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Gemeente Haarlem 

Verslag overleg begroting 
 

Datum :  27 februari 2019 

Aanwezig  : J. Amand, J. Blokpoel, P. van der Doel, R. Dreijer, C. Eckhardt, J. Oomkes, M. Otten, 

E. de Raadt, J. Rijbroek, B. Sepers, M. Snoek, A. Sterenberg, R. Stroo, J. Visser,  

L. Goudsmit, P. de Kruijf R. Kruiswijk, M. Schipper, J. Spier 

Notulist :  Y. Dijkema 

  

 

1.  

 

 

Opening 

Mevrouw Spier heet de aanwezigen welkom. Ze constateert verheugd dat er een grote opkomst is.  

De bijeenkomst is een voortvloeisel van de wens van de raad om een verbeterslag aan te brengen in de 

manier waarop de begroting wordt ingedeeld en vormgegeven.  

 

Ze verwelkomt in het bijzonder de heer Schipper, die een presentatie zal verzorgen over inhoud van een 

gemeentebegroting. De heer Schipper is concerncontroller/afdelingshoofd financiën bij de gemeente 

Nissewaard, lid van de BBV-commissie en bestuurslid van FAMO.   

In het tweede deel van de bijeenkomst volgt discussie over de eigen begroting.  

 

2. 

 

 

 

 

 

Presentatie opbouw begroting 

De heer Schipper geeft aan dat de gemeentebegroting een inkomen bestedende huishouding is met de 

boekhoudregels van het bedrijfsleven.  

Verschillen met het bedrijfsleven: 

− De begrotingscyclus is een heel belangrijk onderdeel. Het heeft een afwegingsfunctie en heeft de 

kracht van wet: er moet goedkeuring op gegeven worden.  

− De exploitatie is een primair doel. 

− Het karakter van de investeringen is bijzonder (die mogen op de balans). 

 

Reserves en voorzieningen: 

− Reserves (= eigen vermogen). De raad gaat over instellen en opheffen. 

− Voorzieningen (= vreemd vermogen). Moeten soms gevormd worden als er risico’s zijn. De raad 

wordt geïnformeerd.  

 

Financiële wet- en regelgeving: 

− Gemeentewet 

− Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 

− Financiële verordeningen 

− Financiële beleidsnota’s 

− Financiële regelingen 

De raad is vrij om zelf afspraken te maken en zelf invulling te geven.  

Functie van de begroting en de jaarstukken voor de raad: 

− Autorisatie 

− Allocatie 
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− Controle 

− Inzicht (structureel) 

 

Begroting en jaarstukken zijn elkaars spiegelbeeld. 

De begroting bestaat uit de beleidsbegroting en de financiële begroting. 

De jaarstukken zijn het jaarverslag en de jaarrekening. 

 T 

Verplichte onderdelen van de begroting: 

− Programmaplan – Programma’s en de verplichte overzichten.  

Er zijn zeven verplichte programma’s.  

− Paragrafen. Ze geven een dwarsdoorsnede van onderwerpen en geven extra inzicht.  

− Toelichting op het overzicht baten en lasten. 

− Uiteenzetting van de financiële positie en toelichting.  

− Meerjarenraming en toelichting. Dit betreft de drie jaren volgend op het begrotingsjaar. 

− Taakvelden. Er zijn uniforme taakvelden bedacht om gemeenten met elkaar te kunnen vergelijken.  

 

Voor raadsleden is er een e-learning over de manier waarop geldstromen van de gemeente lopen: 

http://www.leerplatformraadsleden.nl/financien 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

Presentatie ‘De begroting ont(k)leed’ 

Mevrouw Goudsmit en mevrouw Kruiswijk verzorgen een presentatie en hopen daarbij ideeën te 

ontvangen voor het dunner en leesbaarder maken van de begroting.  

Benchmark 

Er zijn vergelijkingen gemaakt met begrotingen van andere Nederlandse gemeenten: 

− Aantal pagina’s boekwerk en aantal pagina’s bijlagen 

− Diversiteit in het aantal programma’s 

− Gemiddeld aantal pagina’s per programma 

− Gemiddeld aantal pagina’s per verplichte BBV-paragraaf 

 

Het blijkt dat de gemeente Haarlem bij alle onderdelen in de top zit met betrekking tot de omvang van 

begroting, behalve bij de diversiteit in het aantal programma’s. Het is belangrijk om ook te kijken naar 

de verschillen in de informatie die wordt gegeven.   

Na onderzoek:  

− Haarlem noemt veel extra beleidsonderwerpen.  

− De Haarlemse verordening is eruit gelaten (niet verplicht). 

− In het programmaonderdeel is een extra laag toegevoegd over clusters. 

− Op beleidsniveau is een extra laag toegevoegd; kleinere budgetten per onderdeel.  

 

Opvallendheden Haarlemse begroting 

Er is gekeken naar de begrotingen van vergelijkbare gemeenten: Eindhoven, Alkmaar en Leeuwarden.  

Op alle onderdelen gebruikt Haarlem de meeste pagina’s. Er is winst te behalen op de onderdelen 

programma’s en paragrafen.  

 

Er staat veel dubbele informatie in de begroting: sommige stukken van het beleid worden vier keer 

voorgelegd:  

http://www.leerplatformraadsleden.nl/financien
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− Beleid: in de aanbiedingsbrief, in de beleidsmatige ontwikkelingen, in clusterteksten en in 

programma’s.  

− Financiële gegevens per programma: in de samenvatting van baten en lasten, per beleidsveld en per 

programma. 

− Verbonden partijen: in de verplichte paragraaf, in de programmatekst en aan het einde van het 

programma. 

 

De tegenhanger is dat informatie wordt gegeven over de drie W’s: Wat willen we bereiken? Wat gaan 

we ervoor doen? Wat heeft het gekost? Informatie wordt gegeven op beleidsveldniveau, per 

programma en samenvattend aan het begin.  

− Dubbele tabellen kunnen meerwaarde hebben. 

− Een optie is om binnen het digitale document te werken met links. 

−  

In vergelijking met andere gemeenten bestaat de paragraaf lokale heffingen uit veel pagina’s. Haarlem 

houdt de VNG voorbeeldparagraaf aan: per heffing een beleidsonderbouwing. Dit geeft raadsleden 

extra inzicht. Het kan dus korter. De vraag of dit wenselijk is.  

 

Kansen voor een beter leesbare en slankere Haarlemse begroting 

De doelenboom geeft een schematische weergave van de verschillende programma’s weer.  

Haarlem heeft noemt daarbij de doelen en prestaties. Eindhoven heeft daar de indicatoren aan 

toegevoegd.  

− De heer Oomkes: Waarom lukt het Haarlem niet om dit op één pagina te krijgen.  

Antw.: Eindhoven heeft het ingericht op basis van taakvelden met per programmaonderdeel een 

paar doelen. Per doel wordt geen of slechts één prestatie genoemd. In Haarlem heeft één 

beleidsveld vier doelen en per doel drie prestaties. Daaronder hangen één of meerdere indicatoren.  

− De heer Sepers: Is een simpeler en meer summiere doelenboom mogelijk?  

Antw.: Als per beleidsveld maximaal drie doelen en per doel drie prestaties worden beschreven, dan 

zijn dat negen prestaties. Als in de doelenboom ruimte is voor drie prestaties, dan mist de raad 

informatie van de andere zes prestaties die niet uitgebreid worden beschreven.  

 

Alkmaar heeft een schematische weergave waarin kort en duidelijk de aanpak van de programma’s 

worden verwoord. Als dat wordt gekoppeld aan de doelenboom, dan kunnen doelen en prestaties intact 

worden gehouden. Dan zou afgesproken kunnen worden dat per doel of per prestatie een beschrijving 

van maximaal twee regels mogelijk is.  

− Mevrouw Sterenberg: Dit is heel overzichtelijk. Eventueel kan nadere informatie verkregen worden 

door het stellen van technische vragen.  

Antw.: Dat is correct. Eventueel kan ervoor gekozen worden om dit voor bepaalde programma’s te 

doen. Bij programma’s met extra belang kan eventueel extra tekst geplaatst worden. 

− De heer Van der Doel: Ik ben ook voor het kort en bondig beschrijven en het eventueel stellen van 

vervolgvragen. In de huidige vorm worden veel vragen opgelost voor ze gesteld worden, maar vergt 

veel leeswerk.  

Antw.: De tegenhanger is dat een korte schematische indeling minder genuanceerd is dan een 

beschrijving.  

− Mevrouw Stroo: Als de teksten toch beschikbaar zijn kunnen de raadsleden op een andere manier 

aan de informatie komen, bijvoorbeeld via de site. 

Antw.: Dit gebeurt al bij nota’s: er kan doorgelinkt worden naar het betreffende stuk. 
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De aanwezigen voelen voor een schematische weergave zoals in Alkmaar wordt gebruikt.  

Kansen 

− Focus aanbrengen binnen de programma’s. 

 Naast de verplichte programma’s eens per vier jaar één speciaal programma met belangrijkste 

speerpunten voor raadsperiode opnemen (incl. lasten en intensivering investeringen). 

Dit is bij de start van een periode.  

Speerpunten mogen niet binnen de programma’s worden verschoven, zonder uitdrukkelijke 

toestemming van de raad. 

 In programma’s extra aandacht aan vooraf te specificeren thema’s, overige onderdelen kort en 

bondig. 

Het is lastig om te bepalen wat de raad gezamenlijk de belangrijkste thema’s vindt.  

 Beleidscyclus en P&C cyclus meer scheiden: P&C documenten bevatten alleen highlights van 

het beleid, overig beleid in collegenota’s 

− Schrijfstijl korter en bondiger. 

− Het verwijderen van lege pagina’s. 

− Gebruik cirkeldiagrammen i.p.v. tabellen. 

 De manier van presenteren moet consistent zijn.  

 Naast tabellen kunnen cirkeldiagrammen gebruikt worden.  

 De optelling van getallen moet erbij staan. 

 Het diagram van Eindhoven is duidelijker dan die van Enschede. 

 Bij een diagram mis je het meerjarig beeld. Dit is wel zichtbaar in een tabel.  

− Presentatie verbonden partijen. 

 Haarlem voldoet aan de Europese richtlijnen door het vermelden van de gesubsidieerde 

instellingen. Voor de korte termijn kan dit geschrapt worden. 

De beschrijving volgens de Europese richtlijnen zou eventueel korter kunnen, maar in januari 

werd in een workshop geopperd om meer toe te voegen. 

 De beschrijving wat onder de verbonden partij wordt verstaan is interessant om te volgen, maar 

zou op een andere manier kunnen.  

 Een voorgaande raad heeft verzocht om subsidies van meer dan vijf ton te vermelden. 

 Aan het eind van een programma wordt vermeld welke verbonden partijen erin meespelen. De 

raad heeft besloten om ze ook bij het doel en de prestatie te vermelden. Dit zou eventueel op 

een andere manier kunnen.  

 Er kan eens per vier jaar een nota van verbonden partijen opgesteld worden. Dan hoeft het niet 

in de begroting.   

− Opzet tabellen indicatoren 

 In de tabellen is veel lege ruimte.  

 Er worden vijf jaren realisatie vermeld en de streefwaarden zijn opgenomen. Een mogelijkheid is 

om alleen de tabel zichtbaar te maken.  

 

Indicatoren 

De Commissie Bestuur heeft verzocht om bij elk doel en elke prestatie een indicator te maken. Het 

college heeft dit toegezegd. Er wordt naar een manier gezocht om de begroting toch dunner te maken, 

maar wel met voldoende informatie.  

Er is een vergelijking gemaakt met de gemeente Eindhoven. Daar zijn effectindicatoren voor een aantal 

begrotingsjaren opgenomen en één jaar realisatie. Dat scheelt in de tekst, maar de nulmeting en de 

trends zijn niet zichtbaar.  
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Haarlem heeft ervoor gekozen om eigen indicatoren op te nemen en streefwaarden te noemen. 

Eindhoven heeft de BBV-indicatoren apart benoemd, die worden afgezet tegen Nederland en 

gemeenten met 100.000 tot 300.000 inwoners. Haarlem doet dat in de bijlage.  

− Mevrouw De Raadt: Waarom worden eigen indicatoren gebruikt in plaats van BBV-indicatoren? 

Antw.: De BBV-indicatoren sluiten moeilijker aan bij het lokale beleid. Landelijke indicatoren kunnen 

alleen vergeleken worden op onderwerpen die landelijk spelen. Waar mogelijk worden eigen 

indicatoren ingewisseld voor BBV-indicatoren.  

 

Alkmaar heeft los van de BBV-indicatoren ook eigen prestatie indicatoren. Deze laatste zijn vaag: er 

worden alleen streefwaarden genoemd, geen realisatie of ambitie.  

− Mevrouw Sterenberg: Haarlem heeft terugblik en realisatie. Door de terugblik wordt de tekst te 

lang. Die zou je ook horizontaal kunnen opvoeren in plaats van verticaal.  

Antw.: De realisatie is vooral interessant voor het jaarverslag. De vraag is of er behoefte is aan het 

noemen van de realisatiecijfers en de streefwaarden. Er kan voor gekozen worden om de 

streefwaarden alleen voor het komende begrotingsjaar op te nemen.  

− De heer Sepers: De streefwaarden moet je meerjarig kunnen bekijken en de realisatiecijfers van een 

paar jaar daarvoor.  

− Bij een uitgebreide begroting volgt een uitgebreid jaarverslag. Dit hangt samen. Er kan voor 

gekozen worden om dit te vereenvoudigen. Eventueel kan voor een andere presentatie gekozen 

worden, bijv. door het opnemen in grafieken.  

Kanttekening: de begroting moet voldoen aan richtlijnen. Grafieken moeten ook leesbaar zijn voor 

blinden (voorlezen of intypen). 

 

In de bijeenkomst van de Commissie Bestuur is verzocht om voor elk doel een resultaat en een indicator 

te plaatsen en eventueel een paar specifieke thema’s te benoemen waarover meer informatie gewenst 

is. Het is lastig om thema’s te prioriteren. Daarnaast zijn er 21 beleidsvelden met verplichte indicatoren. 

− De heer Blokpoel: De raad heeft opgeroepen om het aantal indicatoren, waar mogelijk, te 

verminderen.  

− De heer Sepers: Er zijn 36 verplichte indicatoren. Als er per beleidsveld niet drie maar één indicator 

wordt genoemd, dan is het totale aantal 57. Dat lijkt hanteerbaar.  

 

Geprobeerd wordt om goede indicatoren te maken die bestendig zijn. Een mogelijke oplossing: 

indicatoren die volgen uit de beleidscyclus.  

− Bij het opstellen van beleidsnota’s worden indicatoren opgenomen voor het meten van effect van 

het beleid. 

− Het levert voor de organisatie meer stuurinformatie op. 

− Het levert voor de raad meer informatie op over de voortgang van afgesproken doelen en prestaties 

van beleid. 

− Voordeel: deze indicatoren hoeven niet allemaal ook in P&C documenten opgenomen te worden → 

ze komen via nota’s in de raad. De begroting wordt daardoor dunner.  

− Nadeel: ze komen niet jaarlijks terug. Sommige beleidszaken duren een paar jaar.  

 

Geeft dit voldoende voorkeur of niet? 

− De heer Sepers: Het is toch prettig om jaarlijks gedwongen te worden naar onderdelen te kijken. 

Antw.: Er kan iets vermeld worden in de begroting, maar niet op detailniveau/indicatorniveau.  

− Mevrouw Sterenberg: Bij het schrijven van een nota wordt nagedacht wat het doel is. De stand van 

zaken kan beschreven worden.  
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Antw.: Er is nuanceverschil. Bij een doel of prestatie wordt het verwoord. Bij een indicator wordt het 

gemeten. Dat is veel harder.  

− De heer Oomkes: Er zijn in het jaar twee momenten waarop onderwerpen tegen het licht worden 

gehouden: de kadernota en de begroting. Er zijn nu vijf taartpunten. 

Antw.: Dit is de beleidscyclus. De vraag is of het meerwaarde heeft om veel teksten in de begroting 

op te nemen. Bij een begroting ligt de focus op de financiën. Beleid komt tot uiting in de 

beleidsstukken. Dan is het ook logisch om met indicatoren te werken.   

− De heer Blokpoel: Als er meer geld nodig is om het doel te bereiken, dan is inzicht in de vorige jaren 

wenselijk. 

Antw.: Dan komt er een beleidsnotitie of wordt er via de kadernota meer geld beschikbaar gesteld.  

− Mevrouw De Raadt: Het voorstel is dus dat het in de kadernota blijft staan en de uitwerking in de 

begroting op te nemen.  

Antw.: Het is een kans om beleid en geld uit elkaar te trekken. Het is zoeken wat de voorkeur van de 

raad is.  

− Mevrouw De Raadt: In de begroting worden relatief kleine bedragen uitgebreid toegelicht, terwijl 

grote structurele bedragen niet verantwoord worden.  

Antw.: Soms staan lasten jarenlang in de begroting. Het is vooral van belang wat er nieuw is: wat er 

veranderd is ten opzichte van de meerjarenraming. Daar kan de raad invloed op uitoefenen.  

− Mevrouw De Raadt: Vanuit de controlerende rol van de raad is het interessanter waar de grote 

bedragen naar toe gaan.  

− De heer Van der Doel: Het is de vraag of de raad het belangrijk genoeg vindt om over bedragen 

onder de € 10.000 veel informatie te krijgen.   

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

En nu? 

Er wordt bekeken hoe deze input gebruikt kan worden voor het opstellen van de nieuwe begroting.  

Het streven is om op 11 april 2019 een nota te bespreken in de Commissie Bestuur.  

 

− De heer Dreijer: Een computerscherm is landscape. Het presenteren van landscape documenten 

biedt wellicht ook mogelijkheden. 

Antw.: Dit levert inderdaad voordelen op. Kanttekening: er moet voldaan worden aan de huisstijl van 

de gemeente Haarlem.  

 

5. 

 

 

Sluiting 

Mevrouw Spier bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de bijeenkomst.  

 

 


