
      

 

Amendement taakstelling 2020  

 

Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 7 november 2019, 

 
Constaterende dat  
 

• Voor 2020 de taakstelling met een bedrag van 5.211 is ingeboekt, dit een  
begroting oplevert met een uitkomst van 0 (zie blz. 20); 

• Ook zonder deze invulling van 5,2 miljoen er in 2020 al een structureel positief 
saldo is van 1.775 miljoen en met invulling van deze taakstelling van 5.890 
miljoen (zie blz.19); 

• De septembercirculaire dit structureel saldo met 2.198 miljoen verder verhoogd 
naar een bedrag van 8.088 miljoen in 2020; 

• In de meicirculaire een structureel nadeel wordt verwacht van 2 miljoen door de 
gevolgen van de WOZ- ontwikkeling in Haarlem, er desondanks dan nog steeds 
een positief structureel saldo resteert van 6.088 miljoen; 

 
Overwegende dat 
 

• Een aantal van de voorstellen voor 2020 hetzij kwetsbare groepen onevenredig 
treft, hetzij ten koste gaan van de sociale samenhang, hetzij nog nader moeten 
worden onderzocht;  

• Dit voor 2020 de volgende taakvoorstellen betreffen: elektrische deuropeners 
(75k), verlagen verhuiskostenregeling (35k), kleine woningaanpassingen 
(30k),nieuw normenkader HO (100k), verlagen subsidie breedtesport (25k), 
beëindigen subsidie eenmalige activiteiten zelf-en belangenorganisaties (40k), 
gedeeltelijk terugdraaien uitbreiding handhaving (130k), verlaging 
inkomensgrens voor beschermingsbewind van 115% naar 100% van de 
bijstandsnorm (100k), verhoging eigen bijdrage economisch daklozen gezinnen 
(42k) en verlaging budget stimulering gezondheid (70)k. 

• Het achterwege laten van deze taakstellingen in 2020 547.000 euro kost;    

• De septembercirculaire bovendien een structureel voordeel oplevert van (ruim) 8 
miljoen in  2021 en de daarop volgende jaren; 

• De invulling van de taakstelling voor 2020 ook daarom beperkt kan blijven tot 
4,664 miljoen; 

• Het alsdan optredende tekort van 0.547 miljoen euro  kan worden aangezuiverd 
door een eenmalige bijdrage uit de algemene reserve; 

 
 
Wijzigt de tabel op bladzijde 20 van de begroting als volgt 
 
Voor 2020 wordt het bedrag Invulling taakstelling gewijzigd in:  - 4.664 
 



De tabel voor 2020 wordt aangevuld met: Onttrekking aan algemene reserve:  - 0.547 
 
 
Wijzigt het besluit op bladzijde 221 van de begroting aldus 

 
 

Onder punt 2. De raad stemt in met, de tweede zin onder a. als volgt aan te vullen: 
 
 
en 0.547 miljoen uit de algemene reserve in 2020; 
 
 
 
 
 
 
 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
Frits Garretsen SP   
  


