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In de financiële verordening is vastgelegd dat de raad met het vaststellen van de 
begroting de totale lasten en totale baten per beleidsveld autoriseert. Daarnaast 
autoriseert de raad met het vaststellen van de begroting de investeringen die zijn 
opgenomen in het investeringsplan.

Behandelvoorstel voor
commissie

Volgens de behandelwijze, zoals opgenomen in de P&C kalender 2018, wordt de 
programmabegroting niet behandeld in de commissies.

De programmabegroting incl. bijlagen is 27 september gepresenteerd aan de raad. 
Tot en met 9 oktober 12.00 uur kunnen raadsleden technische vragen stellen, die 
uiterlijk donderdag 18 oktober worden beantwoord.

Relevante eerdere
besluiten

Waar relevant is dit opgenomen in de tekst van de programmabegroting.

Besluit College
d.d. 25 september 2018

1. het college stelt het voorstel aan de raad vast.
2. het college besluit voorts Gebiedsopgaven en de Gebiedsprogramma's vast te 

stellen

de secretaris, de burgemeester,
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Besluit Raad
d.d. ...Q.g.NOV 2018
(wordt ingevuld door de 
griffie)

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit:

1. De raad stelt het begrotingskader en de financiële meerjarenraming 2019-2023 
uit deel 1 van de programmabegroting vast, met inbegrip van de financiële 
gevolgen van:

a. De Meicirculaire 2018;
b. De financiële ontwikkelingen die van invloed zijn op de 

meerjarenbegroting, maar geen onderdeel uitmaakten van de Kadernota 
2018.

2. De raad stemt in met:
a. De aanvullende voorstellen inclusief de financiële consequenties uit deel 1 

van de programmabegroting. De financiële consequenties van de 
besluiten als genoemd onder 2a aanvullend te ramen ten opzichte van de 
primaire Programmabegroting 2019-2023, waarvan € 1.865.000 ten laste 
van de algemene middelen en € 160.000 ten laste van de reserve groei 
van de stad voor 2019;

b. De invulling van de taakstelling conform de paragraaf Bezuinigingen 
(paragraaf 1.8).

3. De raad stelt het Investeringsplan 2019-2023 (bijlage 5.1) vast, inclusief de 
meerjarig geraamde kosten van tijdelijke huisvesting onderwijs, conform deel 1 
van de programmabegroting.

4. De raad stelt de geformuleerde doelen en prestaties voor 2019 uit deel 2 van de 
programmabegroting vast.

5. De raad autoriseert de baten en lasten op beleidsveldniveau, uit deel 2 van de 
programmabegroting per beleidsveld bij 'Wat mag het kosten?'.

6. De raad stelt de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves voor 2019 vast 
(bijlage 5.9).
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7. De raad geeft het college de opdracht op basis van het VNG rapport 
onderzoeken op basis van de paragraaf Duurzaamheid (paragraaf 1.3);

a. Welke doelstellingen voor de gemeente Haarlem van materieel belang zijn 
en op welke selectie van doelstellingen de gemeente zich wil richten;

b. Op welke wijze dit hogere afwegingskader kan worden vertaald naar een 
praktisch toepasbaar, betrouwbaar en relevant integraal afwegingskader 
voor beleidsdocumenten en de begroting en verantwoording.

8. De raad neemt kennis van:
a. De beleidsmatige ontwikkelingen (paragraaf 1.1);
b. De paragraaf Groei van Haarlem 10.000 / 2025 (paragraaf 1.2), waarin de 

focus van het programma wordt aangescherpt op basis van het 
coalitieprogramma Duurzaam doen (onder andere een verhoging van de 
ambitie van het aantal te bouwen woningen van 7.500 naar 10.000 in 
2025);

c. De paragraaf Duurzaamheid (paragraaf 1.3);

d. De gebiedsgerichte vertaling van de programma's (paragraaf 1.4);

e. De toelichting op de programma's en beleidsvelden (deel 2);
f. De ontwikkeling van de woonlasten en de tariefstructuur van de 

toeristenbelasting (paragraaf 3.2);

g. De paragrafen uit deel 3 van de programmabegroting; met de 
kanttekening dat de tarieven lokale heffingen in november 2018 bij de 
belastingvoorstellen door de gemeenteraad worden vastgesteld;

h. De vernieuwde bijlage 5.8 Incidentele lasten en baten waarin in één 
oogopslag de structurele lasten en baten per programma per jaar zijn 
gepresenteerd, waaruit het structureel evenwicht blijkt.
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1. Inleiding

Het college legt de Programmabegroting 2019-2023 ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad 
van Haarlem.

De Programmabegroting 2019-2023 is de verdere uitwerking van de financiële kaders die bij de 
Kadernota 2018 zijn vastgelegd.

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor conform het bij Besluit Raad geformuleerde ontwerpbesluit op de 2e 
pagina te besluiten. Het college stelt de raad voor de Programmabegroting 2018-2022 vast te stellen. 
(Omwille van de leesbaarheid is het voorstel van het college aan de raad hier niet integraal 
herhaald).

3. Beoogd resultaat
In de Programmabegroting 2019-2023 zijn de maatschappelijke effecten, doelen en prestaties van 
het college en de raad vastgelegd. Deze zijn in financiële zin vertaald. Bij deze vertaling zijn de 
consequenties van moties en amendementen die aangenomen zijn bij de Kadernota 2018 verwerkt 
alsmede de financiële ontwikkelingen sinds de kadernota en de voorlopige uitkomsten van de 
Bestuursrapportage 2018 meegenomen.

4. Argumenten
Er wordt een financieel sluitende begroting ter vaststelling aangeboden voor de jaren 2019 tot en 
met 2021. Uit bijlage 5.8 van de begroting blijkt ook dat de structurele baten hoger zijn dan de 
structurele lasten. Het begrotingsjaar 2019 sluit met een batig saldo van € 3,9 miljoen. Rekening 
houdend met de structurele lasten van de Bestuursrapportage 2018 en de financiële consequenties 
van de aanvullende voorstellen resteert een positief saldo van € 624.000. Voorgesteld wordt de 
positieve begrotingssaldi van 2019 en 2020 toe te voegen aan de algemene reserve en het nadeel 
van 2021 te dekken door een onttrekking aan de Algemene reserve. De Algemene reserve blijft 
daarmee op hetzelfde niveau. De meerjarenbegroting is samengevat in onderstaande tabel:
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Financiële ontwikkeling
Programmabegroting 2019-2023 2019 2020 2021 2022 2023

Meerjarenraming 2019-2023, zoals 
vermeld op pagina 48 van de Kadernota
2018

0 n 0 n 0 n 0 n 229 n

Meicirculaire (2018/362302) 479 n 786 n 1.138 n 3.554 n -1.037 v

Autonome ontwikkelingen -1.383 v -1.438 V -1.688 v -1.688 V -1.688 V

Consequenties IP inci. tijdelijke huisvesting -3.060 v -609 V 1.273 n 1.416 n 936 n

Programmabegroting 2019-2023 -3.964 V -1.261 V 723 n 3.282 n -1.560 v

Structurele doorwerking
Bestuursrapportage 2018

1.601 n 72 n 72 n 197 n 197 n

Sub-totaal -2.363 v -1.189 V 795 n 3.479 n -1.363 V

Aanvullende voorstellen 1.739 n 282 n 326 n 370 n 370 n

Uitkomst Meerjarenraming incl. 
aanvullende voorstellen en 
Bestuursrapportage 2018

-624 V -907 V 1.121 n 3.849 n -993 v

dotatie aan Algemene reserve
624 n 907 n

onttrekking Alg. reserve -1.121 V

Uitkomst Meerjarenraming incl. 
autonome ontwikkelingen 0 V 0 v 0 n 3.849 n -993 V

Alle inhoudelijke voorstellen die in deze programmabegroting worden gedaan en waarover 
besluitvorming gewenst is door de raad worden toegelicht in de programmabegroting. Daarvan 
maken argumenten en risico's/kanttekeningen deel uit.

5. Risico's en kanttekeningen

N.v.t

6. Uitvoering
De programmabegroting incl. bijlagen is 27 september toegestuurd aan de raad. Tot en met 9 
oktober kunnen raadsleden technische vragen stellen, die uiterlijk 18 oktober worden beantwoord.

7. Bijlagen
1. Programmabegroting 2019-2023
2. Bijlagen bij Programmabegroting 2019-2023 (inclusief Investeringsplan 2019-2023)
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