ook andere inschattingen
met de natte vinger zijn gedaan en zo kunnen die beter
achterwege blijven
Afvalstoffenheffing moet hoger om het kostendekkend te
maken en dit terwijl Spaarnelanden 1,4 miljoen winst heeft
gemaakt. Dit is niet aan de burgers te verkopen
Ramingen: U geeft aan de ramingsystematiek te willen
verbeteren, rekening houdend met de gevolgen van
beleidsbijstellingen. Naar aanleiding van 2
rekenkameronderzoeken is er middels moties door de raad
een aantal zaken neergelegd mbt de bouwleges. Vanuit
welk uitgangspunt (beleidsbijstelling) gaat u kijken naar de
ramingen mbt de bouwleges?

Antwoord
feitelijk geen sprake van budgetverhoging.
Het subsidie aan de Stichting Topsport Kennemerland bedraagt in
2012 € 73.000. De subsidiebijlage wordt hierop aangepast (zie
erratum)
In 2010 is een eenmalige subsidie van € 500.000 van de provincie
binnengekomen ten behoeve van het watertoerisme. Voor 2011 en
verder wordt deze subsidie niet uitgekeerd.
In de begroting staat vermeld dat realisatie van een badmintonhal
afhankelijk is van de beschikbare financiële middelen. Zie ook
antwoord op vraag CDA15.
Het college neemt uw opmerking voor kennisgeving aan.

Het college neemt uw opmerking voor kennisgeving aan.

In de binnenkort in de raadscommissie te bespreken evaluatie
(bouw)leges wordt informatie gegeven over de huidige mate van
kostendekkendheid. Gezien de economische situatie zijn de
opbrengsten lager dan voorheen. De raming van deze opbrengsten
zal de komende jaren vooraf meer inzicht moeten geven en tijdig
tot bijstelling moeten leiden van de begroting. De kosten zullen
omlaag moeten, toekomst moet zijn dat de gemeentelijke inzet
flexibeler ingericht is op de inkomende aanvragen (en daarbij
behorende opbrengsten)
Krimp of groei? Hoe verhoudt de voorspelde
Er is geen rechtstreeks verband tussen beide cijfers omdat het bij
bevolkingsomvang in 2015 op p. 11 (afname naar 149.391) OenS en in de Atlas om verschillende prognoses gaat
zich tot de voorspelling op p. 20 (groei naar ruim 151.000)? (respectievelijk 149.400 en circa 151.000 inwoners in 2015). De
verschillen in de prognoses komen voort uit verschillende
meetmethoden en aannames over bijv. het toekomstige verloop
van de woningbouw, gemiddelde woningbezetting en
buitenlandmigratie. Beide prognoses hebben overigens wel een
gematigd karakter ten opzichte van de trend in het nabije verleden
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95

PVDA03

23

RD

96

PVDA04

26

RD

97

PVDA05

27

RD

98

PVDA06

30

PH

99

PVDA07

34

RD
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9

8

8
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(in een meer optimistisch trendscenario becijfert OenS een
bovengrens van 153.500 inwoners in 2015). Per saldo is de
voorziene ontwikkeling in de Atlas iets optimistischer dan de
OenS-prognose.
Achterstallig onderhoud: Er wordt gesteld dat het de
In de nota scenario’s "beheer en onderhoud” staat beschreven hoe
de onderhoudsbehoefte (achterstallig onderhoud) kan worden
verwachting is dat eind 2013 het achterstallig onderhoud
teruggebracht zal zijn tot 35 mio zonder de extra budgetten. teruggebracht tot 35 miljoen, indien scenario 2(2a) wordt gevolgd.
Waar baseert u dit op en wat is de verklaring hiervoor?
De inloop kan onder andere worden bereikt door groot onderhoud
Heeft dit een positieve uitwerking op de voorgestelde
en vervanging zolang mogelijk uit te stellen (verlaging norm).
normverlaging?
Hierdoor is gemiddeld minder onderhoudsbudget nodig, wat een
positieve invloed heeft op de inloop van de onderhoudsbehoefte.
Nog een uitgangspunt uit scenario 2(2a) is: alleen onderhoud,
tenzij. Daarnaast zijn de IP- investeringen met een andere
oorsprong dan achterstallig onderhoud, zoals sanering
Reinaldapark, herstructuringen, e.d. ook voor een deel
meegenomen in de berekening van de inloop. Maar deze
investeringen zijn op termijn wel eindig.
Bereikbaarheid: Oordeel Haarlemmers over de
Het College blijft streven naar een wezenlijke verbetering van het
bereikbaarheid van de stad (5,3 nulmeting 2007 ) is al jaren oordeel van Haarlemmers op dit punt. De cijfers in de afgelopen
het zelfde. Op welke aanname baseert u de verbetering
jaren zijn ernstig beïnvloed door de vele wegwerkzaamheden als
naar 5,8?
gevolg van het inhalen van het achterstallig onderhoud.
Bereikbaarheid: U spreekt uit dat het vestigingsklimaat in De ingrepen in de bereikbaarheid van de Waarderpolder per
de Waarderpolder moet worden verbeterd. Dit verhoudt
openbaar vervoer zijn door de provinciale bezuinigingen flink
zich slecht met de Ov-bezuinigingen die de provincie nog
aangetast door het wegvallen van lijn 16; alleen lijn 15 is op
dit jaar doorvoert en waardoor er geen bus meer naar//in de werkdagen behouden gebleven. Dat wordt zeer betreurd, echter de
Waarderpolder zal rijden. Welke vervangende/alternatieve mogelijkheden van de gemeente zijn hier zeer gering en bij de
mogelijkheden ziet u?
provincie moesten prioriteiten worden gesteld. Daarentegen wordt
de haltefrequentie van de NS op station Haarlem Spaarnwoude
eind 2011 verdubbeld.
Art 213a onderzoek: In de zomer 2011 zou het
Het 213a onderzoek zal een globaal beeld geven van de
213aonderzoek naar VAT/VTU gereed zijn. Dit onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid van de inzet van personeel
is beperkt tot ambtelijke kosten. Is het mogelijk ruimte te
binnen projecten. In de begroting 2012 is geen 213a onderzoek
houden voor een follow-up van dit onderzoek in 2012
gepland naar overige aspecten van projecten (zie paragraaf 1.3).
indien de bevindingen, die nog niet beschikbaar zijn,
daartoe aanleiding geven?
Opbrengstramingen parkeren: Op basis van cijfers rond De tegenvallende opbrengsten in 2011 hadden niet alleen te maken
de begrotingsrealisatie van 2011, ziet u het als noodzakelijk met de bereikbaarheid van de garages. In de raming 2012 is
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100

PVDA08

36

PH

101

PVDA09

37

PH

102

PVDA10

38

RD

103

PVDA11

64-65

BS
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de opbrengstramingen van parkeren voor 2012 te verlagen.
Hadden die tegenvallende opbrengsten echter niet te maken
met de slechte (of tijdelijk geen) bereikbaarheid van de
Raaksgarage, Stationsgarage en Appelaer in 2010-2011? In
2012 zou de bezetting toch juist weer aan de verwachtingen
en ramingen moeten kunnen voldoen, gezien het feit dat de
bereikbaarheid van voornoemde garages weer optimaal is?
Vanwaar dan toch die bijstelling naar beneden?
Huur Westergracht: Waar worden de extra huurlasten
door veroorzaakt? Waarom is dit nog niet opgenomen in de
kadernota?
Ureninzet begroting: U stelt dat ‘uit analyse is gebleken
dat in 2012 voor €477.000 meer aan uren inzet is
toegerekend voor de reguliere activiteiten te dekken ten
laste van het begrotingssaldo’. Kunt u een overzicht geven
van de ureninzet (tevens uitgedrukt in salarislasten) voor de
reguliere activiteiten binnen de begroting, onderverdeeld in
de activiteiten per programma?

Tegenvallende parkeeropbrengsten: Waarom wordt er
niet voor gekozen de tegenvallende parkeeropbrengsten op
te vangen door verhoging van de parkeertarieven in plaats
van financiering uit de algemene middelen?
2

Nationale politie: In hoeverre heeft de invoering van de
nationale politie invloed op de prioriteiten uit het Integraal
Veiligheids- en Handhavingsbeleid? Komen de ambities
hierdoor onder druk te staan?

Antwoord
rekening gehouden met de heropening van de Appelaar en het
beschikbaar zijn van de faciliteiten bij de Raaksgarage. Op basis
van de werkelijke opbrengsten in 2011 uit de perioden waarin de
situatie weer is “genormaliseerd” wordt verwacht de raming van
de inkomsten in 2012 naar beneden te moeten bijstellen.

De huurlasten zijn het gevolg van het doorlopen van het
huurcontract tot april 2012. Het was beter geweest deze melding in
de kadernota 2012 te hebben gedaan.
Zoals in bijlage 5.6 Overzicht personeel in de
programmabegroting 2012 is aangegeven is inzichtelijk welke
formatieplaatsen (en ook kosten) onder welke afdeling vallen. Ook
de verdeling van uren vindt plaats op afdelingsniveau. Echter de
indeling van de (hoofd)afdelingen is niet gelijk aan de indeling
van de programma’s.
In de gemeente Haarlem wordt een norm van 1.350 uren
productief gehanteerd per fte, indien we er vanuit gaan dat deze fte
volledig productief is. Bij overhead functies, waar sprake is van
gedeeltelijke productiviteit worden de loonkosten van deze
functies verdisconteerd in het uurtarief. In dit uurtarief zit ook een
overhead component ingesloten zoals bijvoorbeeld huisvesting en
ict.
In de bijlage is per programmaonderdeel, per beleidsveld
weergegeven welke uren, loonkosten en overhead aan dit
beleidsveld gerelateerd zijn.
De parkeertarieven 2012 worden, zoals is vastgesteld in de
kadernota 2011, verhoogd met 2,5%. Om het tekort op te vangen
zouden de tarieven velen malen meer verhoogd moeten worden.
Verdere verhogingen worden bezien in het licht van de
parkeervisie die in de inspraak komt.
De vorming van de landelijke politie is een van de landelijke
ontwikkelingen die in de totstandkoming van de nota is
meegenomen. Voor zover wij nu kunnen nagaan staan de ambities
van de nota niet onder druk door de vorming van de landelijke
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104

PVDA12

66

BS

2

105

PVDA13

72

JH

3

106

PVDA14

73

JH

3

107

PVDA15

74

JH

3

108

PVDA16

82

JH

4

Aanpak uitgaansoverlast: De burgemeester heeft de
commissie Bestuur toegezegd met een voorstel te komen
voor een kleinschalige pilot met vrije sluitingstijden voor
de horeca (bijvoorbeeld bij het Patronaat en/of de
Lichtfabriek). Wanneer kunnen wij dit voorstel tegemoet
zien?
Gezondheid: U stelt dat het ontbreken van financiële
middelen de mogelijkheden en ambities op dit terrein
beperkt. Preventie op dit terrein voorkomt veel kosten en
maatschappelijke problemen op de lange termijn. Vanaf
2011 zijn de lasten voor het beleidsveld Publieke
gezondheid van 2,5 ton verhoogd naar 3,5 miljoen euro.
Kunt u aangeven waar deze middelen dan voor ingezet
worden en hoe dat zich verhoudt tot de beperking van
ambities en mogelijkheden?
Diversiteit: In het coalitieakkoord “Het oog op morgen”
staat: “We zetten ons in voor emancipatie, integratie en
diversiteit in de meest brede zin van het woord”. Bij de
doelen rond beleidsveld 3.1 staat over diversiteit enkel iets
over verstandhouding allochtonen-autochtonen en meer
efficiency door samenwerking en herijking van beleid. Kort
geleden is er een overeenkomst getekend met de minister
van OCW om de emancipatie voor homo’s te verbeteren en
moet er voor 1 februari een plan komen, waar 20.000 euro
per jaar aan vast zit. Waarom ontbreekt deze ambitie in de
begroting en wordt het geen tijd om een nieuwe (brede)
emancipatienota op te stellen?
Mensen met een beperking: Hoe realistisch is de terechte
ambitie dat mensen met een beperking zoveel mogelijk
zelfstandig leven en wonen, terwijl de PGB’s enorm
worden beperkt en door allerlei andere rijksmaatregelen
(waaronder de mogelijke IQ-maatregel) het beroep op de
WMO waarschijnlijk flink zal toenemen?
Sportaccommodaties: U spreekt over het huisvestingsplan
Sport. Op pagina 87 stelt u echter dat dit Strategisch

Antwoord
politie.
Dit voorstel wordt nog dit jaar in de commissie Bestuur besproken.

In 2011 is in de tekst van Programma 3 het beleidsveld Publieke
Gezondheid apart benoemd, in 2012 is dit ook verwerkt in het
financiële programma en zijn de bestaande middelen verschoven
van het beleidsveld Zorg en dienstverlening naar Publieke
gezondheid.
Er is dus feitelijk geen sprake van budgetverhoging.

Deze ambitie is inderdaad niet expliciet vermeld in de
programmabegroting. De ambitie van het college is recent met het
Lokaal Actieplan Koploper Haarlem vastgesteld.

Die ambitie staat inderdaad onder druk, al is er nog veel onbekend
over de exacte impact van de maatregelen op rijksniveau. Met de
nota Hof 2.0 hebben wij een visie ontwikkeld om te anticiperen op
deze ontwikkelingen. Met een samenhangende aanpak van de vijf
praktijkwerkplaatsen van Hof 2.0 én de decentralisaties in het
sociaal domein blijven wij streven naar het zoveel mogelijk
zelfstandig leven en wonen van mensen met een beperking.
Zie antwoord op vraag CDA15 en CDA16.
In het beleidsuitvoeringsprogramma zal een prioritering in de
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109

PVDA17

83

JN

4

110

PVDA18

84

JN

4

111

PVDA19

87

JH

4

huisvestingsplan Sport nog moet worden opgesteld. De
raad, wacht hier al ruim een jaar op. Wanneer is deze
informatie beschikbaar voor de raad en wordt daarbij ook
een prioritering aangeven met betrekking tot achterstallig
onderhoud/ benodigde vervanging? Kunnen wij voor de
begrotingsbehandeling ook een voorstel verwachten met
betrekking tot de discussie over de BTW-teruggave?
Jeugdzorg: Bent u voorsorterend op het wetgevingstraject
“Zorg voor Jeugd” al in overleg met de provincie NoordHolland om aantallen in beeld te krijgen en
voorbereidingen te treffen op een soepele overgang? Tot 11-2013 hebben gemeenten de tijd om regionale
samenwerking tot stand te brengen. Wat is uw visie hierop?

Antwoord
aanpak van het achterstallig onderhoud en de benodigde
vervanging worden opgenomen.

Ja, we zijn met de Provincie, de regiogemeenten en betrokken
uitvoeringsorganisaties in overleg. De Provincie is input gevraagd
voor het maken van een startfoto zodat er duidelijk zicht komt op
de klanten, trajecten, wachtlijsten en financiën. Eind 2011 is deze
gereed. In oktober vindt een bestuurlijke bijeenkomst plaats die de
start vormt van het opstellen van de visie op de transitie jeugdzorg.
Het is belangrijk in dit traject de partners van zorg en het
onderwijs goed te betrekken en ook de ouders en jongeren.
Daarnaast is de samenhang met de overheveling van de AWBZ
taken, de invoering van de Wet werken naar vermogen en de
invoering van Passend Onderwijs van groot belang. De verachting
is dat in januari 2012 de visie gereed is.
Onderwijs: Voor een startkwalificatie op MBO-2 niveau is Bij de gemeente hebben in het schooljaar 2010-2011, 21 leerlingen
een stage nodig. Het blijkt nog steeds lastig voor een deel
van het MBO (alle niveaus) stage gelopen. Voor een aantal
van de jongeren om een stageplek te vinden. De overheid
VMBO leerlingen wordt momenteel bezien of zij een stageplek
heeft daarin een voorbeeldfunctie. In meerdere moties is in kunnen krijgen binnen de gemeente.
de afgelopen jaren gevraagd om stageplaatsen binnen de
In het kader van de aanpak bestrijding voortijdig schoolverlaten
gemeente ook op (v)mbo niveau. Kunt u aangeven hoe het wordt per 2012 een jobcoach aangesteld bij het MBO, die met alle
daarmee staat?
betrokken partners en werkgevers extra stageplekken werft voor
de doelgroep jongeren, die nog geen startkwalificatie heeft. Ook
bij de gemeente.
Topsport: U zet tussen haakjes bij doelstelling 2 dat de
Dit is inderdaad een misverstand. Pas per 1 januari 2015 is dit het
top-sportstructuur per 1 januari 2012 door de
geval. Met het aflopen van de Agenda voor de Sport zal herzien
sportverenigingen en de Stichting Topsport Kennemerland worden wat voor gemeentelijke inzet er zal zijn op Topsport.
zelf in stand gehouden wordt. Bij de Kadernota heeft u dit
ook al moeten corrigeren en is aangegeven dat er voor 3
jaar een budget van 75.000 euro ten laste van het budget
duurzame sportvoorzieningen wordt gesubsidieerd, zoals
bij amendement op 20 januari 2011 is vastgelegd.
Daarnaast heeft de wethouder mondeling toegezegd bij de
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5

113

PVDA21

96

JN

5

114

PVDA22

96

JN

5

115

PVDA23

96

JN

5

116

PVDA24

97

JN

5

Kadernota behandeling dat e.e.a. bij het aflopen van de
agenda voor de sport wordt herbezien. Wilt u dit corrigeren
en er voor zorg dragen dat dit voortaan correct wordt
opgenomen?
Collectief particulier opdrachtgeverschap: Wij missen
bij ‘Wat gaan wij ervoor doen in 2012’ het stimuleren van
collectief particulier opdrachtgeverschap, zoals bij
vaststelling van de begroting 2011 door de raad per motie
gevraagd. Wat gaat u in 2012 concreet doen om collectief
particulier opdrachtgeverschap te stimuleren?
En wat gaat u in 2012doen om collectief particulier
opdrachtgeverschap te stimuleren als het gaat om de
grondprijs van de kavel? Uit landelijk onderzoek van het
RIGO blijkt namelijk dat de grondprijs voor vrije kavels
voor koopwoningen die kunnen worden benut voor
particulier opdrachtgeverschap bijna 2 keer zo duur zijn als
dit wordt vergeleken met de grondprijzen voor de
gemiddelde dure woning.
Omzetting kantoren: Wat gaat u concreet doen om in
2012 te komen tot structurele en tijdelijke omzetting van
bestaande functies (zoals kantoren) naar woonfuncties?
Welke doelgroepen en welke wijken hebben dan prioriteit?
Particuliere verhuurders: Wat gaat u in 2012 concreet
doen om particuliere verhuurders te stimuleren hun
woningvoorraad aan te passen aan de eisen van deze tijd als
het gaat om verduurzamen, verbeteren, ver- of nieuwbouw,
functiemenging, functieverandering.
Stagnatie woningbouw: Welke reservering heeft u in de
begroting opgenomen voor stimuleringsbijdragen om
stagnerende woningbouwproject vlottrekken en welke
wijken hebben daarbij prioriteit?
Prestatie indicatoren: Bij de woningvoorraad staat wel
een indicator voor sociale woningen en voor middeldure
woningen Echter de categorie goedkope woningen
ontbreekt. Wat is u prestatie-indicator t.a.v. goedkope
woningen (koop < 200.000?)

Antwoord

In de Woonvisie zal (collectief) particulier opdrachtgeverschap
een van de ambities van dit college zijn. Echter alles valt of staat
met de beschikbaarheid van bouwlocaties. Ook gaan wij met de
Haarlemse corporaties bekijken of het koppelen van (collectief)
particulier opdrachtgeverschap aan herstructureringsprojecten
haalbaar is.
Wat in het betreffende RIGO onderzoek niet is meegenomen is de
kavelgrootte van dergelijke gronduitgiftes. Daardoor wordt de
gemiddelde m2 prijs sterk beïnvloed en is e.e.a. moeilijk
vergelijkbaar. Bij particulier opdrachtgeverschap passen wij in
principe de Nota Grondprijzen toe

Zie antwoord op vraag SP22

Zie antwoord op vraag SP20

Zie antwoord op vraag CDA22.

De prestatie-indicator sociale woningen gaat over betaalbare huuren koopwoningen. Ook in de afspraak uit het coalitieakkoord om
tenminste 30% sociale woningbouw te realiseren zijn deze 2
woningcategorieën samengevoegd. Er is daarom geen aparte
indicator voor betaalbare koopwoningen.
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117
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103

EC

6

118

PVDA26

103

EC

6

119

PVDA27

104

PH

6

120

PVDA28

105

PH

6

121

PVDA29

110

JN

7

122

PVDA30

114

JN

7

Nr.

Zakelijke dienstverlening: Is de inzet om te komen tot
meer bedrijfsverzamelgebouwen niet alleen gericht op het
faciliteren van de creatieve industrie maar ook gericht op de
zakelijke dienstverlening, de andere pijler van de
Haarlemse economie?
Leegstaande kantoren: Wat gaat u concreet doen in 2012
om het hergebruik van leegstaande kantoren te benutten
voor andere economische functies? Wat betekent dit voor
uw eigen bezit?
Landelijke bezuinigingen cultuur: Door
rijksbezuinigingen komt het bestaansrecht van de voor
Haarlem belangrijke culturele instellingen als Holland
Symfonia en Toneelschuur onder druk te staan. Op welke
wijze ziet u mogelijkheden om binnen de gemeentelijke
begroting hier ruimte voor te zoeken of ziet u nog andere
mogelijkheden?
Gebouwbeheer podia: Het College heeft toegezegd het
beheer van gebouwen te gaan overdragen aan de vier grote
culturele podia. De gemeenteraad heeft kostenbeparing die
hierdoor kan ontstaan door samenwerking van de podia bij
de aanvullende bezuinigingen bij de begroting 2011 ingezet
als dekking voor een bezuiniging van 75.000 euro. Toch is
de overdracht van het beheer nog altijd niet gerealiseerd.
Wat is de oorzaak van deze vertraging? Wanneer kunnen
wij een voorstel tegemoet zien?
Huishoudinkomenstoets: Conform rijksbegroting moet u
per 1-1-2012 deze toets in kader van de aanscherping
WWB invoeren. Hoe gaat u in deze context om met
stagevergoedingen, gezien de ambitie om alle jongeren hun
schoolloopbaan af te laten sluiten met minimaal een
startkwalificatie(programma 4)?

Schulddienstverlening: U spreekt over
ketensamenwerking en tijdige afstemming met o.a.

Antwoord
Ja, de inzet om te komen tot meer bedrijfsverzamelgebouwen is
niet alleen gericht op het faciliteren van de creatieve industrie
maar ook op het faciliteren van (startende) bedrijven in de
zakelijke dienstverlening, de andere pijler van de Haarlemse
economie waar groeikansen liggen.
Om het hergebruik van structureel leegstaande kantoren te
stimuleren, faciliteert de gemeente waar mogelijk de aanvragen
voor bestemmingsvrijstellingen voor andere dan economische
functies in combinatie met een werkbestemming, zoals bij de
Houthof. Dit geldt ook voor het eigen bezit.
De gemeente kan de bezuinigingen door het rijk per 2013 niet
opvangen. De mogelijkheden binnen de gemeentelijke begroting
zijn beperkt. Dit thema wordt geagendeerd in de commissie
Ontwikkeling.

In oktober zijn afspraken gemaakt tussen de gemeente Haarlem en
de podiumdirecties over de overdracht van het eigenarenbeheer en
onderhoud. Inclusief voorwaarden verbonden op het gebied van
o.a. samenwerking podia, budget, demarcatie van taken en
verantwoordelijkheden. Op dit moment worden deze afspraken
door partijen uitgewerkt. Het is de verwachting dat een voorstel in
het 1e kwartaal 2012 gereed is en vervolgens aan de raad wordt
voorgelegd.
Het gaat hier om de toets op gezinsbijstand. Bij het uitvoeren van
deze toets is in de concept wetstekst een uitzondering opgenomen
voor jongeren die rijks bekostigd onderwijs volgen, aanspraak
kunnen maken op inkomen op grond van de wet
Studiefinanciering of in aanmerking komen voor een
tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming
onderwijsbijdrage en schoolkosten . Het inkomen wordt slechts in
aanmerking genomen voor zover het meer bedraagt dan € 1023,42
per maand. Dit geldt dus ook voor stagevergoedingen.
In het najaar van 2010 hebben wij de samenwerking tussen
partijen genoemd in het convenant verder geïntensiveerd.
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corporaties en energieleveranciers. De afgelopen jaren heeft
u in een convenant afspraken gemaakt met corporaties over
het tijdig melden van huurachterstanden. Hoe zorgt u er
voor dat dit (beter) gaat werken?

123

PVDA31

118

RD

8

124

PVDA32

118

RD

125

PVDA33

119

RD

8

126

PVDA34

119

RD

8

127

PVDA35

121

RD

8

Gevolgen HOV voor leefbaarheid: M.b.t. de routekeuze
HOV wordt gesteld dat primair het doel is om zoveel
mogelijk Haarlemmers van deze voorziening gebruik te
laten maken en dat daarnaast ; stiptheid, doorstroming en
betrouwbaarheid van belang zijn. Ontbreekt hier niet één
van de juist meest essentiële punten rond dit onderwerp: de
leefbaarheid voor de mensen die de route langs hun deur
gelegd krijgen? Waarom ontbreekt dit punt volledig, terwijl
wij en vele andere partijen juist op het belang hiervan
hebben gewezen!
Nachtnet: Bij iedere kadernota begroting komt de
Nachtnet-ambitie weer tevoorschijn. Indien daar door ons
vragen over worden gesteld in de Cie Beheer, krijgen wij te
horen dat het niet gaat lukken omdat NS het niet ziet zitten.
Welke acties heeft het college concreet ondernomen sinds
de afwijzende brief van NS? En wat gaat het college nog
ondernemen?
Haalbaarheidsonderzoek distributiecentrum: Hoe staat
het met het onderzoek naar de haalbaarheid van een
distributiecentrum? Wanneer kunnen we de resultaten
verwachten?
Elektrische voertuigen winkelbevoorrading: Hoe staat
het met de uitbreiding van elektrische voertuigen voor
winkelbevoorrading? De Stoffel is nu al tijden de enige in
zijn soort. Welk actief beleid richting ondernemers e.a vindt
hierop plaats?
HOV: Voor 2012-2016 staat o.a. ‘Actief participeren in de
ontwikkeling van HOV en Lightrail ‘. Kunt u uitleggen wat
u onder ‘actief participeren’ verstaat? En op welke wijze

Antwoord
Hieruit zijn wederzijdse werkafspraken gemaakt waarbij
huurachterstanden eerder worden gemeld. De burger met een
achterstand wordt door de afdeling actief benaderd. In
samenwerking met de klant, door het inzetten van het instrument
budgetbeheer, en de interventie door de consulent, worden de
meeste uithuiszettingen en verdere huurachterstanden succesvol
voorkomen. Uiteindelijk blijft de huurder zelf verantwoordelijk
voor het tijdig voldoen van de huur.
In de programmabegroting wordt naast de doorstroming en
stiptheid nadrukkelijk ook aandacht gevraagd voor het voorkomen
van barrièrewerking. Juist deze barrièrewerking is van belang voor
de leefbaarheid. Hier is overigens sprake van een HOV-route en
niet van een vrije HOV-baan.

Gelet op de brief van NS is het College niet voornemens verdere
actie te ondernemen.

In 2012 zal het onderzoek worden opgestart.

De gemeente stelt zich in het toelatingsbeleid autovrij gebied in de
binnenstad voorwaardenscheppend op.

Onder leiding van de stadsregio Amsterdam is een projectgroep
actief rond de HOV verbinding via de A9. Haarlem neemt hier
actief aan deel.
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dat eventueel al heeft plaatsgevonden e/o nog gaat
plaatsvinden?
Basismilieukwaliteit: Wat is de reden dat de wettelijk
vastgestelde basismilieukwaliteit op de gebieden
geluidshinder, luchtkwaliteit, veiligheid en bodemkwaliteit
niet altijd wordt gehaald? Welke actie gaat daarop
ondernomen worden?

128

PVDA36

126

RD

9

129

PVDA37

134

RD

9

Afmeervoorzieningen: In de tabel staat weergegeven dat
er meer afmeervoorzieningen zullen komen in grachten en
singels. Hoe groot is de wachtlijst momenteel voor
Haarlemmers en voor niet-Haarlemmers , na de toegezegde
‘opschoning’ van afmeerplaatsen?

130

PVDA38

134

RD

9

Gifvrije onkruidbestrijding: De toezegging de
mogelijkheid te bekijken van gifvrije onkruidbestrijding
dateert al van ruim een jaar geleden. Schijnbaar is er nog
niets mee gebeurd? Is er inmiddels zicht op een concreet
plan/ startdatum?

Antwoord

Er zijn veel milieuproblemen zoals op het gebied van
bodemverontreiniging, luchtkwaliteit en geluidhinder in het
verleden over een lange reeks van jaren ontstaan, die soms pas
over een aantal jaren kunnen worden opgelost, gezien de
daarvoor beschikbare beperkte (rijks)middelen.
Via gerichte programma’s zoals het Haarlemse Bodemprogramma,
het Actieplan Omgevingslawaai en projecten zoals jaarlijks
verwoord in het Duurzaamheidsprogramma Haarlem wordt
invulling gegeven aan een verdere verbetering van de
basiskwaliteit.
De gemeenteraad heeft in 2009 besloten om de particulieren
afmeervoorzieningen van de ligplaatsen voor pleziervaartuigen in
de grachten en singels te vervangen door standaard rekken en
ringen. Het gaat om afgerond 1400 vergunde ligplaatsen.
Inmiddels zijn in diverse singels en grachten standaard
afmeervoorzieningen aangebracht: Jan Gijzenvaart, Delft,
Sallandvaart, Schottersingel en Kloppersingel. Bij het aanbrengen
van de standaardvoorzieningen wordt tevens kritisch gekeken naar
ligplaatsvergunningen. Naast de reeds vergunde ligplaatsen, is er
nog een wachtlijst van afgerond 500 geïnteresseerden, die
eveneens een ligplaats willen. Om aan de vraag naar meer
ligplaatsen tegemoet te komen, wordt momenteel een voorstel
uitgewerkt om meer ligplaatsen in de grachten en singels te
creëren en deze ligplaatsen eveneens van een standaard afmeerrek
of ring te voorzien. De verwachting is dat daarmee de huidige
wachtlijst voor een groot deel kan worden ‘opgeschoond’. Het
voorstel zal eind dit jaar aan het college worden voorgelegd.
Diverse gemeenten passen gifvrije onkruidbestrijding toe. Een
aantal daarvan zijn benaderd, waaronder de gemeente Zoetermeer.
Bij vergelijking van de door diverse gemeenten gehanteerde
gifvrije bestrijdingsmethodes, komen twee hiervan in aanmerking
voor toepassing in Haarlem.
- Het bestrijden van onkruid door toepassing van heet
water, waarbij het onkruid verbrand wordt.
- Het bestrijden van onkruid door de toepassing van hete
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Grof huisvuil: Inzameling van het grove huisvuil 50 % in
Haarlem blijft hier mee achter bij het gemiddelde in
Nederland 70% .De PvdA heeft hier een initiatief voorstel
voor ingediend in, 2010 waar tot op heden nog niets mee is
gedaan. Wanneer denkt u hier mee aan de slag te gaan?
10
Een gezonde financiële positie: met verantwoorde
gemeentelijke lasten staat in programma 10 centraal. Wij
missen bij ‘Wat gaan wij ervoor doen in 2012’ het
stimuleren van ’meer doen met minder’ zoals bij
vaststelling van de begroting 2011 door de raad per motie
gevraagd. Wat gaat u in 2012 concreet doen om dit te
stimuleren?
§ 3.2 Financiën: Bij de beoordeling van de financiële situatie
van de gemeente en het al dan niet instellen van financieel
toezicht neemt de provincie het inlopen van het
achterstallig onderhoud ook altijd mee als factor. Waarom
speelt deze factor bij de paragraaf rond weerstand en risico
in onze eigen begroting geen rol?
10
Projectrisico’s: Kunt u een nadere onderbouwing geven
van de risicoinschatting en de gevolgen op basis waarvan u
komt tot een inschatting van de benodigde
weerstandcapaciteit van 7,5 miljoen t.b.v. projectrisico’s.

Weerstandscapaciteit: Bij de presentatie van de
concerncontroller werd aangegeven dat de gemeente streeft
naar een ratio weerstandscapaciteit van 1,7. Op dit moment
is de ratio weerstandscapaciteit echter hoger (1,9). Betekent
dit dat het College van plan is om de algemene reserve

Antwoord
lucht, waarbij eveneens
het onkruid verbrand wordt.
Vergelijking van deze twee methodes geeft aan dat deze onderling
niet veel van elkaar verschillen, echter bij het toepassen van heet
water worden obstakels beter bereikt.
Deze methode levert dan ook een beter resultaat op en leent zich
voor een pilot dat in het jaar 2012 wordt gestart in Haarlem.
De raad ontvangt binnenkort de opinienota “kaders voor een
duurzaam afvalbeheer”. Hierin wordt voorgesteld onderzoek te
doen naar de juiste aanpak om tot een duurzaam beheer te komen.
De aanpak van het grove huisvuil zal hiervan integraal deel
uitmaken.
De motie « meer doen met minder » en de inzet van denkkracht
vanuit hoge scholen en universiteiten wordt opgepakt middels het
stage beleid dat de gemeente Haarlem uitvoert.

Het achterstallig onderhoud heeft betekenis in de risicoparagraaf
en betekenis vanuit het oogpunt van toezicht door de provincie.
Beide elementen vragen om ontwikkeling en kunnen eerst daarna
doorwerking krijgen in de benodigde omvang van het
weerstandsvermogen.
De risicoinschatting voor de projectrisico’s geschiedt op dezelfde
wijze als voor de bedrijfsvoeringsrisico’s. Hierbij wordt een
inschatting gemaakt van de kans van voordoen en het maximale
risico. Er wordt met behulp van Naris een inschatting gemaakt van
de maximaal benodigde weerstandscapaciteit. Hierbij wordt ook
rekening gehouden met de reserve grondexploitatie en verwachte
opbrengsten uit de grondexploitaties.
Het college is niet voornemens de algemene reserve of andere
reserves te verkleinen.
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en/of de reserve grondexploitaties te verkleinen?
Onderhoudsbudgetten: Wat is de reden dat er sinds 2007
op de onderhoudsbudgetten geen inflatiecorrectie is
toegepast en tevens niet aangepast aan de in de jaren
gewijzigde arealen? Over welk bedrag hebben we het dan?

Bezuiniging Spaarnwoude: Wat gaat u er concreet aan
doen om de bezuinigingen op Spaarnwoude te realiseren?

Antwoord

Het toepassen van inflatiecorrectie en het toekennen van
onderhoudsbudgetten bij areaaluitbreiding is een bevoegdheid van
de gemeenteraad. Jaarlijks worden, als onderdeel van de kadernota
de begrotingsrichtlijnen door de raad vastgesteld. Vanaf 2007
heeft de raad ertoe besloten de inflatiecorrectie en de
budgetaanpassingen als gevolg van wijzigingen in het areaal niet
op te nemen.
Het gaat hier om een bedrag van ongeveer € 3,3 miljoen.
Het recreatieschap onderzoekt momenteel de kostenreductie en het
verkrijgen van meer inkomsten uit particuliere initiatieven. B&W
zet in op een sluitende begroting van het schap op afzienbare
termijn. Daarbij spelen de bezuinigingen van de participanten een
rol. Wij bieden ambtelijke ondersteuning aan.
U heeft gelijk. In de bijlage is de gecorrigeerde subsidiebijlage
opgenomen.

Bijla Subsidies: Bij de besluitvorming over de Kadernota 2011
ge
heeft de gemeenteraad de voorgestelde bezuinigingen op
5.5
subsidies geamendeerd. Kunt u aangeven waarom wij een
aantal subsidies uit de lijst van de Kadernota niet in deze
bijlage terugvinden? Een aantal zaken uit het amendement
lijken niet te zijn verwerkt in de lijst (bv Programma 8,
subsidie 3VO staat in 2012 op 0, terwijl bij amendement
deze 6.000 euro is gebleven). Kunt u een gecorrigeerde lijst
leveren?
Subsidies: Wanneer kunnen we het voorstel voor de
In de brief die het college onlangs naar de raad heeft gestuurd
nieuwe subsidiesystematiek verwachten?
wordt vermeld dat de nieuwe subsidiesystematiek in januari 2012
in de commissie wordt besproken.
Afvalinzameling: Het positief saldo tussen de baten en
Het verschil wordt veroorzaakt door het afschaffen van het
lasten voor beleidsveld 9.5 afvalinzameling was in de
reinigingsrecht, de toename van het aantal huishoudens en de
reguliere stijging van de afvalstoffenheffing de afgelopen 2 jaar.
begroting 2010 circa 550.000 euro. Voor de begroting
2012 bedraagt dit circa 1,1 miljoen. Kunt u dit verschil
verklaren?
Beheertaken: Bij de verzelfstandiging van Spaarnelanden Spaarnelanden wordt ingezet bij de uitvoering op de genoemde
is een aantal gemeentelijke diensten overgedragen, op het
gebieden. De onttrekking van de reserve is bedoeld voor de inzet
gebied van o.a.afvalinzameling, reiniging, het onderhoud
van personeel op het gebied van programma- en
van groen, gebouwen en bestrating, inclusief het personeel. projectmanagement ten behoeve van de extra inspanning voor het
Een van de afspraken was dat de gemeente bij uitbesteding inlopen van het achterstallig onderhoud. Deze expertise wordt niet
door Spaarnelanden geleverd.
van diensten zo veel mogelijk gebruikt maakt van de bij
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Spaarnelanden aanwezige expertise en vakmensen.
Hoe verhoudt deze afspraak zich tot de onttrekking aan de
reserve van 529.000 euro ten behoeve van de inhuur van
tijdelijk personeel?
Als het gaat om meer efficiency bij de uitvoering van
beheertaken hoe kijkt u aan tegen de realisatie van een
regiefunctie van Spaarnelanden bij uitvoering van
beheertaken zoals in andere steden het geval is, zoals bijv.
in Rotterdam voor het ROTEB?
Welk geld (zoals WMO) komt van het rijk dat door de
gemeente vrij te besteden is?

Antwoord
Om die reden is besloten tot en met 2013 het inhuurbudget te
verhogen en dit te dekken uit de algemene reserve.
Spaarnelanden is de uitvoerder voor de stad inzake
onderhoudstaken. Door de regiefunctie ook bij Spaarnelanden
onder te brengen, verdwijnt de gemeentelijke controletaak.

Dat zijn de gelden van de Algemene Uitkering uit het
gemeentefonds. Deze gelden zijn voor de gemeente vrij inzetbaar
en worden aangewend voor de door de raad vastgestelde doelen in
prestaties. Zie ook het antwoord op vraag HP06.
We zijn de afgelopen tijd al aardig bijgepraat, maar welke
Onder verwijzing naar blz. 34 van het rapport van de accountant
administratieve processen zijn nog niet op orde?
naar aanleiding van de jaarrekening 2010 vragen de volgende
processen extra aandacht:
- tussentijdse afsluitprocedures;
- inkoop- en aanbesteding;
- projectbeheer en –control;
- kredietbeheer;
- parkeergelden;
- huren en pachten;
- grondexploitatie en subsidies.
In de aanbevelingsbrief bij deze begroting heeft u in bijlage De huidige stand van zaken wordt in de laatste kolom geduid door
B de stand van zaken met betrekking tot de aanbevelingen
middel van een verkeerslicht, waarbij groen aangeeft dat het
van de RKC en de accountant opgenomen. Wat is de stand voldoende tot goed loopt, geel matig en rood onvoldoende tot
van zaken met betrekking tot de aanbevelingen van
slecht.
voorgaande jaren?
Voor subsidies onder € 45.000 wordt geen
Kleinere instellingen betreffen veelal vrijwilligersorganisaties,
kostencompensatie toegekend. De betreffende instellingen waarbij de activiteiten worden gesubsidieerd. Als een instelling
worden veelal gekort, maar sommige instellingen hebben
door de niet compensatie aantoonbaar in haar voortbestaan wordt
wel personeel in dienst. Waarom wilt u dat voor deze
bedreigd en de gemeentelijke doelstellingen daardoor niet meer
instellingen niet compenseren?
kan uitvoeren kan een verzoek tot compensatie worden gedaan bij
de subsidieaanvraag. Er wordt dan op instellingsniveau een besluit
genomen.
Het automatisme van loon en prijscompensatie bij subsidies staat
ter discussie en wordt in het kader van de verzakelijking van de
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146

SP06

037

BS

Hoe kan het dat u er nu pas achter komt dat de VRK voor
de kazernes alleen de kapitaallasten vergoedt. Heeft dit nog
gevolgen voor voorgaande jaren?

147

SP07

037

PH

Hoe kan het dat het budget bovenformatieven in ieder geval
tot 2016 op € 753.000 blijft staan, terwijl u op bladzijde 179
aangeeft dat “de voorziening in de komende jaren wordt
afgebouwd”? Is het niet de bedoeling dat bovenformatieven
naar ander werk worden geleid en het budget uiteindelijk op
0 uitkomt? Wanneer denkt u dat alle bovenformatieven een
werkplek hebben gevonden dan wel zijn uitgestroomd?

148

SP08

038

RD

Begrote opbrengsten parkeervergunningen zijn niet
gerealiseerd. Er wordt toch al jaren het beleid gevoerd dat
vergunninggebieden niet meer uitgebreid worden, anders
dan op genormeerd verzoek van de bewoners. Hoe kunt u
dan toch hogere opbrengsten begroten?

149

SP09

043

PH

Hoe gaat u voorkomen dat de hogere werkdruk gaat leiden
toe hoger ziekteverzuim?

Antwoord
subsidiesystematiek onder de loep genomen.
In de begroting (en meerjarenraming) was nog een
kostendekkende huur opgenomen; dat is in tegenspraak met de
bestuursovereenkomst Haarlem-VRK. Dit is bij de analyse van de
tekorten (eind 2010) aan het licht gekomen en wordt nu in de
begroting verwerkt.
Voor 2009 en 2010 zijn, in het kader van de discussie over de
tekorten, specifieke afspraken gemaakt over de huurbijdrage van
de VRK (als verwoord in raadsstuk reg.nr. 2010/380494). Dat is
financieel verwerkt.
In de begroting 2012 is opgenomen dat in 2012 een toevoeging
van € 753.000,- aan de voorziening bovenformatieven wordt
gedaan. Het College zal in de kadernota 2012 de raad informeren
over de aanscherping van het beleid ten aanzien van de bestaande
groep bovenformatieven, de afbouw van de voorziening en de
prognose van de in de toekomst als gevolg van nieuwe
ontwikkelingen te verwachten bovenformatieven. Het ultieme
streven is dat er op termijn geen aparte voorziening voor
bovenformatieven meer nodig is door herplaatsen en uitstroom
van de bestaande groep en door toekomstige bovenformatieven te
voorkomen door vroegtijdige herplaatsing en kosten op te vangen
binnen de reguliere begroting.
Zie verder antwoord op vraag SP 044.
De ramingen zijn gebaseerd of onjuiste aannames en op grond
daarvan jaarlijks verhoogd. In de nadere analyse van de
parkeeropbrengsten n.a.v. de melding in de kadernota 2011 is dat
aan het licht gekomen.
De herziene raming wordt gebaseerd op aantallen vergunningen
per gebied, tarieven per vergunninggebied en eventuele
gebiedsuitbreidingen.
We willen door zaken binnen de gemeente eenvoudiger en beter
te organiseren en slim gebruik te maken van
digitaliseringsmogelijkheden juist voorkomen dat de werkdruk
verhoogd wordt. Ook de flexibele manier van werken, zoals deze
in de Raakspoort wordt toegepast, en het strategisch HRM beleid
moeten hiertoe bijdragen. Het management stuurt op het
voorkomen van verzuim door in het plannen van het werk
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rekening te houden met de capaciteiten van de medewerkers. Als
er verzuim optreedt, stuurt de manager op een snelle aanpak van
(de oorzaak van) het verzuim.
Digitale dienstverlening. Minima hebben geen PC en
De digitalisering van het aanvraagproces betekent dat wij onze
hebben moeite met het aanvragen van een uitkering omdat klanten tijd- en plaats onafhankelijke dienstverlening kunnen
ze (aantoonbaar) verwezen worden naar het digitaal loket.
bieden. Wij sluiten daarbij aan bij de maatschappelijke
Hoe denkt u dit op te lossen?
ontwikkelingen op dit terrein. Begeleiding bij het aanvraagproces
voor hen die dat nodig hebben behoort tot de basisdienstverlening
van het UWV/Werkbedrijf.
De klanten die niet beschikken over een PC en/of niet
computervaardig zijn en daardoor niet in staat zijn om zelf
digitaal een WWB-aanvraag in te dienen worden ook gewezen op
mogelijkheid van ondersteuning door familie, kennissen of buren.
Ook kunnen zij voor het gebruik maken van een pc bij de
Stadsbibliotheek terecht.
De gemeente gaat deels de taken op het gebied van
Met de VRK is ambtelijk overeenstemming over de uitvoering van
preventie zelf uitvoeren. Welke gevolgen heeft dit voor de de P&P-taken, zowel qua taken als qua budget. Daarbij ook het
financiering van de VRK?
oorspronkelijke bedrag dat door Haarlem aan de VRK is betaald
voor de P&P-taken vastgesteld. Dit wordt onttrokken aan de
bijdrage VRK en vervangen door het nieuwe (lagere) bedrag. De
VRK krijgt dus minder budget maar verricht daar ook minder
taken voor.
Geld voor veilige binnenstad. Inspanningen om de
De versterking wordt bekostigd uit de middelen voor integrale
onveiligheidsgevoelens en overlast in de binnenstad worden veiligheid 2012 (€ 780.000) die in de Kadernota beschikbaar zijn
gecontinueerd en waar mogelijk versterkt. Toch worden de gesteld. Een deel daarvan wordt ingezet voor de veilige
lasten voor fysieke veiligheid aanzienlijk verlaagd en voor binnenstad.
sociale veiligheid slechts licht verhoogd. Hoe denkt u de
versterking te bekostigen?
In tegenstelling tot andere nieuwe indicatoren is de
Bij deze prestatie is nu nog gekozen voor de indicator ‘aantal
prestatie-indicator “aantal aangehouden jeugdige
overlast gevende jeugdgroepen’. Hiermee wordt meer de relatie
verdachten” niet opgenomen in de tabel. De getallen voor
gelegd tussen effect en prestatie. Het aantal aangehouden jeugdige
deze indicator zijn beschikbaar bij de politie. Waarom is
verdachten kan immers zowel het resultaat zijn van inspanningen
geen nulmeting opgenomen?
van de politie (de inzet), maar ook van een toename van het aantal
overlastgevende groepen zelf (het probleem).
Verzoeken om handhaving en klachten worden getoetst aan Het Integraal Veiligheids en Handhavingplan is in juni 2011 door
criteria. Te weinig punten = geen actie. Laten we deze
de raad vastgesteld. Hiermee is de gemeentelijke aanpak op
burgers aan hun lot over? Burgers vragen niet om
klachten in dit kader herbevestigd. Indien de veiligheid in het
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handhaving of klagen doorgaans niet zonder reden. Wie
gaat dan wel hun handhavingsverzoeken en klachten in
behandeling nemen?
Optimale vergunningverlening en handhaving. Uit de tekst
blijkt dat het proces gestroomlijnd en vereenvoudigd wordt
(vermindering lastendruk en administratieve
lastenverlichting). Toch geeft het staatje op bladzijde 70
een verhoging van lasten en een verlaging van baten aan ten
aanzien van integrale vergunningverlening en handhaving.
Zou optimalisatie niet moeten leiden tot kostenbesparing?
Zo nee, waarom is dit hier niet het geval?

Antwoord
geding is, wordt er opgetreden. Tegen het weigeren van
handhaving staat bezwaar en beroep open.
De toename van de lasten ten opzichte van 2011 met € 545.000
wordt grotendeels veroorzaakt door de toename met € 200.000 van
het budget monumenten (als gevolg van de eenmalige bezuiniging
van € 200.000 in 2011), de uitbreiding formatie
vergunningverlening en handhaving kinderopvang (ongeveer €
150.000), extra middelen voor inspecties kinderopvang (€
100.000) en extra toerekening kosten bouwleges ten opzichte van
2011.

De afname van de baten (ruim € 200.000) wordt grotendeels
veroorzaakt door het verlagen van de opbrengst bouwleges (€
425.000) en de hogere raming opbrengst toeristenbelasting en
precario (€ 200.000), per saldo een afname van € 200.000.
Hoe stelt het college zich voor het vangnet van
Het college heeft voor beide groepen een plan van aanpak
mantelzorgers (die nu zelf al aangeven overbelast te zijn) en vastgesteld. De ondersteuning van mantelzorgers is er op gericht
vrijwilligers te organiseren? Een groot deel van uw sociaal dat mantelzorgers op tijd ondersteuning weten te vinden en niet
beleid is van deze mensen afhankelijk.
overbelast raken. Het versterken van het vrijwilligerswerk is er op
gericht aanbod aan vrijwilligers te vergroten en de kwaliteit te
verhogen.
Is het reëel om zoveel geld voor het ontwikkelen van een
Er is geen sprake van dat de onttrekking wordt ingezet voor de
visie aan de WMO-reserve te onttrekken? WMO-geld was ontwikkeling van een visie op de Wmo. De ontwikkeling van een
toch voor de WMO bedoeld, niet om een visie op te zetten. visie op het sociale domein heeft immers reeds in 2011
plaatsgevonden (Hof 2.0).
De onttrekking aan de reserve 2012 hangt met name samen met
het feit dat de uitgaven voor de Wmo in 2012 hoger zijn dan de
beschikbare middelen. Dit komt doordat de bezuinigingen die het
rijk oplegt op de Wmo middelen, al in 2012 hun volledige omvang
bereiken. De maatregelen die genomen worden om invulling te
geven aan deze bezuinigingen, bereiken pas hun volledige effect in
2014.
Een speerpunt is het behoud van betaalbare sociale
Zie antwoord op vraag CDA19.
woningvoorraad van voldoende voorraad. Gezien het feit
dat er nu al een wachtlijst van 4,5 tot 7/8 jaar voor deze
woningen bestaat, acht u 18.000 woningen dan écht
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voldoende?
Hoe groot is de financiële slagkracht van de
woningbouwverenigingen na alle ingrepen van het huidige
kabinet nog? Is dit voldoende om de ambities van Haarlem
waar te maken?

Het financieel toezicht op corporaties is een Rijks aangelegenheid.
Tot nu toe hebben alle in Haarlem werkzame corporaties een
positieve beoordeling gekregen. De corporaties hebben voor
Haarlem nog steeds een (investerings-)ambitie, waarbij ze zich
sterker focussen op bepaalde wijken en doelgroepen. Uiteraard
zijn de economische crisis en de aangescherpte EU-regels voor
staatssteun van invloed op de financiële situatie van corporaties.
De verwachting is wel dat de voornemens van het Rijk (o.a.
afschaffing Impulsregeling Stedelijke Vernieuwing en een heffing
op corporaties) vanaf 2014 tot bijstelling van ambities zal moeten
leiden.
Woningeigenaren stimuleren om met lef en ambitie de
Het duurzaam verbeteren en toekomstbestendig maken van de
woningvoorraad aan te passen aan de eisen van deze tijd.
particuliere woningvoorraad (koop en huur) is een van de
Bent u bereid particuliere (enkelvoudige) woningbezitters
speerpunten van de nieuwe Woonvisie. Ondersteuning vindt op dit
hierbij ook financieel te ondersteunen?
moment al plaats met het verstrekken van de
Duurzaamheidslening.
Graag een verduidelijking van wat er onder posten
Op blz. 99 ‘Financiën programma’ vermelden we per beleidsveld
wijken/stedelijke ontwikkeling en wonen wordt verstaan.
de inkomsten en uitgaven (baten en lasten). De inhoudelijke
betekenis van de beleidsvelden zijn terug te vinden in de
paragrafen 5.1 en 5.2.
Bestendigen van het kantorenaanbod. Hoe ver staat het met De opgaaf om 40.000 m2 incourante structureel leegstaande
het stimuleren van ombouwen van kantoren naar
kantoorruimte aan de kantorenmarkt te laten onttrekken voor
woningen? En aantal jaren geleden heeft de raad daar al een andere dan kantoorfuncties, wordt uitgewerkt. Binnenkort zal die
motie voor aangenomen.
uitwerking in een afzonderlijk voorstel – ook naar aanleiding van
de motie wonen in kantoren- aan de commissie worden
voorgelegd. Ook in de Woonvisie zullen onze ambities op dit punt
de nodige aandacht krijgen. Ondertussen wordt bij nieuwe
bestemmingsplannen waar mogelijk opgenomen dat een gemengde
bestemming toegestaan is (zowel kantoor als wonen). En bij
ingediende verzoeken tot functiewijziging (bijvoorbeeld van
kantoor naar wonen) wordt waar mogelijk positief geadviseerd.
Hierbij gaat het zowel om tijdelijke omzetting als om structurele
omzetting.
Wat voor cruiseschepen verwacht u aan te trekken met de
Riviercruiseschepen, die de sluis van Spaarndam kunnen passeren.
waterverbinding met Amsterdam?
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Zie blz. 214/215 van de programmabegroting. Voor 2012 is het
verstrekkingenniveau van bijzondere bijstand en
minimaregelingen zelfs gestegen. De verlaging van de gelden
wordt veroorzaakt door het wegvallen van de aanvullende
rijksmiddelen schuldhulpverlening met ingang van 2012. Deze
aanvullende middelen waren opgenomen in het totale budget
minimabeleid.
Het aantal opgestarte schuldregelingen laat al vanaf 2007
In het jaar 2011 profiteert de gemeente nog van aanvullende
een stijgende lijn zien van 100 in 2007 naar 250 in 2011.
rijksmiddelen voor schuldhulpverlening voor een bedrag van
Waarom streeft u er in de komende jaren dit aantal terug te €380.000. Het rijk heeft besloten deze middelen vanaf 2012 niet
brengen tot 200? Gezien de recessie zullen er de komende
te continueren. Ondanks het wegvallen van de middelen denken
jaren alleen maar meer mensen met schulden bij komen.
wij met de aanscherping in aansturing op resultaat en het
Gaan we deze mensen dan niet meer helpen ??
optimaliseren van werkprocessen de effectiviteit van de afdeling
SHV structureel te verbeteren waardoor het streefgetal van 200
zaken aannemelijk is.
In de nota 'criteria aan de poort en effectief onderweg' geven wij
alle burgers een kans op schuldsanering, maar denken wij
rechtvaardig met minder geld om te gaan door recidivisten langere
tijd uit te sluiten en burgers met onvoldoende eigen
verantwoordelijkheid, te weren uit het schuldsaneringsproces.
Binnenkort wordt de nota aan het college voorgelegd.
Het aantal Haarlemmers dat (zeer) tevreden is over
Bij iedere reconstructie wordt nagegaan of sprake is van een
fietsvoorzieningen in de buurt is eigenlijk erg laag met
onderdeel van een fietsroute en zo ja, dan wordt daar in het
51%. Wat gaat Haarlem er aan doen om dit te verbeteren?
ontwerp aandacht aan besteed. Binnen de huidige fysieke en
financiële mogelijkheden worden fietsstallingsvoorzieningen
aangebracht. De bereidheid is er om, indien daarom door bewoners
wordt gevraagd, zonodig een parkeerplaats daarvoor op te offeren.
Het aantal beschikbare parkeerplaatsen op transferia is in
De huidige plaatsen zijn gelegen nabij het station Haarlem
twee jaar tijd met 50 gestegen naar 150. Dit is niet alleen
Spaarnwoude. De doelstelling voor 2014 betreft vooral een
een speerpunt voor de SP, maar is ook opgenomen in het
ambitie, waar tijdig invulling aan zal worden gegeven. Hierbij zal
coalitieacoord. Waar zijn de huidige plaatsen en waar denkt de aandacht vooral uitgaan naar mogelijkheden voor mensen die
u voor 2014 de overige 250 te realiseren?
Haarlem binnen willen komen. Op dit moment is nog geen beeld
waar de overige plaatsen gerealiseerd gaan worden.
De tabel is wat onduidelijk. Heeft u nu wel of niet een
De tekst “reserve Wmo” staat ten onrechte in deze tabel.
toevoeging aan de reserve WMO gedaan in 2011 en
In 2012 vinden geen toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
onttrekkingen in 2010 en 2011?
plaats voor programma 8. In de jaren 2010 en 2011 waren er wel
toevoegingen en onttrekkingen aan andere reserves voor
In relatie met pagina 114.
De komende jaren blijft het minimabeleid op het huidige
verstrekkingsniveau gehandhaafd. De gelden voor het
minimabeleid zijn voor 2012 echter aanzienlijk minder dan
in 2010. hoe rijmt u dit met het coalitieaccoord ?
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169

SP29

124

RD

De dynamische afsluiting van de Generaal Cronjéstraat is
toch afgeblazen ? Waarom staat er dan toch nog € 560.000
op het lijstje investeringen met maatschappelijk nut?

170

SP30

126

RD

Het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte wordt zoveel
mogelijk gehandhaafd, Wie bepaalt wat “zoveel mogelijk”
is? Krijgt de gemeenteraad daar nog een rol in?

171

SP31

137

PH

In het financieel overzicht gaat het college er van uit dat er
verhogingen komen op belastingen en/of heffingen.
Worden deze verhogingen nog voor de
begrotingsbehandeling besproken met de gemeenteraad?

172

SP32

142

EC

173

SP33

150

BS

Marktgelden worden met 13% verhoging meer
kostendekkend gemaakt. Graag ontvingen wij een
onderbouwing van het tarief leges marktgelden?
Graag ontvingen wij een onderbouwing van het tarief van
de huwelijksleges.

Antwoord
programma 8. In de begroting 2012 worden alleen de
toevoegingen en onttrekkingen voor jaar 2012 toegelicht.
De dynamische afsluiting van de Cronjéstraat is op de lijst
geplaatst van projecten die niet (meer) zullen worden uitgevoerd.
Het IP moet nog worden aangepast op dit gegeven. Dit zal bij de
eerstkomende vaststelling van het IP ( 2012-2017) worden gedaan.
Het huidige niveau van het onderhoud wordt tot 2013 met de
beschikbare middelen minimaal gehandhaafd op het afgesproken
niveau. Deze niveaus zijn voor dagelijks onderhoud de niveaus die
in het staatje op blz. 162 zijn aangegeven en voor “groot
onderhoud en vervanging” zijn die niveaus allemaal op sober
gezet, volgens scenario 2 (2A). Bij de kadernota 2012 wordt
nieuw beleid afgesproken met de gemeenteraad over het
onderhoud in 2013 en verder. De kaders hiervoor zullen door de
raad worden vastgesteld aan de hand van de visie
Beheer&Onderhoud en de strategische beheerplannen voor de
verschillende domeinen, die nu volop in voorbereiding zijn. In een
raadsmarkt begin november zult u een eerste toelichting daarover
ontvangen.
Alle verhogingen van belastingen en/of heffingen zijn in de
kadernota aan de raad voorgelegd en in de begroting verwerkt.
Voor enkele maatregelen staat in de begroting aangegeven dat de
raad hierover nog een apart voorstel ontvangt (bijvoorbeeld
toeristenbelasting).
Verhogingen van belastingen en/of heffingen die niet in de
kadernota zijn behandeld zijn na behandeling in het college aan de
raad voorgelegd (bijvoorbeeld verhoging huwelijksleges).
Formeel stelt de raad de tarieven van de belastingen en heffingen
vast in december 2011.
In de nota evaluatie leges marktgelden van 2009 (2010/322498) is
inzicht gegeven en een stappenplan gepresenteerd om in 3 jaar tijd
tot kostendekkendheid te komen.
Kostencomponenten die in de vorm van huwelijksleges aan
burgers worden doorberekend zijn o.a. huur van de zaal,
loonkosten van de bijzondere ambtenaren van de burgerlijke stand,
administratieve kosten, materiaalkosten (o.a. trouwboekje), kosten
van beveiliging, loonkosten van bodes, kosten van fietsbeheer. De
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tariefopbouw van de huwelijksleges ziet er als volgt uit:

174

SP34

156

PH

175

SP35

159

PH

176

SP36

161

RD

177

SP37

162

RD

178

SP38

163

RD

Gemeentelijke huisvesting en gesubsidieerde instellingen.
Kun je bij een kans van 90% nog wel spreken van een
“risico”? Zouden deze bedragen niet gewoon als vaststaand
verwerkt moeten worden in de begroting?
Ondanks de lopende discussie toch de vraag: waarom wordt
er in deze tijden van depressie toch voor zo'n hoog
weerstandsvermogen gekozen? Voldoende is toch ook
voldoende?
Kunt u uitleggen welke vervangingen er gepland staan in de
domeinen bruggen en waterwerken en water?

In het staatje onderhoud inspanning is geen inspanning
opgenomen voor speelvoorzieningen en straatmeubilair.
Wordt hier in 2012 geen onderhoud aan gepleegd?
Vervanging van wal-/kademuren vereist aanvullend
investeringsbudget. Kunt u aangeven wanneer en hoeveel?

€

toerekening

Salarislasten

175.000

100,00%

Materiaal- en overige kosten

170.000

100,00%

Totaal lasten:

345.000

Totaal Baten:
309.500
Kostendekkendheid:
90%
Dit is een onderwerp dat wordt meegenomen bij (de herijking van)
de Kadernota 2012.

De risicoinventarisatie dient nog verbeterd te worden. Bij de
normering van de ratio van het weerstandsvermogen wordt nu
rekening gehouden met de nog door te voeren verbeterslag in de
risicoinventarisatie en risicobeheersing.
Bruggen: Zuider(fiets)brug, Zuider(voet)brug,
Schalkwijker(fiets)brug, Prinsenbrug en Molenslootbrug
Oevers: Bakenessergracht (gedeelte), Leidsevaart (gedeelte ter
hoogte van Bavo-basiliek), Jan Gijzenvaart, Noorder Emmakade
in project Julianastraat (bij Emmabrug), Waarderhaven, diverse
beschoeiingen, diverse afmeervoorzieningen, Brouwersvaart,
Waarderpolder (centrale watergang), Nieuwe Gracht fase 2:
vervangen walmuur zuidzijde tussen Jansstraat en Kruisstraat en
noordzijde naar Zanderijbrug
Water: geen
In het staatje komen de inspanningen wel voor in de onderste 2
regels.
Bij de kadernota 2012 wordt nieuw beleid afgesproken met de
gemeenteraad over het onderhoud vanaf 2013 en verder. Hiervoor
zullen een visie Beheer&Onderhoud en strategische beheerplannen
voor de verschillende domeinen worden opgesteld. Hierbij zal ook
duidelijk worden welke budgetten noodzakelijk zijn voor de wal-
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179

SP39

164

RD

Niet voor niets worden verkeerslichten in de volksmond
STOPlichten genoemd. Wanneer gaat u er voor zorgen dat
de verkeersregelinstallaties goed op elkaar worden
afgesteld (groene golf). Minder stoppen en optrekken is
goed voor het milieu, de duurzaamheid en de portemonnee
van de Haarlemmers.

180

SP4

006

RD

181

SP40

165

RD

Wanneer kan de raad de uitkomsten verwachten van de
onderzoeken naar de achterliggende ramingssystematieken
van parkeerinkomsten en bouwleges?
Faciliteren van waterrecreanten. Hoe staat het met het
aanleggen van sanitaire voorzieningen?

182

SP41

170

PH

183

SP42

171

PH

184

SP43

179

PH

Tegen welke rente is de 50-jarige basisrentelening van 64
miljoen afgesloten?
In het coalitieaccoord is opgenomen dat geen leningen of
garantstellingen meer worden gegeven. Hoe rijmt dit zich
met de garantstelling aan Spaarnelanden

Voor welke werkzaamheden zijn de huidige
bovenformatieven in het afgelopen jaar ingezet?

Antwoord
en kademuren.
De verkeerslichten langs de bolwerken, de Amsterdamse Vaart,
Paviljoenslaan/Buitenrustlaan, de Schipholweg, en een deel van de
Oostweg oftewel de oostelijke ontsluitingswegen, zijn voorzien
van een groene golf. Nadeel van een groene golf is dat de
zijaansluitingen minder groen krijgen (de hoofdroute heeft
prioriteit) Daarom wordt een groene golf alleen toegepast op deze
hoofdroutes.
De meeste verkeersregelinstallaties buiten de groene golf zijn zo
ingesteld dat deze vraagafhankelijk werken; als er geen aanbod
van verkeer is op een aansluiting, krijgt deze geen groen en komt
een andere richting eerder aan bod. Voor een solitaire kruising is
dit de meest efficiënte instelling (de weggebruiker krijgt op deze
manier het snelst groen). Voorts wordt nu in regionaal verband
geïnvesteerd in Dynamisch Verkeersmanagement.
Uiterlijk bij (de herijking van) de Kadernota 2012.

In de plannen van het Scheepmakerskwartier is rekening gehouden
met sanitaire voorzieningen (in het havengebouw). De Molenplas
wordt momenteel ingericht als zwemwaterlocatie cat. D, zonder
sanitaire voorzieningen conform Europese richtlijnen. Er wordt
onderzocht of er toch sanitaire voorzieningen aangelegd kunnen
worden.
De basisrente bedraagt 3,635% met een varabele spread van –
0,04%. Deze variabele periode eindigt op 11 februari 2013.
Deze garantstelling komt direct ten gunste van alle inwoners van
Haarlem, omdat het de kosten van afvalinzameling en onderhoud
van de openbare ruimte beperkt. De afspraak in het
coalitieakkoord slaat vooral op garanties en leningen die niet direct
aan alle Haarlemmers ten goede komen, maar aan instellingen en
verenigingen.
De meeste bovenformatieven zijn aan het werk op basis van
tijdelijk samenstel van werkzaamheden binnen of buiten de
organisatie. Uitzonderingen worden gevormd door enkele
langdurig zieke medewerkers en één medewerker waaraan een
afkoopregeling is voorgesteld.
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185

SP44

179

PH

186

SP45

180

PH

187

SP46

180

PH

188

SP47

194

EC

189

SP48

229

JH

190

SP49

231

PH
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Taken waar bovenformatieve medewerkers op worden ingezet
betreffen onder andere archiefwerkzaamheden, administratieve en
financiële werkzaamheden bij MenS en bedrijfsbureau’s. Ook zijn
medewerkers werkzaam buiten de organisatie, sommigen hiervan
hebben zicht op een vaste aanstelling buiten de organisatie.
Hoe groot schat u de groep onbemiddelbare
Wij schatten in dat 20% van de huidige groep bovenformatieven
bovenformatieven in? Wat betekent deze groep financieel
zeer moeilijk te bemiddelen is naar ander werk. Er wordt gewerkt
voor de periode 2012-2016?
aan een doorrekening van de kosten van continuering vs. de kosten
bij overeenkomt over het einde van het dienstverband. Dit wordt
betrokken bij de in vraag SP07 genoemde voorstellen in de
kadernota 2012.
Niet alleen veranderingen op ICT-gebied maken het
Het nieuwe Informatiebeveiligingsbeleid is in mei van dit jaar
vastgesteld. Op dit moment vindt de uitvoering van het beleid
noodzakelijk het informatiebeveiligingsbeleid tegen het
licht te houden. Nog kortgeleden hebben zich bij gemeenten plaats. Ook is voor 2012 een actualisatie van het
grote problemen voorgedaan met hackers en Diginotar.
Informatiebeveiligingsbeleid gepland. De problemen m.b.t.
Welke maatregelen stelt u zich voor te nemen en acht u het DigiNotar zijn adequaat opgepakt en Haarlem was een van de
niet verstandig deze maatregelen zo snel mogelijk te nemen eerste gemeenten die het probleem volledig heeft opgelost zonder
en niet te wachten tot 2012?
incidenten.
Ook zijn alle software beveiligingsupdates uitgevoerd. Alle
benodigde maatregelen zijn hiermee in 2011 getroffen. Op 27
oktober 2011 wordt de brief van wethouder Pieter Heiliegers (met
kenmerk 2011/372523) omtrent DigiNotar geagendeerd in de
commissie Bestuur.
Wanneer wordt de ICT in het stadhuis naar algemeen
De planning is om eind dit jaar een draadloos netwerk beschikbaar
geaccepteerd niveau gebracht?
te stellen in het stadhuis wat een verlengstuk is van ons huidige
vernieuwde vaste netwerk, hiermee komt de huidige hotspot
oplossing te vervallen. Begin 2012 zullen de pc-werkplekken in
het stadhuis vervangen worden.
Bij de GREX wordt gesproken over de reserve
De voorziening toekomstige verliezen wordt verplicht gesteld door
grondexploitaties en de voorziening toekomstige verliezen. de BBV ( Besluit Begroting en Verantwoording provincies en
Graag een uitleg waarom de voorziening toekomstige
gemeenten) voor grondexploitaties bij geprognosticeerde
verliezen nog bestaat (geen potjes meer). Moet dit niet
verliezen.
gedekt worden door de algemene reserve?
Wat wordt bedoeld met de nieuwe post WMO
Dit is de subsidie voor het Wmo loket.
huishoudelijke hulp ad. € 92.000?
Wat verstaat u onder “Overige culturele organisaties”?
Het betreft hier Stichting het Kunkelsorgel (Draaiorgelmuseum),
Waar verstaat u onder “WSW overige”?
dat een afkoopsom in de vorm van 3 jaar subsidie heeft ontvangen
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Wat betekent de afkorting “EB”?

191

Trots01

PH

Is het mogelijk een overzicht te ontvangen van externe
inhuur door de Gemeente in 2010 en 2011? En tevens het
aantal fte ambtenaren in 2010 en 2011?

192

VVD01

31

PH

Het college voert o.g.v. art. 213a enige
doelmatigheidsonderzoeken uit. Voor de uitvoering van
deze onderzoeken wordt een beroep gedaan op externe
deskundigheid en daarvoor wordt € 100.000,- uitgetrokken.
Kunt u uitleggen waarom dit extern geregeld moet worden
en waarom dat niet met interne deskundigheid kan worden
gedaan?

193

VVD02

38

RD

De Cronjégarage kamt met een structureel lage
bezettingsgraad. Dit zal nadrukkelijk aandacht krijgen en in
mogelijke scenario’s onderzocht gaan worden. Kan er
informatie gegeven worden welke dat zijn en op welke
termijn deze scenario’s er zullen liggen?

194

VVD03

41/64

BS

2

In de geplande formatiereductie staat vermeld, dat er 3 Fte
zal worden geschrapt als integraal handhaver openbare
ruimte met de bedoeling om minder te handhaven. Hoe
verhoudt dit zich tot de prioriteitenstelling van de komende

Antwoord
(besluit nota 2011/54389 en Kadernota 2011).
‘WSW overige’ betreft de bestuurskosten van Paswerk.
De afkorting EB betekent: evenementenbudget.
Deze vraag heeft geen betrekking op de begroting 2012. Het
College heeft zich tot doel gesteld om de externe inhuur zowel in
aantal als in kosten terug te dringen, zoals in de programma
begroting staat beschreven. De adviezen uit het rapport van het
onderzoek 213-A worden opgevolgd (o.a. een centraal punt voor
de uitvoering van het beleid van inhuur, het sluiten van
mantelcontracten, koppeling van financiële en personele
administratie). Zie de bedrijfsvoeringsparagraaf, pagina 177 van
de begroting.
In het Jaarverslag van 2011 zal hierover gerapporteerd worden.
Wat betreft formatie is in het jaarverslag 2010 opgenomen dat de
gemeentelijke formatie 1151,4 fte bedroeg (p. 234, jaarrekening
2010). De begrote formatie 2011 is 1138,14 (p. 224 begroting
2011).
Het budget van € 100.000 kan worden ingezet voor externe
deskundigheid. Dit kan noodzakelijk zijn wanneer intern
onvoldoende deskundigheid of capaciteit aanwezig is, dan wel
wanneer een bepaald onderwerp om (externe)
objectiviteit/onafhankelijkheid vraagt. Tevens wordt het budget
ingezet om kosten van bepaalde onderzoeksmethoden te dekken.
Bij de kadernota 2012 zullen voorstellen worden gedaan om te
komen tot een realistischere meerjarenbegroting. De
sleutelwoorden om het gebruik van de Cronjégarage te stimuleren
zijn het verbeteren van de herkenbaarheid, uitvoeren
acquisitie(gericht op specifieke groepen parkeerders) en het
verhogen van het serviceniveau. Daarnaast zal onderzoek gedaan
worden naar een mogelijke transferiumfunctie van deze garage.
De formatiereductie wordt geëffectueerd door op maandag t/m
woensdag van 22 uur tot 24 uur niet meer te handhaven.
Handhaving in de openbare ruimte staat centraal omdat de
handhavingsvraag ten aanzien van overlast in de openbare ruimte
onverminderd hoog is. De wijze van invulling is door de raad
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jaren, waarin handhaving in de openbare ruimte centraal
staat? Kan dit uitgelegd worden?

195

VVD04

44

RD

196

VVD05

58

PH

1

197

VVD06

123

RD

8

198

VVD07

161

RD

Bij de beoordeling van investeringen worden de
onderhoudsbudgetten niet meer geactiveerd en is er sprake
van een geleidelijke afbouw. Hoe verhoudt dit zich tot het
inlopen van het achterstallig onderhoud en dat daarbij
scenario 2a gehanteerd zal worden? Kan dit toegelicht
worden?

Antwoord
onverminderd hoog is. De wijze van invulling is door de raad
gekozen. Zie verder de beantwoording bij vraag D66-11.
Een gedeelte van de investeringen met betrekking tot beheer en
onderhoud zijn in 2011 al overgegaan naar de exploitatiebegroting.
Dit spaart kapitaalslasten in de toekomst uit.
Mede door het hanteren van scenario 2a zal dit alles geen effect
hebben op het inlopen van het achterstallig onderhoud.

De subsidiescan wordt op dit moment opgesteld. De scan is
onderdeel van een (pilot)project subsidieverwerving dat op dit
moment wordt uitgevoerd binnen Haarlem. Onderdelen van het
traject zijn subsidieverkenning, afweging, realisatie en
verantwoordingen. Het traject kent ook een opleidingscomponent.
Het subsidiekader (inclusief de uitkomsten van de subsidiescan)
wordt volgens planning uiterlijk 1e kwartaal 2012 in het college
gepresenteerd en vervolgens geagendeerd in de commissie bestuur.
De subsidiescan kent overigens een breder scope dan Europa. Het
betreft alle lokale, landelijke en Europese subsidieregelingen.
Voor wat betreft de Europese subsidies wordt nadrukkelijk ook
gekeken naar de nieuwe Europese financieringsperiode 2014-2020
en welke financieringsmogelijkheden dit op termijn Haarlem kan
gaan opleveren.
Bij
de behandeling van de parkeervisie zal daar nader op worden
De parkeergarage onder het Frederikspark gaat gerealiseerd
ingegaan
worden. T.a.v. de oostkant van de binnenstad is evenwel
uitbreiding van de parkeervoorziening nodig, zo wordt in
het coalitie-akkoord aangegeven. Is daarover ook iets in de
planning Parkeren 2012-2016 opgenomen?
M.b.t. het onderhoudsniveau openbare ruimte staat in deze In de nota ‘Scenario’s beheer en onderhoud’ voor de jaren 2011 en
2012 is door het college in eerste instantie gekozen voor scenario
begroting aangegeven dat het beheer en onderhoud in de
2. Het feit dat het achterstallig onderhoud in dit scenario na 2013
jaren 2011-2012 uitgevoerd wordt volgens seenario 2 :
weer oploopt, resulteerde in een motie van de gemeenteraad om dit
sobere inrichting en geen functionele wijzigingen. Tijdens
effect te dempen. Scenario 2a is hetzelfde scenario als scenario 2
de Kadernota heeft wethouder V.Doorn toegezegd dat
met
het verschil dat er vanaf 2013 weer extra budget voor beheer
scenario 2a uitgevoerd zal worden. Is er sprake van een
en
onderhoud
moeten worden vrijgemaakt, zodat het achterstallig
vergissing en dienen de budgetten zoals vermeld op deze
onderhoud
op
het peil van 2013 blijft en niet verder oploopt.
pagina alsnog aangepast te worden?
Subsidiescan. Hiermee wordt onderzocht voor welke
subsidies Haarlem in aanmerking kan komen in relatie tot
Europa. Kan hier nadere informatie over worden verstrekt
qua tijdsplanning en inhoud?
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199

VVD08

186

PH

200

VVD09

120

RD

8

201

VVD10

120

RD

8

202

VVD11

122

RD

8

Antwoord

Afgesproken is dat bij de Kadernota 2012 aan de hand van de op te
stellen visie Beheer&Onderhoud en strategische beheerplannen
voor de verschillende domeinen, opnieuw wordt bepaald welke
budgetten na 2012 benodigd zijn. Overigens wordt de
geactualiseerde lijst met projecten besproken in de commissie
Beheer van 27 oktober 2011.
De
gemeente zal de komende periode een stap maken in het
T.a.v. het Noord Hollands Archief worden voor de nabije
digitaal
werken en archiveren. Deze ambitie en aanpak is
toekomst geen grote wijzigingen verwacht in de
beschreven
in het digitaliseringprogramma van de gemeente.
werkzaamheden van het Archief. Hoe verhoudt dit zich tot
Daarbij
is
digitaal
werken en archivering tevens ook het antwoord
de digitaliseringsoperatie van archivering van stukken? Het
van
de
gemeente
op
de bevindingen van de laatste
NH Archief staat onder normaal toezicht. Kan dat
archiefinspecties.
toegelicht worden in het licht van het inspectierapport dat er
De werkzaamheden van het Noord-Hollands Archief zullen in de
is uitgebracht inzake de 79gemeentelijke archivering?
loop van de tijd ook door de digitaliseringsontwikkelingen gaan
veranderen. Denk aan de vorming van een E-depot en betere
toegankelijkheid van digitale bestanden. Dit doet het NHA in
samenwerking met het Nationaal Archief. Voorlopig zal dat echter
niet leiden tot ingrijpende wijzigingen in de bedrijfsvoering en de
infrastructuur van het NHA.
Er wordt gesproken over de ontwikkeling vaneen regionale In samenwerking met de provincie Noord-Holland en de
gemeenten in Zuid-Kennemerland is een rapportage opgesteld
verkeerscentrale in het kader van regionaal Dynamisch
Verkeers Management. Dit doel stond ook voor 2011 in de “Operationeel verkeersmanagement Zuid-Kennemerland – een
programmabegroting. Welke concrete ontwikkelingen zijn regelaanpak voor de korte en lange termijn”. Deze rapportage zal
zo mogelijk nog dit jaar worden voorgelegd aan de commissie.
er afgelopen jaar geweest en staan er voor komend jaar
Intussen heeft de provincie haar regionale verkeerscentrale
gepland?
geopend (locatie Hoofddorp). Op grond van de rapportage zal een
uitvoeringsprogramma van start moeten gaan.
Haarlem zal een van de (belangrijke) partners zijn bij de uitvoering
Welke rol speelt Haarlem in het kader van Regionaal
van
Regionaal Dynamisch Verkeersmanagement. In de
Dynamisch Verkeers Management en hoe actief zijn we
voorbereidingen
daartoe (zie ook vraag VVD09) heeft Haarlem tot
hierin?
op heden een belangrijke bijdrage geleverd.
Een belangrijke bijdrage aan de omvang van bewaakte overdekte
Aanleggen van extra fietststallingen. Is de wethouder van
plan om alle kosten, die samenhangen met de bewaakte en fietsstallingen zal nog worden geleverd door de realisatie van de
fietsgevel aan de noordzijde van het station met een omvang van
overdekte fietsstallingen inzichtelijk te maken en wanneer
ca
1800 plaatsen. De fietsstallingsproblematiek zal daarnaast
kunnen wij deze cijfers verwachten?
uitgebreid aan de orde komen in de parkeervisie.
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203

Fractie en
nr.
VVD12

122

RD

8

Waar komt het jaar 2012 vandaan, als jaar om definitief te
besluiten of er een ondergrondse fietsenstalling op de
botermarkt komt?

Op dit moment vindt een onderzoek hier naar plaats. Op basis van
de resultaten hiervan komt in 2012 een voorstel over de
mogelijkheden van realisatie.

204

VVD13

122

RD

8

Nergens in het coalitieakkoord wordt gesproken over het
verder uitbreiden van de autoluwe binnenstad. Hoe kan het
dat het hier als een doel op zich zien staan?

Onder meer in het kader van de participatie van de parkeervisie zal
dit verder worden besproken.

205

VVD14

123

RD

8

206

VVD15

123

RD

8

Het aantal garageparkeerplaatsen in de binnenstad moet nog In de programmabegroting staat in de prestatie-indicator
aangegeven dat het College in de komende jaren streeft naar een
met 800 stuks omhoog. Hoe gaat de wethouder die
toename
van ca 200 garageplaatsen. Daarnaast zal de parkeervisie
realiseren?
nader inzicht verschaffen, niet alleen over omvang, maar vooral
ook over efficiënt gebruik van de beschikbare
(garage)parkeerplaatsen.
U wilt het uitgiftebeleid van (niet-bewoners)abonnementen De opbrengsten van een garageparkeerplaats door bezoekers is
hoger dan een abonnement. Een van de doelstellingen van dit
in de garage qua gebruik en omvang aanpassen (van 2030
naar 1900). Onze garages zijn nog niet ten volle benut. Zou College (zie ook onder 8.3 onder 1.a) is dat parkeergarages meer
worden benut voor het bezoek aan de binnenstad.
het niet logischer zijn om juist het aantal abonnementen te

Nr.

verhogen, zodat er meer opbrengsten zijn i.p.v. het aantal te
willen verlagen?
Kansen voor groen en natuur hebben voorrang. Waar
Bij onderhoudsachterstanden tussen grijs en groen wordt
hebben zij voorrang op?
doorgaans prioriteit gegeven aan groen.

207

VVD16

126

RD

9

208

VVD17

129

RD

9

Het achterstallig onderhoud moet echter onder alle
omstandigheden op een acceptabel niveau blijven. Welk
niveau in euro’s wordt daarbij bedoeld? Dit is zo weinig
concreet.

209

VVD18

131

RD

9

De kwaliteit van de openbare ruimte handhaven. Welke
kwaliteit is dat?

210

VVD19

133

RD

9

Realiseren van gemeentelijke vaste afmeervoorzieningen
voor pleziervaarten in grachten. Wanneer is dit traject
afgerond en hoeveel budget is hiervoor vrijgemaakt?

Tot nu toe is sprake geweest van een acceptabele hoeveelheid
achterstand in onderhoud als dit ongeveer 30-35 miljoen bedraagt.
Bij de Kadernota 2012 wordt, aan de hand van de op te stellen
visie Beheer&Onderhoud en de strategische beheerplannen voor
de verschillende domeinen, opnieuw bepaald welk
onderhoudsniveau zal worden gehanteerd.
De niveaus zijn voor dagelijks onderhoud de niveaus die in het
staatje op blz. 162 van de programmabegroting zijn aangegeven en
voor “groot onderhoud en vervanging” zijn die niveaus allemaal
op sober gezet, volgens scenario 2 (2A). Zie ook het antwoord op
vraag SP30.
Zie ook het antwoord op vraag PVDA37.
De verwachting is dat in 2012/2013 alle vergunde ligplaatsen van
een standaard afmeerrek of ring zijn voorzien. In het
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211

VVD20

134

RD

9

212

VVD21

134

RD

9

213

VVD22

134

RD

9

214

VVD23

135

RD

9

Antwoord

Meerjarenprogramma van de afdeling programma’s OGV is voor
dit project voor de jaren 2010, 2011 en 2012 € 436.000
vrijgemaakt. Eind dit jaar zal het gemeentebestuur een besluit
nemen over het toevoegen van extra ligplaatsen (opschonen
wachtlijst) met het daarvoor benodigde budget.
Onderhoudsbehoefte bruggen. Hoeveel bruggen in Haarlem In de programmabegroting staat op blz. 134 dat we in 2011 een
hebben op dit moment achterstallig onderhoud?
onderhoudsbehoefte hebben van 14 bruggen en in 2012 van 12
bruggen. Op dit moment (eind 2011) is de actuele stand van zaken
dat er nog 13 bruggen/steigers een achterstand hebben.
Wat is de situatie qua onderhoud van de Schoterbrug?
De Schoterbrug is opgenomen in het onderhoudsprogramma. De
staat van de brug is goed. Naar aanleiding van inspecties worden
er wel enkele werkzaamheden uitgevoerd, die vallen onder de
garantie. Dit gaat dan met name om conserveringswerkzaamheden.
Hoeveel is er op dit moment jaarlijks beschikbaar voor
Voor het dagelijks beheer aan de vaste en beweegbare bruggen is
dagelijks onderhoud voor de bruggen en Is dit jaarlijks
het jaarlijks budget € 220.000 beschikbaar.
budget voldoende en zo nee, hoeveel is er tekort?
Op basis van de normbudgetten is voor het dagelijks onderhoud
een budget noodzakelijk van € 340.000 benodigd. Op basis van
deze normbudgetten is het jaarlijkse tekort € 120.000. In de bij de
kadernota 2012 te verschijnen visie en de strategische
beheerplannen wordt hierop nader ingegaan.
Inzameling ondergronds in de binnenstad. Hoe staat het met Vanwege de hoge urgentie in verband met het afschaffen
dit proces en loopt het op schema?
reinigingsrecht voor bedrijven, wordt als eerste fase gestart met het
kernwinkelgebied. Eind oktober 2011 start de plaatsing van de
eerste 35 afvalcontainerlocaties. De overige locaties binnen deze
fase worden direct opvolgend geplaatst. Dit is afhankelijk van
bijvoorbeeld de noodzakelijke archeologische opgravingen op de
Botermarkt, Oude Groenmarkt en Riviervismarkt. Bedoeling is dat
fase 1 eind dit jaar is afgerond.
Parallel aan het plaatsen van fase 1 is momenteel gestart met de
Burgwalbuurt, locaties onder de Nieuwegracht en rond
nieuwbouwlocatie de Raaks. De bewoners die aangesloten worden
op deze containers ontvangen rond eind deze maand een brief met
een uitnodiging voor de inspraakavonden.
De derde fase omvat alle locaties boven de Nieuwe Gracht. In het
oude bestemmingsplan waren ondergrondse containers niet
meegenomen. Het bestemmingsplan Nieuwstad die naar
verwachting begin volgend jaar zomer van kracht wordt, is de
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mogelijkheid voor het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers
opgenomen. Pas na het van kracht worden van het
bestemmingsplan kan de benodigde omgevingsvergunning worden
verleend. Pas na de vergunningverlening kunnen de bakken
geplaatst worden.

Toelichting:
1) HA (Hoofdafdeling): deze kolom niet invullen
2) Neem s.v.p. een verwijzing op naar de bladzijde van de begroting waarop de vraag betrekking heeft.
3) Prg. (Programma): invullen indien bekend
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Bijlage behorende bij vraag D66-13
Vrijval kapitaallasten

mutatie 2012 t.o.v. mutatie 2013
2011
t.o.v. 2012
Vrjival per jaar (x € 1.000)
Kapitaallasten nieuwe investeringen

Totaal kapitaallasten per jaar

mutatie 2014
t.o.v. 2013

mutatie 2015
t.o.v. 2014

mutatie 2016
t.o.v. 2015

-3.286

-2.182

-2.573

-1.829

-2.378

6.893

4.866

5.556

1.438

892

3.607

2.684

2.983

-391

-1.486

2011

2012

2013

2014

2015

54.095

57.702

60.386

63.370

62.979

Inv. 2011

Inv. 2012

Inv. 2013

Inv. 2014

Inv. 2015

Inv. 2016

345.649

40.000

25.000

180.000

195.000

20.000

2.705.882

1.445.378

1.445.378

142.210

1.292.482

637.330

61.000

61.000

Investeringsvolume, cf. IP 2011-2016

Beleidsveld
01.3 Dienstverlening
02.3 Int.vergunningverlening
04.1 Jeugd
04.2 Onderwijs
04.3 Sport
05.3 Ruimt.Ontw.

500.000
21.500
29.462.183

30.235.944

26.416.684

3.825.444

1.737.444

1.500.378

782.321

05.4 Vastgoed

2.891.066

597.000

477.000

06.2 Cultuur en Erfgoed

8.276.800

6.140.000

2.148.332

07.1 Werk en re-integratie

25.000

07.2 Inkomen
08.1 Autoverkeer

1.473.000
11.250.000

10.013.244

100.000

08.2 OV en langzaam vervoer

7.847.949

2.577.691

900.000

08.3 Parkeren

4.755.286

81.000

839.000

150.000

650.000

212.000

09.2 Openb.ruimte bovengr.

10.303.407

6.027.250

3.875.750

09.3 Openb.ruimte ondergr.

11.194.903

11.576.000

9.466.000

13.801.000

15.056.000

10.000.000

6.179.653

7.194.301

3.851.000

679.000

679.000

679.000

22.739.750

8.548.000

6.600.000

50.000

1.000.000

1.000.000

120.025.911

85.442.874

56.411.144

19.592.092

19.855.860

13.842.708

09.1 Milieu, lbh

09.4 Waterwegen
10.1 Algemene dek.mid.
Eindtotaal

61.000

127.000

Bijlage behorende bij o.a. vraag PvdA09
Verdeling productieve uren:

Programma

Beleidsveld

01

Burger en bestuur

13

Dienstverlening

02

Veiligheid, vergunningen en handhaving

21

Sociale veiligheid

22

Fysieke veiligheid

23

Integrale vergunningverlening en handhaving

31

Sociale samenhang en diversiteit

32

Zorg en dienstverlening voor mensen met een beperking

33

Maatschappelijke opvang en zorg voor kwetsbare groepen

34
41
42

Onderwijs

43

Sport

52

Wonen

53
54
61

Economie

62

Cultuur en erfgoed

63

Toerisme, recreatie, evenementen en promotie

71

Werk en re-integratie

72

Inkomen

73
81
82

Openbaar vervoer en langzaam verkeer

83

Parkeren

91
92

03

04

05

06

07

08

09

Welzijn, Gezondheid en Zorg

Jeugd, Onderwijs en Sport

Wonen, wijken en stedelijke ontwikkeling

Economie, cultuur, toerisme en recreatie

Werk en inkomen

Bereikbaarheid en mobiliteit

Kwaliteit fysieke leefomgeving

10
Financiën en algemene dekkingsmiddelen
TOTAAL VERDEELDE UREN
EXPLOITATIE

Aantal
uren
86.581

7.944.211

8.775

965.145

3.375

360.730

206.910

18.417.955

6.192

686.383

42.491

4.519.966

2.400

282.840

Publieke gezondheid

2.463

254.923

Jeugd

9.357

981.669

17.688

1.564.378

7.595

824.343

4.581

506.225

Ruimtelijke ontwikkeling

17.250

2.207.938

Vastgoed

28.464

3.650.505

5.867

569.038

21.855

2.305.774

3.352

329.747

19.398

1.788.112

104.981

9.117.544

Minimabeleid

40.864

4.274.100

Autoverkeer en verkeersveiligheid

10.684

1.058.788

20

2.121

2.852

369.639

Milieu, leefbaarheid en duurzaamheid

61.265

6.096.537

Openbare ruimte bovengronds

46.011

4.361.619

93

Openbare ruimte ondergronds

3.075

308.348

94

Waterwegen

24.843

2.127.607

95

Afvalinzameling

6.892

648.338

102

Lokale heffingen en belastingen

36

4.798

796.114

76.529.323

UREN GRONDEXPLOITATIES

12.024

UREN INVESTERINGSPROJECTEN

95.551

TOTAAL VERDEELDE UREN

Bedrag
begroting 2012
Primair

903.689

Bijlage behorende bij o.a. vraag SP28

De gemeenteraad stelt voor 2012 de volgende subsidieplafonds vast:
bedragen x € 1.000
Overzicht subsidieplafonds

Programma 1 Burger en bestuur
St. Stedenband Mutare
Project Herkomstlanden
Digitaal schoolplein
Programma 2 Veiligheid vergunningen en handhaving
Bijdrage Veiligheidsregio Kennemerland
Programma 3 Welzijn en Zorg
WMO vervoersvoorzieningen St. aangepast vervoer Zuid Kennemerland
WMO woonvoorzieningen
WMO huishoudelijke hulp
Stichting Dock
Stichting Haarlem Effect
Stichting Dorpscentrum Spaarndam
Koinonia
Bureau Discriminatiezaken Kennemerland
Allochtone zelforganisaties integratiebeleid
Stichting Mondiaal Centrum Haarlem
Stichting Vrijwilligerscentrale Haarlem
Overig vrijwilligerswerk
Stichting De Baan
MO/VB BCT Regionaal kompas
CCPGZ
VRK/GGD Standaardpakket
VRK/GGD Pluspakket
VRK/GGD Lijkschouwingen
VRK/GGD Gezond in de stad
WMO algemeen
Dock, proj.doc.infrastr.
Welzijnswerk klaar voor de toekomst
Ontmoeten verbinden meedoen
WMO subsidies
Flankerend ouderenbeleid
Stichting Kontext, Bureau ouderenadviseurs
Boottocht Zonnebloem
Unie van Vrijwilligers
Samenwerkende ouderenbonden
Diaconie Protestantse Gemeente Haarlem
Ouderensociëteit FNV
Stichting 't Web
Kennemer Thuiszorg medisch zwemmen
Preventief huisbezoek
Maatregelen AWBZ
Stichting Kontext, AMW en SR
Huiselijk geweld
Vrouwenopvang
Stichting Kontext, Zorgloket Schalkwijk
Stichting Stem in de Stad
COC
Totaal programma 3 Welzijn en Zorg

2011

2012

77
11
6

71
4
6

12.780

12.566

45
781
0
2.646
1.147
23
5
76
98
158
143
0
131
6.000
93
1.960
1.375
5
79
157
50
423
222
819
328
290
1
40
8
3
1
71
4
10
1.517
1.262
2.141
59
184
12
6
5.319

40
373
92
2.642
1.154
21
3
57
100
167
147
190
134
6.209
88
2.006
1.210
5
81
161
52
335
107
840
261
297
0
40
5
2
0,0
52
3
10
1.492
1.292
1.823
281
265
12
6
5.283

Programma 4 Jeugd, Onderwijs en Sport
Stichting Volkssterrenwacht Copernicus
Stichting ontdekplek voor jonge onderzoekers
Speeltuinen
Peuterspeelzaalwerk Stichting Spaarne Peuters
Peuterspeelzaalwerk Haarlem Effect
Extra peuterspeelzaalwerk
St. Vrijwilligerscentrale Haarlem Maatschappelijke stages
St. Leger des Heils/De Hoek
Leerwerkbedrijf Kennemerland, re-integratie jongerenwerk
Stadsbibliotheek, Preventie Jeugdbeleid (maatwerkdeel JGZ) website CJG
Jeugdgezondheidszorg Kennemerland
Jeugd en jongerenbeleid algemeen
Weer samen naar school samenwerkingsverband Zuid Kennemerland
Brede school, school in de wijk
St. Sportsupport, combinatiefuncties (impuls brede scholen sport en cultuur)
SRO, combinatiefuncties (impuls brede scholen sport en cultuur)
Stichting H'art, combinatiefuncties (impuls brede scholen sport en cultuur)
Muziekcentr. Z-Kennemerl.comb.functies (impuls brede scholen sport en cultuur)
St. Bavo, combinatiefuncties (impuls brede scholen sport en cultuur)
St. Wereld Kindertheater, comb.functies (impuls brede scholen sport en cultuur)
School in de wijk coördinatie
Voortijdig schoolverlaten (PIAS)
St. sportsupport
St. topsport Kennemerland nota topsport
St. Stedenband Mutare sportcoördinator
Sportclub Haarlem-Oost
Tafeltennisvereniging Spaarne
SRO
Totaal programma 4 Jeugd, Onderwijs en Sport
Programma 5 Wonen, wijken en stedelijke ontwikkeling
Woonservice Kennemerland
Totaal programma 5 Wonen, wijken en stedelijke ontwikkeling

7
12
202
1.559
409
69
158
43
165
28
148
416
185
140
0
0
0
0
0
0
0
314
349
96
29
17
35
4.601
8.963

7
9
317
1.469
398
71
162
39
169
25
151
437
179
143
385
31
39
101
116
16
50
321
322
73
26
17
35
4.433
9.541

299

296
296

Programma 6 Economie, cultuur, toerisme en recreatie
Stichting parkmanagement Waarderpolder
Stichting Bibliotheek Haarlem en omstreken
Stichting Frans Hals Museum I De Hallen
Philharmonie
Patronaat
Stichting Wereldkindertheater
Toneelschuur
Stadsschouwburg
Stichting Lokale Omroep Haarlem
Amateurkunstbeoefening
Centrum Cult. Educatie en Vrije tijd
Vishal
Stichting 37PK, atelierbeleid
Nieuwe Vide
Overige culturele organisaties
Historisch Museum
ABC Architectuurcentrum
Teylers Museum
Avondvierdaagse (onderdeel evenementenbudget EB was in 2011: 511)
Bevrijdingspop
Bloemencorso
Comité Nationale feestdagen
Haarlem Jazz
Haarlemmer Houtfestival
Internationaal orgelconcours
Kerstsamenzang
Kunstlijn
Mars der Muzikanten
Open monumentendagen
Stripdagen
Zilveren kruis Achmealoop
St. Koorbiënnale Haarlem
Evenementenbudget
Nog toe te wijzen
Cultuurstimuleringsfonds
Archeologische werkgroep Haarlem
Noord-hollands Archief
Stichting Fiets Voetveer (Pontje Belgielaan)
Recreatieschap Spaarnwoude
City Marketing Haarlem
Totaal programma 6 Economie, cultuur, toerisme en recreatie

46
4.942
3.128
2.639
1.538
39
1.978
3.059
81
144
1.540
49
6
59
0
12
22
23
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
312
5
1.863
5
180
710
22.380

43
4.620
3.176
2.749
1.569
39
2.019
3.071
67
148
2.149
50
6
60
128
12
22
23
3
51
51
51
25
25
34
1
12
1
66
15
2
25
4
7
319
5
1.838
5
178
716
23.385

Programma 7 Werk en inkomen
WSW overige
Cliëntenparticipatie
Kontext
Peuterspeelzalen
Platform minima organisaties
RIBW, De Herberg
Schulphulpverlening
Stichting Huisvesting Non Profit Organisaties
Stichting fonds voor urgente noden
Spaarnezicht Opvang zwerfjongeren Spaarne
Unie van Vrijwilligers
Totaal programma 7 Werk en inkomen
Programma 8 Bereikbaarheid en mobiliteit
Openbaar vervoer fietsbond St. Rover
Subsidie 3VO
Totaal programma 8 Bereikbaarheid en mobiliteit
Programma 9 Kwaliteit fysieke leefomgeving
Wijkraden
Impulsbudget wijkgericht werken
De Artisklas
Dierentehuizen
Nederlandse Jeugdbond Natuurstudie
Volksontwikkeling en natuurvrienden
Totaal programma 9 Kwaliteit fysieke leefomgeving

26
74
113
39
128
316
27
35
353
193
1.304

62
19
75
116
37
131
273
27
35
363
198
1.274

1
6
7

0
6
6

256
253
3
109
1
8
630

259
234
2
110
0,0
7
612

