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CDA 1 Alg.  Komt het college nog met een 

overzicht van wat er in deze begroting 

is gedaan met overgenomen 

/aangenomen moties bij de 

behandeling van de kadernota? 

 

Een overzicht van de moties en 

amendementen verschijnt als bijlage 

in de 2
e
 bestuursrapportage 2007. 

CDA 2 Alg. 9 Het college wil zichtbare resultaten 

laten zien mbt aanpak onderhoud. 

Komt er een communicatieplan om 

deze resultaten te laten zien en 

overlast via onder meer duidelijkere 

borden etc. nog meer te beperken?  

 

Ja, in de nota over motie 73 wordt een 

programma van eisen voorgesteld over 

de communicatie rondom alle 

werkzaamheden 

CDA 3 Alg.  Neemt de provincie bij haar financiële 

oordeel ook de kwaliteit van 

risicomanagement en de 

risicoparagraaf mee? 

De provincie Noord-Holland kijkt in 

het kader van het financieel oordeel 

naar de risicoparagraaf en niet naar het 

risicomanagement. Dat laatste is de 

verantwoordelijkheid van de 

gemeente.  

  

CDA 4 21  Wat is de visie van het college om de 

sociale stijging (mede n.a.v. VROM 

raad advies) van bewoners een plek te 

geven in het wijkgericht werken? Bij 

D ontbreekt een visie op sociaal-

economisch beleid of komt deze nog? 

Het advies "stad en stijging" van de 

VROM raad heeft in Haarlem geleid 

tot o.a. een verkenning van de 

mogelijke implicaties voor de 

Haarlemse uitvoeringspraktijk van het 

wijkgericht werken, tot een discussie-

bijeenkomst (op 6 september j.l.) met 

externe partijen (en raads-leden) en tot 

extra aandacht voor deze visie bij de 

uitvoering en begeleiding van het 

programma Zomerzone.  De visie van 

de VROM raad (en het antwoord 

daarop van het kabinet) zal samen met 

de resultaten van de verkenning en de 

gevoerde discussies worden betrokken 

bij de verdere invulling en uitvoering 

van het Grotestedenbeleid en het 

wijkgericht werken.  

 

CDA 5 24  Voor de werkgeverslasten is geen 

bijstelling geraamd? Hoezo?  

Een stijging was bij de begroting nog 

niet bekend. Inmiddels door de 

informatie uit de miljoenennota wel. 

Dit komt neer op een stijging van de 

werkgerslasten met € 0,65 mln in 2008 

en € 2,2 mln in 2009. De effecten 

worden meegenomen bij de 

septembercirculaire. Zie ook het 

antwoord op vraag 56. 

CDA 6 24 1.5 Waarom in de begroting 2008 geen 

standaardopslag voor inflatie en in de 

daarop volgende jaren wel? Stel dat 

het voor 2008 toch nodig blijkt, wat is 

dan het gevolg? Is de inflatie van 

1,5% niet te voorzichtig ingeschat? 

Dit is conform de besluitvorming in de 

kadernota. Bij de toekenning van de 

extra gelden uit de septembercirculaire 

zal worden voorgesteld om een bedrag 

voor onvoorziene inflatiestijging in de 

begroting op te nemen. 

 

CDA 7 24/ 

26 

1.5 5% interne rente: Bij welke 

omstandigheden zou dit percentage 

moeten worden aangepast en wat zijn 

dan de evt. gevolgen? 

Aanpassing van de interne rente valt te 

overwegen wanneer deze fors afwijkt 

van de geprognotiseerde lange rente 

op de kapitaalmarkt.  Daarbij speelt 

wel mee dat het niet wenselijk is om 
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de omslagrente veelvuldig aan te 

passen. De verwachting is dat de lange 

rente eind 2008 een niveau van 5% 

bereikt.  

Aanpassing van de interne rente heeft 

enerzijds invloed op de budgettaire 

lasten en anderzijds op het te behalen 

renteresultaat. In de afgelopen jaren is 

een omslagrente gehanteerd van 5%. 

Aangezien dat hoger was dan de op 

dat moment geldende lange rente op 

de kapitaalmarkt heeft e.e.a. geleid tot 

een voordelig renteresultaat.   

 

CDA 8 24 1.5 Bouwleges worden niet aan 

inflatiepercentage aangepast: waarom? 

De bouwleges zijn 2,72% van de 

bouwkosten. Omdat het een 

percentage van de bouwkosten is, 

stijgen de opbrengsten automatisch 

mee met de bouwkostenstijging. 

Aanvullende inflatiecorrectie zou 

dubbelop zijn en daarnaast de 

bouwleges meer dan kosten-

dekkendheid maken. 

 

CDA 9 25 1.6 Vanwege deze veranderingen is dit 

overschot ongeveer € 0,5 miljoen 

lager. Welke veranderingen zijn dit? 

De bedoelde veranderingen zijn 

opgenomen in de tabel op pag. 26 

(analyse van kadernota 2007 naar 

begroting 2008). 

 

CDA 10 26/ 

28 

1.7  Saldo diverse kleinere mutaties: Heeft 

een plaatselijke gemeente invloed op 

het beleid (later onttrekken) van het 

BTW Compensatiefonds? 

Afgezien van de declaraties die de 

gemeente ten laste brengt van het 

BTW Compensatiefonds, is er geen 

invloed van de gemeente op het beleid 

(later onttrekken) van het BTW 

Compensatiefonds. 

 

CDA 11 

 

27 1.7 

2a 

Voorspelt het college hier een 

verslechtering van de begroting voor 

een volgende college-periode? 

Nee. In het algemeen bestaat er over 

ontwikkelingen in latere jaren 

onzekerheid. Veel hangt daarbij af van 

bij voorbeeld de ontwikkeling van de 

rijksuitgaven, van de algemene 

uitkering en van toekomstige loon en 

prijsontwikkelingen. De uitspraken 

over de latere jaren moeten in dat licht 

worden bezien. 

 

CDA 12 28 1.7 Hoe verhoudt het opleidingsbudget 

van Haarlem zich tot vergelijkbare 

gemeenten? Is een incidenteel 

opleidingsbudget voldoende voor 

ondersteunen cultuuromslag naar 

vraaggericht werken en het binden van 

mensen? 

In 2006 reserveerden gemeenten 

gemiddeld 2,2% van de loonsom voor 

opleidingen. Met een reservering van 

1,25% blijft de gemeente Haarlem 

daarbij achter. Mede gelet op de 

huidige organisatie ontwikkeling 

alsmede ontwikkelingen op de 

arbeidsmarkt, waarbij opleidings-

mogelijkheden mede de aantrekkings-

kracht van een werkgever bepalen, is 

een groei van het opleidingsbudget 

naar een niveau van > 2% van de 

loonsom, wenselijk.  
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CDA 13 30 1.8 Is de ontwikkeling van het  budget 

voor WvG-hulpmiddelen gebaseerd op 

de verwachte vraag? 

Nee, bij de besluitvorming over de 

berap 2007-1 is een meerjaren-

perspectief geschetst voor de Wmo 

hulpmiddelen (voorheen WVG 

verstrekkingen) voor de jaren 2007-

2012.  Hierbij zijn de volgende 

uitgangspunten gehanteerd: 

De raming van de kosten is gebaseerd 

op de realisatiegegevens 2006 en een 

extrapolatie van de facturen 2007.   

-Er is uitgegaan van een gelijkblijvend 

verstrekkingenniveau in de komende 

periode.  

-Er is geen rekening gehouden met 

een autonome vraagontwikkeling 

omdat er geen eenduidige informatie 

beschikbaar is die kan worden 

aangewend voor een betrouwbare 

raming van een dergelijke 

ontwikkeling. 

- Er is geen rekening gehouden met 

demografische factoren omdat de 

vergrijzing in de komende jaren 

nauwelijks gaat toenemen. 

 

CDA 14 30 1.8 Kunt u de ombuiging rond 

optimaliseren projecten toelichten? 

Hoe gaat u de raad hierover 

informeren? 

Op dit moment wordt de hand gelegd 

aan een nota (deel 2) voor het college 

en de raad  over projecten en 

grondexploitaties. In deze nota wordt 

ingegaan op de mogelijkheid van 

kostenreductie en opbrengst-

maximalisatie. De nota verschijnt in 

het vierde kwartaal 2007. 

 

CDA 15 32 1.11 2
e
 bullet. Wordt bij dit onderzoek ook 

aandacht besteed aan beheersing 

overhead voor management?  

De onderzoeksvraag moet nog worden 

geformuleerd. Het onderzoek zal 

vooral gaan over de omvang en de 

kwaliteit van de overhead op concern- 

en hoofafdelingsniveau. 

 

CDA 16 32/ 

33 

1.12 Hoe is in de ontwikkeling begroting 

2007 (en ook voor 2008) rekening 

gehouden met de kosten van de 

opvang van asielzoekers die onder de 

pardonregeling vallen? 

Niet alle asielzoekers die onder de 

pardonregeling vallen zullen een 

beroep doen op de bijstand. Dat neemt 

niet weg dat wij verwachten dat een 

substantieel aantal in eerste instantie 

wel bijstandsafhankelijk zal zijn. Wij 

hebben dit geraamd op zo’n 150 tot 

175 personen. Wij proberen de 

bijstandsduur zo kort mogelijk te 

houden. Dit onder meer door de inzet 

van re-integratie-instrumenten zoals 

Work First. 

 

CDA 17 33 1.12 Wanneer is er uitsluitsel of we wel of 

niet in hoger beroep gaan mbt Nova 

claim? 

De gemeente heeft Hoger Beroep 

ingesteld waarbij er alleen een pro 

forma dagvaarding is uitgereikt en de 

inhoudelijke dagvaarding voor 

februari 2008 zal worden voorbereid 

als in de tussentijd geen oplossing met 

Nova College wordt bereikt. 
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CDA 18 33 1.12 Zijn de kosten mbt Radius inclusief 

alle externe advieskosten (incl 

inschakelen directeur en RvT Radius 

a.i.) om problematiek Radius op te 

lossen?  

 

Ja. Kosten interim directeur (dekking 

vacature directeur) en curator zijn uit 

lopende exploitatie betaald. RvT 

verrichtte werk om niet. 

CDA 19 34 1.12 Is bij het punt hogere bouwleges 

ingespeeld op advies Rekenkamercie. 

of krijgt de raad voor behandeling van 

begroting nog reactie van college op 

dit advies en of dit leidt tot 

aanpassingen in de begroting?   

Het Zenc rapport van de RKC is 

recentelijk ingekomen.Voor de 

behandeling van de begroting komt 

het College niet met een reactie op het 

Zenc-rapport, die direct kan leiden tot 

een bijstelling van (het saldo van) de 

begroting: het uitgangspunt blijft 

daarbij overigens een 100% 

kostendekkendheid van de activiteiten 

rond de bouwaanvragen (zie verder 

beantwoording vraag 99). 

 

CDA 20 34 1.12 Welke doeluitkeringen zal Rijk 

terugvorderen en waarom? 

Het betreft hier de regelingen OALT 

(Onderwijs Allochtone Levende 

Talen) en GOA (Gemeentelijk 

Onderwijsachterstandenbeleid). Medio 

2007 is de eindverantwoording GOA 

2002-2006 opgemaakt. Op basis 

hiervan kon de balans GOA en OALT 

worden opgemaakt; er moet ongeveer 

€ 1 miljoen terugbetaald worden aan 

het Rijk. De voorziening GOA\OALT 

hiervoor is ontoereikend. Dit wordt 

met name veroorzaakt doordat bij de 

uitvoering van de OALT-lessen door 

de uitvoerende leerkrachten een 

combinatie gehanteerd is tussen de 

reguliere lessen en de specifieke 

OALT-lessen. Bij de afrekening 

hiervan is onvoldoende onderscheid 

gemaakt bij de toedeling van de 

formatie. Hierdoor zijn kosten 

gemaakt door de gemeente Haarlem 

welke niet geheel gedeclareerd konden 

worden bij het Rijk. Hierover is de 

Raad geïnformeerd in voorgaande 

risicoparagrafen bij de jaarrekening en 

begroting. 

 

CDA 21 50 1.1 Wat houdt 2b intensivering 

samenwerking in de Noordvleugel en 

de Deltametropool concreet in? Wat 

beoogt het college hiermee te 

bereiken? 

De positie van Haarlem en Zuid-

Kennemerland in de Noordvleugel 

wordt in toenemende mate erkend. Dit 

betekent dat op steeds meer 

beleidsterreinen een inbreng in 

Noordvleugelplannen wordt gevraagd. 

De coordinatie van deze inbreng zal 

vanaf 2008 plaatsvinden in het 

concernbrede strategisch overleg. Dit 

resulteert niet alleen in een goede 

afstemming tussen de diverse 

onderwerpen, maar ook in een 

inhoudelijke verbreding en betere 

onderbouwing van de Haarlemse 

inbreng. Dit versterkt de Haarlemse 
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positie. De inzet van het college is 

hierbij het Haarlemse beleid in de 

regio veilig te stellen en 

ontwikkelingen, zonodig, bij te sturen. 

Dit lukt niet met incidenteel optreden 

in de regio. Als we niet regelmatig aan 

tafel zitten, vergeten de plannen-

makers vaak dat Haarlem bestaat, en 

worden er beslissingen genomen die 

voor Haarlem ongunstig zijn. 

 

CDA 22 58 2.1 Is in dit programma ook rekening 

gehouden met de toegezegde proef 

met cameratoezicht? 

Alvorens over te gaan op de proef met 

cameratoezicht, moet de raad eerst een 

standpunt ten aanzien van de 

toepassing van cameratoezicht 

innemen. Indien de raad positief ten 

aanzien van het gebruik van 

cameratoezicht staat, volgt op korte 

termijn, start aan het eind van het jaar, 

een proef. 

 

CDA 23 79 4.4 Investeringsnummer 84.03 Waarom 

staat de vervanging licht/geluid en 

automatisering van de toneelschuur 

hier geboekt en niet bij cultuur? 

Bij de samenstelling van het 

investeringsplan 2007 - 2012 is 

abusievelijk de post 84.03 bij 

programma 4 Maatschappelijke 

Ontwikkeling opgenomen in plaats 

van bij programma 6 Economie, 

Toerisme en Cultuur. Bij het 

samenstellen van het investeringsplan 

2008 – 2013 zal dit worden 

gecorrigeerd.  

 

CDA 24 88 5.4 Uitbreiding woonwagenstandplaatsen: 

op welke lokatie(s)? 

Het gaat om de, door Raadsbesluiten 

bekrachtigde, verplaatsing van 

woonwagens naar de nieuwe locatie 

aan de Oorkondelaan, de verplaatsing 

van de woonwagens van het 

Waarderveld naar elders en een 

uitbreiding (met 2 stuks) van de 

standplaatsen aan de V/d Aartweg (in 

het IP staat abusievelijk nog de 

Bernadottelaan). 

 

CDA 25 102 7.1 Wat is het effect op het 

bijstandsvolume ingeval van opvang 

asielzoekers die onder de 

pardonregeling vallen? 

 

Zie het antwoord op vraag 16. 

CDA 26 105 7.3 Hoe verklaart u het verschil in  

begrote bedragen bij werk en re-

integratie, zowel lasten als baten? 

(2007-2008) 

Het verschil op zowel baten als lasten 

wordt veroorzaakt door de WSW. De 

geldstroom loopt met ingang van 2008 

via de gemeente. In de begroting 2008 

is hiervoor € 26 mln aan zowel baten 

als lasten opgenomen. De gemeente 

fungeert als een soort van 

doorgeefluik tussen het ministerie van 

SoZaWe en Paswerk. In 2007 ging de 

bijdrage rechtstreeks vanuit het 

Ministerie naar Paswerk. 
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CDA 27 114 8.3 Investeringsnummer 67.47: Station 

Haarlem-West? Staat dit nog steeds in 

de planning? 

De € 3 mln in 2008 en de € 3 mln in 

2009 hebben als tegendekking een 

subsidie van de provincie. Omdat de 

provincie kenbaar heeft gemaakt niet 

mee te doen met dit project, worden 

de bijdragen in het Investeringsplan 

als ook de investering geschrapt 

 

CDA 28 142 3.2.3 Waarop baseert u het bedrag aan niet 

gerealiseerde bezuinigingen? 

De stelpost ad € 1 mln is opgenomen 

in de Kadernota 2007 (bladzijde 17). 

De onderbouwing van de stelpost 

wordt gegeven vanaf bladzijde 19 van 

diezelfde Kadernota. De stelpost is 

overigens niet gevormd voor niet-

gerealiseerde bezuinigingen, maar 

voor bezuinigingen die eventueel niet 

kunnen worden gerealiseerd.  

 

CDA 29 147 3.2.6 Is na nieuwe melding rond Patronaat 

de bedrijfsvoering definitief op orde? 

In 2007 heeft het bestuur van het 

Patronaat diverse maatregelen 

genomen om de bedrijfsvoering op 

orde te brengen (o.a. verbeteren 

horecamarge, sluiting eetcafé, 

professionalisering financiële en 

personele administratie). Deze 

maatregelen beginnen hun vruchten af 

te werpen. De extra middelen zijn 

toegezegd vanaf 2008. Het resultaat 

voor 2007 zal naar verwachting, zoals 

eerder gemeld, nog negatief zijn. 

 

CDA 30 147 3.2.6 Haarlem is toch samen met 1 of 2 

andere gemeenten de enige die 

precario op ondergrondse leidingen 

heft? Waarom doen andere gemeenten 

dit niet? 

Er zijn meer dan 10 gemeenten 

(waaronder Rotterdam, Den Haag, 

Leiden en Delft) die precario op 

ondergrondse leidingen heffen. 

Waarom andere gemeenten dit niet 

doen is niet bekend. Wel is bekend dat 

de gemeente Haarlemmermeer eerst 

de gerechtelijke uitspraken afwacht. 

 

CDA 31 147 3.2.6 Zomer 2007 zouden de contracten 

rond bouw Raakspoort en Postkantoor 

zijn gesloten. Is dit anno oktober 2007 

geen risico?  

De contracten zijn daadwerkelijk 

getekend. Hierin zijn zowel de prijs 

als de onderlinge verplichtingen 

geregeld. Hiermee is het risico op die 

punten gedekt. In de contracten is 

tevens geregeld wat de onderlinge 

verantwoordelijkheden zijn bij 

calamiteiten/onvoorziene 

omstandigheden. De raad krijgt 

hierover nog een brief. 

 

CDA 32 158 3.3.8 Onderwijsgebouwen Is het hier 

gehanteerde systeem niet een beloning 

voor nalatigheid? 

Of en in hoeverre het in de gemeente 

Haarlem gehanteerde systeem een 

beloning voor nalatigheid is, kan niet 

zondermeer worden bevestigd. Als dit 

zo zou zijn betekent dit dat de 

schoolbesturen de verantwoordelijk-

heid die zij in 1997 op zich hebben 

genomen niet hebben waar gemaakt. 
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Wel is vastgesteld dat het gehanteerde 

systeem niet transparant was en ook 

de verschillende verantwoordelijk-

heden van de gemeente en 

schoolbestuur niet helder waren. Om 

deze redenen is de lopende 

overeenkomst Doordecentralisatie 

opgezegd en wordt gewerkt aan 

nieuwe afspraken om zowel de 

bekostiging van de voorzieningen 

onderwijshuisvesting transparant te 

maken en de verantwoordelijkheids-

verdeling tussen gemeente en 

schoolbestuur helder af te bakenen. 

 

CDA 33 163 3.4.5 Achtervang: Hebben ervaringen met 

Vitae Vesper ons niet anders geleerd? 

Nee, de problematiek rond Vitae 

Vesper is niet vergelijkbaar met de 

hier bedoelde achtervang en staat 

daardoor op zichzelf. 

 

CDA 34 179 3.7.3  Op welke termijn kan de raad de 

resultaten van het onderzoek naar de 

gewenste weerbaarheidscapaciteit 

verwachten? 

In de nota ‘Visie op planning en 

control’ , die dit jaar is uitgebracht, is 

als een van de verbeterpunten voor 

2008 aangegeven ‘het opstellen van 

risicomanagementbeleid en de 

implementatie van het systeem’. Dit 

wordt ook in 2008 opgepakt. 

 

CDA 35 180 3.7.3 Kosten verplaatsen  woonwagens + 

overdracht standplaatsen: Op welke 

termijn bekend? Raming van de 

kosten? 

De besluitvorming wordt verwacht in 

het tweede kwartaal 2008. Voor de 

Oorkondelaan is reeds in januari 2003 

door de raad een krediet verleend. Een 

kredietaanvraag voor de uitbreiding 

van de standplaatsen aan de V/d 

Aartweg volgt in november 2007.  

 

CDA 36 186 3.9.7 De bibliotheek wordt per 1-1-08 

verzelfstandigd. Desalniettemin staan 

er op  blz 97 enkele uitgaven begroot. 

Wat is de reden? 

Op het moment van samenstellen van 

de begroting  2008 was de finale 

besluitvorming rondom de 

verzelfstandiging van Stadsbibliotheek 

nog niet door de Raad vastgesteld. 

Besluitvorming wordt verwacht in de 

laatste raad van 2008. Dit betekent dat 

de Stadsbibliotheek integraal in de 

begroting 2008 is opgenomen. De 

(financiële) ontvlechting van de 

Stadsbibliotheek vindt op een later 

tijdstip plaats. Dat geldt overigens ook 

voor de andere onderdelen die 

verzelfstandigen zoals het Frans 

Halsmusuem, Sport en Recreatie, het 

Servicebedrijf Haarlem en de 

Brandweer. 

 

CDA 37 211 5.2 Wat wordt bedoeld met ‘toekomstige 

verliezen’? 

Dat betreft de grondexploitaties 

waarvoor wordt verwacht dat deze een 

negatief resultaat opleveren. Zie ook 

jaarrekening 2007 pag. 192.  

 

CDA 38 213 5.3 Vanwaar de lagere subsidie voor Per abuis is het structurele bedrag ten 



Fractie Nr. Blz 1 
Prg.

2 
Vraag 

 
Antwoord 

 

 8 

Steunpunt Mantelzorg? behoeve van Tandem (voormalig 

Steunpunt Mantelzorg) verschoven 

naar een reservering ten behoeve van 

de WMO-subsidies 2008. Voorgesteld 

wordt dit te corrigeren bij de eerste 

bestuursrapportage 2008.  

 

Dit is veroorzaakt omdat in 2007 een 

deel ten behoeve van Tandem is 

gefinancierd uit een structureel budget 

(het bedrag dat gespecificeerd is op de 

begroting) en een ander deel ten 

behoeve van Tandem is gefinancierd 

uit het WMO-subsidie budget (niet 

structureel), zie nota MO/OWG/1416). 

In totaal is in 2007 € 200.480 aan 

Stichting tandem beschikt. Over het 

beleid voor de WMO-subsidies 2008 

zal het college naar verwachting in 

november een besluit nemen. Naar 

verwachting zal het subsidie ten 

behoeve van Tandem voor het jaar 

2008 in ieder geval op het niveau van 

2007 worden gecontinueerd. Deze 

nota zal tevens aan de raad worden 

voorgelegd. 

 

CDA 39 215 5.3 Waarom verdwijnt de subsidie voor 

het (tweejaarlijkse?) Cesar Franck 

concours? 

In de Cultuurnota 2005-2008 is 

besloten een reeks culturele 

evenementen en initiatieven, 

waaronder het driejaarlijkse 

Internationaal César Franck Concours, 

vanaf 2007 niet meer structureel te 

subsidiëren. Voor projectsubsidies zijn 

deze doorverwezen naar het 

Cultuurstimuleringsfonds Haarlem. 

Het César Franck Concours heeft in 

2007 met succes een beroep op dit 

fonds gedaan en een additioneel 

subsidie ad € 2.500 toegekend 

gekregen. 

 

CDA 40 67 3.1 Minder alcohol en drugsgebruik 

jongeren. Wordt er niet aan 

handhaving verkoop en aanpak 

coffeshops gedaan? Is convenant 

binnenstad  extra alert op jongeren? 

Door de politie wordt (extra) aandacht 

besteed aan de handhaving van de 

verkoop in coffeeshops. Deze 

reguliere taak van de politie wordt 

ondersteund door het onlangs in het 

college vastgestelde actieprogramma 

veilige binnenstad waar een mix van 

preventieve maatregelen (het maken 

van een film over beginnend 

drugsgebruik onder jonge scholieren) en 

punitieve maatregelen (via Halt, 

verplichte voorlichting bij de Brijder 

stichting) aandacht besteed aan deze 

problematiek bij jongeren. 

 

CDA 41 85 5.3 Er wordt gesproken over economische 

aspecten, maar wat wil men concreet 

bereiken? 

De economische agenda geeft 

concrete acties aan die moeten leiden 

tot een groeiende economie in 
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Haarlem. 

 

CDA 42 87 5.3 Punt c: Hoe bepalen wij met de raad 

of wij  reactief, actief of proactief 

zijn? 

Regionaal werken betreft de 

uitvoering van door de raad 

vastgestelde of vast te stellen kaders. 

Op de daartoe geëigende momenten 

wordt de raad geïnformeerd. 

 

CDA 43 93 6.1  Is het college bezig de intercitystatus 

terug te krijgen? 

De NS heeft gekozen voor een 

corridorbenadering. De corridor waar 

we hier over spreken loopt van 

Alkmaar via Amsterdam naar Utrecht 

en verder. De gemeente voert overleg 

met provincie om de doorgaande 

verbinding met Utrecht op de agenda 

te krijgen. 

 

CDA 44 93 6.1 Hoe gaat men meten dat de 

gemeentelijke dienstverlening aan 

bedrijven verbetert? 

Haarlem participeert in het 

evaluatieprogramma van het 

ministerie van EZ, de zogenaamde 

benchmark Ondernemersklimaat, 
waarin de uitkomsten van alle grote 

steden die mee doen aan dit 

programma met elkaar worden 

vergeleken. Het resultaat daarvan 

wordt benut bij de verbetering van de 

dienstverlening. 

 

CDA 45 94 6.1 Pnt d en e. Wat zijn de meetbare 

resultaten van deze actie? 

d) Een stageplaats voor iedere student 

van de beroepsleergang. Inzicht in de 

cijfers van de arbeidsmarkt middels 

een bijgewerkte arbeidsmarktmonitor. 

e) In samenwerking met de partners 

(vertegenwoordigers bedrijfsleven) in 

de stad wordt met een innovatie-

platform hard gewerkt aan een lijst 

van innovatieprojecten met concrete 

en haalbare resultaten. Een innovatie-

symposium in het voorjaar van 2008 

wordt door de partners voorbereid. 

Ondertussen biedt het lopende 

innovatieprogramma Waarderpolder 

voor het derde jaar opnieuw meetbare, 

klinkende resultaten zoals minstens 50 

innovaties bij individuele bedrijven, 

samenwerking tussen bedrijven, leren 

van elkaar kringen, gluren bij de buren 

sessies en diverse workshops van 

Syntens in Haarlem en regio. 

 

CDA 46 142 3.2.3 Is Novaclaim verwerkt bij deze 

prognose alg. reserve? 

Ja. In 2007 vindt de afboeking plaats 

van de NOVA-claim tot een bedrag 

van € 6,444 mln (zie pag. 33 en 34).  

  

CDA 47 Risi-

co’s 

blz.2 

 Bij de fietsbrug Keggeviaduct wordt 

kennelijk  samengewerkt met Prorail 

volgens een soortgelijk contract als bij 

de Korte Verspronckweg. Wij 

herinneren ons de uitspraak van de 

wethouder dat zoiets niet meer zou 

Binnen de organisatie zijn 

maatregelen getroffen om problemen 

zoals bij de Korte Verspronckweg te 

voorkomen. Project Keggeviaduct is 

inmiddels binnen het beschikbare 

budget afgerond.   
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gebeuren. Graag een toelichting 

 

 

CDA 48 Risi-

co’s 

blz.5 

 Halte Aziëweg zuidtangent. Klopt het 

dat de helft van de benodigde              

€ 100.000,- nodig is om de auteurs-

rechten van de ontwerper af te kopen?  

'De kosten voor een nieuw dak zijn 

heel globaal becijferd (aan de hand 

van de realisatiekosten) en bedragen 

ongeveer € 100.000'. Op dit moment is 

er een onderzoek van provincie en 

gemeente of het dak vervangen wordt,  

ook wordt ook naar alternatieven 

gekeken.  

 

CDA 49 Risi-

co’s 

blz.6 

 Stedelijk Gymnasium Wie heeft de 

inspectie uitgevoerd waaruit de 

zwamvorming (€ 1,3 miljoen(!) had 

moeten blijken? Wat houdt het 

eindbod in? 

Het is het college niet bekend wie de 

inspectie heeft uitgevoerd. E.e.a. is 

een verantwoordelijkheid  van het 

bestuur van het Stedelijk Gymnasium. 

 

Het bestuur van het Stedelijk 

Gymnasium heeft een aantal zaken 

voorgelegd die het gevolg zijn van de 

besluiten tot renovatie en uitbreiding 

van het schoolgebouw. Over deze 

zaken heeft diverse malen overleg 

plaatsgevonden met het schoolbestuur. 

Op basis van dit overleg is vastgesteld 

dat de gemeente een extra vergoeding 

in het kader van de voorzieningen 

onderhuisvesting moet verstrekken 

van € 2.108.739. Daarnaast had de 

gemeente nog een vordering van € 

106.925 wegens voorbereidingskosten 

planvorming op de school. Deze 

vordering werd door het schoolbestuur 

betwist. Aan het schoolbestuur is 

voorgesteld de vordering te verlagen 

tot 50%. 

Uiteindelijk ontstond de volgende 

financiële afwikkeling: 

1. Grondkosten                                            

€   507.000 

2. Bijdrage meewerkkosten zwam              

€   962.992 

3. Kosten waardevermindering                    

€             0 

4. Omzetten lening in 

investeringsbijdrage 

 €  638.747 

Totaal                                                          

€ 2.108.739 

Minus afwikkeling vordering                      

€      53.413 

Totaal                                                          

€ 2.055.326 

Het college heeft op 25 mei 2007 

conform bovenstaande besloten. De 

kosten van het besluit zijn gedekt uit 

de egalisatievoorziening onderwijs. 

Het besluit is ter kennisname gebracht 

aan de commissie Samenleving´. 
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CDA 50 Risi-

co’s 

alg. 

 Klopt de informatie dat de 

gemeentelijke bijdrage voor het 

vervoer WvG gelijk op stijgt met de 

bijdrage van de provincie? 

De provincie heeft met de vervoerder 

een contract gesloten voor het 

collectief vervoer. Daarop aansluitend 

heeft de gemeente in regioverband een 

bestuursovereenkomst met de 

provincie over dit vervoer. Daarin is 

overeengekomen dat de gemeente het 

vervoer betaalt van burgers met een 

geldige Wmo-indicatie. De provincie 

neemt de kosten van het collectief 

vervoer voor de overige burgers voor 

haar rekening.  

De bruto ritprijs die aan de vervoerder 

wordt betaald is gelijk voor burgers 

met en zonder een geldige Wmo-

indicatie. In alle gevallen moet de 

gebruiker van het collectief vervoer 

een eigen bijdrage betalen. Deze is 

voor een burger met een geldige Wmo 

indicatie lager dan voor overige 

burgers.  

Per saldo betaalt de gemeente dus een 

hoger bedrag voor een rit met het 

collectief vervoer dan de provincie 

omdat de eigen bijdrage van een 

burger met een geldige Wmo indicatie 

lager is dan de eigen bijdrage voor 

overige burgers. 

  

PvdA 51 24 10 Het College geeft aan bij het opstellen 

van de begroting oa uit te gaan van 

0,5% stijging loonkosten incidenteel. 

Is het met het vergrijsde 

personeelsbestand nog steeds reëel 

hiervan uit te gaan? Om welk bedrag 

gaat het precies bij 0,5%? 

De incidentele component is reeds 

enkele jaren geleden verlaagd van 1 % 

naar 0,5% juist in verband met de 

vergrijzing. De huidige component is 

noodzakelijk om kosten van 

bevorderingen en periodieken e.d. te 

kunnen betalen.  

De berekening is gebaseerd op € 86 

mln loonkosten. Het totale beslag op 

de begroting bedraagt  € 430.000,- 

 

PvdA 52 26 5 Bij de Kadernota is door de 

gemeenteraad de compensatie van de 

daling van de algemene uitkering 

(stedelijke vernieuwing) van 250.000 

per jaar teruggedraaid. Waar kunnen 

wij in de begroting vinden hoe deze 

taakstelling alsnog wordt ingevuld? 

Had het gelet op de politieke 

prioriteitstelling door de Raad niet 

voor de hand gelegen hierover iets bij 

de hoofdlijnen op te nemen? 

In het totaal van taakstellingen en 

bezuinigingen is het niet mogelijk om  

een één op één een relatie te leggen 

tussen een afzonderlijke taakstelling 

en een afzonderlijk bezuiniging. In de 

begroting zijn een groot aantal 

bezuinigingen verwerkt die 

gerelateerd zijn aan de verlaging van 

de algemene uitkering met € 250.000. 

Het gaat daarbij o.a. om bezuinigingen 

in het Investeringsplan, bij het 

personeel van SO/vastgoed, in de 

bijdrage wegens versobering van 

projecten e.d.  

Verder zijn, zoals toegezegd, de extra 

inkomsten uit de algemene uitkering 

niet ingezet om bezuinigingen op te 

vangen. Verdere ombuiging op 

stedelijke vernieuwing dan nu 

uitgevoerd is naar onze mening op dit 
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moment niet mogelijk.   

Voorts wijzen wij op de nog 

resterende bezuinigingstaakstelling 

van € 1 mln die bij de kadernota 2008 

zal worden ingevuld.  

 

PvdA 53 26 10 Kan een overzicht gegeven worden 

van de stand van zaken per sector 

rond de taakstelling op gemeentelijk 

personeel sinds het coalitieakkoord? 

Blijft het aantal te verminderen  fte’s 

per sector (graag tabelletje) gelijk aan 

de opdracht het Coalitieakkoord, ook 

al is de gemiddelde loonsom verlaagd 

van 50 naar 40 duizend per fte? 

Kan tot slot in een separate tabel 

worden aangegeven hoe de 

taakstelling per sector per 1-1-2008 

wordt verdeeld over de nieuwe 

hoofdafdelingen, zodat de Raad de 

implementatie van de taakstelling (en 

haar prioriteitstelling daarin uit het 

Coalitieakkoord) goed kan blijven 

volgen? 

Voor het antwoord op deze vraag 

verwijzen wij naar de bijlage. 

PvdA 54 26 10 Waarom wordt de gemiddelde 

opbrengst van het schrappen van een 

fte verlaagd van 50 maar 40 duizend 

euro, terwijl bij b.v. de 

verzelfstandiging van het FHM 

uitgegaan wordt van gem. 50.000 euro 

per fte (na aftrek taakstelling)? Is er 

helemaal geen sprake van vrijval van 

overhead o.i.d.? 

Uitgaande van de macrocijfers, 

waarbij het totaal van de 

personeelslasten wordt gedeeld door 

het aantal fte’s komt Haarlem uit op 

iets minder dan € 40.000 per fte. Uit 

een vergelijkend onderzoek van het 

ministerie van BZK blijkt dat Haarlem 

daarmee minder per fte uitgeeft dan 

vergelijkbare gemeenten. (zie bijlage). 

Vooralsnog is  bij de verzelfstandiging 

van het FHM uitgegaan van € 50.000 

per fte. Dit heeft te maken met het feit 

dat er op microniveau afwijkingen 

kunnen ontstaan met het algemene 

gemiddelde dat voor de gemeente 

opgaat en voorts met de 

omstandigheid dat er een 

kwaliteitsslag wordt gemaakt m.b.t. 

het personeel. 

Bij de efficiency rondom de nieuwe 

huisvesting is rekening gehouden met 

een lagere overhead. Dat neemt niet 

weg dat een deel van de overhead na 

ook na verzelfstandiging blijft bestaan. 

Aan de juiste fte som wordt nog 

gerekend. 

PvdA 55 26 3 Waar kunnen we de bij de Kadernota 

afgesproken  permanente toezicht bij 

het Magdalenaklooster terugvinden? 

De lasten zijn verantwoord onder 

programma 3, product 03.01.01 

Volksgezondheid en bijdrage HDK 

(zie blz. 197). De baten en lasten zijn 

in deze bijlage op productniveau 

opgenomen, niet op het niveau van 

afzonderlijke posten; dat gebeurt wel 

in de werkbegroting van de 

desbetreffende hoofdafdeling. 
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PvdA 56 26 10 Wat zijn de gevolgen van de 

septembercirculaire voor de begroting 

van 2008? 

De septembercirculaire geeft t.o.v. de 

junicirculaire extra inkomsten tot een 

bedrag van ruim € 3,2 mln. Daarvan 

hangt ca. € 2,0 mln samen met een 

hoger accres (sterkere stijging 

rijksuitgaven) en ca. € 1 mln met een 

hogere uitkering van de WMO. In lijn 

met eerdere besluiten zullen de WMO 

gelden worden geoormerkt voor 

WMO uitgaven. Tegenover het extra 

accres voor 2008 staan ook hogere 

uitgaven waarmee de gemeente wordt 

geconfronteerd. Dat betreft o.a. een 

verhoging van de werkgeverslasten 

met € 0,65 mln in 2008 (oplopend tot 

€ 2,2 mln in 2009). Het gaat hierbij 

om een verhoging van de premie van 

de werkgever voor de Zorgwet (ZVV-

premie) in 2008 van 6,5% naar 7,3% 

(verhoging loonsom met € 500.000), 

een verlaging van de (pseudo) WW-

premie van de werknemers van 3,85% 

naar 3,5% in 2008 (minder inkomsten 

werkgever tot een bedrag van 

 € 150.000) en afschaffing van de 

WW-premie met ingang van 2009, 

hetgeen leidt tot een inkomstenderving 

van € 1,7 mln. Deze ontwikkelingenm 

zijn pas onlangs bekend geworden. 

Voorts is het aannemelijk is dat de 

prijsontwikkeling voor 2008 hoger 

uitvalt dan de 0% waarvan in de 

begroting is uitgegaan.   

 

PvdA 57 31 10 Moeten we uit paragraaf 1.9 begrijpen 

dat het college van de 2,5 ton die ze in 

2008 aan cultuur wil besteden 

conform de wens van de raad 0,5 ton 

voor de amateurkunst reserveert? 

Wat is de stand van zaken van de inzet 

van de gelden voor nieuw beleid uit 

2007? Welk deel daarvan is structureel 

ingezet en welk deel niet? 

In totaal is € 500.000 beschikbaar voor 

nieuw beleid op het gebied van 

cultuur, sport en evenementen. Het 

college heeft in juni jl. € 250.000 van 

dit bedrag structureel bestemd voor 

evenementen. De gemeenteraad heeft 

bij de Kadernota 2007 besloten 

aanvullend structureel € 50.000 te 

reserveren voor amateurkunst. Voor 

het resterende bedrag van € 200.000 

kan de gemeenteraad met voorstellen 

komen. 

Vanaf 2007 is van de € 250.000  

 € 100.000 ingezet voor projectkosten 

wijkcontracten in de pilotwijken. In de 

berap 2007-2 wordt voorgesteld de 

rest van het geld (€ 150.000) in te 

zetten voor de uitvoering van de 

pilotprojecten 

 

PvdA 58 32 10 Hoe verhoudt zich het genoemde 

bedrag van 154 miljoen 

apparaatkosten zich tot de 100 miljoen 

apparaatskosten uit bijlage 5.4? Is het 

percentage van 7% dan in 

werkelijkheid niet veel hoger? Is het 

De begrippen loonkosten en 

apparaatskosten zijn geen synoniemen 

van elkaar. Het begrip apparaatskosten 

is ruimer omdat daar ook kosten van 

o.a. huisvesting, ict e.d. onder vallen.  

Overigens blijkt dat de uurtarieven in 
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totaal bedrag aan personeel dat 

afgeschreven wordt op projecten 

dalende of stijgende? Wat is het beleid 

van het College terzake? 

de pas lopen met de tarieven die zijn 

opgenomen in de handleiding 

overheidstarieven, die jaarlijks wordt 

opgesteld door het Ministerie van 

Financiën. Daarin is ook aangegeven 

dat de tarieven worden gebaseerd op 

loonkosten plus overhead. 

De loonkosten alleen bedragen in 

Haarlem ca. € 100 mln. 

Door de centralisatie en uniformering 

van de administraties is dit beeld nu 

pas zichtbaar. Vergeleken met andere 

gemeenten is een percentage van 7 

zeker niet hoog. Een ambtelijke 

werkgroep is bezig met een 

onderzoek.terzake t.b.v. de kadernota.  

 

PvdA 59 33 4 Claim Nova: gaat het College nog 

hoger beroep instellen tegen de 

uitspraak NOVA? Is het College nog 

van plan om voorzieningen te gaan 

herwaarderen om op die manier 

“boekhoudwinst” te creëren? 

De gemeente heeft een Hoger Beroep 

ingesteld waarbij er alleen een pro 

forma dagvaarding is uitgereikt en de 

inhoudelijke dagvaarding voor 

februari 2008 zal worden voorbereid 

als in de tussentijd geen oplossing met 

Nova College wordt bereikt. 

(zie ook antwoord op vraag 17). 

Het college wil niet herwaarderen, 

hetgeen overigens ook niet is 

toegestaan.  

PvdA 60 50 1 Zichtbaar lokaal bestuur:  Wethouder 

van der Molen heeft haar spreekuur in 

Haarlem Oost. Op welke wijze 

onderhouden de andere collegeleden 

directe contacten met hun stadsdeel? 

Alle collegeleden onderhouden 

contact met de wijkraden in hun 

stadsdeel, bijvoorbeeld via het 

bijwonen van wijkraadoverleggen. 

Tevens zijn collegeleden aanwezig bij 

manifestaties, zoals openingen van 

activiteiten, presentaties en feestelijke 

gebeurtenissen. Verder proberen 

collegeleden persoonlijk te reageren 

op bijvoorbeeld brieven en e-mails, 

ook al kan dit soms niet meer zijn dan 

de mededeling dat een vraag zal 

worden doorgeleid naar een 

vakafdeling. Voor het college is deze 

mix van formele en informele 

contacten en persoonlijke aandacht 

een goede manier om het lokale 

bestuur zichtbaar te laten zijn in de 

stad. 

 

PvdA 61 51 1 Communicatie. Bij de kadernota heeft 

het College de motie vormgeving 

nieuwe website overgenomen en heeft 

wethouder van Velzen toegezegd om 

na het reces te zullen komen met een 

eerste indruk van hoe de nieuwe 

website voor gemeente er in de ogen 

van het college uit zou moeten zien. 

Wanneer kunnen we die eerste indruk 

krijgen en is de wens tot bundeling 

daarin opgenomen? 

Concerncommunicatie werkt in nauw 

overleg met ICT aan een inhoudelijke 

menustructuur voor de vernieuwde 

website van de gemeente Haarlem. 

Tegelijkertijd werkt Concern-

communicatie aan een actualisering 

van de huisstijl, die bruikbaar is voor 

zowel schriftelijke als digitale 

mediauitingen,  en bereidt ICT de 

invoering van een nieuw, effectief 

contentmanagementsysteem (software 

voor de vervaardiging van 
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webcontent) voor.  

Naar verwachting zal eind oktober een 

eerste concept in het college worden 

gepresenteerd. 

 

PvdA 62 51 1 Dienstverlening. De dienstverlening 

rond de parkeervignetten is, sinds 

parkeerbeheer bij de publieksdienst is 

ondergebracht , nog steeds beneden de 

maat. Wanneer denkt het college hier 

de boel op orde te hebben? 

De problemen rond de parkeer-

vergunningen hangen niet samen met 

het onderbrengen van de balie bij de 

Publieksdienst. De problemen met de 

parkeer-vergunningen worden 

veroorzaakt door een aantal 

wijzigingen per  januari 2007 

(gedifferentieerde tarieven, tweede 

bezoekersschijven en afgifte van alle 

vergunningen op 1 januari) en een 

falend automatiseringssysteem. 

Inmiddels worden de voorbereidingen 

getroffen voor een nieuw 

automatiserings-systeem, waardoor de 

verwachting is dat de problemen in de 

loop van 2008 opgelost zijn. 

 

PvdA 63 52 1 Tabel . Kunt u een toelichting geven 

waarom de baten  Gemeentelijk 

bestuur en samenwerking in 2008 met    

€ 64.000 afnemen? 

 

De € 64.000 betrof een éénmalig 

subsidie uit 2007 van de VNG i.v.m. 

Emirdag. 

PvdA 64 56 2 Territoriale Congruentie. Kunt u een 

gespecificeerd overzicht geven van 

alle kosten die vanaf de beslissing van 

de minister om de gemeente 

Haarlemmermeer toe te voegen aan de 

veiligheidsregio Kennemerland zijn 

gemaakt om het zogeheten 

achterstallig onderhoud weg te werken 

(dus alle kosten die niet door het 

ministerie worden gedekt)? 

 

Er zijn in Haarlem geen extra kosten 

gemaakt in het kader van de 

Territoriale Congruentie (TC).  

PvdA 65 57 2 Veilige woonomgeving. Hoe staat het 

met de plannen  rond de 

brandveiligheid van woonschepen.? 

In 2006 is de brandweer Haarlem 

samen met het NIFV in opdracht van 

het ministerie van BZK gestart met het 

ontwikkelen van een handreiking 

''brandveiligheid woonschepen en 

woonschepenhavens''. Op dit moment 

zijn we met de concepthandreiking in 

een afrondende fase aangekomen. 

Eind van het jaar is het de bedoeling 

de definitieve handreiking 

''brandveiligheid woonschepen en 

woonschepenhavens'' aan te bieden 

aan BZK. BZK zal er vervolgens voor 

moeten zorgen dat de handreiking via 

de geëigende kanalen verspreid wordt 

in het land. 

Als alles volgens planning verloopt 

zou de gemeente Haarlem vanaf begin 

2008 de Handreiking ''brandveiligheid 

woonschepen en woonschepenhavens'' 

kunnen vaststellen als Haarlem beleid. 

Hiermee is vervolgens een instrument 
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voor handen waarmee eenduidig kan 

worden getoetst op de brandveiligheid 

van woonschepen en woonschepen-

havens in Haarlem. 

 

Zie ook het antwoord op vraag PvdA 

77. 

 

PvdA 66 66 3 Waarom geven we geen concrete 

effectindicator aan bij beleidsveld 3.1? 

Op basis vd genoemde nulmeting zou 

dat toch kunnen? (Er zijn meerdere 

beleidsterreinen waarbij dit het geval 

is, zie ook blz 76 en 77 bijv.) 

De GGD stelt dat voorlichting op zich 

niet leidt tot verandering van gedrag.  

Beïnvloeding kan onder meer 

plaatsvinden door verhoging van de 

leeftijd waarop alcohol mag worden 

gedronken en/of hogere accijns op 

alcohol. Op basis van voorlichting 

alleen  is het niet mogelijk om 

prestatie-indicatoren te benoemen. Via 

monitoring van gedrag onder jongeren 

(emovo onderzoek) volgt HDK/GGD 

eventuele wijzigingen in gedrag van 

jongeren op terrein van roken, drugs 

en alcohol.  M.b.t. leefbaarheid (pag. 

77) zijn de resultaten uit de 

leefbaarheidmonitor 2007 nog niet 

beschikbaar en nog niet voor 

publicatie gereed.   

     

PvdA 67 67 3 3.1 ad 3; zijn genoemde acties 

voldoende om  te behalen dat 

(overmatig) alcohol- en drugsgebruik 

bij jongeren terugloopt. Zijn er ook 

andere acties overwogen, bijv richting 

horeca, handhaving ed? 

Naast voorlichting (GGD) en 

informatie doelgroepen door de 

Brijderstichting (docenten, ouders, 

ouderavonden, gastlessen) volgt 

Haarlem de landelijke ontwikkelingen 

op het terrein van Rijkswetgeving (zie 

ook antwoord vraag 40).  

 

Door de politie wordt (extra) aandacht 

besteed aan de handhaving van de 

verkoop in coffeeshops. Deze 

reguliere taak van de politie wordt 

ondersteund door het onlangs in het 

college vastgestelde actieprogramma 

veilige binnenstad waar een mix van 

preventieve maatregelen (het maken 

van een film over beginnend 

drugsgebruik onder jonge scholieren) en 

punitieve maatregelen (via Halt, 

verplichte voorlichting bij de Brijder 

stichting) aandacht besteed aan deze 

problematiek bij jongeren. 

 

PvdA 68 67 3 Er wordt gesteld dat de verblijfsduur 

in maatschappelijke opvang eind 2009  

20% lager is. Een snellere doorstoom. 

Wat zijn daadwerkelijk de 

mogelijkheden? 

Snellere doorstroom vindt plaats door 

uitbreiding van de capaciteit  in de 

dagopvang onder meer via 

ingebruikneming van De Herberg 

(Vitae Vesper). Onderzoek naar meer 

mogelijkheden voor uitbreiding blijft 

plaatsvinden.   

 

PvdA 69 68 3 Hoe ziet de uitbreiding naar meer 

plaatsen vrouwenopvang eruit? 

Realisatie van de capaciteits-

uitbreiding vindt plaats in de 
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vrouwenopvang Ijmond 

 

PvdA 70 68 3 Zelfstandig wonen van ouderen en 

gehandicapten is een belangrijke 

prioriteit. 1 loket voor dienstverlening 

en informatie! A. in schalkwijk en 

noord zijn loketten actief: op welke 

termijn worden loketten ook in andere 

stadsdelen actief? 

B. in het kader van de WMO: wanneer 

kunnen deze loketten ook alle WMO 

vragen aan?  

 

De nota loketvisie is bijna gereed en 

wordt nog in 2007 gepresenteerd. In 

deze nota worden voorstellen gedaan 

m.b.t. de loketfunctie met als 

uitgangspunten objectieve Wmo-brede 

informatievoorziening en goede 

spreiding over de gehele stad. De 

bestaande loketten zijn op dit moment 

al Wmo-breed. 

PvdA 71 68 3 Gehandicaptentoilet. Is het bij de 

Kadernota toegezegde onderzoek naar 

een locatie voor een 

gehandicaptentoilet inmiddels 

afgerond? Zo ja, wat is de stand van 

zaken, zo nee, op welke termijn wordt 

dit onderzoek uitgevoerd? 

Diverse mogelijkheden (onder andere 

fietsenstalling Smedestraat) worden 

onderzocht. De realisatie van het 

gehandicaptentoilet is meegenomen  

in de planontwikkeling entree grote 

kerk/Vishal. Voorjaar 2008 moet hier 

meer over bekend zijn. Daarbij zal ook 

aandacht worden besteed aan 

verwijzingen. 

 

PvdA 72 69 3 Kunt u een toelichting geven op de 

stijging van de lasten van programma 

3 in de tabel 

Helaas is de tabel op pagina 3 

onvolledig. In de kolom begroting 

2007 staan de baten en lasten uit de 

jaarrekening 2006 afgedrukt (zie 

bijlage). De stijging van lasten in 2008 

worden in hoge mate veroorzaakt door 

de Wmo. Deze lastentoename wordt 

gecompenseerd door een hogere 

algemene uitkering. 

 

PvdA 73 75 4 In vorige jaren waren Mobiele Teams 

actief in meerdere wijken van de stad. 

Met name de preventieve aanpak van 

laagdrempelige ondersteuning / hulp 

voor schoolteams werkt effectief. In 

de begroting zien we hier niets van 

terug. Wel de ontwikkeling van 

OuderKindCentra. Kan het college 

aangeven hoe de stand van zaken is; 

zetten we mobiele teams nog in?  

Spelen zij een rol in de OKC? Hoever 

zijn we met de ontwikkeling van de 

OKC?  

Ten behoeve van de Mobiele Teams 

ontvingen Kontext en GGD voor 2 

MT's vanuit de Impuls opvoed- en 

gezinsondersteuning voor 2006   

€ 62.000,-. Met betrekking tot dat jaar 

is uitbreiding in Schalkwijk 

gerealiseerd uit een eenmalige 

provinciale bijdrage. Voorwaarde was 

om BJZ hierbij te betrekken. Dat is 

helaas in 2006 nog niet gelukt.  

Het doel van dit jaar, 2007, was 

structurele inbedding, maar dat is niet 

gerealiseerd binnen de bestaande 

afspraken. Na gesprekken met 

genoemde instellingen en WSNS, zijn 

de MT's gecontinueerd tot de 

schoolvakantie.  

 

De MT's bleken onvoldoende in staat 

ook daadwerkelijk mobiele inzet te 

leveren doordat ze gebonden waren 

aan hun 'spreekuur' op een paar 

scholen. Door goede ervaringen elders 

in het land met flexibele casus-

overleggen is begin 2007 een 

vernieuwd aanbod ontwikkeld door 

Kontext, GGD, WSNS en BJZ: een 
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mobiel ZorgAdviesTeam voor de hele 

gemeente. 

Die opzet past bij de ontwikkeling van 

de Centra voor Jeugd en Gezin (zoals 

de OKC's landelijk gaan heten) en 

vormt de schakel tussen de CJG's en 

de zorgstructuur in het onderwijs. 

 

Begin 2008 start het eerste CJG in 

Oost op de Amsterdamstraat. De 

projectgroep met daarin de 

kernpartners van het CJG stuurt onder 

gemeentelijke regie 3 werkgroepen 

aan die zich richten op: - de 

operationele uitvoer in de werkgroep 

'organisatie', - de PR, huisstijl en het 

folderaanbod in de werkgroep 'PR en 

communicatie' en - de afstemming mbt 

alle samenwerkingspartners en het bij 

elkaar brengen van het aanbod in de 

werkgroep 'Samenwerkingspartners en 

aanbod opvoedingsondersteuning'. 

Het kenniscentrum jeugd dat 10 

oktober is gelanceerd vormt het 

digitale loket van de CJG's. De 

professionals in het CJG gaan gebruik 

maken van het extranet van die 

website. 

 

PvdA 74 76 4 Is er een garantie dat in 2008 de 

Jeugdsportpas weer aangeboden wordt 

aan basisschoolkinderen. Hoe zit dat 

met de vergelijkbare pas voor 

middelbare school kinderen en 

ouderen?  

De sportpassen 6-12 jr, 12-16 jr. en 

55+ zijn onderdeel van het 

prestatieplan 2008 van SportSupport. 

PvdA 75 77 4 Op welke wijze worden het betrekken 

van klanten (bewoners) bij het 

opstellen van de prestatieplannen van 

welzijninstellingen ingevuld? 

Bij Centrum Zuid en Zuid West via 

(jaarlijks) tevredenheidsonderzoeken. 

DOCK organiseert voorafgaande aan 

het opstellen van het prestatieplan 

2008 bijeenkomsten per stadsdeel om 

met actieve bewoners en professionals 

in gesprek te gaan over de 

(mogelijkheden) tot inzet van 

welzijnswerk in de stadsdelen. 

 

PvdA 76 79 4 Waarom schaffen we een minikraan 

aan t.b.v. sport als we voornemens zijn 

het onderhoud via verzelfstandiging 

sportaccommodaties te gaan 

uitvoeren? 

De aan te schaffen minikraan zal deel 

uitmaken van het reeds aanwezige 

machinepark. Dit machinepark is qua 

bedrijfsvoering noodzakelijk om alle 

voorkomende werkzaamheden op de 

sportcomplexen (18 in totaal) uit te 

voeren. Het totale machinepark gaat 

over met het te verzelfstandigen 

onderdeel S&R/accommodaties. 

 

PvdA 77  5 Woonschepen Waarderhaven: bij de 

Kadernota 2006 vroeg de Axielijst u 

per motie voor het zomerreces 2007 

met een toekomstvisie voor de 

Waarderhaven te komen. U stelde toen 

De visie op de Waarderhaven is 

afhankelijk van de uitkomsten van het 

landelijk onderzoek naar brand-

veiligheid bij woonschepen dat nog 

niet is afgerond. De verwachting is dat 
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in uw reactie dat deze motie overbodig 

was, omdat u al voor die tijd met een 

visie zou komen. Hoe staat het 

hiermee? 

 

dit eind 2007 het geval is. Daarna zal 

een visie en plan van aanpak voor de 

Waarderhaven worden gepresenteerd 

 

PvdA 78  5.2 Campus: in de vorige begroting sprak 

u nog over de mogelijke realisatie van 

een campus bij INHOLLAND en het 

Nova College. Hoe staat het hiermee? 

Op het terrein van de Hogeschool aan 

de Veldzigtlaan heeft InHolland in 

samenwerking met Duwo inmiddels 

172 studenteneenheden gerealiseerd 

en verhuurd. Daarnaast worden nog 

deze maand de 120 studenten-

woningen aan de Spoorwegstraat (Pré 

Wonen) opgeleverd. 

 

PvdA 79  5.2 Campuscontracten: wordt er in 

Haarlem bij het verhuren van 

studentenkamers al gewerkt met 

zogenaamde campuscontracten, 

waarbij studentenkamers worden 

verhuurd voor de studietijd, en de huur 

na afronding van de studie wordt 

opgezegd? 

 

Ja, bij diverse complexen voor 

studenten (o.a. Steve Bikoflat, en de 

campuswoningen van 

Inholland/Duwo) wordt met 

campuscontracten gewerkt. 

PvdA 80 85 5.2 Bij de doelstelling ‘ruimer aanbod 

voor starters’ noemt u de invoering 

van startersleningen. De PvdA juicht 

dit toe. Maar welke andere 

instrumenten wilt u daarnaast nog 

inzetten om starters op de 

woningmarkt te ondersteunen?  

Starters op de woningmarkt kunnen 

zowel direct als indirect worden 

geholpen. Nieuwbouw is het 

belangrijkste middel om starters te 

helpen. In veel woningbouwplannen 

die recentelijk zijn vastgesteld, zit dan 

ook een behoorlijk aandeel sociale 

huur en koop. Ook wordt er 

strategisch gebouwd om scheefwonen 

tegen te gaan en doorstroming te 

bevorderen. Recent is met de 

corporaties gesproken over de 

mogelijkheden van ‘maatschappelijk 

gebonden eigendom (m.g.e.)’. Door 

m.g.e. worden huishoudens met een 

bescheiden inkomen in staat gesteld 

een positie te verwerven op de 

woningmarkt. De corporaties hebben 

hierop positief gereageerd. Een 

concrete invulling hiervan kunt u eind 

2007 verwachten.  

 

PvdA 81 93 6.1 Kunt u, ter verbetering van het 

ondernemersklimaat in Haarlem, bij 

inkoop en uitbesteding door de 

gemeente standaard Haarlemse 

bedrijven attenderen op de 

mogelijkheid om te offreren?  

Het is mogelijk om op de website van 

de gemeente en in de Stadskrant de 

voorgenomen (openbare) 

aanbestedingen te publiceren. Wel 

dient rekening te worden gehouden 

met een aantal belemmeringen: er zijn 

nationale en Europese regels die een 

bepaalde vorm van inkoop 

voorschrijven: de openbare 

aanbesteding. Deze aanbestedingen 

worden op de daartoe voorgeschreven 

wijze gepubliceerd. Attendering op de 

website / de Stadskrant kan nooit 

dienen als vervanging van deze 

voorgeschreven publicatievorm. 
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PvdA 82 94 6.2 Hoe staat het met de toezegging om 

uit te zoeken of Haarlem Culturele 

Hoofdstad van Europa kan worden? 

In het jaarverslag 2006 is aan de raad 

gemeld dat wij besloten hebben dit 

voornemen niet uit te voeren. Andere 

vraagstukken in Haarlems cultuur-

bestel hebben meer prioriteit. Andere 

steden (Utrecht) of samenwerkings-

verbanden (Den Bosch, Breda, 

Eindhoven, Tilburg)  zijn reeds ver 

gevorderd met ontwikkelen plannen.  

 

PvdA 83 95 6.2 2008 staat voor Haarlem in het teken 

van Cultuur. De aandacht lijkt zich 

daarbij erg te richten op grootschalige 

activiteiten en op het op de kaart 

zetten van Haarlem als cultuurstad  

Is het college het met ons eens dat het 

een aardig idee zou zijn om daarnaast 

ook kleinschalige cultuurprojecten in 

wijken te stimuleren om langs die weg 

cultuur meer te laten aansluiten bij de 

belevingswereld en leefomgeving van 

Haarlemmers die vanuit zich zelf niet 

zo snel op zoek gaan naar onze grote 

cultuurpodia? 

Met Haarlem Cultuur 2008 is aandacht  

besteed aan álle uitingen van cultuur. 

Het college heeft recent een plan van 

aanpak gepresenteerd. Zo komt er o.a. 

in juni 2008 een podium op de Grote 

Markt te staan, met optredens door 

amateurs en professionals, een gratis 

toegankelijk programma voor diverse 

publieksgroepen. Voor alle 

initiatieven in het kader van Haarlem 

Cultuur 2008, ook voor kleinschalige 

cultuurprojecten in de wijken, is het 

Cultuurstimuleringsfonds Haarlem 

opengesteld. Het college wil wel 

waken voor versnippering 

 

PvdA 84 96 6.2 Bij 2a (p95) wordt gewezen op de 

wens om specifieke aandacht te 

besteden aan jongeren en allochtonen 

bij subsidies in het kader van het CSF. 

Bij de prestatieafspraken (p96) wordt 

gestreefd naar een verdubbeling van 

het aantal toekenningen. Het aantal 

toekenningen voor deze specifieke 

doelgroepen blijft echter gelijk.  

Waarom wordt er niet gestreefd naar 

een stijging van het aantal 

toekenningen voor allochtonen en 

jongeren? 

Is het college het met ons eens dat het 

wellicht noodzakelijk is om de 

vertegenwoordigers van deze 

doelgroepen te stimuleren tot het doen 

vaan aanvragen en op welke wijze zou 

daar dan vorm aan kunnen worden 

gegeven?   

Het aantal toekenningen voor deze 

specifieke doelgroepen is verdubbeld 

t.o.v. het startjaar 2005 van het 

Actieplan Cultuurbereik 2005-2008. 

Het betreft een afspraak die Haarlem 

hierover met het Rijk heeft gemaakt in 

het kader van het Actieplan 

Cultuurbereik. Reeds in 2006 is deze 

doelstelling behaald, het streven is 

deze prestatie in ieder geval gelijk te 

houden voor het nog resterende 

Actieplanjaar. Het Cultuur-

stimuleringsfonds kent daarvoor 

specifieke criteria. 

Uit onderzoek en ervaringen in andere 

gemeenten blijkt dat het entameren en 

stimuleren van deze projecten via 

vertegenwoordigers van deze 

doelgroepen zeer arbeidsintensief is. 

Gemeenten stellen hiervoor bijv. 

speciale zogenaamde 'cultuurscouts' of 

'cultuurmakelaars' aan. Binnen de 

gemeente Haarlem bestaat deze 

functie niet. 

 

PvdA 85 96 6.3 Recreatie. De stichting Doe-Tuinen 

houdt de “Doe tuinen”in stand als de 

Groene trefpunten in de wijken. De 

vraag om “doe tuinen” is erg groot. 

Bent u bereid om op zoek te gaan naar 

nieuwe locaties voor extra doe-tuinen 

en zo ja, wanneer kunnen wij daar iets 

over terughoren? 

Op dit moment is de vraag naar 

locaties voor uitbreiding doe-tuinen 

bij het college niet bekend. 

Momenteel ligt onze prioriteit bij de 

bestaande gemeentelijke volkstuin-

complexen en schooltuinen. 
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PvdA 86 103 7 Is bekend hoe groot de behoefte is aan 

leerwerkplekken in Haarlem; hoe is de 

relatie tussen vraag en aanbod? 

Het onlangs opgerichte platform 

onderwijs en arbeidsmarkt heeft als 

eerste prioriteit voor iedere leerling uit 

het beroepsonderwijs een stageplek te 

garanderen. In dat kader zal ook 

duidelijk worden over hoeveel 

plaatsen het gaat. Duidelijk is dat het 

wringt bij de vraag en aanbod van 

m.n. de lagere beroepsopleidingen 

d.w.z. VMBO niveau. 

 

PvdA 87 104 7 7.2 ad 2 Hoeveel gebruikers van het 

Bijstandsbesluit Zelfstandigen zijn er? 

Is er een stijging waarneembaar tov 

van voorgaande jaren? 

Het aantal aanvragen voor de Bbz 

bedraagt jaarlijks circa 10. Wij willen 

een stijging hierin bevorderen. Zo 

wordt deze mogelijkheid ook actief 

onder de aandacht gebracht van de 

mensen die vallen onder de 

pardonregeling. 

 

PvdA 88 104 7 De toenemende schuldhulp-

problematiek blijft een zorg. Met 

name ook bij jongeren is een stijging 

van schuldenproblematiek te zien. Wat 

zijn de plannen van het college m.b.t. 

een preventieve aanpak voor juist deze 

doelgroep? Hoe en hoe snel zal dit 

worden vormgegeven? 

In het inrichtingsplan SoZaWe is 

voorzien in een functionaris met 

preventietaken. Deze zal vanaf 1 

januari operationeel zijn. De invulling 

van preventie-activiteiten moet nog 

plaats vinden. Jongeren zullen daarbij 

een prioritaire doelgroep vormen. 

Daarnaast zullen wij met Kontext in 

overleg treden over het uitvoeren van 

preventietaken. Tot slot stel het Rijk in 

de komende jaren extra middelen 

beschikbaar voor preventietaken. Wij 

zullen één en ander dus vanaf 1 

januari 2008 vormgeven. 

 

PvdA 89 111 8 De fietsenstalling in de Smedestaat is 

een groot succes, echter de 

sluitingstijden sluiten niet aan op de 

sluitingstijden van de Horeca. 

Waarom worden de uren niet 

uitgebreid? Wat zou dat gaan kosten?  

Ook zou het wenselijk zijn om in de 

fietsenstalling bagagekluisjes te 

installeren voor marktconform tarief. 

Is het mogelijk om dergelijke kluisjes 

te plaatsen? 

De Smedestalling is nu op maandag 

tot en met woensdag geopend tot 

12.00 uur 's nachts. Van donderdag tot 

en met zaterdag tot 2 uur 's nachts. 

Tijdens evenementen is de stalling 

Smedestraat ook op zondag geopend 

tot 12.00 uur 's nachts. Dit sluit voor 

een belangrijk deel aan op de 

sluitingstijden van de horeca. 

Verlenging van de openingstijden is 

lastig om de volgende redenen: 

- van de medewerkers van Paswerk 

kan niet worden verwacht dat zij tot 

diep in de nacht de stalling bemensen. 

Het publiek zal namelijk lastiger 

worden naar mate het later wordt.  

- als alternatief moet dan worden 

teruggevallen op een 

bewakingsbedrijf. Dit zal de 

beheerskosten fors opdrijven. 

- de stalling is dan open voor een 

beperkte doelgroep. Daar komt bij dat 

deze groep zich moeilijk laat sturen. 

Parkeren tegen de Grote Kerk zal 

gebruikelijk blijven. 
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PvdA 90 112 8 Bij de kadernota is een amendement 

aangenomen dat de raad structureel 3 

ton wil inzetten ter verbetering van de 

fietsinfrastructuur. Waar staat dat 

bedrag in de begroting? 

Bij de behendeling van de kadernota 

2007 is toegezegd dat wanneer de 

provincie een bedrag van € 3 mln. 

beschikbaar stelt, Haarlem een bedrag 

van € 3 ton zal vrijmaken. 

Over de provinciale bijdrage vindt nog 

overleg plaats.  

 

PvdA 91 112 8/4 Provinciale Staten doet momenteel 

onderzoek naar de OV-taxi. Is het 

Haarlemse meldpunt OV-taxi 

inmiddels opgeheven en wat zijn de 

bevindingen van de dit meldpunt? Zijn 

de reacties die bij het meldpunt zijn 

binnengekomen op eniger wijze 

ingebracht bij het provinciale 

onderzoek? 

Provinciale Staten heeft een 

onderzoek laten verrichten door het 

NIPO naar de tevredenheid van het 

functioneren van de OV taxi. De 

resultaten hiervan worden medio 

november 2007 bekend gemaakt. 

De gemeente Haarlem heeft voor een 

periode van 4 maanden (maart – 

augustus)  zelf ook een 

klachtenmeldpunt ingericht. Hier zijn 

in totaal 137 klachten op 

binnengekomen. Dit is gelet op het 

aantal gereden ritten in deze maanden 

een erg laag aantal. De inhoud van de 

klachten had m.n. betrekking op de 

ophaal- en aankomsttijden, het feit dat 

de taxi niet kwam opdagen en de lange 

omrijtijden. Deze klachten worden 

besproken met Connexxion. In het 

onafhankelijke onderzoek zijn de 

specifiek Haarlemse klachten niet 

meegenomen. De uitkomst van het 

onafhankelijke onderzoek zal worden 

besproken met zowel de provincie als 

met Connexxion. De verwachting is 

dat er geen discrepantie is tussen de 

resultaten van ons eigen onderzoek en 

de resultaten van het onderzoek van 

het NIPO. 

   

PvdA 92 113 8 U wilt Park & ride stimuleren bij 

station Spaarnwoude. Wanneer bent u 

van plan om station Spaarnwoude 

toegankelijk te maken voor 

gehandicapten en sociaal veiliger? 

Hoe staat het met de inrichting en het 

onderhoud van de langzaam 

verkeerroute van station Spaarnwoude 

naar het gebouw 

“Haarlempoort”(onderhoud weg en 

geleidelijnen), waar een instelling 

voor blinden en slechtzienden is 

gevestigd? 

Het toegankelijker maken van het 

stations“gebouw” is een taak van de 

NS/Prorail. Het staat niet in enig 

programma van Prorail en dus is 

snelle verwezenlijking niet te 

verwachten. In het algemeen behoeven 

halten van het openbaar vervoer pas 

per 2011 toegankelijk te zijn. De NS-

stations behoeven pas per 2015 te 

voldoen aan de 

toegankelijkheidscriteria. Wij blijven 

uiteraard streven naar mogelijkheden 

om tot eerdere realisering te komen. 

De route naar het genoemde gebouw 

wordt niet specifiek opgepakt. De 

toegankelijkheid van de gehele 

omgeving staat “op de agenda”, o.a. in 

het kader van de verbinding station-

stadion. Er zijn echter beperkingen 

aan de mogelijkheden voor volledige 

toegankelijkheid o.a. vanwege de 

loopbrug. 
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PvdA 93 121 9 Waarom verricht Spaarnelanden 

onderzoeken naar het aantal 

meldingen van storingen in de 

openbare ruimte? Waarom doet de 

gemeente dit zelf niet? 

 

De tekst is niet volledig. Via het 

gemeentelijk BWL-loket komen 

jaarlijks ongeveer 17.000 meldingen 

binnen. Zo’n 5.000 meldingen gaan 

rechtstreeks naar Spaarnelanden toe. 

PvdA 94 121 9 Wat bedoelt u met ‘aangepakte’ 

speelvoorzieningen?  

Er zijn 240 speelvoorzieningen. 

Hoeveel daarvan zijn specifiek voor 

meisjes, gehandicapten en kinderen 

onder de 10 jaar ingericht? 

Er worden in 2008 20 a 30 

speelvoorzieningen ‘aangepakt’. 

Welke zijn dat en wat gaat daarmee 

gebeuren? Wordt het geen tijd om het 

speelruimteplan weer eens opnieuw te 

bekijken om deze aan te passen aan de 

wensen van nu? 

Er komt een herijking aan van het 

speelruimteplan (tweede kwartaal 

2008). In het meerjarenprogramma 

voor de openbare ruimte staat jaarlijks 

aangegeven welke plekken aangepakt 

worden. Er zijn geen speciale 

voorzieningen voor meisjes. Het 

speelweefsel is zodanig over de stad 

aangelegd dat in elke wijk 

voorzieningen zijn voor kinderen 

onder de 10 jaar. Onder begeleiding 

kunnen ook licht gehandicapten 

gebruik maken van deze 

voorzieningen. 

 

PvdA 95 121 9.2 Waarom staan er op p.121 geen 

prestatie-indicatoren bij b en c, wat 

toch belangrijke prioriteiten van het 

college zijn? 

 

Deze indicatoren maken onderdeel uit 

van de nota herijking normbudgetten.  

 

PvdA 96 123 9 In 2007 heeft de gemeente voor het 

eerst doorvaart geheven en een 

automaat geplaatst. Hoeveel 

doorvaarten hebben hier een 

pinbetaling gedaan? Waarom kan je in 

het weekend en na 17.00 uur alleen bij 

de Waarderbrug betalen (zie bord 

aldaar)? 

Hoeveel bekeuringen zijn er 

uitgedeeld door de KLPD voor 

doorvaarten die illegaal waren? 

Doorvaartgeld wordt al geheven sinds 

er ooit tol werd geheven. Door 

digitalisering van het betalingsverkeer 

gaat er geïnd worden via 

betaalautomaten die langs het Spaarne 

worden geplaatst. Betaling na 17.00 

bij Waarderbrug omdat het 

havenkantoor dan gesloten is. Nu 

wordt er tijdens kantooruren bij het 

havenkantoor betaald. Via de 

betaalautomaat van de Havendienst is 

het afgelopen jaar € 4.600 binnen-

gekomen en bij het Havenkantoor zelf 

€ 90.000.    

 

PvdA 97 123 9 Beroepsvaart/pleziervaart. Met grote 

regelmaat wordt de maximale snelheid 

door de beroepsvaart en pleziervaart 

overtreden met alle gevolgen voor de 

bewoners van woonarken op het 

Spaarne. De KLPD kan maar enkele 

malen per jaar handhaven op de 

beroepsvaart. Wilt u kijken naar 

alternatieve mogelijkheden zoals 

uitbreiden van de bevoegdheden van 

de havendienst? 

 

Het bekeuren op snelheid is, net als op 

de weg, aan de KLPD voorbehouden. 

Dit is landelijk zo geregeld. Er zijn 

enkele arkbewoners die overlast 

ervaren. De gemeente heeft andere 

maatregelen getroffen om hen 

tegemoet te komen, bijvoorbeeld een 

tegemoetkoming bij de aanleg van 

betere afmeervoorzieningen. 

 

PvdA 98 137 3.1 Het tarief kan nog niet bepaald 

worden. Waarom kan de 2% inflatie 

dan ook niet uit het egalisatiefonds?  

Waarom staat er op blz 139 een 

tariefsveroging van 2,6% 

Waarom gaat het reinigingrecht (+ 

Wij verwijzen u naar de nota over dit 

onderwerp die binnenkort ter 

behandeling aan de raad wordt 

aangeboden. 

 

In de tabel op p. 139 zijn de jaartallen 
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1%) niet evenredig omhoog met de 

afvalstoffenheffing. Geldt daar geen 

inflatiecorrectie? 

Aan hoeveel huishoudens verleent u 

kwijtschelding? Hoeveel procent is 

dat? 

helaas verschoven. De cijfers 2007 

hebben betrekking op 2006. De cijfers 

2008 hebben betrekking op 2007. De 

cijfers 2009 hebben betrekking op 

2008. In het bijgecoegde erratum is de 

juiste tabel opgenomen. 

 

In de begroting 2007 werd uitgegaan 

van 69.000 opgelegde aanslagen 

afvalstoffenheffing en 4.500 

kwijtscheldingen. Dat is 6,5%. In 

totaal stond hier een raming van  

 € 925.000 tegenover. 

 

PvdA 99 130 10 Kostendekkende heffingen. Uit een 

quick scan van de RKC blijkt dat 

Haarlem bij de bouwleges relatief 

hoge tarieven heeft. In het rapport van 

de RKC worden voorbeelden gegeven 

van kosten die in Haarlem worden 

meegenomen bij de vaststelling van de 

bouwleges, waarbij het aanvechtbaar 

is of dat zou moeten. Bijvoorbeeld 

beleidsontwikkeling en advisering 

rond de vergunningverlening worden 

in Haarlem gedekt uit de bouwleges 

terwijl een recente handreiking van het 

ministerie van BZK dat afwijst. Er is 

minimaal ruimte om de 

kostentoerekening te heroverwegen. Is 

het college ook van plan om dat te 

doen?   

De relatief hoge bouwleges kunnen 

ook te maken hebben met gebrek aan 

doelmatigheid. Op welke manier denkt 

het college de doelmatigheid te 

verhogen? 

De opmerking uit het Zenc rapport is 

niet juist. Binnen Haarlem wordt geen 

beleidsontwikkeling uit de bouwleges 

betaald. Het enige beleidsstuk dat uit 

de bouwleges wordt betaald (en 

wettelijk toegestaan) is de Haarlemse 

Bouwverordening. Alle advisering 

rond het product bouwvergunningen,  

welke worden gedekt uit de 

bouwleges, vallen onder de 

handreiking van BKZ.  Overigens ook 

de aanbeveling dat er meer zaken zijn 

welke onder de toerekening mogen 

vallen zet de lezer op het verkeerde 

been. Het gaat hier over zeer 

marginale zaken. 

De uitspraak over de doelmatigheid 

komt voort uit de deelsom tussen 

formatie en het aantal beschikkingen.  

Doordat Haarlem een relatief groot 

potentieel aan dienstverlening heeft 

doorgevoerd om de klant-

vriendelijkheid te verhogen, levert dit 

in de deelsom altijd een negatiever 

beeld op t.o.v. collegae gemeenten. 

 

PvdA 100 162 10 De “stadsschuld” van de gemeente 

Haarlem lijkt de komende jaren te 

dalen. De PvdA is daar niet 

ontevreden over. Is deze daling het 

gevolg van  nieuw ingezet beleid en zo 

ja wat is dan de uiteindelijk 

doelstelling die het college hierbij 

voor ogen heeft? Daarnaast vragen we 

ons af hoe deze aflossingen 

gefinancierd worden? Gebeurt dit uit 

de lopende begroting? 

Het meerjarenbeeld wat hier gegeven 

is, is een inschatting op basis van het 

investeringsplan (afschrijvingen 

resultaat ontwikkeling begroting e.d.). 

Als er tot nieuwe investeringen 

besloten wordt zal het meerjarenbeeld 

veranderen. Het college wil met de 

paragraaf Financiering inzicht geven 

(transparantie bieden) in de gevolgen 

die besloten beleid heeft op de 

leningportefeuille. Het college heeft 

geen nieuw beleid voor ogen. De 

randvoorwaarden zijn de 

renterisiconorm en de kasgeldlimiet 

conform de Wet Fido. 

Aflossingen worden gefinancierd uit 

de lopende begroting. 

 

PvdA 101 167 10 Personeel en organisatie. Hoeveel 

leer-werkplekken heeft de gemeente 

In de kadernota 2007 is aangegeven 

(pag. 50) dat Haarlem in 2006 in totaal 
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Haarlem? Hoeveel stageplekken heeft 

de gemeente Haarlem en hoeveel 

personen lopen jaarlijks stage bij de 

gemeente (graag uitgesplitst in 

opleidingsniveau)? Hoeveel wordt er 

op dit moment extern ingehuurd (in 

fte’s en in kosten). Hoeveel tijdelijke 

contracten lopen er bij de gemeente 

Haarlem (zowel uitzendkrachten als 

detachering)? 

 

voor een bedrag van € 12,9 mln extern 

heeft ingehuurd. Dat is in de meest 

brede zin en gaat o.a ten laste van de 

vacaturegelden.  Overigens is in de 

begroting 2008 het bedrag voor inhuur 

uitzendkrachten verlaagd t.o.v. 2007 

van € 5 mln naar € 3 mln. 

In verband met de reorganisatie is 

terughoudend omgegaan met de 

vervulling van stageplaatsen(weinig 

ruimte voor begeleiding). De 

leer/werkplekken zijn ook 

gedefinieerd als stageplekken. Voor 

2007 zijn dat er 50. In 2008 zal weer 

extra aandacht worden gegeven aan de 

stageplekken. De verhouding tussen 

de opleidingsniveau’s is niet 

geregistreerd. Het aantal tijdelijke 

contracten dat momenteel loopt 

(zowel uitzendkrachten als 

detachering) is bij benadering 100. 

 

PvdA 102 169 10 Hoe staat het met de 

huisvestingsplannen van de gemeente? 

  

Zie het antwoord op vraag 31. 

PvdA 103 208 

e.v. 

 Zou het College zo ver willen gaan om 

het beleid voor de reserves om te 

draaien?.Op dit moment worden 

reservepotjes uit het verleden 

gehandhaafd en nieuwe potjes worden 

voorgelegd  aan de raad. Zouden we 

nu alle reservepotjes van de gemeente 

op heffen en toevoegen aan de 

algemene reserve, tenzij daarvoor een 

expliciete aan de Raad voor te leggen 

motivering voor bestaat om dat niet te 

doen (omgekeerde bewijslast). Graag 

een reactie. 

 

Overeenkomstig  de planning in de 

nota ‘Visie op Planning en Control’ 

zullen wij uw raad in 2008 een 

(nieuwe) nota Reserves en 

Voorzieningen voorleggen. De 

bestaande reserves en voorzieningen 

zullen daarbij kritisch tegen het licht 

worden gehouden.  

PvdA 104 213 3 Wat is de reden dat het steunpunt 

Mantelzorg minder subsidie krijgt? 

Wij verwijzen naar het antwoord op 

vraag 38. 

 

PvdA 105 214 4 In het rijtje subsidies staat een losse 

post voor DOCK vermeld met een 

bedrag van 126.000 euro. Waarvoor is 

dit geld bedoeld en hoe verhoudt het 

zich tot de andere subsidies die 

verstrekt worden in het welzijnswerk/ 

voormalige Radiusgelden en –

activiteiten?  

 

Het subsidie is bestemd voor huur 

nieuwbouw Meerwijk Centrum. In het 

subsidie van de voormalige  

stadsdeelorganisatie Radius was een te 

laag bedrag aan huur voor deze 

accommodatie opgenomen.  

 

PvdA 106 215 7 Onder de post diversen (wo Tafeltje 

dekje) zien we een stijging. Hoe 

verklaart die stijging zich, maw waar 

geven we meer geld aan uit?  

Het subsidiebedrag  binnen dit 

programma is in totaliteit niet 

toegenomen. Door de gewijzigde 

begrotingsopzet is het subsidie aan het 

SKH onder diversen meegenomen. Er 

wordt in totaal niet meer geld 

uitgegeven. 
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PvdA 107 215 7 Kunnen we uit het niet langer verlenen 

van subsidie aan de Stichting 

Voedselbank Haarlem concluderen dat  

zoals door het kabinet en de SP wordt 

gesteld dat Voedselbanken overbodig 

moeten zijn, dit in Haarlem het geval 

is? Zo nee, wat doet het college er aan 

om dit voor elkaar te krijgen? 

Het college heeft onlangs het nieuwe 

minimabeleid 2008-2010 vastgesteld 

en naar de raad gezonden. Daarin 

worden aanvullende maatregelen 

voorgesteld ten aanzien van het pakket 

aan minimaregelingen en het bereik 

van de doelgroep. Overigens heeft de 

gemeente slechts eenmalig een 

waarderingssubsidie aan de 

Voedselbank toegekend in 2005. 

De gemeente ondersteunt de 

Voedselbank door in haar huisvesting 

te voorzien. De Fietsznfabriek wordt 

om niet ter beschikking gesteld.  

 

PvdA 108 220 

e.v 

 Houdt het feit dat de renovatie 

schouwburg (84.01) op de 

maandaatlijst (A) staat in dat het in 

2008 gaat om een bedrag dat past 

binnen het  in 2005 afgesproken 

kredietbedrag van 21,88 mln. euro 

(excl. BTW) 

 

Door de raad is voor in totaal € 21,88 

mln beschikt. De jaarschijf 2008 uit 

het investeringsplan 2007 – 2012 

maakt onderdeel uit van dit bedrag. 

 

VVD 109 25 1.6 In de begroting wordt 2010 aangeduid 

als een probleemjaar. Ten behoeve 

hiervan dient nog 1 mln aan 

ombuigingen te worden ingevuld. 

Heeft het college hierover reeds 

ideeën? Ziet het college 

mogelijkheden om hiervoor reeds in 

de begroting 2009 maatregelen te 

treffen? 

 

De invulling van de ombuigingen voor 

in totaal € 1 mln komt aan de orde bij 

de Kadernota 2008. 

 

VVD 110 57 2.1 Bij de (integrale) aanpak van fraude 

en/of georganiseerde criminaliteit 

wordt steeds meer nadruk gelegd op 

de bestuurlijke component van deze 

aanpak. Op welke wijze heeft het 

college rekening gehouden met deze 

taak? 

Haarlem heeft vanaf 1 januari 2007 de 

wet Bibob geïmplementeerd. Op 

bescheiden wijze wordt deze wet in 

Haarlem toegepast in de branches die 

het meest kwetsbaar zijn (te weten de 

prostitutie en horeca branche). In 

september 2007 is een pilot gestart 

waarin een nieuwe werkwijze in 

Haarlem wordt geïntroduceerd. Aan 

de hand van de werkmethodiek die in 

Amsterdam is ontwikkeld, zal door de 

uitwisseling van informatie die 

daarvoor in aanmerking komt van alle 

betrokken organisaties en organisatie-

onderdelen van politie, gemeente en 

eventueel de belastingdienst de 

informatiehuishouding worden 

geoptimaliseerd om te bezien of in 

benoemde cases met het reguliere 

instrumentarium de vergunningen, 

subsidies en aanbestedingen hadden 

kunnen worden geweigerd. Indien dit 

noodzakelijk is zal onderzocht worden 

of de gemeente met de beschikbare 

informatie zelfstandig de wet BIBOB 

had kunnen toepassen. Tenslotte zal 

nog bekeken worden of de 
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beschikbare informatie voldoende 

aanknopingspunten biedt voor een 

adviesaanvraag bij het Landelijk 

Bureau BIBOB. In 2007-2009 zijn 

voor de introductie van deze 

werkwijze OPH middelen 

beschikbaar. 

 

VVD 111 85 5.2 Welk bedrag wil het college 

reserveren voor de realisatie van 

startersleningen? 

Het college neemt binnenkort een 

besluit over het invoeren van een 

startersregeling. De wijze van 

financiering is hiervan een onderdeel.  

 

VVD 112 95 6.2 Welke kaders (zowel financieel als 

beleidsmatig) hanteert het college voor 

het monumentenbeleid? 

De Agenda Erfgoed is in mei 2007 

door de raad vastgesteld. Dit najaar 

wordt het vervolg hierop, het 

Uitvoerings-programma Erfgoed – 

met concreet benoemde acties – 

afgerond. De Welstand- en 

Monumentennota geeft het 

toetsingkader aan bij wijziging van 

monumenten, naast de landelijke 

regeling en de gemeentelijke 

verordening. Voor de financiering 

gelden landelijke regels (Brrm, Brim-

regeling) 

 

VVD 113 101 7 Valt er als gevolg van het generaal 

pardon een toename van het aantal 

bijstandscliënten te verwachten? Zo ja, 

in welke mate? 

Niet alle asielzoekers die onder de 

pardonregeling vallen zullen een 

beroep doen op de bijstand. Dat neemt 

niet weg dat wij verwachten dat een 

substantieel aantal in eerste instantie 

wel bijstandsafhankelijk zal zijn, wij 

hebben dit geraamd op zo’n 150 tot 

175 personen. Wij proberen de 

bijstandsduur zo kort mogelijk te 

houden. Dit onder meer door de inzet 

van re-integratie-instrumenten zoals 

Work First. 

 

VVD 114 111, 

112 

8.2 Fietsnetwerk. Bij de kadernota is een 

motie aangenomen, waarin 300.000 

euro in de begroting zou worden 

opgenomen t.b.v. de verbetering van 

het fietsnetwerk m.b.v. een subsidie 

van de provincie van 2.7 miljoen euro. 

Waar is dit terug te vinden? 

 

Wij verwijzen naar het antwoord op 

vraag 90. 

VVD 114a 112 8.3 Parkeren. Het huidige parkeerverwijs-

systeem wordt verbeterd. Is er ook 

ruimte gemaakt om het 

bewegwijzeringssysteem in de 

binnenstad te verbeteren, nu 

geconstateerd dat het hiermee in de 

binnenstad slecht gesteld is.  

 

Op dit moment wordt onderkend dat 

verbeterslagen te maken zijn maar dat 

dit niet in het IP is opgenomen omdat 

er geen budgetten voor vrij gemaakt 

zijn. 

VVD 114b 113 8.2 

8.3 

Openbaar vervoer/Parkeren. De lasten 

zijn verminderd in 2008. De baten bijz 

voor deze onderdelen dramatisch 

omlaag gegaan. Kan dit toegelicht 

Gemeente Haarlem is vanaf 2008 geen 

concessiehouder meer van de 

Zuidtangent. Deze is overgedragen 

aan de provincie Noord-Holland. De 
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worden? bijdrage van het Rijk voor de 

Zuidtangent komt daarmee te 

vervallen.  

Parkeren: De baten van het 

beleidsveld parkeren zijn niet 

dramatisch omlaag gegaan in 2008, 

maar in 2007 waren € 4,5 miljoen 

extra baten als gevolg van terugname 

onrendabele top Cronjégarage. 

 

VVD 115 121 9.2 Bruggen/Viaducten. Het aantal 

bruggen dat we in H’lem hebben is 

207. Per jaar worden er 10 a 20 

aangepakt. Waarom is dit aantal zo 

laag? 

 

Er zijn 166 grote bruggen waarvan 10 

beweegbaar. Het jaarlijkse groot 

onderhoud van 10 tot 20 bruggen past 

binnen de onderhoudscyclus en zorgt 

ervoor dat er geen achterstallig 

onderhoud ontstaat. 

  

VVD 116 147  Wat is de gecumuleerde omvang van 

het risico m.b.t. de precarioheffing of 

kabels en leidingen per 1.1.2008? 

Het risico bedraagt voor 2005 en 2006 

€ 5.1mln en vanaf 2007 € 3,5 mln per 

jaar. Het gecumuleerde risico tot en 

met 2008 bedraagt € 17,2 mln. 

Tegenover dit risico is een 

voorziening opgenomen van € 2,8 

zodat het feitelijke risico €  14.6 mln 

bedraagt. Deze voorziening is 

opgenomen onder de voorziening 

afwikkeling schadeclaims (programma 

10). 

 

VVD 117 213 5.3 Haarlem subsidieert de stichting 

Stedenband Mutare voor een bedrag 

van ruim 50.000 euro. Waaraan wordt 

dit geld precies besteed? Welk deel 

ervan komt feitelijk en rechtstreeks 

terecht bij de inwoners van Mutare, in 

de vorm van (contant) geld en/of 

(fysieke) goederen? Welk deel ervan 

wordt feitelijk in Nederland besteed? 

Wilt u hierbij uitgaan van de gegevens 

van het laatst bekende jaar 

(waarschijnlijk 2006)? 

Sinds het aangaan van de stedenband 

met Mutare in 1992 subsidieert de 

gemeente de stichting Stedenband 

Haarlem-Mutare. Het gaat hier om een 

deel van de personeels- en 

organisatiekosten. Uitgangspunt voor 

de subsidie was destijds, dat de 

Stichting de communicatie en educatie 

rond de stedenband op zich zou nemen 

en als een “makelaar” zou fungeren 

tussen Haarlemse en Mutarese 

organisaties voor de opzet en 

uitvoering van ontwikkelingsprojecten 

in Mutare en daaraan gekoppelde 

voorlichting in Haarlem. 

Daarnaast werft de stichting 

Stedenband Haarlem-Mutare de 

fondsen voor deze projecten. De spin 

off die dit oplevert bedraagt een 

veelvoud van de gemeentelijke 

financiële input. 

 

Enkele voorbeelden hiervan: 

In 2005 en 2006 werd een groots 

jongerenproject uitgevoerd waaraan 

voor ruim een ton werd bij gedragen 

door het Ministerie van Buitenlandse 

Zaken onder het programma Xplore. 

Voor het sportproject werd in 2007 

ruim € 50.000,-  geworven bij o.a. 

ICCO en de Johan Cruijff Foundation;  
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voor het huisvestingsproject zijn 

woningbouwcorporaties en 

particulieren de belangrijkste donoren.  

Ook voor de educatieve projecten rond 

HIV/Aidsbestrijding is ICCO de 

donororganisatie. De totale baten van 

de Stedenband in 2006 bedroegen  

€ 312.334. Voor 2008 is een 

vervolgproject van het Jongeren-

project Xplore (Buitenlandse Zaken ) 

voorzien, waaraan ook het CIOS zijn 

medewerking verleent. 

 

VVD 118 214 

215 

6 Cultuurpodia. De bedragen t.b.v. deze  

podia zijn aanmerkelijk verhoogd voor 

2008. Kan hierover uitleg worden 

gegeven? 

Het betreft hier de uitwerking van de 

nota ‘Verhuur en aan verhuur 

gerelateerde exploitatie cultuurpodia’ 

zoals door de raad op 6 november 

2006 is vastgesteld. De verhoging van 

de subsidies t.b.v. deze podia betreft 

met name de subsidiëring in de kosten 

voor huurdersonderhoud en de 

servicekosten. De consequenties van 

deze nota voor 2007 zullen worden 

betrokken bij de 2
e
 bestuurs-

rapportage.  

 

VVD 119   Is het te verwachten tekort op de 

jaarrekening 2007 reeds verwerkt in 

de meerjarenraming 2008 – 2012?  

 

Ja, via de algemene reserve, zie 

overzicht op pagina 142  

VVD 120   Kan het college op programmaniveau 

de baten en lasten nader specificeren 

in structureel en incidenteel? 

De meerjarenraming is op 

gemeentebreed niveau opgesteld en 

valt zonder veel extra werk niet op 

programmaniveau uit te splitsen. 

 

VVD 121  8 Op welke wijze is de tunnelstudie 

Zuidtangent verwerkt in de begroting? 

Voor het Haarlemse aandeel in de 

kosten (personeel) is € 250.000 

vrijgemaakt hetgeen wordt gedekt uit 

het in het IP opgenomen budget. De 

commissie Beheer heeft hier op 6 

september jl. over besloten. De 

overige kosten worden door de 

provincie gefinancierd. 

  

 D’66  122   9    Waarom is er maar een raadslid met  

 een academische titel in Haarlem? 
In de begroting is bij de namen van  

college en raad afgezien van het 

vermelden van een academische titel. 

Daarbij is dhr.dr. Pen de dans 

ontsprongen. 

 

 D’66  123   85  5.2  Wat wordt er precies onder een  

 betaalbare woning verstaan? 
  Onder ‘betaalbaar’ verstaan wij in de 

  categorie koopwoningen: woningen   

  met een koopsom tot maximaal  

  € 195.000 k.k. en in de in huursector:  

  woningen met een kale huurprijs van  

  maximaal de bovengrens huurtoeslag  

  (per 01-07-07: € 621,78 per maand). 

 
 D’66  124  95  6.2 'Erfgoed heeft als historische drager 

van ruimtelijke plannen een 

De Haarlemmerhout is een van 

rijkswege beschermd monument. Dit 



Fractie Nr. Blz 1 
Prg.

2 
Vraag 

 
Antwoord 

 

 30 

belangrijke functie in de ontwikkeling 

van de stad'. Rekent het college de 

Haarlemmer Hout in die zin ook tot 

dit erfgoed?  

betekent dat ontwikkeling mogelijk is, 

maar met zorg zal worden begeleid. 

Uit het zojuist gehouden symposium 

blijkt dat de Haarlemmerhout door 

partijen als zeer waardevol wordt 

gezien. Het te ontwikkelen plan van 

aanpak zal zich richten op het weer 

beter zichtbaar maken van de 

zogenaamde stijldragers en 

verbetering van de openbare 

toegankelijkheid binnen een 

historische benadering. Vanuit het 

economisch-culturele programma zal 

de monumentaliteit meer worden 

ingezet in het kader van 'benutten en 

beleven'. 

 

 
 D’66  125  95  6.2 Wat voor middelen heeft het college 

om eigenaren van monumenten te 

stimuleren  om hun panden goed te 

onderhouden? 

Het concept Uitvoeringsprogramma 

Erfgoed stelt verdere verbetering voor 

van de gemeentelijke website als 

instrument van kennisuitwisseling. 

Folders per restauratieonderwerp 

worden thans voorbereid. Ook wordt 

voorgesteld periodiek artikelen 

rondom monumenten te publiceren 

om te enthousiasmeren. Voor het 

overige worden eigenaren zoals thans 

gebruikelijk één op één geïnformeerd 

over de aanpak van hun pand, waar 

nodig onder toezicht. 

 
 D’66  126  101  7   Toename schuldenproblematiek: wat 

zijn de exacte cijfers en hoe staat het 

met de capaciteit van de organisatie 

op dit terrein? 

De verwachting is dat schulden-

problematiek de curve van de 

economische ontwikkeling met enige 

vertraging volgt. Daardoor is nog geen 

afname van het aantal melding te zien 

op grond van de economische 

ontwikkeling. Het aantal meldingen 

ligt nu op rond de 1.000 per jaar. 

Daarvan worden ongeveer 240 tot een 

aanvraag schuldenregeling geleid 

(voldoen aan de voorwaarden). 

Ongeveer 220 meldingen worden 

verwezen naar externe hulpverlening 

vanwege psychosociale hulp resp. 

intensieve ondersteuning bij het op 

orde brengen van het financieel 

beheer. In ongeveer 180 gevallen 

wordt ondersteuning vanuit de 

eenheid Budgetbeheer georganiseerd, 

waarbij het financieel beheer van de 

klant (tijdelijk) wordt overgenomen. 

De ingezette capaciteit is afdoende. 

Ter voorkoming van een wachtlijst 

wordt een effectiever werkwijze 

ingevoerd. 

 

 



Fractie Nr. Blz 1 
Prg.

2 
Vraag 

 
Antwoord 

 

 31 

 D’66  127  102  7.1 'Wij maken van Paswerk een 

leerwerkbedrijf"etc. Wie zijn wij?  

Zijn de omringende gemeente ook bij 

deze plannen betrokken?  

De ontwikkeling van Paswerk hebben 

wij beschreven in de nota 

modernisering WSW, die gezamenlijk 

met de andere gemeenten in de GR is 

opgesteld. Deze nota wordt dit jaar  

aan de raad gezonden. 

 
 D’66  128  102   Niemand aan de kant: hoe staat het 

met de toename van het aantal 

Wajonger's ? Komen zij ook op de 

wachtlijst van Paswerk? 

De Wajong is een regeling voor 

jonggehandicapten die wordt 

uitgevoerd door UWV. De 

reintegratieverantwoor-delijkheid valt 

dan ook onder UWV. De toename van 

het aantal Wajong’ers is onderwerp 

van discussie in het kabinet.  

Indien zij een SW-indicatie aanvragen 

en krijgen kunnen zij ook op de 

wachtlijst van Paswerk komen. 

Paswerk en UWV hebben ten behoeve 

van deze doelgroep op kleine schaal 

inmiddels een experiment gestart. 

 

 
 D’66  129  109  8 In de doelstelling Bereikbaarheid en 

mobiliteit wordt geen relatie gelegd 

met de WMO. Waarom niet? 

Er is inderdaad met name op het 

onderdeel gehandicapten parkeren een 

relatie te leggen. We zullen deze in de 

begroting 2009 opnemen. 

 
 D’66  130  109  8 'Steeds verder groeiend  gebruik Zuid-

Tangent':  op welke cijfers is dit 

gebaseerd, wie zitten er in de bus en 

waar gaan ze naar toe?  

Er worden regelmatig tellingen 

gehouden door Connexxion. Over wie 

in de bus zitten waarheen ze gaan, 

kunnen wij geen exacte informatie 

geven. Ervaring leert dat het met name 

gaat om woon-school en woon-

werkrelaties tussen Haarlem en 

Hoofddorp en tussen Haarlem en 

Schiphol. In het weekend gaat het met 

name om winkelbezoek. 

 

 D’66  131  121  9.2 Wijkgerichte aanpak dagelijks 

onderhoud door intensievere 

betrokkenheid van bewoners. Hoe 

gaat het college dit realiseren in 

wijken waar geen wijkraad is? 

Daar waar geen wijkraad is is de 

betrokkenheid zoveel mogelijk via 

daarmee vergelijkbare organisaties 

zoals bv bewonersgroepen of 

wijkcommissies. 

 

 D’66  132  121  9.2 'Aantal hectaren aangepakt 

grootschalig groen': Hoeveel hectaren 

is de Haarlemmer Hout? Hoeveel   

hectaren is het Reinalda Park? 

Het Reinaldapark is twintig hectare 

groot, de Hout 37 hectare. 

 D’66  133  121  9.2 Meldingen van storingen in de 

openbare ruimte: bron is 

Spaarnelanden. Waarom is meldpunt 

Leefomgeving niet als bron 

opgenomen? 

De tekst is niet volledig. Via het 

gemeentelijk BWL-loket komen 

jaarlijks ongeveer 17.000 meldingen 

binnen. Zo’n 5.000 meldingen gaan 

rechtstreeks naar Spaarnelanden toe. 

 
 D’66  134  nvt  Brief provincie NH 2007-54721 (met 

dank voor de nu wél tijdige 

doorzending van de brief) 

De provincie NH stelt op pagina 2: 

“...voor het realiseren van een 

De provincie doelt op de ombuigingen 

die nog moeten worden gerealiseerd 

(zie pag. 30 van de begroting). 
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duurzaam evenwicht dienen nog 

maatregelen te worden getroffen. 

Vooralsnog gaan wij ervan uit dat 

hiertoe adequate besluitvorming zal 

plaatsvinden.” 

De provincie is kennelijk nog niet 

tevreden. Zijn de maatregelen waar 

NH op doelt reeds opgenomen in (de 

kadernota en) begroting 2008? 

 

 

 

 

 D’66  135  nvt  Complimenten voor de fraaie en 

inzichtelijke vormgeving, alsmede de 

handzame samenvatting. Kunt u op 

basis van de samenvatting met een 

plus- respectievelijk minteken 

aangeven wat de jaartendens van de 

uitgaven per programma is, een soort 

begrotingsbarometer?  

 

In de programmabegroting zijn per 

programma vergelijkende cijfers 

opgenomen van de baten en lasten in 

het lopende begrotingsjaar (2007) en 

het meest recente rekeningsjaar 

(2006). 

 D’66  136  142  Kunt u de linkse kolom van de tabel 

corrigeren op de niet in het 

coalitieakkoord  voorziene meevallers 

en adminstratieve wijzigingen zoals 

dividend BNG en liquidatie 

parkeerfonds?  

In de tabel met het verloop van de 

algemene reserve is de meest actuele 

situatie verwerkt. Bij een correctie 

zouden ook niet-voorziene 

tegenvallers (zoals bijvoorbeeld Nova) 

moeten worden meegenomen. Het 

lijkt ons niet zinvol om een fictief 

overzicht te verstrekken. 

 

 D’66  137  142  Betekent het voorlopig negatief 

resultaat 2007 van 2,227 miljoen dat 

de ontwikkeling van de reserves juist 

aanzienlijk achterblijft op de 

afspraken in het coalitieakkoord? 

Het voorlopige negatieve resultaat is 

verwerkt in de meerjarenraming van 

de algemene reserve. Het geraamde 

verloop van de algemene reserve komt 

eind 2012 uit op € 23 mln. Dat is bijna  

€ 13 mln hoger dan het afgesproken 

minimum in het Coalitieakkoord ( zie 

pag. 143). 

  

 D’66  138   Verwacht het college dat door het 

ruimere beleid van dit kabinet 

Haarlem op extra inkomsten kan 

rekenen? (Zo ja, zo nee etc etc) 

Voor zover het ruimere rijkbeleid zich 

vertaalt in een stijging van de voor het 

Gemeentefonds relevante uitgaven, 

zal dit leiden tot een verbetering.  Zie 

verder ook het antwoord op vraag 6. 

 

 D’66  139  nvt  Risicoparagraaf. Pas gisteren (8 

oktober) hebben wij een per mail 

aanvulling ontvangen op de in de 

begroting opgenomen risicoparagraaf. 

Wij kunnen niet overzien in hoeverre 

deze verschilt van de in de begroting 

opgenomen risico’s. Tot wanneer 

kunnen wij hier vragen over stellen? 

De raad heeft 2 bestanden ontvangen 

van de Griffie. Het ene bestand bevat 

de belangrijkste risico’s die nu actueel 

zijn en die precies zo in de 

programmabegroting zijn opgenomen. 

Het andere bestand bevat vooral 

bedrijfsvoeringsrisico’s die volgens de 

afspraak niet in de risicoparagraaf 

worden opgenomen alsmede risico’s 

die afgedekt zijn in de begroting. (zijn 

overeenkomstig de begrotings-

voorschriften dan ook geen risico’s 

meer die moeten worden opgenomen 

in de risicoparagraaf. 

 

 D’66  140  nvt  Voorjaarsnota accres, extra inkomsten 

door belastingen et cetera 

Begroting en meerjarenperspectief 

worden opgesteld op basis van een 
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Kunt u aangeven in hoeverre de 

inkomsten vanuit belastingen, 

heffingen,  rijksuitkering, overige 

bijdragen van het rijk over 2007 

afwijken van hetgeen voorzien was bij 

coalitieakkoord en kadernota, en kunt 

u aangeven in hoeverre deze 

afwijkingen in de begroting 2008 

extra ruimte schept.  

voortschrijdend inzicht. Daarij kunnen 

zich t.o.v. eerdere aannames 

afwijkingen voordoen. In par. 1.7 

wordt een analyse gegeven van de 

belangrijkste veranderingen die zich 

sinds de kadernota 2007 hebben 

voorgedaan. Het door D’66 gevraagde 

overzicht voert verder en gaat ook 

verder terug. Een dergelijk overzicht 

kan niet op korte termijn worden 

geleverd. 

  

 D’66  141  154  Claim ongerechtvaardigde verrijking, 

ingediend door VROM. 

Ongerechtvaardigd of onrechtmatig.. 

kunt u hierover iets meer vertellen en 

hoe groot was de oorspronkelijke 

claim, wanneer is de raad ingelicht? 

De claim heeft betrekking op het 

terugvorderen door VROM van 

saneringsmiddelen bij gemeenten die 

deze middelen hebben ingezet bij de 

sanering van gronden die ze hebben 

verworven. Voor Haarlem gaat het om 

de SV lokaties Langedijkstraat en het 

voormalige terrein Jongeneel aan de 

Brouwersvaart. Het bedrag waarover 

Haarlem geacht wordt verrijkt te zijn, 

is nog onderwerp van overleg met het 

agentschap van VROM dat belast is 

met de uivoering van de regeling, 

maar zal om en nabij de € 330.000 

bedragen. Dat bedrag mag worden 

uitgeruild tegen inzet van eigen 

middelen voor (water)bodemsanering  

fase 2 of het gemeentelijke aandeel 

bodemsanering. Daarmee is het 

oorspronkelijke risico van mogelijk € 

2 mln zeer waarschijnlijk geheel 

verdampt.    

 

 D’66  142  139  Vrijstellingsbeleid gemeentelijke 

belastingen en heffingen 

(hondenbelasting, OZB, afvalstoffen, 

gehandicaptenparkeren et cetera) 

Kunt u per heffing/belasting 

specificeren hoeveel vrijstellingen 

worden verleend en hoe groot het 

daarmee gemoeide bedrag is? Kunt u 

de tabel hierop aanvullen? 

Er dient een onderscheid gemaakt te 

worden tussen vrijstelling en 

kwijtschelding. Bij een vrijstelling 

wordt voor de het vrijgestelde 

gedeelte geen aanslag opgelegd. Bij 

een vrijstelling is er dan ook geen 

informatie ter beschikking met 

betrekking tot de gederfde 

belastingopbrengsten. Bij 

kwijtschelding wordt er wel een 

aanslag opgelegd maar deze wordt, 

afhankelijk van inkomen en 

vermogen, eventueel kwijtgescholden. 

Bij  kwijtschelding kan beoordeeld 

worden hoeveel er aan opbrengsten 

wordt misgelopen  omdat er een 

aanslag is opgelegd. 

 

Wij verwijzen u naar de tabel die in de 

bijlage is opgenomen. 

 

SP 143  17-

20  

 

1.1-

1.3  

 

1.a.  Kunt u uitleggen waarom, 

volgens de opgave van het ministerie 

van Binnenlandse Zaken  de sociale 

uitgaven van Haarlem  92 miljoen 

Uit het onderzoek van BZK blijkt dat 

Haarlem in vergelijking met een 

geselecteerde groep gemeenten 

enerzijds minder inkomen genereert 
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lager liggen dan vergelijkbare 

gemeente? (pe) 

1.b. Is ons  college  van P.v.d.A. SP en 

VVD in staat  het sociale 

voorzieningen niveau, in deze 

collegeperiode op tenminste het 

niveau te brengen van de vergelijkbare 

gemeentes?  

 Toelichting: In het 

begrotingsonderzoek  van   het 

ministerie van Binnenlandse Zaken 

(Biza) wordt met harde cijfers 

aangetoond  de gemeente Haarlem een 

lager (sociaal) voorzieningenniveau  

heeft  dan de selectiegroep van 

vergelijkbare gemeenten: werk en 

inkomen €33 minder per inwoner 

(inclusief een bedrag van 2.7. mio 

bijzondere bijstand en armoede 

beleid.); maatschappelijke zorg  €18 

per inwoner en Educatie €41 minder  

per inwoner.  

In totaal besteden n de vergelijkbare  

gemeentes 92 miljoen meer aan 

sociale uitgaven  

 

uit OZB en overige eigen inkomsten 

en anderzijds op bepaalde 

uitgavenclusters (waaronder 

maatschappelijk zorg, werk en 

inkomen, en educatie) minder uitgeeft. 

De lagere inkomsten hangen o.a. 

samen met  lage tarieven voor de OZB 

in Haarlem. Dat laatste is het gevolg 

van het terughoudende beleid t.a.v. 

tariefsverhogingen OZB dat al 

geruime tijd in Haarlem wordt 

gehanteerd.  

 

Bij de uitgavenclusters vindt een 

vertekening plaats omdat er  

€ 12 mln overhead niet naar de 

clusters is verdeeld. In de begroting 

2008 is dit wel gebeurd. Dat is mede 

aanleiding om bij BZK het verzoek 

neer te leggen voor een uitgebreide 

begrotingsscan gebaseerd op de cijfers 

voor 2008.  

 

Overigens merken wij op dat de 

uitgaven op de uitgavencluster 

‘Voorzieningen bevolking’,  gemeten 

aan nettolasten,  in Haarlem ca. € 8,5 

mln lager uitvallen dan in de 

selectiegroep. Bezien in dat licht is het 

ons niet duidelijk hoe de fractie van de 

SP aan een bedrag van € 92 mln is 

gekomen. 

 

SP 144  Deel 

I  

alg 

en 

2.10 

Bent u met de SP van oordeel dat de 

aanzienlijke structurele verbetering in 

de algemene uitkering van 3.7 miljoen 

(exclusief WMO) gebruikt kan  

worden zowel voor het op peil 

brengen van sociale uitgaven en voor  

de algemene reserve?  (pe) 

Toelichting : 

De algemene  uitkering  2008 inclusief 

WMO budget bedraagt volgens de 

septembercirculaire 153,9   mio. Dat is 

7.7 mio meer dan in de voorgelegde 

begroting van 146.2 mio). 

Bij sociale uitgaven denken wij aan 

verbeteringen zoals optimalisering 

schakelstation,  preventief beleid 

schulden en huisuitzettingen,   

eenvoudige jongerenhonken en  

begeleiding van jongerenwerkers, 

voorzetting (betaalbaarheid  van) 

activiteiten en cursussen in wijken  en 

de begeleiding vrijwilligers van 

voormalig Radius door Dock Haarlem. 

PE 

Hoewel wij waardering hebben voor 

de berekeningen van de SP, kunnen 

wij ons niet vinden in de cijfers. In de 

begroting 2008 is voor de algemene 

uitkering (inclusief WMO) een bedrag 

opgenomen van € 152,1 mln. Op 

grond van de septembercirculaire is 

een bedrag van € 155,4 berekend. Een 

toename van € 3,3 mln. Daarvan is 

ruim € 2 mln het gevolg van een hoger 

accres (plus bijstelling 

uitkeringsfactor) en ca. € 1 mln van 

een hogere bijdrage voor de WMO.  

Voor wat betreft de aanwending van 

de extra gelden verwijzen wij u naar 

het antwoord op vraag 56.   

SP 145 65-

81 

 

3 en 

4 

3a. Op welke wijze gaat u  de 

structurele stijging van 4.5 mio  WMO 

inzetten om de kwaliteit van de 

3a. Er is weliswaar sprake van een 

structurele stijging van ca.  € 4,5 mln 

maar door het herverdeeleffect zal 
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thuiszorg en de continuïteit van de 

zorg te garanderen met behoud van de 

randvoorwaarden die de gemeenteraad  

in november 2006 heeft gesteld?   

Toelichting In 2008 is 16 mio bestemd  

voor de WMO. Dat is een aanzienlijke 

structurele stijging  van 4.5 mio 

3.b. Hoeveel meer ruimte biedt het nu  

vastgestelde budget voor het jaar  

2007 voor WMO van 11.305 mio dan 

het budget waar u  in 2006 van bent 

uitgaan?  

 Toelichting het budget in 2007 is 

vastgesteld op 11.305 mio dat biedt 

gelukkig  meer ruimte dan verwacht. 

  

 

deze stijging pas in 2010 volledig 

gerealiseerd worden (zie hiervoor de 

junicirculaire). Voor het jaar 2008 zal 

de stijging ca. € 2,5 mln bedragen. 

Gegeven het tekort over het jaar 2007 

en de stijging van de hulpvraag gaan 

wij er vooralsnog vanuit dat het 

beschikbare budget 2008 nodig is om 

de kosten die samenhangen met de 

Huishoudelijke Hulp, de ex-AWBZ-

subsidies en  nieuw beleid in het kader 

van de Wmo in 2007 en 2008 te 

dekken.  

De voorbereidingen voor de nieuwe 

aanbesteding Huishoudelijke Hulp 

zullen spoedig van start gaan. Daarin 

zullen de kwaliteit én de continuïteit 

van zorg, mét de randvoorwaarden die 

de raad daaraan gesteld heeft uiteraard 

een zeer belangrijke rol spelen. 

3b. het budget waar wij in 2006 van 

uit zijn gegaan voor de begroting 2007 

bedroeg 10,1 mln. 

 

Overigens is het college voornemens 

om de financiën van de Wmo voor 

2007 en 2008 bij elkaar te betrekken.  

 

SP 146 Wm

o  

Indi 

catie 

Kunt u in Haarlem  geen proef doen 

met een grote wijk, bijvoorbeeld 

schalkwijk, waarbij, u  een combinatie 

van wijkverpleegkundige met en 

huisarts de indicatie laat verrichten? 

(pe) 

  Is het mogelijk om de aanvraag voor 

voorzieningen voor deelname aan 

maatschappelijk verkeer  aanzienlijk  

te bekorten. Uit eigen ervaring weet ik 

dat dit drie a vier maanden duurt. 

Louter om bureaucratische redenen  

(Br) 

 

Op dit moment hebben wij geen 

plannen voor een dergelijke proef. Tot 

nu toe bereiken ons nauwelijks 

klachten over de indicatiestelling en 

ook het aantal bezwaarschriften is zeer 

gering. Op basis van 

clienttevredenheidsonderzoeken, 

evaluatie en experimenten elders 

willen wij later bezien of een 

dergelijke proef gewenst is. 

 

Voor nieuwe aanvragen voor de 

huishoudelijke hulp zijn op dit 

moment geen achterstanden. 

De aanvragen voor voorzieningen (ex-

WVG) kunnen langer duren. Dit heeft 

enerzijds te maken met de 

administratieve processen en de 

rechtmatigheidstoets, anderzijds ook 

met wachttijden vanwege levering en 

passing van de voorzieningen. 

Vanuit de het oogpunt van interne 

efficiente en doelmatige 

bedrijfsvoering en het vergroten van 

de kwaliteit van product en proces is 

een onderzoek gestart met als doel te 

komen tot verkorting van procedure en 

doorlooptijd. 

 

SP 147 63-

86 

5 4a. Wilt u het  overzicht /evaluatie 

over de stand van zaken    uitvoering 

coalitieakkoord met betrekking tot de 

4a/b Ons college heeft de motie ‘Kom 

afspraken sociale volkshuisvesting na’ 

(2007-K6/83) op 4 september jl. 
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volkshuisvesting nog voor de 

begrotingsbehandeling aan de 

gemeenteraad verstrekken, zoals 

toegezegd (pe) 

Toelichting: 

Zie  motie met toelichting “Kom 

afspraken sociale VHV na”  

gemeenteraadsbreed aanvaard in de 

bespreking kadernota. 

4.b. Wilt u nog voor de 

begrotingsbehandeling berichten  

over de mogelijkheden voor  het 

verschaffen van  

(Vormen van) een sociale hypotheek  

met recht op koop door de 

woningcorporaties. ? 

  Toelichting: Gemeenteraad heeft  

nog geen  uitsluitsel over de 

uitvoering  van de  motie” Koop 

samen met de woningcorporatie een 

huis. 

4.c. Wilt u een evaluatie  verschaffen 

voor de begrotingsbehandeling van de 

doelmatigheid en effectiviteit 

van het  beleid van 30 % eigen 

toewijzingsruimte voor 

woningcorporaties. (pe) 

Toelichting: 

De woningcorporaties mogen 30 % 

van huurwoningen 

zelf toewijzen in verband met 

bevordering van doorstroming en het 

vrijkomen van gezinswoningen 

 

 

 

4d. Wilt u zoals toegezegd, een 

overzicht verschaffen van waar de 

bewoners zijn heengaan  die na sloop 

nieuwbouw, niet (kunnen of willen) 

terugkeren naar een nieuwe woning. 

Hoe groot is dat percentage en waar 

zijn ze heengegaan? (pe) 

 

4.e  Op welke wijze kunt u als college 

er voorzorgen dat helaas  door 

woningcorporaties verkochte 

flatwoningen  worden verkocht aan 

huisjesmelkers  (allochtoon en 

autochtoon), die ze  vervolgens per 

kamer verhuren    voor 300 tot 450 per 

kamer.? (pe) 

 

uitgebreid beantwoord (B&W-besluit 

SO/BD/2007/145646). 

Ons antwoord is ter informatie bij de 

agenda van de commissie 

Ontwikkeling d.d. 4 oktober gevoegd. 

Gemakshalve verwijzen wij u naar dit 

antwoord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4c De regels rond de regionale 

woonruimteverdeling zijn per 1 

januari jl. ingrijpend gewijzigd. De 

effecten van deze wijzigingen worden 

de komende jaren zichtbaar. 

Afgesproken is, dat jaarlijks de 

resultaten worden gemonitord  en 

daarover wordt gerapporteerd. Hierbij 

wordt uiteraard ook uitgebreid stil 

gestaan bij de effecten van het gebruik 

van de (maximaal) 30% vrije 

toewijzingsruimte. Deze rapportage 

wordt t.z.t. ook aan de commissie 

Ontwikkeling aangeboden. 

 

4d Het onderzoek naar de 

verhuisbewegingen bij een 3-tal 

recente herstructureringsprojecten is 

nagenoeg afgerond. De resultaten 

worden binnenkort aan ons college 

voorgelegd en daarna aan de 

commissie Ontwikkeling aangeboden. 

 

4e Zoals bekend is in  convenant 

Wonen 2007-2011 met de corporaties 

afspraken gemaakt over de verkoop 

van huurwoningen. Deze afspraken 

komen er op neer dat de corporaties 

dit instrument selectief en 

terughoudend inzetten. Belangrijker 

nog, de corporaties garanderen, dat er 

altijd voldoende betaalbare 

huurwoningen beschikbaar blijven. 

Ons is niets bekend van doorverkoop 

van voormalige corporatiewoningen 

aan huisjesmelkers, die deze op grote 

schaal kamergewijs verhuren. 

Overigens zien wij geen mogelijkheid 

het doorverkopen te voorkomen. 
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SP 148 123-

125 

 

9  5.a. Veilige ligplaatsen voor de 

recreatie varen. 

Hoeveel plaatsen, waar, welke 

voorzieningen en welk budget is hier 

voor beschikbaar?  (J.v.d.M) 

 

5b  Afval inzameling.9.5 

 Evenals bij de kadernota wordt er hier 

ook met geen woord gerept over het 

KCA 

Navraag heeft totnogtoe geen 

duidelijkheid verschaft. 

Ook de financiële kant is niet terug te 

vinden. ( J.v.de M.) 

 

 

5.c. Hoe regelt u   de besteding van de 

feitelijke bestemmingsreserve van 

€300.000 uit het  “Groene Zoom 

Fonds Schalkwijk” o.a het 

toegankelijk maken van het 

Heempark.  

Het totale bedrag is bestemd voor 

groen in schalkwijk. (jv.d.M) 

 

Een projectgroep is momenteel bezig 

te onderzoeken hoe Haarlem de 

recreatievaart kan stimuleren. Zie 

verder SZ/sport en recreatie. 

 

 

De gemeente kent twee systemen voor 

het inzamelen van KCA (Klein 

Chemisch Afval). Namelijk via het 

Milieuplein en via het Detailhandel 

Inzamelsysteem-systeem (DIS). De 

verwerking-, inzamel- en 

verpakkingkosten maken onderdeel uit 

van het product Exploitatie 

Milieustraat.  

 

In de brief van wethouder Divendal 

aan de commissie Beheer van 22 

februari 2007 staat dat één ton 

uitgetrokken wordt voor het 

verbeteren van de padenstructuur in 

het Heempark en twee ton voor de 

gemeentelijke bijdrage aan de 

uitvoering van het 

landschapsbeheerplan voor de 

Verenigde Polders. 

 

SP 149 67 3.1 Openbare gezondheidszorg 

3.minder (overmatig) alcoholgebruik 

en druggebruik door kinderen 

6. 1 Hoe realiseert de gewenste  

gedragverandering bij jongeren als 

voorlichting geen passende methodiek 

is zoals de GGD  opmerkt. ? 

6.2  Op elke wijze bevordert u de 

gewenste gedragsverandering  van 

leerlingen door een passend beleid op 

scholen  en instructie door GGD van 

leraren en ouders? 

 

toelichting  

Vanuit de GGD wordt opgemerkt dat 

voorlichting geen passende methodiek 

is als het om realiseren van gedrag 

verandering gaat. Wellicht is 

voorlichting en begeleiding  Docenten 

en ouders hoe het gedrag te 

veranderen van leerlingen, een 

begaanbare weg. 

 

Naast de voorlichting vanuit de 

GGD/HDK is er vanuit de 

Brijderstichting een aanvullend 

aanbod. In de eerste helft 2007 

bestond dit uit: het geven van 

gastlessen (16); aanwezigheid op 

ouderavonden (3); training van 

docenten (4); meewerken aan de 

landelijke canabiscampagne van het 

Trimbos-instituut. 

 

Voor de tweede helft 2007 werkt de 

Brijderstichting mee aan de landelijke 

campagne ‘NEE, ouders samen tegen 

alcoholschade’. De Brijder stuurt 

brieven aan scholen in het voortgezet 

onderwijs om hen te enthousiasmeren 

zodat de Brijder aanwezig is op 

ouderavonden (met als 

hoofdboodschap informatie over en 

het in gesprek gaan over het tegengaan 

van alcoholgebruik onder jongeren) 

SP 150 68 3.3 Beleidsveld 3.3 zorg en voorzieningen 

voor ouderen en gehandicapten  

 

7.1. Hoe wil men de ouderen bereiken 

die onzichtbaar zijn en eenzaam, door 

taal, en mentale problemen  

toelichting: Ouderen die  een aanvraag 

voor thuishulp hebben gedaan zijn 

zichtbaar? (so) 

Ouderen die een aanvraag voor 

huishoudelijke hulp hebben gedaan 

zijn in principe in beeld; door de brede 

functie van het loket komen hier veel 

ouderen in beeld. Voor andere 

ouderen is de functie van preventief 

huisbezoek een middel om deze in 

beeld te krijgen. Waarschijnlijk zal de 

formulierenbrigade die binnenkort van 



Fractie Nr. Blz 1 
Prg.

2 
Vraag 

 
Antwoord 
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 start gaat hieraan ook een bijdrage 

kunnen leveren. Overigens voert de 

HDK een onderzoek uit naar deze 

problematiek. Het is daarnaast onze 

verwachting dat het grotere accent op 

wijkgericht werken hierin van grote 

betekenis kan zijn. 

 

 

SP 151 104 7.3 8.1 Komt er een oorlichtingscampagne 

om migranten te befeiken die door 

pensioen tekorten aanspraak hebben  

op de bijstand of bijzondere bijstand 

als ze 65 + zijn, deze mensen te 

bereiken? (so)_ 

 

Hoe kan de gemeente als prestatie het 

aantal bijstandscliënten op 300 houden 

als er een veelvoud is van migranten 

met pensioentekorten en dito 

aanspraak  (so). 

 Komen er spreekuren , waarbij de 

formulieren- brigade mensen kan 

helpen die in aanmerking komen voor 

bijstand of bijzondere bijstand? (so) 

 

 

Wij onderzoeken of we met de SVB 

een bestandskoppeling tot stand 

kunnen brengen die inzichtelijk maakt 

welke mensen in Haarlem een 

pensioentekort op hun AOW hebben 

en dientengevolge wellicht voor 

aanvullende bijstand in aanmerking 

komen. De toename in aantal zal 

echter bescheiden zijn omdat veel 

mensen over andere 

pensioenvoorzieningen (uit arbeid) 

hebben of over vermogen beschikken 

dat eerst moet worden aangewend. 

SP 152 108 

ev 

8 Wanneer start u  de uitvoering van het 

project  voor een euro heen terug. Op 

koopavonden en zaterdag, zoals in 

coalitieakkoord  afgesproken? (pe) 

 

 

Vanwege complexiteit (o.a. drie 

concessieverleners op grondgebied 

van Haarlem) van het project zal het 

college pas in het 1
e
 kwartaal van 

2008 met het voorstel komen 

 

 

 

Toelichting: 

1) Verwijzing op naar de bladzijde van de begroting waarop de vraag betrekking heeft. 

2) Prg. (Programma): ingevuld indien bekend 
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Bijlage bij vragen en antwoorden n.a.v. de programmabegroting 2008-2012 
 

 

Bijlage bij antwoord 53 

1. Kan een overzicht gegeven worden van de stand van zaken per sector rond de taakstelling op 

gemeentelijk personeel sinds het coalitieakkoord?  

 

Stand van zaken personele taakstelling in 2007: 

 

Het verschil wordt in volgende jaren formatief ingehaald (zie volgende tabel). 

De formatiebesparing van 53,3 fte volgens het coalitieakkoord is inclusief  "20 fte schrappen 

vacatures en beperking externe inhuur" die eveneens in het Coalitieakkoord zijn genoemd. Ter 

vergelijking met de tabel in het coalitieakkoord is gerekend met een opbrengst per fte van 50.000. 

In de praktijk zal de opbrengst per fte lager zijn, gemiddeld 40.000, zie antwoord vraag 54.  

 

 

2. Blijft het aantal te verminderen  fte’s per sector (graag tabelletje) gelijk aan de opdracht het 

Coalitieakkoord, ook al is de gemiddelde loonsom verlaagd van 50 naar 40 duizend per fte? 

 

Antwoord: Het aantal te verminderen fte’s blijft nagenoeg gelijk (schatting 2 fte meer), zie tabel. 

 

De gegevens bij ‘coalitieakkoord’ zijn inclusief  "20 fte / 1 miljoen € : schrappen vacatures en 

beperking externe inhuur". 

 

In bovenstaande cumulatieve tabel is gerekend met een loonsomopbrengst per fte van 50.000 om 

een vergelijking te maken met de tabel uit het coalitieakkoord. In de praktijk zal de opbrengst per 

fte lager zijn, gemiddeld 40.000. Gerekend met deze lagere opbrengst is de bezuiniging per 2010: 

€ 6.212.00,-.  

Sector ft-reductie 2007 2.007 €

SBA 0,00 0

CS 0,51 25.500

FD 0,00 0

MO 3,23 161.500

PD 5,86 293.000

SB 12,80 640.000

SO 9,10 455.000

Totaal 31,5 1.575.000

Coalitieakk. 53,3 2.664.500

Verschil -21,8 -1.089.500

Sector 2007 fte 2.007 € 2008 fte 2.008 € 2009 fte 2.009 € 2010 fte 2.010 €

SBA 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0

CS 0,51 25.500 1,31 65.500 2,01 100.500 2,01 100.500

FD 0,00 0 14,56 728.000 20,97 1.048.500 27,35 1.367.500

MO 3,23 161.500 6,31 315.500 9,76 488.000 12,33 616.500

PD 5,86 293.000 13,41 670.500 28,50 1.425.000 36,15 1.807.500

SB 12,80 640.000 19,90 995.000 30,70 1.535.000 38,50 1.925.000

SO 9,10 455.000 21,90 1.095.000 31,50 1.575.000 39,00 1.950.000

Totaal 31,5 1.575.000 77,4 3.869.500 123,4 6.172.000 155,3 7.767.000

Coalitieakk. 53,3 2.664.500 86,6 4.329.000 119,9 5.993.500 153,2 7.658.000

Verschil -21,8 -1.089.500 -9,2 -459.500 3,5 178.500 2,1 109.000
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3. Kan tot slot in een separate tabel worden aangegeven hoe de taakstelling per sector per 1-1-2008 

wordt verdeeld over de nieuwe hoofdafdelingen, zodat de Raad de implementatie van de 

taakstelling (en haar prioriteitstelling daarin uit het Coalitieakkoord) goed kan blijven volgen? 

 

De bezuinigingen per sector zijn als volgt verdeeld over de hoofdafdelingen. 

 

Sector Jaarschijf  fte Hoofdafdeling

CS 2007 0,51

2008 0,30 Middelen en Services

0,50 Concenstaf

2009 0,70 Middelen en Services

Totaal 2010 2,01

FD 2007 0,00

2008 14,56 Middelen en Services

2009 6,41 Middelen en Services

2010 6,38 Middelen en Services

Totaal 2010 27,35

MO 2007 3,23

2008 3,08 Stadszaken

2009 2,12 Stadszaken

1,33 Stadsbedrijven

2010 1,57 Stadszaken

1,00 Stadsbedrijven

Totaal 2010 12,33

PD 2007 5,86

2008 5,55 Sozawe

2,00 Dienstverlening

2009 12,09 Sozawe

3,00 Dienstverlening

2010 5,65 Sozawe

2,00 Dienstverlening

Totaal 2010 36,15

SB 2007 12,80

2008 5,60 Wijkzaken

1,90 Stadszaken

2009 7,20 Wijkzaken

3,20 Stadszaken

2010 7,80 Wijkzaken

Totaal 2010 38,50

SO 2007 9,10

2008 8,80 Stadszaken

1,00 Stadsbedrijven

1,00 Middelen en Services

1,50 VVH

0,50 Concernstaf

2009 4,70 Stadszaken

2,40 Stadsbedrijven

1,50 Wijkzaken

1,00 VVH

2010 4,00 Stadszaken

1,00 Stadsbedrijven

2,50 VVH

Totaal 2010 39,00

Totaal 2010 155,34
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Bijlage bij antwoord 54: gemiddelde loonsom 

Onderstaande de gemiddelde loonsom van de gemeente Haarlem. 

Deze informatie is in het kader van de begrotingsscan ontvangen van het Ministerie van BZK   

 

 

 

 

Bijlage bij antwoord 72: Lasten en baten programma 3 

 

 

 

Bijlage bij antwoord 98: onderbouwing kostenraming afvalstoffenheffing / Reinigingsrecht 2008 
 

Kostenonderbouwing afvalstoffenheffing / Reinigingsrecht 2008 

product 090501 huishoudelijk afval, incl. inkomsten reinigingsrecht  13.336 

bij: aandeel in vegen 090502 (32,5%) 970 

bij: perceptiekosten  337 

bij: btw (vast bedrag) 618 

bij: verrekening stand egalisatievoorziening jaarrekening 2006 206 

Totaal  15.467 

Kwijtschelding 1.001 

Totale kosten incl. kwijtschelding 16.468 

  

Geraamde opbrengst begroting 2008 -16.195 

Onderdekking / te verrekenen met egalisatievoorziening – tarief 2009 273 
 

 

Beleids- Rekening Begroting

veld 2006 2007 2008

Lasten (exclusief mutaties reserves)

3.1 Openbare gezondheidszorg 13.644 15.407

3.2 Maatschappelijke opvang 1.325 1.350

3.3 Zorg en voorzieningen ouderen en gehandicapten 23.377 25.367

Totaal lasten 26.486 38.346 42.124

Baten (exclusief mutaties reserves)

3.1 Openbare gezondheidszorg 8.825 10.395

3.2 Maatschappelijke opvang 18 18

3.3 Zorg en voorzieningen ouderen en gehandicapten 2.052 2.093

Totaal baten 14.453 10.895 12.506

Totaal saldo exclusief mutaties reserves 12.033 27.451 29.618

Toevoeging aan reserves 1.000 0 0

Onttrekking aan reserves 100 950 50

Saldo inclusief mutaties reserves 12.933 26.501 29.568

Programma 3 Zorgzame samenleving

2007

Groep

 gemiddeld 

aantal fte's per 

1000 inwoners

standaardd

eviatie

laagste 

waarneming

hoogste 

waarneming

gemiddelde 

loonsom per fte

laagste 

waarneming

hoogste 

waarneming

gemeente: Haarlem 11,68                 38.666 

selectiegroep 9,90 3,1 5,7 13,0                 40.178                 38.473                 41.836 

groottegroep: 100000 - 150000 9,6 2,3 5,7 13,0                 39.998                 37.578                 42.611 

sociale structuur - 

centrumfunctie: matig - sterk 9,2 1,7 5,7 13,0                 39.190                 37.333                 42.327 

Vergelijk fte's en loonsom met selectiegemeenten, inwonergroottegroep en sscf-groep
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Bijlage voor antwoord op vraag 98 

 
 

Overzicht belangrijkste tarieven Tarief in € Opbrengst x € 1.000 

 2006 2007 2008 2007 2008 

OZB (per € 2.500 waarde)  

- Eigenaar Woning 

- Eigenaar Niet-woning 

- Gebruiker Niet-woning 

 

2,31 

3,90 

3,13 

 

2,23 

3,78 

3,03 

 

n.n.b. 

n.n.b. 

n.n.b. 

22.515 23.739 

Rioolrecht 

- eigendom 

- klein eigendom 

- tariefswijziging in % t.o.v. vorig jaar 

 

98,00 

42,02 

3% 

 

102,44 

43,92 

4,5% 

 

104,48 

44,80 

2% 

7.773 7.928 

Afvalstoffenheffing / Reinigingsrecht 

- eenpersoonshuishoudens 

- meerpersoonshuishoudens 

- tariefswijziging in % t.o.v. vorig jaar 

Reinigingsrecht  

- per 40 liter zak 

- tariefswijziging in % t.o.v. vorig jaar 

 

159,90 

265,52 

0% 

 

 

54,74 

1% 

 

164,07 

272,36 

2,6% 

 

 

55,29 

1% 

 

167,35 

277,81 

2% 

 

 

n.n.b. 

 

15.878 16.195 

Hondenbelasting 

- tarief eerste hond 

- tarief tweede honden 

- tarief derde honden 

- tarief vierde en volgende hond 

- tariefswijziging in % t.o.v. vorig jaar 

(eerste hond) 

 

68,57 

112,08 

148,20 

148,20 

2,5% 

 

69,25 

113,71 

149,69 

149,69 

1% 

 

76,00 

129,00 

233,00 

442,00 

9,7% 

450 534 

Toeristenbelasting 

- Hotelovernachting 

- Overnachting camping  

 

1,90 

0,80 

 

1,90 

0,80 

 

1,90 

0,80 

430 439 

Totale opbrengst    47.046 48.835 

 

 

Bijlage voor antwoord op vraag 142 
 

Heffing Vrijstelling 

 Kwijt 

schelding  KWS 2007 

Begraafrechten nvt nvt   

Brandweerrechten nvt nvt   

Havengelden beperkt nvt   

Hondenbelasting 

nuttige 

honden 

Ged. kws 

mogelijk +/- € 12.000 

Leges wettelijke 

GPK + Woon 

verg  < € 5.000 

Marktgelden nvt Nvt   

OZB wettelijke nvt   

Parkeerbelastingen nvt nvt   

Precariobelasting wettelijke nvt   

Afvalstoffenheffing nvt 

Volledig kws 

mogl +/- € 950.000 

Reinigingsrecht nvt nvt   

Rioolrecht nvt nvt   

Toeristenbelasting nvt nvt   
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Erratum bij ‘Programmabegroting 2008-2012 Gemeente Haarlem’ 
 

 

 

Pagina 20  

In de tabel boven aan deze pagina is in de kolom raming 2010 een onjuist bedrag weergegeven bij  

"omvang algemene reserve in miljoenen"; dit moet zijn 22,1. 

 

Pagina 65  

Tekstvak onder de titel: Afdeling(en) ‘Stadszaken’ moet zijn ‘Stadszaken en Dienstverlening’. 

 

Pagina 69  

In de tabel onder aan de pagina is een deel van de cijfers per ongeluk niet afgedrukt en zijn de cijfers 

in de kolom rekening 2006 weergegeven in de kolom begroting 2007. 

De juiste tabel ziet er als volgt uit: 
 
 

Beleids-

veld 

Programma 3 Zorgzame samenleving 
Rekening Begroting 

2006 2007 2008 

 Lasten (exclusief mutaties reserves)     

      

3.1 Openbare gezondheidszorg  13.644 15.407 

3.2 Maatschappelijke opvang  1.325 1.350 

3.3 Zorg en voorzieningen ouderen en gehandicapten  23.377 25.367 

 Totaal lasten 26.486 38.346 42.124 

     

 Baten (exclusief mutaties reserves)    

     

3.1 Openbare gezondheidszorg  8.825 10.395 

3.2 Maatschappelijke opvang  18 18 

3.3 Zorg en voorzieningen ouderen en gehandicapten  2.052 2.093 

 Totaal baten 14.453 10.895 12.506 

     

 Totaal saldo exclusief mutaties reserves 12.033 27.451 29.618 

     

 Toevoeging aan reserves 1.000 0 0 

 Onttrekking aan reserves 100 950 950 

 Saldo inclusief mutaties reserves 12.933 26.501 29.568 

 

Invest. 
nummer Omschrijving investering 

Investering 
2008 

    

 N.v.t.  

 
 
 

Pagina 109  

Tekstvak onder de titel: (Coördinerende) Portefeuille(s) ‘Sociale Zaken’ moet zijn: ‘Verkeer- en 

Vervoersbeleid.’ 

Afdeling(en) ‘Sociale Zaken en Werkgelegenheid’ moet zijn: ‘Wijkzaken’. 

 

Pagina 117  

Tekstvak onder de titel: Afdeling(en) ‘Wijkzaken’ moet zijn: ‘Wijkzaken en Stadszaken’. 
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Pagina 139  

In de tabel zijn de jaartallen in de kolom ‘Tarief in €’ onjuist.  

De OZB (per € 2.500 waarde) bij ‘gebruiker Niet-woning’ in de eerste kolom moet zijn 3,13. 

De juiste tabel ziet er als volgt uit: 
 

Overzicht belangrijkste tarieven 

0.1 Tarief in € 
Opbrengst x € 1.000 

 2006 2007 2008 2007 2008 

OZB (per € 2.500 waarde)  
- Eigenaar Woning 
- Eigenaar Niet-woning 
-     Gebruiker Niet-woning 

 
2,31 
3,90 
3,13 

 
2,23 
3,78 
3,03 

 
n.n.b. 
n.n.b. 
n.n.b. 

22.515 23.739 

Rioolrecht 
- eigendom 
- klein eigendom 
-     tariefswijziging in % t.o.v. vorig jaar 

 
98,00 
42,02 

3% 

 
102,44 
43,92 
4,5% 

 
104,48 
44,80 

2% 

7.773 7.928 

Afvalstoffenheffing / Reinigingsrecht 
- eenpersoonshuishoudens 
- meerpersoonshuishoudens 
- tariefswijziging in % t.o.v. vorig jaar 

Reinigingsrecht  
- per 40 liter zak 
- tariefswijziging in % t.o.v. vorig jaar 

 
159,90 
265,52 

0% 
 

54,74 
1% 

 
164,07 
272,36 

2,6% 
 

55,29 
1% 

 
167,35 
277,81 

2% 
 

56,40 
2% 

15.878 16.195 

Hondenbelasting 
- tarief eerste hond 
- tarief tweede honden 
- tarief derde honden 
- tarief vierde en volgende hond 
-     tariefswijziging in % t.o.v. vorig jaar (eerste hond) 

 
68,57 

112,08 
148,20 
148,20 

2,5% 

 
69,25 

113,71 
149,69 
149,69 

1% 

 
76,00 

129,00 
233,00 
442,00 

9,7% 

450    534 

Toeristenbelasting 
- Hotelovernachting 
- Overnachting camping  

 
1,90 
0,80 

 
1,90 
0,80 

 
1,90 
0,80 

430 439 

Totale opbrengst    47.046 48.835 

 

 

Pagina 163  

In de onderste tabel is in de derde kolom een onjuist jaar vermeld. 

Nationaal restauratiefonds per 31-12-2006 moet zijn 3. 

De juiste tabel ziet er als volgt uit: 
 
Gegarandeerde leningen  

(x  € 1 miljoen) 

Per 31-12-2006 

(rekening 2006) 

Per 31-12-2007 

(prognose 2007) 

Per 31-12-2008 

(begroting 2008) 

Particuliere woningbouw 925 1053 1.070 

Woningcorporaties 622 620 630 

Zorgssector 17 19 16 

Culturele instellingen 3 2 2 

Nationaal restauratiefonds 3 3 3 

Totaal gegarandeerde leningen 1.570 1694 1.721 

 

 

Pagina 191  

In besluitpunt 1.c is de tekst ‘aan de algemene reserve’ weggevallen. De volledige tekst moet zijn: een 

jaar eerder (2010 in plaats van 2011) te stoppen met de toevoeging van de bij het coalitieakkoord 

afgesproken jaarlijkse toevoeging van € 1,25 miljoen aan de algemene reserve, onder de conditie dat 

op het moment dat blijkt dat deze toevoeging toch mogelijk is (op begroting- of rekeningbasis) dit 

alsnog zal gebeuren. 

 

Pagina 191  

In besluitpunt 7 en 8 wordt verwezen naar bijlage 5.6, dit moet zijn bijlage 5.5. 
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Pagina 209  

In de tabel "Overige bestemmingsreserves" is de reserve van de rekenkamercommissie (20) 

opgenomen onder programma 10 ‘Financiën en algemene dekkingsmiddelen’. De reserve moet staan 

onder programma 1 ‘Burger en bestuur’. 
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