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Geachte leden,

De door de raad overgenomen aanbevelingen worden geregistreerd en zodra het college aan de raad 
hierover een verantwoording aanbiedt, wordt de rekenkamercommissie in de gelegenheid gesteld 
uw raad hierover te adviseren.

De rekenkamercommissie informeert u met deze brief over haar oordeel over de verantwoordingen 
van het college (2019/519083 en 2019/519128) over de opvolging van de aanbeveling Onderscheid 
Incidenteel/Structureel (2018/410414) en over de opvolging van de aanbeveling Opties 
Manoeuvreerruimte (2018/410463). De aanbevelingen heeft de RKC gedaan naar aanleiding van het 
onderzoek naar de jaarstukken 2017.

Het is aan de raad om vast te stellen of de aanbeveling voldoende is afgedaan.

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie. 
Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem
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2019/519083 RKC onderzoek
Jaarstukken 2017
- - Onderscheid 
incidenteel/structureel

De raad draagt het college het 
inzicht in de financiële gezondheid te 
vergroten door in de P&C 
documenten onderscheid te maken 
tussen incidentele en structurele 
baten, lasten en risico's en deze ook 
zodanig te presenteren.

In zowel begroting als jaarverslag is 
een overzicht opgenomen waaruit 
incidentele baten en lasten blijken.

Geheel opgevolgd
Met de toegevoegde informatie over de structurele en incidentele baten 
en lasten heeft de raad beter inzicht in de financiële resultaten .

2019/519128 RKC onderzoek
Jaarstukken 2017 - 
Opties
manoeuvreerruimte

De raad geeft het college opdracht in 
kaart te brengen wat de opties zijn 
voor het creëren van meer 
structurele financiële
manoeuvreerruimte.

Het begrotingskader in het
Kadernota voorziet hier in.

Gedeeltelijk opgevolgd
Het begrotingskader biedt zicht op de meerjarige gevolgen voor de 
exploitatie van de voorliggende besluiten. Meerjarig is de begroting in 
evenwicht. Voor een completer beeld van de financiële gezondheid van de 
gemeente en om te kunnen beoordelen of Haarlem structurele 
tegenvallers kan opvangen, stelt de RKC in het onderzoeksrapport dat de 
financiële context breder zou moeten worden bezien.

In het RKC rapport wordt de structurele manoeuvreerruimte gekoppeld 
aan de belastingcapaciteit en de netto schuldquote. De belastingcapaciteit 
(de ruimte om extra belastingen te heffen) is in Haarlem veel beperkter 
dan elders, doordat de woonlasten reeds fors boven het gemiddelde van 
de grote steden van Nederland liggen. Ook is de netto schuldquote hoger 
dan gemiddeld. Haarlem is daardoor minder goed in staat structurele 
tegenvallers, zoals een lagere uitkering uit het gemeentefonds, op te 

vangen.

Er worden geen opties voor meer manoeuvreerruimte gegeven.

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie. 
Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem
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