
Christenunie

Motie: 'Meer financiën in de begroting'

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op maandag 9 november, woensdag 11 
november en donderdag 12 november 2015, in beraadslaging over de ‘Begroting 2016’;

Constaterende dat,

De raad met de vaststelling van de kadernota de kaders voor de begroting vaststelt;
De raad de wettelijke taak heeft om jaarlijks voor alle taken en activiteiten van de 
gemeente de begroting vast te stellen, waarin de bedragen zijn opgenomen die hij 
daarvoor beschikbaar stelt;
De raad conform de eigen financiële verordening met het vaststellen van de begroting de 
totale lasten en de totale baten per beleidsveld autoriseert;
Een beleidsveld een pakket van 66 miljoen euro aan lasten kan bevatten;
De begroting per beleidsveld voornamelijk een analyse geeft van de verschillen in lasten 
en baten ten opzichte van het voorgaande begrotingsjaar;

Overwegende dat,

De begroting de financiële uitwerking van de kadernota is en dat deze koppeling overal 
inzichtelijk dient te zijn;
De begroting aan alle taken en activiteiten van de gemeente bedragen koppelt en dus 
zodanig opgesteld dient te worden dat deze bedragen inzichtelijk zijn gemaakt;
De raad voor een goede afweging van te begroten lasten en baten op beleidsveldniveau 
meer inzicht dient te hebben in de begroting dan alleen de grote en abstracte financiële 
pakketten tot wel 66 miljoen euro, zoals nu gepresenteerd in het overzicht van baten en 
lasten op pagina 194 t/m 198 van de begroting;
De begroting een zelfstandig leesbaar document zou moeten zijn dat niet alleen de 
verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar laat zien, maar voor elk beleidsveld een 
beschrijving geeft van de belangrijkste componenten en de financiële uitwerking 
daarvan;

Besluit dat:

De begroting een duidelijke en zichtbare koppeling met de kadernota moet bevatten;
De begroting inzicht moet geven in de besteding van de middelen voor alle taken en 
activiteiten van de gemeente voor een weloverwogen vaststelling door de raad op 
beleidsveldniveau;
De begroting een zelfstandig leesbaar document moet zijn, waarin de beleidsvelden 
financieel gedetailleerd zijn uitgewerkt (tabellen) ondersteund door een tekstuele 
beschrijving van de belangrijkste componenten;
De begroting bij elke bestemmingsreserve het doel ervan moet beschrijven en een 
meerjarige planning moet geven van stortingen en onttrekkingen;

Verzoekt het college:

Bovenstaande te verwerken in het voorstel voor ‘de richtlijnen van de begroting 2017' 
en dit conform de raadsjaaragenda ter bespreking aan te bieden aan de commissie 
bestuur voor behandeling in mei 2016.

...en gaat over tot de orde van de dag.
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Amendement: 'Geen regel, geen handhaving - het alternatief
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op maandag 9 november, woensdag 11 
november en donderdag 12 november 2015, in beraadslaging over de 'Begroting 2016';

Constaterende dat,

Bij de behandeling van de begroting 2015 het amendement 'Geen regel, geen 
handhaving' is aangenomen;
Uit de Opinienota ‘Minder regels, minder handhaving’ en de gedachtewisseling door 
de raadsleden tijdens de raadsmarkt over dit onderwerp blijkt dat 'het niet 
realistisch is om de volledige bezuiniging van 8 ton te halen uit 'minder regels, 
minder handhaving';
Het college daarom 'een alternatief bezuinigingsvoorstel' aan de raad heeft 
aangeboden;

Overwegende dat,

Het alternatieve bezuinigingsvoorstel van het college gedeeltelijk door de 
gemeenteraad wordt overgenomen;
Een afvaardiging vanuit de commissie bestuur op hoofdlijnen tot een voorstel is 
gekomen om regelgeving uit de APV te schrappen, dat nog uitgewerkt en financieel 
doorgerekend moet worden;
Een definitief meerjarig alternatief bezuinigingsvoorstel betrokken zal worden bij de 
algemene 'herijking' in 2016;
Het incidentele tekort in 2016 kan worden gedekt door de algemene reserve, nu de 
ratio weerstandsvermogen 1,8 bedraagt en daarmee als 'ruim voldoende’ is 
gekwalificeerd;

Besluit:

Het alternatieve bezuinigingsvoorstel als volgt in te vullen (bedragen x 1000):

Voorstellen 2016 2017 2018 2019 2020
1. APV bepalingen fvoorstel college) -3 -3 -3 -3 -3
2. Digitalisering handhaving fvoorstel college) -63 -63 -63 -63 -63
3. Verminderen budget Actieprogramma fvoorstel college) -150 -150 -150 -150 -150
4. Verhogen netto opbrengst precario fvoorstel college) -100 -100 -100 -100 -100
5. Ondersteunende taken VTH fvoorstel college) -33 -33 -33 -33 -33
6. Stroomlijnen parkeervergunningen fvoorstel college) -47 -47 -47 -47 -47
Subtotaal -396 -396 -396 -396 -396
7. APV bepalingen fvoorstel commissie bestuur) p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
8. Dekking frictie bovenformatieven p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
9. Alternatieven algemene herijking p.m. p.m. p.m. p.m.
10. Onttrekking algemene reserve p.m.
Totaal -800 -800 -800 -800 -800

Het eventuele tekort in het jaar 2016 incidenteel te dekking door een onttrekking 
aan de algemene reserve en het eventuele meerjarig tekort voorts te betrekken bij 
de algemene herijking in 2016;

...en gaat over tot de orde van de dag.


