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Geachte leden van de gemeenteraad, 

Hierbij bied ik u het informatiedocument aan met ‘factsheets’. De factsheets zijn 
een informatiebron voor (nieuwe) raadsleden. Tevens kunnen ze van dienst zijn 
bij het opstellen van een coalitieprogramma voor de periode 2018 – 2022.

Voor de factsheets is gebruik gemaakt van reeds beschikbare informatie 
(cijfers, statistieken en vastgesteld beleid). De informatie wordt gecomprimeerd 
weergegeven met digitale verwijzingen naar brondocumenten. 
Op korte termijn ontvangt u ook een financieel afwegingsdocument. Dit 
document is nog in afwachting van de circulaire van het Rijk. Het document 
zal het huidige inzicht op de verwachte ontwikkeling van het begrotingskader 
bevatten en geeft hoofdafwegingen weer voor de nieuwe bestuursperiode met 
betrekking tot investeringen, schulden, het sociaal domein en het sluitend maken 
van de meerjarige begroting.

Onderwerpen en samenhang
De factsheets gaan over een aantal maatschappelijk en politiek relevante 
ontwerpen. Deze factsheets bevatten feitelijke en openbare informatie. Diverse 
factsheets bevatten dilemma’s die vragen om een bestuurlijke keuze. Er zijn geen 
nieuwe ambities en beleidswensen opgenomen.

De onderwerpen kunnen ook op verschillende manieren geordend worden. 
In het toegevoegde overzicht is dat gedaan, bijvoorbeeld naar de indeling van 
de programmabegroting, maar ook naar samenhang op een thema. Vier grote 
thema’s zijn’ Groei van de Stad’, ’Financiën en schuldpositie’, ‘ Bestuursstijl’,  
‘Duurzaamheid’ en de ‘Reserve sociaal domein’. 

Deze (of andere  samenhang) tussen onderwerpen kan invloed hebben op een 
portefeuille-indeling of op bestuurlijke coördinatie. Ook het gebiedsgericht 
werken door de organisatie kan hier een rol in spelen.

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden.
Bezoekadres: Grote Markt 2, Haarlem
Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem   
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Bijna alle factsheets bevatten een dilemma dat vraagt om een bestuurlijke keuze. 
Andere factsheets zijn ‘ter informatie’ toegevoegd. Dat betekent niet dat deze 
onderwerpen minder belangrijk zijn. Maar veelal heeft daar al eerder bestuurlijke 
besluitvorming over plaatsgevonden, hoeft er nu niet over te worden besloten of 
is het niet aan het Haarlemse gemeentebestuur om daarover te beslissen. Er zijn 
geen nieuwe ambities en beleidswensen in de factsheets opgenomen.

Besturen vraagt om een lange termijn visie
Een aantal thema’s heeft een beduidend langere looptijd dan de vier jaar 
van een bestuursperiode, zoals de groei van de stad of de energietransitie en 
verduurzaming. De (Haarlemse uitwerking van) de trendstudie van Platform 
31 geeft ook een beeld van ontwikkelingen op de langere termijn. Zie de 
desbetreffende factsheet. Het is van belang de consequenties voor die langere 
termijn in de afwegingen mee te nemen.

Haarlem is onderdeel van een groter geheel
Een aantal ontwikkelingen en uitdagingen waar Haarlem voor staat zijn niet 
(alleen) binnen de grenzen van de gemeente op te lossen. De gemeente werkt 
daarom samen in een aantal verschillende verbanden, zoals gemeenten (Zuid-)
Kennemerland en de Metropoolregio Amsterdam). Ook lobbyt Haarlem zelf 
of met anderen (VNG, G32) om invloed uit te oefenen en om cofinanciering 
te organiseren, bijvoorbeeld bij het Rijk of in Europa. Dit komt terug in de 
factsheets Europa en MRA.

De gemeentelijke organisatie
Er zijn ook factsheets opgenomen over de ontwikkeling van de ambtelijke 
organisatie en de keuze voor gebieds- en programmagericht werken. Dit is nauw 
verbonden met het concept overheidsparticipatie. Het doel is meer en beter onze 
maatschappelijk effecten te bereiken, slagkracht, versnelling van de uitvoering en 
een organisatie die snel en flexibel op de vraag van de bewoners, ondernemers en 
(maatschappelijke) organisaties kan inspelen.

Wilt u meer informatie?
In de factsheets zijn links opgenomen naar brondocumenten. Mocht u behoefte 
hebben aan verdere verdieping dan kunt u contact opnemen met Frank van 
Hattem (fdjhattem@haarlem.nl) en Astrid de Groot (agroot@haarlem.nl).

Ik hoop dat dit een goede informatiebron voor u en nieuwe raadsleden blijkt 
te zijn en dat u helpt bij het maken van gefundeerde politieke keuzen voor de 
nieuwe bestuursperiode.

Hartelijke groet,

J. Scholten
Gemeentesecretaris
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Onderwerp Cluster Thema Afweging financieel 
kader

Afweging / 
Kennis 

Groei van de stad 
Groei van de stad Overkoepelend Groei van de stad ja Informatie
Toekomstvisie Overkoepelend Groei van de stad ja (onder deel groei) Informatie
Bouwopgave en ontwikkelzones Overkoepelend Groei van de stad ja (onder deel groei) Informatie
Gebiedsopgaven Overkoepelend Informatie
Sociaal domein

Transformatie sociaal domein Sociaal Financiën ja (onder deel SD) Afweging
Sociaal wijkteam en Centra voor 
jeugd en gezin

Sociaal Afweging

Opvang, wonen en herstel Sociaal Informatie
Sociale basis Sociaal Afweging
Onderwijshuisvesting Sociaal Groei van de stad ja (onder deel groei) Informatie
Sportaccommodaties Sociaal Groei van de stad Afweging
Jeugdhulp Sociaal Financiën ja (onde rdeel SD) Afweging
Werk en Inkomen Sociaal Financiën ja Afweging
Fysiek

Omgevingswet Fysiek Bestuursstijl en 
Groei van de stad 

Afweging

Duurzaamheid en circulaire 
economie

Fysiek Duurzaamheid Afweging 

Structuurvisie Openbare Ruimte Fysiek Groei van de stad ja Afweging
Groen Fysiek Groei van de stad Informatie
Funderingsproblematiek Fysiek Informatie
Koepel Fysiek Informatie
Economie Fysiek Groei van de stad Afweging
Mobiliteit Fysiek Groei van de stad Afweging
Parkeren bij nieuwbouw Fysiek Groei van de stad ja (onder deel groei) Afweging
Parkeren Fysiek Groei van de stad ja (onder deel groei) Afweging
Fietsparkeren Fysiek Groei van de stad Afweging
Parkeerfonds Fysiek Groei van de stad Afweging
Toerisme, recreatie en cultuur Fysiek Afweging
Erfgoed Fysiek Afweging
Beheer en onderhoud Fysiek ja Afweging
P&C en financiën

Gezonde financiële positie Burger, bestuur 
en veiligheid

Financiën ja Afweging

Schulden Burger, bestuur 
en veiligheid

Financiën ja (onder deel groei) Afweging

Woonlasten Burger, bestuur 
en veiligheid

Financiën ja Afweging

Gemeentefonds Burger, bestuur 
en veiligheid

Financiën Informatie

Overhead Burger, bestuur 
en veiligheid

Informatie

Overzicht



Onderwerp Cluster Thema Afweging financieel 
kader

Afweging / 
Kennis 

Bestuur en veiligheid
Informatiesamenleving Burger, bestuur 

en veiligheid
Organisatie Informatie

Overheidsparticipatie Burger, bestuur 
en veiligheid

Bestuursstijl Afweging

Verbonden partijen Burger, bestuur 
en veiligheid

Bestuursstijl Afweging

Veiligheid, vergunningen, toezicht, 
handhaving

Burger, bestuur 
en veiligheid

Informatie

Trendstudie 2018 en verder Burger, bestuur 
en veiligheid

Informatie

Metropoolregio Amsterdam Burger, bestuur 
en veiligheid

Bestuursstijl Informatie

Europa Burger, bestuur 
en veiligheid

Bestuursstijl Informatie

Organisatieontwikkeling
Gebiedsgericht en Programmatisch 
werken

Burger, bestuur 
en veiligheid

Bestuursstijl Informatie



Groei van de stad



 8  Groei van de stad | Groei van de stad

Groei van de stad
Programma/beleidsveld: Duurzame stedelijke vernieuwing /  
Duurzame stedelijke ontwikkeling

Wat is het kernvraagstuk?
Het CBS voorspelt dat Haarlem in 2040 tussen de 
177.000 en 204.000 inwoners heeft. Het midden van de 
betrouwbaarheidsinterval ligt op zo’n 190.000. Wat voor 
scenario’s zijn hierbij denkbaar die ook die een 
antwoord geven op de vraag welke stad willen wij zijn 
en waar de grens voor de groei ligt die Haarlem kan 
accommoderen. Het gaat hierbij niet alleen om ruimte-
lijk fysieke ingrepen, maar ook de sociale cohesie in de 
stad. De groei van het aantal inwoners zal hierbij gelijke 
tred moeten zien te houden met de aanwezigheid van 
voorzieningen en de leefbaarheid van de stad in het 
algemeen. 
De vraag is welke groei Haarlem aan kan zonder in te 
boeten aan kwaliteit en leefbaarheid of moeten er 
concessies worden gedaan om groei te faciliteren. En 
wat de groei van de stad betekent voor de inpassing van 
de diverse voorzieningen (wensen en claims) en voor het 
gebruik van de huidige financieringsmodellen. 
Op onderdelen liggen er visies klaar: Toekomstvisie, 
Woonvisie, Ontwikkelstrategie, Strategisch huisvestings-
plan onderwijs, Agenda van de sport, Economische 
agenda, Structuurvisie openbare ruimte, Routekaart 
duurzaamheid, Klimaatadaptatie agenda en Ontwikkel-
zones. Echter, het is de kunst om deze beleidskaders 
inhoudelijk goed op elkaar te laten aansluiten. De 
realisatie van deze visies vraagt om een uitvoeringsa-
genda die nauw moet worden gekoppeld aan de groei 
van de stad. 

Toelichting
Het aantal inwoners van Haarlem en de regio (MRA en 
Zuid Kennemerland) groeit in de komende jaren 
gestaag. In de metropool regio is daarom afgesproken 
om samen tot het jaar 2040 230.000 woningen te 
realiseren. Haarlem gaat ervan uit dat het aandeel 
hierbinnen tot 2040 kan oplopen tot 15.000 toe te 
voegen woningen. De Woonvisie gaat uit van 7.500 extra 
woningen, waarvan 1.900 sociale huur, tot en met 2015. 

De ontwikkelingen in de regio (Zuid Kennemerland en 
MRA) zijn nauw met elkaar verbonden. Het gaat hierbij 
niet alleen om de functie wonen maar ook de energie 

transitie, de arbeidsmarkt, de leefbaar- en bereikbaar-
heid zijn onderwerpen die hier een rol spelen. 
Bij de behandeling van de Kadernota 2017 is door de 
raad het belang naar voren gebracht om na te denken 
over de effecten van de groei van de stad die zich nu en 
straks voordoet en hoe hier in de komende jaren in 
samenspraak met de stad op kan worden geanticipeerd. 
Het accommoderen van de te verwachten groei is voor 
Haarlem een grootschalige stedelijke ontwikkeling. 
Veranderingen, toevoegingen moeten worden gevonden 
door inbreiding binnen de bestaande wijken van de stad. 
Het merendeel van de Haarlemse woningbouwopgave 
wordt gerealiseerd in de acht ontwikkelzones. Met name 
in deze zones zal Haarlem in de toekomst de groei 
(woningen en voorzieningen) in eerste instantie moeten 
faciliteren. 
Het programma groei van de stad gaat over een perio-
de van vooralsnog 3 jaar waarin Haarlem zich goed 
voorbereidt op de toekomst. Het gaat daarbij om het 
voor de stad en het bestuur, uitgaande van de huidige 
demografische ontwikkeling en de verwachte groei, 
inzichtelijk maken van de groeiscenario’s voor Haarlem, 
waarbij de benodigde instrumenten en financiële 
middelen in beeld worden gebracht. 

Wat willen we bereiken?
Maatschappelijk effect
Een toekomstbestendige woon-, werk- en leefomgeving.

Hoofddoelstelling
Het programma legt de basis voor het te voeren beleid 
om ervoor te zorgen dat er in Haarlem in 2040 sprake is 
van goede balans tussen het aantal inwoners, woning-
zoekenden, de woningvoorraad en de leefbaarheid in 
de stad. 

Subdoelstelling
In 2040 zijn er voldoende extra woningen in Haarlem en 
zijn het voorzieningenaanbod en de infrastructuur daar 
op afgestemd.
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Wat is de aanpak?
Wat gebeurt er nu al
Het programma Groei van de stad wordt momenteel 
opgezet.

Wat kan er nog aanvullend gebeuren
Ter voorbereiding op de verwachte groei van de stad 
wordt de komende twee tot drie jaar een verdiepings-
slag uitgevoerd naar het gewenste en noodzakelijke 
voorzieningenniveau en de bekostiging daarvan. De 
verdiepingsslag bestaat uit het beantwoorden van de 
volgende vragen: 
• Welke voorzieningen worden, naast de wettelijk 

verplichte onderwijsvoorzieningen, voor Haarlem 
noodzakelijk geacht? En wat is de motor van de 
ontwikkelingen en wat volgt? 

• Kan de gemeente Haarlem deze realiseren zonder 
daarbij in te boeten op de ambities voor de stad? 
Overschrijdt Haarlem niet de grenzen van de groei? 
Wat betekent de groei voor de leefbaarheid in en de 
kracht van de wijken. Hierbij worden de rapportage 
kwetsbare wijken en de Trendstudie 2018 (inclusief 
Haarlemse analyse) van P31 betrokken;

• Wat is de rol van de gemeente Haarlem? 

Het opleveren van onder meer de volgende resultaten: 
• Het ontwikkelen van een rekenmethode die bruikbaar 

is voor Haarlem; 
• Een investeringsagenda voor de groei van de stad, 

gebaseerd op de koers van de Toekomstvisie en 
daarop gebaseerde visies en beleidsnota’s, zoals de 
Structuurvisie openbare ruimte; 

• Een inkomstenverwervingsstrategie; 
• Een lobbystrategie; 
• Capaciteitsplanning en prioritering. 
• Verstedelijkingsstrategie
• Ontwikkelstrategie.

Wie zijn erbij betrokken?
Voor de visies die de basis vormen voor de groei van de 
stad is uitgebreid gesproken met de stad. Op de resulta-
ten daarvan wordt nu verder gegaan. Bij de uitvoering 
van projecten in het kader van de groei van de stad zijn 
betrokken: 
• Inwoners;
• Bedrijven en ondernemers;
• Mede overheden (regiogemeenten, MRA, provincie, 

rijk, waterschap, omgevingsdienst);
• Maatschappelijke ondernemingen;
• Ontwikkelaars en woningbouwbedrijven;
• Andere partners.

Wat is de rol van de gemeente?
De gemeenteraad stelt de antwoorden op de vragen en 
resultaten onder ‘Wat is de aanpak?’ vast.

Wat zijn de consequenties?
Financieel
De keuzes bij de uitvoering van de groei van de stad 
hebben gevolgen voor de opbrengsten van de gemeen-
te (met name algemene uitkering en belastingopbreng-
sten) en de kosten van de gemeente. Bij kosten kan men 
denken aan de investeringen en bijbehorende exploita-
tielasten, die samenhangen met een toenemend voor-
zieningenniveau. Mogelijkerwijs moeten bij een groei 
van de stad ook de bestaande afspraken over de 
kasstroomplafond, investeringsplafond, schuldpositie 
opnieuw afgewogen worden. Met behulp van een nog te 
ontwikkelen rekenmodel moeten de financiële gevolgen 
van diverse groeiscenario’s verkend worden zodat het 
bestuur ook financieel kan sturen op een financieel haal-
baar groeiscenario. 

Overig
Dit factsheet heeft een sterke inhoudelijke samenhang 
met onder andere de volgende factsheets:
Toekomstvisie; Bouwopgave en ontwikkelzones; Onder-
wijshuisvesting en Sportaccommodaties;
Duurzaamheid en circulaire economie; Structuurvisie 
openbare ruimte; Economie; Mobiliteit;
Parkeren bij nieuwbouw, Parkeren en Parkeerfonds en 
Schuldenlast en groei van de stad. Zie de informatie die 
daar is opgenomen voor overige consequenties.
Daarnaast is er een relatie met het Ontwikkelperspectief 
Binnenduinrand dat in het najaar van 2018 door 
gemeenteraden en Gedeputeerde Staten moet worden 
vastgesteld. Hierin wordt een ontwikkelrichting geschetst 
voor het buitengebied (en de relatie met de omliggende 
kernen) aan de westkant van Haarlem. Dit kustgebied 
biedt hoogwaardige verblijfs- en geliefde woonmilieus 
en is een hoogwaardig recreatiegebied. Doel van het 
Ontwikkelperspectief is de Binnenduinrand weerbaar 
maken voor de toekomst.

Kaderstellende beleidsnota’s
Kadernota 2017
Programmabegroting 2018-2022

https://www.haarlem.nl/binnenduinrand
https://www.haarlem.nl/binnenduinrand
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2017/29-juni/17:00/Kadernota-2017
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2017/09-november/17:00/Besluitvorming-Programmabegroting-2018-2022
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Toekomstvisie Haarlem 2040
Programma/beleidsveld: Burger, bestuur en veiligheid / 
Gemeentelijk bestuur

Wat is het kernvraagstuk?
In 2016/2017 is op zeer intensieve wijze met de stad een 
toekomstvisie opgesteld, waarin de hoofdvraag was: 
Wat voor stad willen we zijn in 2040? De Toekomstvisie is 
in december 2017 als referentiedocument door de 
gemeenteraad vastgesteld. Om de toekomstvisie direct 
zichtbaar te maken in de stad wordt samen met de stad 
nagedacht over een concreet project dat het gedach-
tengoed van de toekomstvisie weergeeft. 

De vraag is op welke manier de toekomstvisie wordt 
teruggekoppeld naar de stad en hoe samen met de 
bewoners een concreet project gekozen en gerealiseerd 
kan worden om het gedachtengoed van de toekomst-
visie zichtbaar te maken in de stad.

Toelichting
In het afgelopen jaar is de Toekomstvisie Haarlem 2040 
in evenwicht; mooi, veerkrachtig en sterk opgesteld 
samen met de bewoners van de stad. De website  
www.haarlem2040.nl geeft een impressie van sfeer en 
inhoud van de gesprekken met de stad.

De toekomstvisie richt zich op een stad waarin de 
westelijke, oudere kant van de stad in evenwicht is met 
de oostelijke, jongere kant van de stad. Het koesteren 
van de geschiedenis van westelijk Haarlem in combina-
tie met de ruimte en de kansen voor verandering in 
oostelijk Haarlem. Dat kan betekenen dat er voor 
oostelijk Haarlem een andere aanpak en andere 
investeringen nodig zijn dan in westelijk Haarlem. 
Inhoudelijk zijn er drie hoofdlijnen: mooi, veerkrachtig 
en sterk. 

Mooi: In Haarlem zijn kwaliteit en duurzaamheid 
belangrijker dan kwantiteit en snelheid. Dat betekent dat 
er een grens is aan nieuw te bouwen woningen: nieuw-
bouw en het groen in de openbare ruimte zijn met 
elkaar in evenwicht. De stad is energieneutraal en de 
huizen zijn geschikt om in te wonen en te werken. 

Veerkrachtig: Gelijke kansen zijn alleen mogelijk als in 
een stad behalve wonen en werken, ook onderwijs en 

gezondheid goed geregeld zijn. In Haarlem zijn die 
fundamenten op orde. Cohesie en adequate voorzienin-
gen verkleinen de verschillen in de buurten. Haarlem-
mers kunnen zichzelf redden, iedereen doet naar 
vermogen mee aan de samenleving. Nieuwe manieren 
van samenwerking, meer invloed en deregulering 
vergroten het vertrouwen in de gemeente. 

Sterk: Haarlem is economisch sterk, werken en wonen 
zijn in evenwicht. Er is ruimte voor bedrijven om te 
experimenteren op het gebied van duurzaamheid en 
innovatie. Cultuur, winkels en horeca zijn belangrijk voor 
het toerisme. Hoogwaardige infrastructuur en efficiënt 
openbaar vervoer maken de stad goed bereikbaar. 
Bestuurlijk heeft Haarlem in het westen van de metro-
poolregio Amsterdam een leidende positie.

Wat willen we bereiken?
Maatschappelijk effect
Haarlemmers zijn betrokken bij de stad en er is een 
gedeeld beeld over de toekomstige ontwikkeling van de 
stad.

Hoofddoelstelling
Het gedachtengoed uit de toekomstvisie is een referen-
tiepunt bij nieuwe ontwikkelingen en bij beleidsafwegin-
gen, zoals Groei van de stad en de Omgevingsvisie.

Subdoelstelling
Blijvende betrokkenheid door het gesprek dat in en met 
de stad gestart is, te continueren.

Wat is de aanpak?
• Bij nieuw beleid geldt de toekomstvisie als referentie-

document; 
• Om de toekomstvisie direct zichtbaar te maken in de 

stad wordt samen met de stad nagedacht over een 
concreet project dat het gedachtengoed van de 
toekomstvisie weergeeft. Er kan worden gedacht aan 
een denktank, prijsvragen, bijzondere kunst en sport-
projecten in oostelijk Haarlem, zoals een beeldenroute 
of een vaste marathonroute. 

http://www.haarlem2040.nl
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Wie zijn erbij betrokken?
Aan de betrokkenen tijdens het maken van de toekomst-
visie is toegezegd ook in verdere fases bij de uitvoering 
nauw samen te werken.

Wat is de rol van de gemeente?
De gemeente is leidend in het proces en zorgt dat bij 
nieuwe ontwikkelingen of bij het opstellen van nieuw 
beleid de toekomstvisie als referentiedocument geldt. De 
gemeente organiseert dat de vastgestelde toekomstvisie 
teruggekoppeld wordt naar de stad. De gemeente is 
samenwerkingspartner van inwoners, ondernemers en 
organisaties in de stad in de verkenning naar concrete 
projecten om het gedachtengoed van de toekomstvisie 
direct in de stad zichtbaar maken. 

Wat zijn de consequenties?
Financieel
Het budget om de toekomstvisie op te stellen is gebruikt. 
Er is nog geen nieuw budget beschikbaar om het 
gedachtengoed van de toekomstvisie uit te rollen over 
de stad of om samen met de stad concrete projecten te 
initiëren. Hiervoor dient een nieuw project inclusief 
budgettering opgestart te worden. Voorlopige indicatie 
voor budget dat nodig is voor terugkoppeling van 
toekomstvisie aan de stad en de totstandkoming en 
realisatie van groot gebaar is eenmalig € 50.000.

Kaderstellende beleidsnota’s
Toekomstvisie Haarlem 2040

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2017/21-december/19:30/Toekomstvisie-Haarlem-2040
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Woningbouwopgave en ontwikkelzones
Programma/beleidsveld: Duurzame stedelijke vernieuwing / 
Duurzame stedelijke ontwikkeling

Wat is het kernvraagstuk?
Haarlem is een aantrekkelijke stad om te wonen. De 
vraag naar woningen is groter dan het vrijkomend 
aanbod, waardoor de druk op de woningmarkt sterk 
stijgt. Haarlem behoort tot de gemeenten met de sterk-

ste stijging in de huizenprijzen. Daarnaast bedraagt de 
wachttijd voor een sociale huurwoning 7,2 jaar. De 
gemeente Haarlem heeft in het vorige coalitieprogram-
ma vastgelegd dat iedere Haarlemmer binnen redelijke 
termijn een woning moet kunnen vinden. De Woonvisie 
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2017-2020 ‘Doorbouwen aan een Thuis’ accentueert dat 
het tempo van realisatie en de aantallen nieuwe wonin-
gen moet worden vergroot.

Toelichting
Als één van de grotere steden in de MRA hebben we de 
verantwoordelijkheid een deel van de opgave in de MRA 
te accommoderen. Deze behoefte betreft zo’n 240.000 
woningen tot 2040, waarvan ca. 17.000 in Haarlem.
In de woonvisie is vastgelegd dat Haarlem de komende 
10 jaar de woning voorraad met 7.500 woningen wil 
uitbreiden. De omvang van de voorraad sociale huur-
woningen van corporaties moet worden teruggebracht 
naar het niveau van 2013. Dat betekent dat er 1900 
nieuwe sociale huurwoningen moeten worden gebouwd. 
In de Woonvisie is opgenomen de stad meer in balans te 
brengen door 1.200 van deze sociale huurwoningen toe 
te voegen aan wijken waar deze relatief weinig voorko-
men (in Zuidwest, Centrum en Noord.)
Ondanks dat het aandeel particuliere huurwoningen in 
de voorraad de afgelopen jaren is gegroeid, is het 
vrijkomend aanbod van middeldure huurwoningen 
(€ 710,- tot € 950,- per maand) in Haarlem beperkt. Om 
aanbod in deze categorie te creëren (en het ook daarin 
te behouden) is het nodig om aanvullende instrumenten 
in te zetten (opname in bestemmingsplannen, afspraken 
over exploitatietermijn, toewijzingsregels). 
Het college heeft acht ontwikkelzones in de stad aange-
wezen waar ruimte is voor circa 9000 woningen en 
ruimte voor 6000 woningen op locaties buiten deze 
ontwikkelzones. Voor de periode tot 2025 is er plancapa-
citeit voor 7000 woningen. Het college en de regio is op 
zoek naar mogelijke woningbouwlocaties en transfor-
matiemogelijkheden voor de langere termijn. 

Daarbij is het de vraag of er woningbouw op het bedrij-
venterrein Waarderpolder moet komen. Het dilemma 
dat hier speelt is de wens om zowel werkgelegenheid te 
behouden, ook in bedrijvigheid waarbij hinderzones van 
kracht zijn, versus de wens om woningen toe te voegen. 
In het huidige bestemmingsplan zijn woningen, met 
uitzondering van bedrijfswoningen, niet toegestaan. Ook 
is in het bestemmingsplan de milieuzonering opgeno-
men: zwaardere categorieën centraal, aan de randen 
uitsluitend lichtere categorieën om rondom de Waarder-
polder gelegen woning niet overmatig te hinderen. Er 
zijn ook geluidszones op basis waarvan mogelijk nog 
ruimere vergunningen kunnen worden verleend. Daar-
naast is op het bedrijventerrein veelal bodemvervuiling 
aan de orde die bodemsanering noodzakelijke maken 
om wonen mogelijk te maken. 
Bij wijzigingen moet rekening gehouden worden met 
planschade.

Tenslotte is er een Convenant Waarderpolder Samen 
Doen (2016-2020) met de Industriekring Haarlem waarin 
het principe is opgenomen dat woningbouw in de 
Waarderpolder ongewenst is. 

Wat willen we bereiken?
Maatschappelijk effect
Een toekomstbestendige woon-, werk- en leefomgeving.

Hoofddoelstelling
Uitbreiding van de woningvoorraad met 7.500 woningen 
in de periode 2017-2025

Subdoelstellingen
Van de 7.500 woningen 1900 woningen realiseren in de 
sociale huursector, waarvan 1.200 sociale huurwoningen 
ten westen van het Spaarne en 700 sociale huur-
woningen ten oosten van het Spaarne. De resterende 
5600 woningen uit het bouwprogramma realiseren in 
het vrije segment (koop en huur).

Wat is de aanpak?
Wat gebeurt nu al
In Haarlem kunnen ruimtelijke kwaliteit en woningen 
toegevoegd worden met behoud van Haarlemse waar-
den als kwaliteit, authenticiteit, menselijke maat en 
behoud van kwalitatief groen. Ontwikkelaars en andere 
investeerders willen graag aan de slag in Haarlem en 
hebben in een aantal gevallen ook al concrete plannen. 
Een deel van deze projecten wordt in elkaars nabijheid 
ontwikkeld waardoor op natuurlijke wijze ontwikkel zones 
ontstaan. We hebben 8 ontwikkelzones gedefinieerd 
waarbinnen tot 2040 circa 9.000 woningen kunnen 
worden gerealiseerd, deels via bestaande en deels via 
nieuwe plannen. Per zone wordt gestart met het maken 
van een ontwikkelstrategie.
In 2017 is met deze aanpak gestart in de Ontwikkelzone 
Zuidwest, Korte Verspronckweg-Spoorwegstraat en de 
Spaarnesprong.

Wat moet er nog aanvullend gebeuren
Onderzocht wordt op welke wijze financiële en ruimtelij-
ke instrumenten zijn in te zetten om de bouw van (socia-
le) woningen te stimuleren. In alle gevallen is het een 
aanpak die wordt opgepakt in samenwerking met de 
bewoners, woningbouwcorporaties, ontwikkelaars en 
eigenaren.

Wie zijn erbij betrokken?
• Bouwende en ontwikkelende partners;
• In Haarlem actieve woningbouwcorporaties;
• Bewoners en eigenaren in de stad.



 14  Groei van de stad | Woningbouwopgave en ontwikkelzones

Wat is de rol van de gemeente?
De gemeente zorgt dat locaties beschikbaar komen /
geschikt worden gemaakt waar deze opgave door de 
marktpartijen/corporaties kan worden gerealiseerd. 
Soms in haar rol als verkopende partij van grond of 
opstallen en vaak door het vaststellen van nieuwe 
ruimtelijke en functionele kaders om de gewenste 
ontwikkeling juridisch mogelijk te maken. In de ontwik-
kelzones neemt de gemeente ook een rol in als aanjager 
en verbinder.

Wat zijn de consequenties?
Financieel
De bouw van woningen moet gezien worden als onder-
deel van de groei van de stad. Een groeiende bevolking 
betekent een betere benutting van de voorzieningen 
maar noopt soms ook tot uitbreiding van voorzieningen, 
bijvoorbeeld voor onderwijs. Het programma de Groei 
van de Stad gaat op dit aspect in.

Overig
Groeien vergroot de mogelijkheid om tweedeling in de 
stad te verminderen

Kader stellende beleidsnota’s
Woonvisie Haarlem 2017-202: Doorbouwen aan een  
(t)huis
Regionaal Aktie Programma Wonen Zuid-Kennemer-
land/IJmond 2016-2020
Brief wethouder 1.900 sociale woningen tot 2025

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2017/16-maart/19:30/Vaststellen-woonvisie-Haarlem-2017-2020-Doorbouwen-aan-een-t-huis
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2017/16-maart/19:30/Vaststellen-woonvisie-Haarlem-2017-2020-Doorbouwen-aan-een-t-huis
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2016/14-juli/16:00/Regionaal-Actieprogramma-Wonen-RAP-Zuid-Kennemerland-IJmond-2016-t-m-2020
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2016/14-juli/16:00/Regionaal-Actieprogramma-Wonen-RAP-Zuid-Kennemerland-IJmond-2016-t-m-2020
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2018/18-januari/20:00/22-15-uur-Brief-wethouder-J-van-Spijk-1-900-sociale-woningen-tot-2025-JvS
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Gebiedsopgaven en gebiedsprogramma’s
Programma/beleidsveld: Burger, bestuur en veiligheid / 
Gemeentelijk bestuur

Wat is het kernvraagstuk?
Per gebied wordt eens in de vier jaar de gebiedsopgave 
opgesteld. Deze geeft aan welke doelen de gemeente 
met haar partners binnen vier jaar wil realiseren op 
fysiek, sociaal en economisch terrein. Vanuit de opgave 
volgen de gebiedsprogramma’s en de meerjaren 
gebiedsprogramma’s (MJGP) die invulling geven aan de 
gestelde doelen. 

Toelichting
De overkoepelende stadsbrede  
opgaven zoals die in de program-
mabegroting staan, zijn waar 
mogelijk gebiedsgericht vertaald 
in gebiedsopgaven.
De gebiedsopgaven zijn opge-
bouwd volgens dezelfde clusters 
als de programmabegroting. De 
gebiedsopgaven beschrijven de 
specifieke doelen die de gemeen-
te heeft gesteld voor de middel-
lange termijn (vijf jaar). In het ene 
gebied betekent dat vooral 
behouden wat er nu is aan kwaliteit, in het andere 
gebied zijn duidelijke speerpunten benoemd op sociale, 
fysieke of veiligheidsthema’s.
Voor het bepalen van de doelen is een analyse per 
stadsdeel gemaakt en zijn 
effectindicatoren benoemd. Daarmee wordt meetbaar 
gemaakt aan welke onderwerpen aandacht besteed 
moet worden en of die aandacht effecten heeft.

Wat willen we bereiken?
Maatschappelijk effect
Sterkere verbinding tussen gemeente en stad, meer 
vertrouwen in de overheid en versterken van de buurt en 
haar bewoners.

Hoofddoelstelling
De gemeentelijke inzet komt zo goed mogelijk tegemoet 
aan de behoefte van de specifieke gebieden in Haarlem.

Subdoelstellingen/speerpunten
Centrum
• Goede balans tussen wonen, werken en recreëren; 
• Het afmaken van de laatste grote transformaties: 

Raaks, Beresteyn, Gonnetbuurt, Egelantier en Brink-
mann; 

• Autoluw het vervolmaken van de openbare ruimte, 
waar dat kan: Spaarne profiel, Nassaulaan; 

• Bestrijden van fiets(parkeer)overlast en het toevoegen 
van nieuwe inpandige fietsparkeervoorzieningen;

• Het beter benutten van het water als een bijzondere 
kwaliteit van de binnenstad. 

Noord
• Extra woningen, waarvan een belangrijk deel sociale 

huurwoningen. Ontwikkelzones: Spaarndamseweg en 
de strook Planetenlaan/Orionweg/Pim Mulierlaan;

• Veiligheid; in de Frans Halsbuurt en Transvaalbuurt 
wordt extra ingezet op sociale veiligheid (project Lelie);

• Jeugd: Bij de aanpak van jeugdoverlast in Delftwijk 
wordt extra aandacht besteed aan de twaalf-plussers;

• Verduurzamen: In de wijken Dietsveld en Frans Hals-
buurt is extra aandacht voor het verduurzamen van de 
woningen;

• Parkeren: In de dichtbevolkte wijken is de parkeerover-
last heel hoog, bekeken wordt hoe de parkeerdruk 
omlaag kan.

Oost en Waarderpolder
• Inzetten op sociale cohesie, met name in de Slacht-

huisbuurt en Parkwijk; 
• Voorzieningen voor kwetsbare inwoners (huis, buurt en 

openbare ruimte);
• Jeugd: Overlast tegengaan door bezigheden in de 

avonduren zoals sport en mogelijkheden om werker-
varing op te doen;

• Meer groen in de vooroorlogse wijken en de kwaliteit 
van bestaand groen verbeteren;

• Slachthuisbuurt: Gelijke kansen voor kinderen; 
• Herontwikkeling van het voormalige slachthuis, met 

ruimte voor zowel wonen, werken als recreëren. 
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Schalkwijk
• Jeugd: Ondersteunen van jongeren om hun kansen op 

de arbeidsmarkt te vergroten;
• Woningbouwopgave biedt kansen voor differentiatie 

en vraagt om extra voorzieningen;
• De relatief grote groep ouderen ondersteunen in het 

langer zelfstandig wonen;
• De leefbaarheid verbeteren met een goede kwaliteit 

van de openbare ruimte, zoals in Europawijk al is 
gerealiseerd;

• De kansen nemen om de duurzaamheidsambities van 
de stad ten uitvoer te brengen, bijvoorbeeld door de 
toepassing van een warmtenet.

Zuidwest
• Woningbouwopgave: 2400 nieuwe woningen 

gebouwd, waarvan de helft sociale huurwoningen. 
Extra voorzieningen nodig;

• Bereikbaarheid: Meer woningen legt verdere druk op 
de bereikbaarheid;

•  Ruimtelijke kwaliteit: Openbare ruimte op orde, zodat 
alle bewoners zich in het gebied goed kunnen voort-
bewegen; 

• Verduurzaming en vergroening: Het groene karakter 
moet behouden blijven en zal er meer op duurzaam-
heid worden ingezet (pilots aardgasvrij).

Wat is de aanpak?
Wat gebeurt er nu al
Per gebied wordt eens in de vier jaar de gebiedsopgave 
opgesteld. Deze geeft aan welke doelen de gemeente 
met haar partners binnen vier jaar wil realiseren op 
fysiek, sociaal en economisch terrein. Vanuit de opgave 
volgen de gebiedsprogramma’s en de meerjaren 
gebiedsprogramma’s (MJGP) die invulling geven aan de 
gestelde doelen. Het ‘programmeren’ verloopt via een 
cyclus. 

Wat kan er nog aanvullend gebeuren
Gebiedsgericht werken moet, voor zover mogelijk, in de 
hele organisatie in de praktijk gebracht worden. 

Wie zijn erbij betrokken?
Om te komen tot de nieuwe opgave worden gesprekken 
gevoerd met de bewoners, ondernemers en partners in 
de wijken.

Wat is de rol van de gemeente?
Het college stelt de gebiedsopgave vast.

Wat zijn de consequenties?
Financieel
Geen.

Kaderstellende beleidsnota’s
Gebiedsopgave Centrum
Gebiedsopgave Noord
Gebiedsopgave Oost
Gebiedsopgave Schalkwijk
Gebiedsopgave Zuidwest

Het gebiedsprogramma is toegankelijk via https://www.
haarlem.nl/gebiedsprogramma

https://www.haarlem.nl/bestandsopslag/bestanden/Stadsdelen/Stadsdeel_Centrum/gebiedsopgave_centrum.pdf
https://www.haarlem.nl/bestandsopslag/bestanden/Stadsdelen/Stadsdeel_Noord/gebiedsopgave_noord.pdf
https://www.haarlem.nl/bestandsopslag/bestanden/Stadsdelen/Stadsdeel_Oost/gebiedsopgave_oost.pdf
https://www.haarlem.nl/bestandsopslag/bestanden/Stadsdelen/Stadsdeel_Schalkwijk/gebiedsopgave_schalkwijk.pdf
https://www.haarlem.nl/bestandsopslag/bestanden/Stadsdelen/Stadsdeel_Zuid-West/gebiedsopgave_zuid_west.pdf
https://www.haarlem.nl/gebiedsprogramma
https://www.haarlem.nl/gebiedsprogramma


Sociaal domein
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 Transformatie en reserve sociaal domein
Programma/beleidsveld: Cluster Sociaal

Wat is het kernvraagstuk?
Er zijn twee samenhangende kernvraagstukken:
1.  Hoe groot is de transformatieopgave in de komende 

collegeperiode?
2.  Wat betekent dit voor de (omvang van) de reserve 

sociaal domein?

Vanaf januari 2015 zijn we als gemeente verantwoordelijk 
voor vrijwel de gehele ondersteuning en zorg van inwo-
ners in Haarlem. Deze decentralisaties vragen ook om het 
ingrijpende veranderingen in de organisatie van zorg en 
ondersteuning. Deze transformatie één van de lastigste 
beleidsopgaven waarvoor gemeenten zich sinds tijden 
gesteld ziet, inhoudelijk maar ook financieel.
In 2014 is de reserve sociaal domein ingesteld (reservering 
meevallers bij rijksbudget = werkbudget). Een reserve met 
als (primaire) doel het opvangen van tegenvallers binnen 
het sociaal domein. De reserve was gekoppeld aan het 
(toen nog) Sociale Deelfonds en zou daardoor een 
looptijd hebben van 3 jaar (2015 t/m 2017). 
De vraag is of de (financiële) risico’s inmiddels dusdanig 
zijn dat hiervoor nog steeds een of juist geen specifieke 
reserve meer nodig is. 

Toelichting
In 2014 is door de gemeenteraad de reserve Sociaal 
Domein ingesteld. In 2015 heeft het college, mede op 
verzoek van de gemeenteraad, een aantal spelregels 
vastgesteld waarmee dotaties en onttrekkingen aan de 
reserve Sociaal Domein zijn afgebakend. In de Kadernota 
2017 is besloten de reserve tot nader orde in stand te 
houden, vanwege de financiële onzekerheden omtrent de 
inkomsten en de uitgaven: ‘De transformatie vraagt extra 
financiële inzet, financiële ruimte die binnen de reserve 
sociaal domein beschikbaar is. Het financiële doel van de 
transformatie is dat de taken binnen de beschikbare 
middelen worden uitgevoerd, naar verwachting is dat punt 
in 2021 bereikt en kan de reserve opgeheven worden’.

Na de Kadernota 2017 is de stand van de reserve als 
volgt. De onttrekkingen zijn inclusief de geraamde 
tekorten in 2018-2022, gebaseerd op de Programmabe-
groting 2018.

Wat willen we bereiken?
Maatschappelijk effect
Iedereen kan meedoen in de samenleving

Hoofddoelstelling
De juiste ondersteuning op het juiste moment voor de 
juiste persoon binnen de financiële kaders.

Wat is de aanpak?
Wat gebeurt er nu al
In de afgelopen periode is gewerkt aan de opgaven 
zoals beschreven in het transformatie-programma. Er 
loopt een groot aantal projecten, soms vanuit de afzon-
derlijke domeinen Jeugd, Wmo en Participatiewet, vaak 
ook domeinoverstijgend. De samenhang en integraliteit 
wordt bewaakt vanuit programmasturing. 

Wat kan er nog aanvullend gebeuren
Voor de komende collegeperiode liggen er nog belang-
rijke opgaven. We noemen enkele die ook in aparte 
factsheets staan beschreven:
• Per 1 januari 2018 is een nieuwe 3-jarige contract-

periode van start gegaan voor jeugd en Wmo, een 
2-jarige periode voor de Participatiewet. Voor 
bescherm wonen en maatschappelijke opvang loop 
het inkoop traject nog. In deze collegeperiode komt de 
vraag naar verlenging of verwerving opnieuw aan de 
orde;

• Organisatieontwikkeling sociaal wijkteam: het over-
dragen van de aansturing van het sociaal wijkteam 
van de gemeente aan een andere partij;

• De herbezinning op de sociale basis en het einde van 
de lopende subsidieperiode per 2020;
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• De veranderopgave Jeugd;
• De Implementatie koersdocument werk en inkomen en 

de mogelijke vorming van het Participatiebedrijf;
• De inhoudelijke veranderopgave en decentralisatie 

opvang wonen en herstel.

De transformatie sociaal domein loopt door in de 
komende collegeperiode. Dat betekent dat er ook in de 
komende perioden investeringen nodig zijn om te komen 
tot een toekomstbestendig en financieel solide sociaal 
domein. tegen dit licht moet (de hoogte van) de reserve 
sociaal domein worden bezien.

Wie zijn erbij betrokken?
• Partners in de stad (gesubsidieerde en gecontracteer-

de aanbieders);
• Sociaal wijkteam;
• Centrum jeugd en gezin;
• Paswerk;
• Belangenvertegenwoordigers;
• Cliënten en hun vertegenwoordigers.

Wat is de rol van de gemeente?
De gemeente is: 
• Opdrachtgever ten aanzien van inkoop of subsidiering 

van aanbieders;
• Ketenpartner en aanbieder, bijvoorbeeld in de vorm 

van uitkeringen en bijzondere bijstand;
• Bepalen van de toegang tot geïndiceerde voorzienin-

gen op het gebied van Wmo en participatiewet;
• Bepalen dotaties en onttrekkingen aan de reserve 

sociaal domein.

Wat zijn de consequenties?
Financieel
Conform besluitvorming in de Kadernota 2017 blijft de 
reserve Sociaal Domein in stand (KN, p.p. 19). 
‘...De reserve is in 2015 ingesteld en gekoppeld aan de 
Integratie-Uitkering sociaal domein, die een looptijd 
heeft tot en met 2017. Het Rijk heeft nog geen duide-
lijkheid verschaft over het al dan niet verlengen van 
de Integratie-Uitkering. Ongeacht de ontwikkelingen 
op rijksniveau is het van belang de reserve sociaal 
domein nog te houden. Zoals hiervoor ook is gecon-
stateerd is de aandacht en inzet tot nu toe name 
gericht geweest op het bieden van continuïteit van 
zorg en minder op de transformatie. De transformatie 
vraagt extra financiële inzet, financiële ruimte die 
binnen de reserve sociaal domein beschikbaar is. Het 
financiële doel van de transformatie is dat de taken 
binnen de beschikbare middelen worden uitgevoerd 
verwachting is dat punt in 2021 bereikt (zie hiervoor) 
en kan de reserve opgeheven worden. In 2019 wordt 
de omvang, nut en noodzaak van de reserve beoor-

deeld beoordeeld of de reserve na 2021 ook daadwer-
kelijk niet meer nodig is...’ 
In de Kadernota 2019 zal een hernieuwde afweging over 
de toereikendheid van de reserve gemaakt worden. Het 
doel is een toekomstbesteding sociaal domein waar 
iedere burger die dat nodig heeft de juiste ondersteu-
ning krijgt op het juiste moment, maar ook een betaal-
baar sociaal domein dat in de komende collegeperiode 
toegroeit naar een sluitende begroting.

De raming en ontwikkeling van de uitgaven kent een 
aantal risico’s en onzekerheden die zich al in 2018 voor 
kunnen doen. De (voorlopige) uitkomsten van de Jaarre-
kening worden nadrukkelijk gebruikt als input voor het 
eventueel bijstellen van de raming 2018 en de meerja-
renraming.

In 2018 zal moeten worden afgewogen afwegen in 
hoeverre de regionale middelen voor Maatschappelijke 
Opvang, Vrouwenopvang en Beschermd Wonen samen-
gevoegd moeten worden tot een aparte reserve.

Kaderstellende beleidsnota’s
Transformatieprogramma Sociaal Domein
Doorontwikkeling sociaal wijkteam
Verwervingsstrategie
Collegebesluit uitgangspunten reserve Sociaal Domein

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2015/24-september/20:00/20-30-uur-Transformatieprogramma-sociaal-domein-JL
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2016/13-oktober/19:30/Doorontwikkeling-sociaal-wijkteam
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2017/09-februari/20:00/Regionale-en-lokale-verwervingsstrategie-sociaal-domein-2018-JB
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2015/17-juni/19:45/Uitgangspunten-mutaties-algemene-reserve-sociaal-domein/2015121394-2-Collegebesluit-Uitgangspunten-mutaties-algemene-reserve-sociaal-domein-4.pdf
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Sociaal Wijkteam en Centrum Jeugd 
& Gezin 
Programma/beleidsveld: Maatschappelijke participatie / 
Sociale basis

Wat is het kernvraagstuk?

Sociaal wijkteam
2018 staat in het teken van de discussie over de organi-
satieontwikkeling van het sociaal wijkteam (SWT). De 
raad heeft in oktober 2016 opdracht gegeven om het 
sociaal wijkteam per 2020 buiten de gemeente te 
plaatsen, tot die tijd stuurt de gemeente de wijkteams 
aan in een netwerk-samenwerking met partners. 

Sociaal wijkteam en Centrum Jeugd & Gezin (CJG)
In 2018 eindigt het project versterking samenwerking 
SWT en CJG. Deze samenwerking staat onder grote 
belangstelling van de commissie Samenleving en er zijn 
binnen de commissie verschillende ideeën over hoe deze 
samenwerking eruit zou moeten zien.

Toelichting

Sociaal wijkteam
De commissie heeft een ‘routekaart’ ontvangen waarin 
het proces in fases staat beschreven. In oktober 2018 
staat een raadsbesluit gepland. Er zijn verschillende 
varianten mogelijk, zoals het realiseren van een aparte 
rechtspersoon of het omvormen van de netwerksamen-
werking in een coöperatieve samenwerking. Naast het 
organisatiemodel voor het SWT speelt ook de vraag aan 
wie de aansturing van het SWT vervolgens wordt 
gegund en hoe dit wordt gerealiseerd (inkoop, aanbe-
steding, subsidie et cetera).

Sociaal wijkteam en CJG
Het project samenwerking CJG en SWT is gestart op 
verzoek van de commissie in oktober 2016. Een dele van 
de commissie was destijds van mening dat het SWT en 
CJG één organisatie zou moeten zijn. De verantwoor-
delijk wethouder heeft vervolgens aangegeven dat in 
de discussie over de organisatieontwikkeling van het 
SWT, het CJG niet de enige betrokken partij is, maar ook 
de 6 andere organisaties die kennis en capaciteit 
leveren aan het SWT. Vervolgens is het project ‘verster-

ken samenwerking CJG en SWT’ afgesproken zonder 
dat dit op voorhand al leidt tot organisatorische veran-
deringen.

Wat willen we bereiken?
Maatschappelijk effect
Haarlemmers doen mee in de samenleving, zijn zoveel 
mogelijk zelfredzaam en hebben regie over hun eigen 
leven.

Hoofddoelstelling
Een beroep op specialistische ondersteuning kan 
worden voorkomen, vertraagd of eerder afgebouwd 
(normaliseren).

Subdoelstellingen
De opdracht voor het SWT en voor het CJG is:
• Vroegtijdig signaleren en interveniëren; 
• Voorkomen dat problemen erger worden; 
• En het (tijdelijk) stabiliseren van leefsituaties.

Wat is de aanpak?
Wat gebeurt er nu al
Voor de organisatieontwikkeling ligt er een ‘routekaart’ 
dat in vijf fases het proces in 2018 beschrijft. Van analyse 
tot finale besluitvorming met daartussen raadsmarkten 
en opinienota’s. Als in 2018 een finaal besluit valt, is 2019 
het implementatiejaar richting realisatie per 2020.

Voor het project versterken samenwerking CJG en SWT 
ligt een opdracht, bij de jaarrekening volgt een (eind) 
evaluatie.

Wat kan er nog aanvullend gebeuren
--
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Wie zijn erbij betrokken?
De partners die volgens het zogenoemde ‘tweebenen 
principe’ medewerkers leveren aan de acht sociaal 
wijkteams in Haarlem:
• MEE;
• Dock;
• Haarlem Effect;
• Zorgbalans;
• RIBW;
• Leger des Heils;
• Gemeentelijke afdelingen Wmo, Werk & Inkomen en 

Schulddienstverlening.

Wat zijn de consequenties?
Het proces staat beschreven , de uitkomst nog niet. De 
consequenties voor de betrokken organisaties zijn groot, 
de mate waarin is echter wel afhankelijk van het geko-
zen organisatiemodel. Het kan uiteindelijk gaan over de 
continuïteit van bestaande organisaties.

Omdat drie afdelingen van de gemeente ook capaciteit 
leveren aan de acht wijkteams, betekent de keuze voor 
een organisatiemodel ook iets voor de eigen organisatie.

Kaderstellende beleidsnota’s
Transformatieprogramma Sociaal Domein
Doorontwikkeling sociaal wijkteam

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2015/24-september/20:00/20-30-uur-Transformatieprogramma-sociaal-domein-JL
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2016/13-oktober/19:30/Doorontwikkeling-sociaal-wijkteam
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Opvang, Wonen en Herstel
Programma/beleidsveld: Ondersteuning en Zorg / Opvang en 
Beschermd Wonen

Wat is het kernvraagstuk?
Voor alle cliënten maatschappelijke opvang, beschermd 
wonen en vrouwenopvang werken aan zo gewoon 
mogelijk wonen met herstelondersteuning, gericht op 
inclusie, burgerschap, participatie, zelfredzaamheid en 
informele steun in de lokale omgeving. Er loopt een 
aanbestedingstraject met een grote veranderopgave 
om dit doel te bereiken en met een innovatief bekosti-
gingsmodel waarvan we weliswaar verwachten dat het 
passend is binnen het budget maar wat zich wel moet 
bewijzen.

Het Rijk is voornemens om Beschermd Wonen en Maat-
schappelijke Opvang vanaf 2022 door te decentraliseren 
naar de regiogemeenten. Dat betekent dat er naast de 
inhoudelijke veranderopgave ook een grote organisatori-
sche en financiële opgave bijkomt voor de komende 
collegeperiode. De verwachting is daarnaast dat bij deze 
verdere decentralisatie Haarlem nadeelgemeente zal zijn 
in het te ontwikkelen nieuwe verdeelmodel.

Toelichting

In september 2016 is door de gemeenteraad het beleids-
kader Opvang, Wonen en Herstel vastgesteld. Aanleiding 
voor het beleidskader was:
• Landelijke visie op ambulantisering (rapport Commis-

sie Dannenberg);
• De nieuwe taak Beschermd Wonen integreren met de 

bestaande taken Maatschappelijke Opvang en Vrou-
wenopvang en verbinden met de transformatieopgave 
Sociaal Domein;

• Toename van de vraag en de kosten; 
• Te weinig door- en uitstroom; 
• Trajectmatig werken komt te weinig uit de verf; 
• Samenwerking tussen partijen kan beter.

De taken Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen 
en Vrouwenopvang zijn centrumgemeente taken. De 
gemeente Haarlem is tot (waarschijnlijk) 2022 centrum-
gemeente voor de regio IJmond, Zuid-Kennemerland en 
Haarlemmermeer. 

Wat willen we bereiken?
Maatschappelijk effect
Haarlemmers met problemen en beperkingen kunnen 
zoveel mogelijk meedoen in de samenleving.

Hoofddoelstelling
• Een preventie-offensief: Een stevige beweging naar de 

voorkant en versterken de aanpak gericht op het 
voorkomen of beperken van problemen; 

• Iedereen een hersteltraject op maat: Passende onder-
steuning en zorg op het juiste moment. Met meer 
aandacht voor zelfregie, herstel, informele zorg, het 
sociale netwerk en maatschappelijke acceptatie en 
tolerantie;

• Zelfstandig thuis wonen versterkt: Een passend thuis 
bieden.

Ten aanzien van de verdere decentralisatie een zo 
soepel mogelijke ontvlechting van taken, middelen en 
verantwoordelijkheden met zo min mogelijk risico voor 
de inhoudelijke veranderopgave.

Wat is de aanpak?
Wat gebeurt er nu al
Begin 2017 is door het college een uitvoeringsprogram-
ma vastgesteld. Hierin zijn de drie ambities uit het 
beleidskader vertaalt naar 10 projecten:
• Signaleringskracht versterken;
• Acceptatie en inclusie;
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• Op weg naar volwassenheid (van 18- naar 18+);
• Duidelijke toegang;
• Hersteltrajecten op maat;
• Voorrang voor dagbesteding, inkomen en sociale 

relaties;
• Omklappen zorgwoningen;
• Afbouw/ombouw intramurale voorzieningen;
• Meer betaalbare zelfstandige woningen;
• Nieuwe woonvormen (Skaeve Huse en Domus Plus).

Veel van deze projecten zijn in uitvoering. Belangrijke 
instrument daarbij is de nieuwe aanbesteding van 
beschermd wonen en maatschappelijke opvang per  
1 juli 2018. 

Wat kan er nog aanvullende gebeuren
De komende jaren zal extra inzet nodig zijn op preventie 
(de eerste drie bullets). Er zal daarnaast fors ingezet 
moeten worden op de woonopgave: het meer beschik-
baar krijgen van geschikte woonvormen en het scheiden 
van wonen en zorg (de laatste vier bullets). Immers: 
zonder woningen geen uitstroom uit de maatschappelij-
ke opvang en de intramurale voorzieningen voor 
beschermd wonen.
Voor de decentralisatie is nog geen plan van aanpak 
ontwikkeld.

Wie zijn erbij betrokken?
• Zorgaanbieders;
• Cliëntenraden;
• Woningcorporaties;
• Regiogemeenten;
• Participatieraad.

Wat zijn de consequenties?
Financieel
De verdere decentralisatie kan negatieve budgettaire 
consequenties hebben afhankelijk van het resultaat van 
het objectief verdeelmodel. Dat kan daarnaast ook een 
effect hebben op het huidige regionale voorzieningenni-
veau, waarvan het zwaartepunt zich in Haarlem bevindt.

Overig
Voor het realiseren van de ambities zijn (o.a. bij de 
Kadernota 2017) (deels incidentele) middelen beschik-
baar gesteld. Voor het slagen van de ambities is echter 
meer nodig dan geld alleen:
• Veranderingen in de vastgoedportefeuille van zorgor-

ganisaties, van klassiek intramuraal beschermd wonen 
naar een gedifferentieerd aanbod van woonvormen 
en zelfstandige woningen; 

• Een andere manier van begeleiding door zorgprofes-

sionals, meer gericht op de motivatie en de randvoor-
waarden om uit te stromen; 

• Een andere mindset bij cliënten: (in de meeste geval-
len) niet meer levenslang maar tijdelijk beschermd 
wonen, in voorbereiding op terugkeer naar een 
zelfstandige woning;

• Woningcorporaties die voldoende betaalbare wonin-
gen beschikbaar stellen;

• Regiogemeenten die zich steeds meer verantwoorde-
lijk voelen voor kwetsbare burgers in hun gemeente.

Kaderstellende beleidsnota’s
Beleidskader Opvang, wonen en herstel
Uitvoeringsprogramma Opvang, wonen en herstel

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2016/22-september/19:30/Beleidskader-opvang-wonen-en-herstel-2017-2020/2016324154-3-Bijlage-A-Beleidskader-opvang-wonen-en-herstel-2017-220-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2017/02-mei/10:00/Vaststellen-uitvoeringsprogramma-Opvang-wonen-en-herstel-2017-2020/2017131203-2-Uitvoeringsprogramma-Opvang-wonen-en-herstel.pdf
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Sociale basis
Programma/beleidsveld: Maatschappelijke participatie / 
Sociale basis

Wat is het kernvraagstuk?
De sociale basis in Haarlem is een breed geheel van 
bewonersinitiatieven, sociaal ondernemers en organisa-
ties, waarvan een deel wordt gesubsidieerd door de 
gemeente. De transformatie van het sociaal domein 
vraagt ook een verdere transformatie van deze sociale 
basis om de preventie te versterken en een beroep op 
maatwerk-voorzieningen te voorkomen. Haarlemmers 
wonen langer zelfstandig waardoor het beroep op de 
sociale basis toeneemt . Ook zijn er meer (groepen) 
Haarlemmers die de kracht en mogelijkheden hebben 
om dingen zelf te organiseren.
Voor een verdere versterking van de sociale basis en de 
preventieve kracht hiervan zijn meer financiële middelen 
nodig. 

Toelichting

De gemeente subsidieert organisaties voor het buurtge-
richte welzijnswerk, inloopvoorzieningen voor mensen 
met een ggz-achtergrond, gezondheidspreventie, 
kinder- en jongerenwerk, ondersteuning van mantelzor-
gers en versterking van vrijwillige inzet. De sociale basis 
is veel breder. Ook sportverenigingen, kerken en 

moskeeën, de wijkagent en gemeentelijke handhavers, 
zelforganisaties en belangenverenigingen zorgen voor 
sociale samenhang en het (kunnen) meedoen van 
Haarlemmers in de samenleving. Dat is het dagelijks 
leven van Haarlemmers. 
De subsidieafspraken van de gemeente met organisaties 
lopen tot en met 2019. Dat betekent dat in 2018 duidelijk 
moet zijn wat de opdracht is van de sociale basis, hoe 
deze vanaf 2020 vorm gegeven moet worden en welke rol 
de gemeente daarin heeft. Organisaties kunnen zich daar 
dan op voorbereiden. In de zomer van 2017 is hiervoor 
een aftrap gegeven met een brede conferentie. In de 
afwegingen speelt de positie van het sociaal wijkteam 
een rol: welke rol hebben zij in de sociale basis.

Wat willen we bereiken?
Maatschappelijk effect
Haarlemmers doen mee in de samenleving, zijn zoveel 
mogelijk zelfredzaam en hebben regie over hun eigen 
leven.

Hoofddoelstellingen
Bevorderen zelfredzaamheid en Haarlemmers die dat 
nodig hebben, krijgen advies en ondersteuning. 

Subdoelstellingen 
Met het ondersteunen van de sociale basis willen we:
• Mensen ondersteunen om elkaar hulp te vragen of te 

geven, samen activiteiten te ondernemen en zich 
verbonden te voelen met elkaar;

• Ruimte beschikbaar stellen en toegankelijk laten zijn 
om elkaar te ontmoeten en samen activiteiten te 
ondernemen;

• Voorzien in de basisbehoefte van iedere Haarlemmer 
om zich te redden in het leven: in en  om het huis, een 
zinvolle dagbesteding, financiën op orde, gezonde 
leefstijl, opvoeden en opgroeien en sociale relaties 
aangaan en onderhouden.

Wat is de aanpak?
Wat gebeurt er nu al
Binnen de bestaande subsidie- en contractrelaties 
werken de organisaties al aan de versterking van de 
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sociale basis bijvoorbeeld door voorzieningen vrij 
toegankelijk te maken in plaats van op indicatie.
• Innovatie en versterking van de sociale basis wordt 

gestimuleerd met subsidieregelingen en Right to 
 Challenge.

Wat kan er nog aanvullend gebeuren
Een opinienota over de uitgangspunten voor de sociale 
basis vanaf 2020 wordt voorbereid. 
• De wijze van het maken van nieuwe (subsidie)afspra-

ken moet worden bepaald, op basis van de kaders van 
de subsidiesystematiek in Haarlem. Dilemma’s zijn 
onder andere: mate van integraliteit (stedelijk, 
gebiedsgericht of per thema/leefgebied), ruimte voor 
innovatie en nieuwe (bewoners)initiatieven, met 
bestaande of ook nieuwe aanbieders?, en inzicht in 
effectiviteit zonder administratieve rompslomp.

Wie zijn erbij betrokken?
Alle organisaties en burgerinitiatieven die onderdeel zijn 
van de sociale basis, ongeacht of er een subsidierelatie 
is met de gemeente.

Wat is de rol van de gemeente? 
De gemeente benoemt effecten en doelen voor de 
sociale basis en de kaders waarbinnen dit door de 
gemeente wordt gefaciliteerd of gesubsidieerd.

Wat zijn de consequenties?
Financieel
De gemeente heeft een subsidierelatie met ruim 40 
organisaties (inclusief kinder- en jongerenwerk) voor 
een bedrag van ongeveer € 15 miljoen per jaar. Voor een 
andere of bredere ondersteuning van organisaties en 
initiatieven in de sociale basis kunnen meer middelen 
nodig zijn. Dat geldt ook voor de versterking van de 
preventieve kracht die we van de sociale basis verwach-
ten.
• De kanteling (geïndiceerde maatwerkvoorzieningen 

omzetten naar vrij toegankelijke voorzieningen in de 
sociale basis) kan voor een hoger gebruik van deze 
voorzieningen zorgen, waardoor meer budget dan nu 
beschikbaar voor de maatwerkvoorzieningen nodig is; 

• Dat meer Haarlemmers langer zelfstandig wonen kan 
voor een hoger gebruik van de sociale basis leiden, 
waarvoor meer budget nodig is. De besparingen die 
langer zelfstandig wonen opleveren vallen grotendeels 
buiten de gemeentelijke ondersteuning. 

Kaderstellende beleidsnota’s
Kadernota Subsidiesystematiek in Haarlem
Discussie subsidies basisinfrastructuur

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2012/19-april/20:00/Kadernota-Subsidiesystematiek-in-Haarlem
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2017/02-maart/20:00/20-30-uur-Discussie-subsidies-basisinfrastructuur-JB-JL-MS
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Onderwijshuisvesting
Programma/beleidsveld: Maatschappelijke participatie / 
Onderwijs en sport

Wat is het kernvraagstuk?
De gemeente Haarlem heeft de wettelijke zorgplicht 
voor de huisvesting van scholen. De autonome groei van 
de bevolking (zoals vertaald is in het Strategisch Huis-
vestingsplan Onderwijshuisvesting, jaarlijks beoordeeld) 
leidt tot aanpassingen in de voorraad schoolgebouwen. 
De groei van de stad zal om extra financiële middelen 
vragen. De raad krijgt in het voorjaar het vernieuwde 
SHO gepresenteerd waarin de financiële consequenties 
van de woonvisie zijn vertaald in huisvestingsbehoefte 
voor het onderwijs.

Toelichting
De gemeente Haarlem heeft de wettelijke zorgplicht 
voor de huisvesting van circa 50 scholen voor primair 
onderwijs (po), gehuisvest in circa 70 locaties, 13 scholen 
voor voortgezet onderwijs (vo) en 5 scholen voor speci-
aal onderwijs (so). De wijze waarop de gemeente 
Haarlem vormgeeft aan die zorgplicht is gebaseerd op 
de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs en 
het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO). Het 
SHO wordt tweejaarlijks bijgesteld. De scholen in Haar-
lem huisvesten ca. 15.000 leerlingen in het primair 
onderwijs en 27.000 leerlingen in het voortgezet onder-
wijs.

De groei van de stad zorgt voor een aanvullende vraag. 
Deze vraag dient strategisch ingevuld te worden zodat 
ook voor langere termijn een aansluiting tussen aanbod 
van onderwijshuisvesting en vraag aan capaciteit blijft 
bestaan. De extra geprognosticeerde leerlingen als 
gevolg van de woonvisie bedragen: ca. 1.400 kinderen in 
het primair onderwijs en ca. 900 kinderen in het voort-
gezet onderwijs.

Tabel 1: Financiële consequenties voor de huisvestings-
scenario’s voor het primair onderwijs, per stadsdeel.

Tabel 2: Financiële consequenties voor de huisvestingss-
cenario’s voor het voortgezet onderwijs.

Wat willen we bereiken?
Maatschappelijk effect
Zelfredzaamheid, mee doen en er bij horen van de 
jeugd.

Hoofddoelstelling
De jeugd kan gezond en veilig opgroeien en heeft gelijke 
ontwikkelkansen.

Subdoelstellingen
• Voldoende onderwijshuisvesting in schoolgebouwen 

die voldoen aan de eisen van eigentijds onderwijs;
• Toepassen duurzaamheidsoplossingen/maatregelen;
• Intergraal Kindcentrum (IKC) vorming (oprichting en 

integratie bestaande scholen), afgestemd op de 
specifieke behoefte/situatie van de locatie.
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Wat is de aanpak?
Wat gebeurt er nu al
Samen met maatschappelijke partners is geschreven 
aan het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijshuisves-
ting (SHO). In dit SHO wordt rekening gehouden met de 
groei van de stad. De omvang van de extra voorzienin-
gen is in beeld gebracht. Daarnaast is de Internationale 
School afd. PO geopend. 

Wat kan er nog aanvullend gebeuren
De voorzieningenstructuur voor het VO moet worden 
uitgewerkt.
• Het kwaliteitskader onderwijshuisvesting moet worden 

uitgewerkt;
• De visie op IKC vorming moet worden uitgewerkt;
• Voor de International school, afdeling VO moet tijdelij-

ke huisvesting gevonden worden en voor de gehele 
ISH moet definitieve huisvesting gevonden worden;

• Er moet een antwoord komen op hoe we omgaan met 
de eis van aardgasvrij bouwen voor schoolgebouwen. 

Wie zijn erbij betrokken?
• Schoolbesturen primair en voortgezet onderwijs;
• Aanbieders peuterspeelzalen;
• Mogelijke IKC-partners;
• Regiogemeenten.

Wat is de rol van de gemeente?
De gemeente heeft, vanuit haar wettelijke verantwoor-
delijkheid, de regie om in samenwerking met de school-
besturen tot een Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 
te komen waarbij de ontwikkeling van de stad /wijk een 
belangrijke randvoorwaarde is. Voor het voortgezet 
onderwijs wordt nadrukkelijk samenwerking met de 
schoolbesturen in de omliggende gemeenten gezocht.

Wat zijn de consequenties?
Financieel
De autonome groei (de groei van de bevolking zoals die 
nu is en vertaald is in het SHO) wordt jaarlijks beoor-
deeld, met de schoolbesturen besproken en hieruit 
volgen concrete aanpassingen in de voorraad schoolge-
bouwen. 
Door de groei van de stad zullen, bovenop middelen 
voor de autonome groei extra financiële middelen nood-
zakelijk zijn. Deze zijn verwerkt in het SHO. 

Kaderstellende beleidsnota’s
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 
gemeente Haarlem 2015 
Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2015 
Update strategisch huisvestingsplan onderwijs 2018 - 
2022

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2014/18-december/17:00/Vaststellen-Verordening-voorzieningen-huisvesting-onderwijs-gemeente-Haarlem-2015/2014361046-2-Raadsstuk-Vaststellen-Verordening-voorzieningen-huisvesting-onderwijs-gemeente-haarlem-2015.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2014/18-december/17:00/Vaststellen-Verordening-voorzieningen-huisvesting-onderwijs-gemeente-Haarlem-2015/2014361046-2-Raadsstuk-Vaststellen-Verordening-voorzieningen-huisvesting-onderwijs-gemeente-haarlem-2015.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2015/17-juni/19:45/Strategisch-Huisvestingsplan-Onderwijs-2015
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2018/22-februari/20:00/2-Bijlage-A-Update-strategisch-huisvestingsplan-onderwijs-2018-2022.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2018/22-februari/20:00/2-Bijlage-A-Update-strategisch-huisvestingsplan-onderwijs-2018-2022.pdf
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Sportaccommodaties
Programma/beleidsveld: Maatschappelijke participatie / 
Onderwijs en Sport

Wat is het kernvraagstuk?
Goede (multifunctionele) en voldoende sportaccommo-
daties zijn van essentieel belang voor het stimuleren van 
de sportparticipatie van de inwoners. Daarbij hebben zij 
vaak een bredere functie in een wijk (ontmoetingsplek, 
ruimte andere activiteiten in het sociaal domein). Om de 
bestaande accommodaties op goed niveau te houden is 
in het Investeringsplan Sport en in het onderhoudsplan 
€ 2,4 miljoen per jaar opgenomen. De verwachte 
bevolkingsgroei vraagt om extra investeringen tot een 
bedrag van € 18,6 miljoen (op basis van autonome 
groei) en € 31.6 miljoen (op basis van de autonome groei 
en de woonvisie).in de periode 2018-2028.
Een integraal accommodatieplan sport gebaseerd op de 
demografische ontwikkeling van de bevolking tot 2028 
wordt naar verwachting in februari 2018 aan de raad 
voorgelegd. De vraag is welk investeringsniveau wordt 
gekozen in relatie tot de bevolkingsgroei. Groeit het 
voorzieningen-niveau mee of wordt gekozen voor 
schaarste / wachtlijsten.

Toelichting
Om het bestaand areaal sportvelden en kleedkamers 
(buitensport) op niveau te houden zijn in het Investe-
ringsplan Sport kredieten opgenomen voor vervan-
gingsinvesteringen (natuurgras, kunstgras). De kredieten 
worden per jaar bij raadsbesluit beschikbaar gesteld. 
Daarnaast is er een meerjarige onderhoudsplanning 
(MJOP) voor de bij SRO in beheer gegeven binnen-
sport-voorzieningen en zwembaden. 
Om bij een verwachte bevolkingsgroei van Haarlem ook 
in de toekomst voldoende sportvoorzieningen beschik-
baar te hebben moet er extra geïnvesteerd worden in 
sportvelden, gymzalen, sporthal en mogelijk zwem-
bad(en). 

Wat willen we bereiken?
Maatschappelijk effect
Haarlemmers zijn zelfredzaam, doen mee en horen 
erbij. 

Hoofddoelstelling
Het stimuleren van de sportparticipatie van de inwoners 
van Haarlem.

Subdoelstellingen
• Een vitaal verenigingsleven;
• Bewegingsonderwijs wordt gefaciliteerd;
• Multifunctioneel gebruik is mogelijk (kinderopvang, 

welzijn);
• De accommodaties vervullen een brede functie in de 

wijk: ontmoetingsplek, ruimte voor vrijwillige inzet en 
projecten.

Wat is de aanpak?
Wat gebeurt er nu al
De gemeente overlegt met de verenigingen en uitvoe-
rende partner SRO Kennemerland welke vervangingsin-
vesteringen op de sportvelden urgent zijn en maakt 
afspraken over het onderhoud.

Wat kan er nog aanvullend gebeuren
Voor het extra areaal sportvelden, binnensport en 
zwembaden wordt een raadsnota opgesteld met een 
integraal accommodatieplan gebaseerd op de 
verwachte demografische ontwikkelingen tot 2028. Deze 
nota wordt aan de raad in februari 2018 voorgelegd. 

Wie zijn erbij betrokken?
• SRO Kennemerland BV;
• Verenigingen Haarlem (klankbordgroep buiten-, 

binnen- en zwemsport);
• Onderwijs (m.b.t. verenigingsgebruik gymzalen).

Wat zijn de consequenties?
Financieel
De verwachte bevolkingsgroei van Haarlem vraagt om 
komende jaren te investeren in extra areaal sportvelden, 
gymzalen, sporthal en mogelijk zwembad (en). Het 
totale benodigde extra budget is € 18,6 miljoen, exclusief 
de benodigde extra investering van € 5 miljoen voor de 
realisatie van een nieuwe Beijneshal.
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Overig
Buitensport
Door drie á vier natuurgrasvelden te vervangen door 
kunstgrasvelden kan de bespelingsruimte voldoende 
worden verhoogd op basis van de autonome groei. Als 
gevolg van de woonvisie wordt nog een extra behoefte 
van 5 (kunstgras)velden verwacht. Deze aanpak legt 
geen extra beslag op de schaarse ruimte in Haarlem. Dit 
vraagt een investering van € 1.600.000 (op basis van de 
autonome groei) en € 2.000.000 (extra op basis van de 
woonvisie) in de komende tien jaar. 

Binnensport
Voor de binnensport ontstaat op basis van de autonome 
groei een extra behoefte van één sporthal, vier tot zes 
sportzalen en 8 gymzalen (in totaal 16, waarvan 8 
worden gerealiseerd vanuit het Strategisch Huisves-
tingsplan Onderwijs) met een minimale afmeting van 
308 m² of meer. Als gevolg van de woonvisie wordt nog 
een extra behoefte van 1 sporthal en twee tot drie 
sportzalen verwacht. Daarnaast zijn investeringen 
benodigd om het areaal kwalitatief te verbeteren. 

Zwemsport
De huidige conditiestaat van de zwembaden kan de 
komende 10 jaar met de budgetten voor het planmatig 
meerjarig onderhoud gehandhaafd blijven. Er loopt een 
onderzoek naar de impact van de bevolkingsgroei op de 
behoefte aan zwembadwater in 2028. Op basis daarvan 
kunnen keuzes gemaakt worden: nieuwbouw, renovatie, 
multifunctionele nieuwbouw zwembad gecombineerd 
met sportzalen of sporthal. 

Kaderstellende beleidsnota’s
Integraal uitvoeringsplan sportaccommodaties 2018 – 
2028 ‘Sport aan zet’ (2018/15838)

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/m-2028-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/m-2028-1.pdf
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Jeugdhulp
Programma/beleidsveld: Ondersteuning en zorg / 
Voorzieningen Jeugd

Wat is het kernvraagstuk?
Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de 
jeugdhulp, met de opdracht het jeugdhulpstelsel te 
vereenvoudigen, efficiënter en effectiever te maken. 
Deze transformatie gaat gepaard met minder beschik-
baar Rijksbudget, terwijl het gebruik van jeugdhulp 
toeneemt. De Jeugdwet geeft de gemeente een jeugd-
hulpplicht en een leveringsplicht.
De gemeente verwacht voor 2017 en 2018 een tekort op 
het jeugdhulpbudget en moet er een beroep gedaan 
moet worden op de reserve sociaal domein, mede 
omdat Haarlem wachttijden in de jeugdhulp wil bekor-
ten en er niet gewerkt wordt met budgetplafonds.
De vraag is hoe de gemeente het stelsel effectiever en 
efficiënter kan maken om in de toekomst tekorten op het 
budget dat van het Rijk ontvangen wordt te voorkomen. 

Toelichting

Jeugdhulpverlening Haarlem Nederland
Jongeren met jeugdhulp  
tot 18 jaar naar soort

8,8% 10,7%

Ambulante jeugdhulp  
(zonder verblijf)

8,5 % 10,5 %

Jeugdhulp met verblijf 1,1 % 1,3 %
Jeugdbescherming /  
jeugdreclassering

0,9 % 1,2 %

 
Bron: waar staat je gemeente.nl / periode 2016

Het voormalige jeugdhulpstelsel was te complex en 
versnipperd met als gevolg veel problemen rond 
afstemming, coördinatie en aansluiting. Niet altijd werd 
de juiste hulp (tijdig) ingezet. Ook is het aantal jeugdigen 
dat gebruik maakt van een vorm van zorg toegenomen. 
Dit is zichtbaar in het relatief hoge gebruik van specialis-
tische hulp en zorg, maar ook in deelname aan speciaal 
onderwijs of leerwegondersteunend of praktijk onder-
wijs. Dit geldt ook voor Haarlem, ondanks dat Haarlem 
qua hulp onder het landelijk gemiddelde zit (zie tabel 
hierboven).

In de jeugdhulp en ondersteuning aan gezinnen is een 
omslag gaande naar:
• Uitgaan van de eigen verantwoordelijkheid, kracht en 

oplossingsgerichte vaardigheden en mogelijkheden 
van jeugdigen, ouders en hun netwerk ;

• Demedicaliseren en normaliseren door versterking van 
het opvoedkundig klimaat in gezinnen, scholen, 
kinderopvang, wijken et cetera;

• Integrale hulp; één gezin, één plan, één regisseur;
• Het versterken van de sociale basis, preventief en tijdig 

interveniëren om beroep te verminderen op specialis-
tische zorg ;

• Versterking van de hulp in en om het gezin;
• Het ontwikkelen van vormen van gezinsvervangende 

opvang;
• Ruimte aan de professionals;
• Verminderen van administratieve druk.

Wat willen we bereiken?
Maatschappelijk effect
Een betere participatie van kinderen, jongeren en 
gezinnen aan de samenleving. 

Hoofddoelstelling
Meer kracht en regie bij het gezin waardoor minder en 
kortere inzet van specialistische zorg.

Subdoelstellingen
Preventie en een sterke basisinfrastructuur met goede 
algemene voorzieningen
• Kracht van ouders;
• Jongeren en hun sociale omgeving als basis;
• Ondersteunen in plaats van overnemen;
• Hulp inzetten in de directe leefomgeving;
• Snelheid, minder schakels, minder gezichten.

Wat is de aanpak?
Wat gebeurt er nu al
Na het implementeren van de Jeugdwet, het oprichten 
van het C JG en Veilig Thuis is vanaf 2016 gestart met de 
transformatie via een aantal projecten en pilots: 
• Innovatie Jeugdzorg plus;
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• Integrale zorg, 16-27 jr.;
• Aansluiting onderwijs - jeugdhulp, ontwikkeling 

integrale Kindcentra;
• Pilot Samenwerken aan veiligheid;
• Duurzame borging jeugdbescherming & jeugdreclas-

sering;
• Pilot en nieuwe overeenkomsten vrij-gevestigde jeugd 

GGZ aanbieders;
• Inzet praktijkondersteuner huisarts jeugd (POH) vanuit 

het CJG bij huisartsen;
• Ontwikkelen transformatieagenda in combinatie met 

matching zorgvraag /zorgaanbod;
• Vorming Integrale Crisisdienst; 
• Nieuwe aanbesteding Jeugdhulp en WMO met ingang 

van 2018.

Wat kan er nog aanvullend gebeuren
Bovenstaande innovaties moeten worden doorontwik-
keld en worden geborgd.

Wie zijn erbij betrokken? 
• Aanbieders specialistische jeugdhulp. Dat zijn 

aanbieders voor jeugd en opvoedhulp (incl. pleeg-
zorg, residentiele zorg, gesloten jeugdzorg), aanbie-
ders voor jeugd geestelijke gezondheidszorg (jggz) 
en aanbieders voor begeleiding en persoonlijke 
verzorging; 

• Centrum voor Jeugd en Gezin, Gecertificeerde Instel-
lingen voor jeugdbescherming & jeugdreclassering en 
overige justitiële partijen, huisartsen, de Raad voor de 
Kinderbescherming, Veilig Thuis, samenwerkingsver-
banden Passend Onderwijs;

• VNG, gemeenten (eigen regio’s en bovenregionaal) en 
landelijk via het B/J42-overleg.

De rol van de gemeente is: 
De gemeente is opdrachtgever, financier en regisseur. 
De gemeente zet de beleidskaders uit, initieert de 
ontwikkeling van de transformatie agenda en stuurt op 
de transformatie onder andere door het faciliteren en 
financieren van innovatieve projecten, het samenbren-
gen van partners in de jeugdhulp en tussen jeugdhulp 
en basisinfrastructuur. Dat betekent dat de gemeente 
met veel partijen samenwerkt op diverse (aanpalende) 
terreinen van de jeugdhulp. 

Wat zijn de consequenties?
Financieel
Voor de uitvoering van de jeugdhulp ontvangt de 
gemeente Haarlem van het Rijk jaarlijks een bedrag dat 
deels is gebaseerd op een objectieve verdeelsleutel en 
deels op historisch gebruik. 
Met de decentralisatie is een korting van 15% op het 
macrobudget Jeugdhulp gemoeid. 

In tegenstelling tot 2015 en 2016 verwacht de gemeente 
voor het jaar 2017 en 2018 een tekort op het jeugdhulp-
budget. Vanuit de Jeugdwet heeft de gemeente een 
jeugdhulpplicht en een leveringsplicht. De consequentie 
is dat een beroep gedaan moet worden op de reserve 
sociaal domein, mede omdat Haarlem wachttijden in de 
jeugdhulp wil bekorten. 
Het budget voor 2017 bedraagt € 29.008.000, voor 2018 
is dat € 29.875.000 (meicirculaire 2017).

Kaderstellende beleidsnota’s
Nota Regionaal Transitiearrangement Jeugdzorg 
Raadsbesluit Beleidskaders
Samen voor jeugd - beleidskader Haarlem
Actieplan Op weg naar volwassenheid 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2013/07-november/20:00/Regionaal-transitiearrangement-jeugdzorg/2013439746-BW-Nota-Regionaal-transitiearrangement-jeugdzorg1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2014/23-januari/19:30/raadsbesluit-beleidskaders-Zorg-voor-jeugd--Awbz--participatiewet-en-Wmo-transitieplan-specialistische-ondersteuning-Sociaal-Domein/2013469125-Raadsbesluit3.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2014/09-januari/20:00/raadsbesluit-beleidskaders-Zorg-voor-jeugd--Awbz--participatiewet-en-Wmo-transitieplan-specialistische-ondersteuning-Sociaal-Domein/2013469125-Bijlage-1-B
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2017/14-september/20:00/2017028159-nbsp-Vaststellen-actieplan-Op-weg-naar-volwassenheid-18-18
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Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Programma/beleidsveld: Werk en inkomen / Werk, Inkomen 
en Schulden

Wat is het kernvraagstuk?
De gemeente Haarlem ondersteunt inwoners op het 
terrein van werk, inkomen en schulden als ze dat nodig 
hebben. De belangrijkste opgave van de Participatiewet 
is om zoveel mogelijk mensen te laten deelnemen in de 
samenleving. Mensen worden begeleid naar werk en 
ontvangen (tijdelijke) financiële ondersteuning als 
betaald werk niet of nog niet aan de orde is.
De combinatie van het stijgende aantal uitkeringsge-
rechtigden en een dalend BUIG-budget (Bundeling 
Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten )zorgt 
dat bestaande middelen niet toereikend meer zijn. 
Verhoogde uitstroom als gevolg van aantrekkende 
economie en het uitvoeringsprogramma ‘ik doe mee’ 
kan nog niet gekwantificeerd worden. In de begroting 
wordt voorgesteld ter dekking van het verwachte tekort 
de WWB-reserve te versterken. In de jaarrekening 
worden hiervoor, mede op basis van de actuele stand 
van zaken voorstellen gedaan.
Daarnaast neemt de druk op het minimabudget en de 
bijzondere bijstand toe. Deels is dit niet te beïnvloeden 
(bijvoorbeeld beschermingsbewind wat door de rechter 
wordt opgelegd) en deels komt dit door succesvol 
minimabeleid. De regelingen voor de minima zijn als 
enige direct beïnvloedbaar.

Toelichting

Werk en Inkomen
Inwoners met uitkering 3825
Participatiewet:3643
IOAW/IOAZ 184
Instroom 872
Uitstroom 749
Minima 

Aantallen gezinnen
Bijdrage eigen risico:
      Wettelijk eigen risico 2507
      Eigen bijdrage Wmo 576
Individuele inkomenstoeslag 2114
Tegemoetkoming schoolkosten 1157
Huiswerkbegeleiding 92

Schulddienstverlening 
Aanmelding 562
Geslaagd minnelijk traject 133
Gestarte schuldregelingen 207
Doorverwezen WSNP 120

De afgelopen jaren lag de focus op bemiddeling van 
werkzoekenden met een korte afstand tot de arbeids-
markt. Met de vaststelling van het Koersdocument Werk 
en Inkomen worden nu juist ook op mensen met een 
grotere afstand tot de arbeidsmarkt ondersteund. Dit is 
een groeiende groep uitkeringsgerechtigden die bestaat 
uit jonge schoolverlaters VSO/Pro en MBO 1, ouderen, 
niet-westerse allochtonen (veelal statushouders) en 
Haarlemmers met een arbeidsbeperking die voorheen 
on der de Wajong vielen. De ondersteuning richt zich bij 
voorkeur op het verkrijgen van betaald werk. Door 
specifieke problematiek (taal, psychische en lichamelijke 
klachten) zal een groot deel niet op korte termijn bemid-
deld kunnen worden naar passend werk. Participatie, 
dat wil zeggen meedoen naar vermogen, is daarom ook 
een optie, bijvoorbeeld door vrijwillige inzet.

Wat willen we bereiken?
Maatschappelijk effect
Zelfredzame Haarlemmers op het terrein van werk, 
inkomen en schulden.

Hoofddoelstelling
Mensen begeleiden naar werk en (tijdelijk) financiële 
ondersteuning bieden als betaald werk niet of nog niet 
aan de orde is.

Subdoelstellingen
Werk en inkomen
• Het beter leren kennen van Haarlemmers die een 

beroep doen op de Participatiewet om hen gericht te 
kunnen ondersteunen richting werk en/of participatie;

• Alle Haarlemmers die daar toe in staat zijn hebben 
passend werk zodat zij in hun eigen levensonderhoud 
kunnen voorzien en voor wie betaald werk door 
omstandigheden nog niet haalbaar is, werken aan hun 
re-integratie richting de arbeidsmarkt;
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• Haarlemmers voor wie betaald werk door omstandig-
heden nog niet haalbaar is, participeren in de samen-
leving bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk, tegenpres-
tatie of arbeidsmatige dagbesteding;

• Het behoud van werk en de werkplek voor de huidige 
groep mensen die aan het werk is in de Sociale Werk-
voorziening.

Minimabeleid
• Haarlemmers krijgen tijdelijk inkomensondersteuning 

als zij niet op andere wijze in hun levensonderhoud 
kunnen voorzien. Misbruik en oneigenlijk gebruik van 
voorzieningen is minimaal en verplichtingen worden 
nagekomen;

• De zelfstandigheid en participatie van Haarlemmers 
met een minimuminkomen wordt vergroot door hen 
een financieel vangnet en ondersteuning te bieden.

Schulddienstverlening
• Het voorkomen van schulden bij Haarlemmers en het 

voorkomen van nieuwe schulden bij Haarlemmers die 
al een schulddienstverleningstraject doorlopen 
(hebben);

• De financiële zelfstandigheid van Haarlemmers met 
schulden wordt vergroot.

Wat is de aanpak?
Wat gebeurt er nu al
Werk en inkomen 
• Ondersteuning op maat door een effectief ondersteu-

ningsaanbod voor werkzoekenden waaronder speci-
fieke doelgroepen als schoolverlaters, ouderen (50 
plussers), niet-westerse allochtonen (waaronder 
statushouders) en werkzoekenden met een arbeidsbe-
perking;

• Het uitvoeren van de principes Ken je klant en Ken je 
stad. Alle klanten van de Participatiewet worden 
gesproken. De mogelijkheden om te re-integreren of 
als dat nog niet mogelijk is, te participeren worden in 
kaart gebracht; 

• Voor participatie en re-integratie wordt zoveel moge-
lijk samengewerkt met de stad. Initiatieven in de stad 
zoals sociale coöperaties en innovatieve aanpakken 
worden gestimuleerd; 

• Regionale samenwerking met de regiogemeenten en 
het UWV in de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland 
en IJmond. In dit kader is een regionale arbeidsmarkt-
analyse uitgevoerd en zijn ambities regionale arbeids-
marktagenda opgesteld;

• Verkenning Participatiebedrijf om maatwerk te kunnen 
leveren aan de doelgroepen en de samenwerking met 
maatschappelijke partners en werkgevers te verster-
ken.

Minimabeleid
• Versterken zelfredzaamheid en participatie;
• Preventie van langdurige armoede en schulden; 
• Verminderen van armoede bij kinderen en jongeren;
• Ondersteuning van mensen die leven van een laag 

inkomen;
• Vergroten van bereik en vereenvoudigen van regelge-

ving.

Schulddienstverlening
• Aanpak schuldenproblematiek jongeren, NewFuture;
• Project Budget ondersteuning op Maat (BooM).

Wat kan er nog aanvullend gebeuren
Werk en Inkomen
• Vervolgonderzoek naar maatschappelijke financiële 

en bestuurlijke aspecten van een participatiebedrijf;
• Uitwerking ambities regionale arbeidsmarkagenda 

waarbij de uitgangspunten iedereen doet mee en 
aansluiting bij de behoefte van de arbeidsmarkt 
centraal staan.

Wie zijn erbij betrokken?
• Gesubsidieerde en gecontracteerde aanbieders;
• Sociaal Wijkteam;
• Centrum Jeugd en Gezin;
• Pasmatch;
• Humanitas;
• Schuldhulpmaatje (Stem in de stad);
• Bedrijf en Samenleving/

Wat is de rol van de gemeente?
De gemeente is opdrachtgever ten aanzien van inkoop 
of subsidiering van aanbieders, maar ook ketenpartner 
en uitvoerder (uitkeringen, bijzondere bijstand).

Wat zijn de consequenties?
Financieel
Werk en inkomen
Een combinatie van het stijgende aantal uitkeringsge-
rechtigden en een dalend BUIG-budget zorgt dat 
bestaande middelen niet toereikend meer zijn. De 
afname van de BUIG is het gevolg van een nadelige 
uitkomst voor de gemeente in een landelijke verdeelmo-
del. De positieve effecten op uitstroom als gevolg van 
aantrekkende economie en project ‘ik doe mee’  kunnen 
nog niet gekwantificeerd worden. In de begroting wordt 
voorgesteld ter dekking van het verwachte tekort de 
WWB-reserve te versterken. De verwachting is voorals-
nog dat een bedrag van circa € 5 miljoen nodig is om 
het risico in 2018 en 2019 op te kunnen vangen. In de 
jaarrekening worden hiervoor, mede op basis van de 
actuele stand van zaken, voorstellen gedaan.
Het tekort op de WSW-bijdrage tot en met 2019 is gedekt 
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(uit de reserve sociaal domein), vanaf 2020 is er daarom 
binnen het hek sociaal domein weer sprake van een 
(oplopend) tekort op de WSW, waarvoor nog geen 
dekking is.

Minimabeleid
De raad heeft de afgelopen jaren ingezet op het vergro-
ten van het bereik van mensen met een minimuminko-
men tot 115% van de bijstandsnorm en het stimuleren van 
het gebruik van minimaregelingen. Dit is succesvol. 
Vanuit zowel de raad als de Kinderombudsman wordt 
aangedrongen op het verhogen van de inkomensgren-
zen. Voor verhoging naar 120% van de bijstandsnorm zal 
extra budget nodig zijn van ca € 900.000, verhoging 
naar 130% zal ca € 1.800.000 extra kosten. 

Schulddienstverlening 
Het aantal Haarlemmers met beschermingsbewind 
neemt toe, daarnaast neemt ook de prijs van bescher-
mingsbewind toe. Beschermingsbewind wordt betaald 
uit de bijzondere bijstand. Beide zijn elementen waar de 
gemeente geen invloed op heeft. Naar verwachting zal 
het aantal inwoners dat voor kosten ‘beschermingsbe-
wind’ een beroep doet om bijzondere bijstand niet 
dalen. Door het bieden van budgetondersteuning op 
maat en coaching van jongeren met schulden beperken 
we nieuwe instroom.

Kaderstellende beleidsnota’s
Uitvoeringsprogramma Participatiewet juni 2015-juni 
2016
Beleidskeuzenota Participatiewet Haarlem en Zandvoort 
Effectief ondersteuningsaanbod voor werkzoekenden
Verkenning Participatiebedrijf
Samen voor elkaar 
Samen voor elkaar: groeien naar financiële zelfred-
zaamheid 
Visienota handhaven met zorg
Transformatienota sociaal domein
Beleidsplan Schulddienstverlening 2016-2019 Stevig op 
eigen benen)
Koersdocument Werk en inkomen 
Nota Samen actief tegen armoede 2016-2020

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2015/19-mei/10:00/Uitvoeringsprogramma-Participatiewet-juni-2015-juni-2016/2015162169-3-Bijlage-1-Participeren-naar-vermogen-uitvoeringsprogramma-Participatiewet-Haarlem-en-Zandv
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2015/19-mei/10:00/Uitvoeringsprogramma-Participatiewet-juni-2015-juni-2016/2015162169-3-Bijlage-1-Participeren-naar-vermogen-uitvoeringsprogramma-Participatiewet-Haarlem-en-Zandv
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2014/23-januari/19:30/raadsbesluit-beleidskaders-Zorg-voor-jeugd--Awbz--participatiewet-en-Wmo-transitieplan-specialistische-ondersteuning-Sociaal-Domein/2013469125-Raadsbesluit3.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2012/28-juni/20:00/Samen-voor-Elkaar/2012172892-Nota-Transitie-Sociaal-Domein-Kadernota-Samen-voor-elkaar1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2012/01-november/20:00/Samen-voor-elkaar-groeien-naar-financiele-zelfredzaamheid/2012338471-Raadsbesluit-Samen-voor-elkaar-Groeien-naar-financiele-zelfredzaamheid2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2012/01-november/20:00/Samen-voor-elkaar-groeien-naar-financiele-zelfredzaamheid/2012338471-Raadsbesluit-Samen-voor-elkaar-Groeien-naar-financiele-zelfredzaamheid2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2017/19-oktober/19:30/Vaststellen-beleidsnota-Handhaving-Participatiewet-2016-Handhaven-met-zorg
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2015/01-september/10:00/Transformatieprogramma-sociaal-domein/2015168421-3-Bijlage-1-Transformatieprogramma-Haarlem-Sociaal-Domein-Haarlem.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2016/26-mei/19:30/Beleidsplan-Schulddienstverlening-Stevig-op-eigen-benen-2016-2019/3-Bijlage-A-Beleidsplan-Schulddienstverlening-2016-2019.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2016/26-mei/19:30/Beleidsplan-Schulddienstverlening-Stevig-op-eigen-benen-2016-2019/3-Bijlage-A-Beleidsplan-Schulddienstverlening-2016-2019.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2016/14-juli/16:00/Koersdocument-Werk-en-Inkomen/2016255654-3-Bijlage-Koersdocument-Werk-en-Inkomen.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2016/21-januari/19:30/Samen-actief-tegen-armoede/2015488128-3-samen-actief-tegen-armoede-2.pdf
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Omgevingswet
Programma/beleidsveld: Duurzame stedelijke vernieuwing / 
Duurzame stedelijke ontwikkeling

Wat is het kernvraagstuk?
Met de invoering van de Omgevingswet worden 26 
wetten teruggebracht tot 1 wet, met als doel: Sneller, 
inzichtelijker, meer integraal en met meer afwegings-
ruimte voor gemeenten. Het biedt de gemeente de kans 
om op een andere, vernieuwende manier om te gaan 
met de fysieke leefomgeving. 

De implementatie vraagt veel van de organisatie en de 
stad. Er moeten belangrijke keuzes worden gemaakt: 
Wat voor gemeente willen we zijn? Gaan we eigen lokale 
regels vaststellen of laten we meer zaken vrij? Mag het 
college van B&W onderdelen van de Omgevingsvisie 
zelfstandig uitwerken? Hoe gaan we om met gemeente-
grens overstijgende vraagstukken?

Ook de rol van de raad verandert. Loslaten en vertrou-
wen zijn hierbinnen belangrijke begrippen. Hoeveel 
ruimte wil de gemeenteraad geven aan particuliere 
initiatieven van inwoners en ondernemers? En hoe gaan 
we om met participatie, dat een verplicht onderdeel 
wordt binnen de Omgevingswet?

Toelichting
Tijdens de komende raadsperiode (naar verwachting op 
1 januari 2021) zal de Omgevingswet in werking treden. 
Deze ingrijpende wetswijziging zorgt er voor dat 26 
wetten worden teruggebracht tot 1 wet, met als doel: 
Sneller, inzichtelijker, meer integraal en met meer 
afwegingsruimte voor gemeenten. De gemeenteraad 
blijft de kaders vaststellen. Er wordt gestuurd op hoofd-

lijnen en toezicht gehouden op de processen. Het college 
krijgt meer bevoegdheden bij de uitvoering van het 
beleid. 

Wat willen we bereiken?
Maatschappelijk effect
• Een veilige en gezonde fysieke leefomgeving: 
• Een goede omgevingskwaliteit: 
• Sterkere betrokkenheid en meer eigen initiatief van 

inwoners, wat betreft hun fysieke leefomgeving.

Hoofddoelstelling
• De fysieke leefomgeving samenhangend benaderen 
• De bestuurlijke afwegingsruimte voor de fysieke 

leefomgeving vergroten; 
• De inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het 

gebruiksgemak van het omgevingsrecht vergroten; 
• De besluitvorming over projecten in de fysieke leefom-

geving versnellen en verbeteren. 

Subdoelstellingen
• Eén vergunning, één bevoegd gezag; 
• ‘Ja, mits’-principe in plaats van ‘nee, tenzij’-principe; 
• Regels op één plek;
• Participatie mogelijkheid voor burgers aan de voor-

kant bij beleidsontwikkeling; 
• Ruimte om te anticiperen.

Wat is de aanpak?
Uitgangspunt is dat we op de datum van inwerking-
treding van de Omgevingswet als gemeente klaar zijn 
om ook te kunnen werken conform deze nieuwe wet. In 
juni 2017 is het plan van aanpak Implementatie Omge-
vingswet vastgesteld. Hierin is een aantal projecten en 
overkoepelende thema’s benoemd. Verder is gekozen 
voor een agile aanpak. Voor elk project wordt een apart 
plan van aanpak op projectniveau gemaakt. De projec-
ten ‘Werkprocessen’ en ‘Digitalisering’ zijn inmiddels 
gestart. De plannen van aanpak voor de Omgevingsvisie 
en het Omgevingsplan worden in het tweede/derde 
kwartaal van 2018 aan de raad voorgelegd. Hierin komt 
terug op welke wijze de gemeenteraad wordt betrokken 
in het proces. Daarnaast krijgt de gemeenteraad 
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programmabreed per kwartaal een terugkoppeling/
vooruitblik. 

Wie zijn of worden erbij betrokken?
Naast de diverse interne afdelingen die betrokken zijn bij 
de invoering van de Omgevingswet worden de volgende 
externe personen of instanties in ieder geval betrokken:
• Inwoners;
• Bedrijven en ondernemers;
• Woningbouwverenigingen;
• Ontwikkelaars;
• Maatschappelijke ondernemingen;
• Regiogemeenten;
• Provincie;
• Veiligheidsregio/GGD;
• Waterschap;
• Omgevingsdienst IJmond.

Wat is de rol van de gemeente?
De gemeente is leidend in het proces.

Wat zijn de consequenties?
Financieel
Vanuit het Rijk is geen geld beschikbaar gesteld voor de 
invoering van de Omgevingswet. In de begroting is voor 
de jaren 2017 t/m 2019 geld gereserveerd voor een 
programmateam om de implementatie te begeleiden. 
Dit zal ook voor 2020 en 2021 gedaan moeten worden 
omdat de invoering is uitgesteld. De invoering vraagt 
ook veel (extra) inzet van de organisatie zelf omdat ‘de 
winkel gewoon openblijft gedurende de verbouwing’. 
Hiervoor kan extra budget nodig zijn. 

De nu gekozen richting is de kansen die de wet biedt te 
benutten daar waar het kan, maar om daarnaast te 
zorgen dat de basis op orde is. Bij de uitwerking van de 
projecten in de komende raadsperiode moet blijken 
waar deze kansen liggen en wat hiervan precies de 
(financiële) consequenties zijn. Scenario’s zijn:
1.  Besloten wordt om zo min mogelijk vast te leggen in 

regels. Alleen dat regelen wat wettelijk verplicht is en 
wat noodzakelijk is om de kwaliteit en leefbaarheid 
in de stad te garanderen. Loslaten is hier het sleutel-
woord;

2.   Voor een aantal specifieke thema’s of gebieden 
ruimte bieden voor initiatieven en ontwikkelingen 
zonder beperkingen (anders dan wettelijk verplicht 
en noodzakelijk voor kwaliteit en leefbaarheid stad). 
Voor de rest van de stad of thema’s regels en  
randvoorwaarden duidelijk vastleggen;

3.   Net als in de huidige situatie voor de hele stad 
vastleggen wat mag en niet mag.

Scenario drie zal naar verwachting tot de meeste (extra) 
kosten gaan leiden, maar alle drie scenario’s brengen 

risico’s met zich mee. Er zijn middelen en inzet nodig om 
alle regels vast te leggen, vergunningen te verlenen en 
hierop te handhaven. Voor de overige scenario’s geldt in 
principe, hoe minder regels, hoe minder vergunningen, 
hoe minder kosten.

Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk welke 
mogelijkheden er blijven om leges te heffen en aan 
welke voorwaarden dit mogelijk verbonden wordt. 
Onderzocht wordt of er, naast leges, andere manieren 
zijn om gemaakte kosten te dekken.

Overig
Vaststellen van Omgevingsvisie en Omgevingsplan
Beide documenten moeten door de gemeenteraad 
worden vastgesteld. In de Omgevingswet zijn over-
gangstermijnen op genomen. Dit betekend dat de 
Omgevingsvisie en het Omgevingsplan bij de invoering 
van de wet nog niet gereed hoeven te zijn. De verwach-
ting is op dit moment echter dat vaststelling van, in ieder 
geval de Omgevingsvisie, in de komende raadsperiode 
plaatsvindt. 

Regionale opgaven
De opgaven waar we voor staan op bijvoorbeeld het 
terrein van duurzaamheid, woningbouw en klimaat-
adaptatie stoppen niet bij de stadsgrenzen. De regiona-
le opgaven zullen dan ook in beeld worden gebracht. 
Het is aan de gemeenteraden om vervolgens te beslui-
ten of er een regionale Omgevingsvisie wordt gemaakt 
of dat de regionale opgaven op een andere manier 
worden vastgelegd (bijvoorbeeld in een regionale 
Omgevingsagenda). Ook dit besluit zal naar verwach-
ting in de komende raadsperiode genomen moeten 
worden. 

Kaderstellende beleidsnota’s
Plan van aanpak Implementatie Omgevingswet

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2017/06-juli/20:00/Vaststellen-Plan-van-Aanpak-Implementatie-Omgevingswet
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Duurzaamheidsprogramma
Programma/beleidsveld: Duurzame stedelijke vernieuwing / 
Duurzame stedelijke ontwikkeling

Wat is het kernvraagstuk?
In 2017 is gekozen voor een versnelling van het Duur-
zaamheidsprogramma 2015-2019 en is een routekaart 
ontworpen om Haarlem behalve klimaatneutraal in 
2030, ook per 2040 aardgasvrij te maken (Rijk: 2050). 
Haarlem wil in 2050 ook haar openbare ruimte klimaat-
bestendig hebben ingericht, hiervoor is een Klimaat-
adaptatieagenda opgesteld. De (versnelling van de) 
verduurzaming levert ook innovatie en economische 
groei op. Met ingang van 2018 is 1,3 miljoen euro per 
jaar (inclusief de extra formatie) beschikbaar gesteld. 
Haarlem is koplopergemeente in de energietransitie, in 
de regio IJmond Zuid Kennemerland en de Metropoolre-
gio Amsterdam (MRA). Haarlem vervult tevens een 
trekkersrol binnen de MRA op het gebied van Klimaat-
bestendigheid, samen met de provincie, waterschappen 
en regiogemeenten wordt gewerkt aan een regio 
voorbereid op tijden van droogte, hevige regenval en 
hittestress.
Verder is in 2016 het programma Circulair Haarlem 
gestart om te komen tot een economie, waarin er geen 
verspilling meer is, afval wordt hergebruikt en het 
beroep op organische delfstoffen minimaal wordt. Door 
het samen met partners in de stad te doen moet een 
omslag in handelen denken en doen bereikt worden.

De vraag is of Haarlem deze koploperpositie wil behou-
den en hoe snel Haarlem een duurzame stad kan/wil 
worden en welke rol de gemeente daarin neemt.

Toelichting
De routekaart van het Duurzaamheidsprogramma bevat 
een veelvoud aan maatregelen, met daarbij aandacht 
voor de sociaal-maatschappelijke kant (communicatie, 
educatie, participatie) en de benodigde technieken 
(warmte, zon- en windenergie, energiebesparing). De 
duurzaamheidsmonitor brengt de effecten van dit beleid 
in kaart. 

In 2018 wordt de warmtestrategie van de gemeente 
nader geconcretiseerd, met een mix van grootschalige 
en decentrale initiatieven. Er zullen gebiedsgerichte 
duurzaamheidsprogramma’s worden ontwikkeld. Hierbij 

maakt Haarlem intensiever gebruik van de vruchtbare 
contacten met tal van bewonersinitiatieven op het 
gebied van een duurzame samenleving. Daarnaast is 
Haarlem op het gebied van duurzaamheid een actieve 
partner in MRA- en G32-verband. 

Een circulaire economie keert de verspilling en is een 
cirkel (al het afval is grondstof). De stip op de horizon is 
dat in 2030 60% van de lokale economie circulair is. Het 
startprogramma kent vijf programmaonderdelen, ofwel 
‘cirkels’ en de verkenning naar wat nodig is in gang 
gezet. De programmaonderdelen zijn Circulair Stadslab, 
Gebiedsaanpak Waarderpolder, Circulair Gemeentelijk 
handelen, Strategisch Plan Afvalscheiding (SPA) én de 
inzet van Haarlem die nodig is in de Metropool regio 
Amsterdam. Het startprogramma is gericht op het 
reduceren van de afvalstroom, het transformeren van 
productieprocessen & grondstoffen , reductie & herge-
bruik van afval en (nog in uitwerking) de bijdrage die dit 
ook heeft naar het sociaal domein en werkgelegenheid. 

De effecten van klimaatverandering zullen steeds 
prominenter voorkomen, daarom gaat Haarlem zich zo 
maximaal mogelijk inrichten voor het opvangen van 
extremen in hitte, droogte en wateroverlast. Voor de 
gehele stad wordt ingezet op bewustwording waardoor 
er een balans kan worden bereikt in acceptatie en 
adaptatie. Voor delen van de stad zijn concrete ingrepen 
nodig om de veiligheid en de leefbaarheid te waarbor-
gen, deze gebieden worden in samenwerking met de 
(regionale) stakeholders aangepakt. Daarbij wordt 
optimaal gekoppeld met kansen die voortkomen uit 
beheer en onderhoud cycli.

Behalve op energiegebied en circulaire economie zet 
Haarlem de versnelling van zijn duurzaamheidspro-
gramma ook door op het gebied van klimaatadaptatie 
en duurzame stadslogistiek

Wat willen we bereiken?
Maatschappelijk effect
Een toekomstbestendige woon-, werk- en leefomgeving.
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Hoofddoelstelling
En duurzame, groene en schone stad.
Subdoelstellingen
• Economische groei en een vitale, innovatieve econo-

mie;
• Klimaatneutraal Haarlem in 2030;
• Aardgasvrij Haarlem in 2040;
• Klimaatbestendige openbare ruimte in 2050;
• Koplopergemeente in de energietransitie;
• 60% van de economie circulair in 2030 (richtinggevend 

percentage);
• In 2022 is het restafval per inwoner per jaar vermin-

derd naar 130 kilogram en is er een afvalscheidings-
percentage van 68 procent. 

Wat is de aanpak?
Wat gebeurt nu al
De gemeente voert de opgaven van de acht speerpun-
ten van het Duurzaamheidsprogramma 2015-2019 uit, 
met inachtneming van het besluit tot versnelling van het 
programma.
• De gemeente continueert de activiteiten gericht op het 

bereiken van een klimaatneutrale gemeente in 2030. 
Het gebruik en de opwekking van duurzame energie in 
de gemeentelijke organisatie, onder inwoners, in de 
bebouwde omgeving, door bedrijven, industrie en bij 
mobiliteit wordt gestimuleerd; 

• Haarlem wordt voorbereid op een aardgasvrij 2040. 
Nieuwe woningen worden zoveel mogelijk zonder 
gasaansluiting opgeleverd, met de Stichting Huizen 
Aanpak worden bestaande woningen na-geïsoleerd, 
met Stichting Kennemer Energie worden collectieve 
zonnestroomdaken gerealiseerd;

• Om Haarlem klimaatneutraal te krijgen in 2040 moet 
het eerste warmtenet (Schalkwijk) nu worden voorbe-
reid en in 2020 in uitvoering gaan. Iedere vijf jaar 
wordt het volgende warmtenet voorbereid en het 
laatste warmtenet is dan klaar in 2040. Dit scenario is 
ambitieus, passend bij een koploper en heeft geen 
CO2 compensatie nodig; 

• Haarlem zet zich in om samen met de stad de open-
bare ruimte in 2050 klimaatbestendig te hebben 
ingericht; 

• Het Programmateam Circulaire Economie, met part-
ners uit de stad, werkt op vijf onderdelen (cirkels). Er 
wordt in de benadering gezocht naar een balans in 
‘top-down’ (regels) en ‘bottom up’ (projecten en 
initiatieven van bewoners en bedrijven). Jaarlijks 
worden targets vastgesteld en jaarlijks wordt de 
voortgang gemeld;

• De gemeente is in 2016 gestart met de uitvoering van 
SPA, waarbij alle laagbouwwoningen zijn voorzien van 
gft rolcontainers. In 2017 zijn we gestart met omge-
keerd inzamelen in de eerste drie startwijken waarbij 

voorzieningen voor grondstoffen dichtbij de bewoner 
en de restafvalcontainer iets verder weg zijn gezet. De 
laagbouwwoningen zijn voorzien van een duocontai-
ner voor PBD (Plastic, Blik en Drankenkarton) en 
papier.

Het scenario 2040 is ambitieus maar realistisch en 
daarmee passend bij de ambitie van de Raad. Met het 
scenario 2040 wordt 16 procent CO2 reductie gehaald in 
plaats van het Urgenda-doel van 25 procent CO2 
reductie in 2020. Het doel van 95 procent CO2 reductie 
van het Klimaatakkoord van Parijs wordt niet in 2050 
maar al in 2040 bereikt.

Wat kan er nog aanvullend gebeuren
Het voorkeursscenario is verder uitgewerkt tot de 
Routekaart Haarlem Aardgasvrij 2040. De routekaart 
laat zien wat het doel is, hoe snel het gerealiseerd moet 
zijn en welke projecten uitgevoerd moeten worden om 
dat doel te halen. 

Wie zijn erbij betrokken?
Samen met de stad investeren we in duurzaamheid en 
buiten de stadsgrenzen doen we dat met partners in de 
regio. 
• Bewonersorganisaties;
• Maatschappelijke organisaties;
• Corporaties, ontwikkelaars, verenigingen van eigena-

ren;
• Ondernemers; 
• Netbeheerder Alliander;
• Waterschap en nutsbedrijven.

Wat is de rol van de gemeente?
De gemeente faciliteert en stimuleert enerzijds en 
participeert anderzijds in projecten die op Duurzaam-
heid gericht zijn.

Bij circulaire economie heeft de gemeente meerdere 
rollen:
• Aanbieder van huishoudelijk afval dat wordt geschei-

den en hergebruikt; 
• Afnemer van producten die circulair worden inge-

kocht; 
• Aanjager zodat circulaire prestaties concreet gemaakt 

zijn worden gestimuleerd;
• Afstemmer door ontwikkelingen in de stad bij elkaar 

aansluiten en elkaar versterken.

Wat zijn de consequenties?
Financieel
Omdat het om zo’n groot investeringsvolume gaat heeft 
de gemeente Haarlem als kwartiermaker een belangrij-
ke rol in de voorbereidende jaren van de energietransi-
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tie. De gemeente zal vooral in de beginfase kosten 
maken. Vervolgens zullen de investeringen vooral door 
andere partijen (derden) gedaan worden. De gemeente 
gaat zelf ook investeren, bijvoorbeeld in het eigen 
vastgoed, de oplaadpunten voor elektrisch vervoer 
enzovoort.

In de begroting van het duurzaamheidsprogramma 
staan de kosten voor de versnelling en verbreding. 
Het programma kent in uitvoering en financiering een 
opbouw waarbij in 2017 de kosten en de baten elkaar in 
evenwicht houden en er met ingang van 2018 1,3 miljoen 
euro per jaar nodig is, inclusief de extra formatie. Dit 
budget is bij de Kadernota 2017 door de raad toegekend 
onder het hoofd Duurzaamheidsprogramma 2018-2022. 

Circulair werken kan leiden tot kostenverhoging omdat 
circulaire verwerking van afval en circulaire inkoop 
duurder zijn.

Kaderstellende beleidsnota’s
Praktijkrichtlijn Duurzame Stedenbouw Haarlem 
(2006/245272) 
Kadernota Haarlem Duurzaam
Duurzaamheidsprogramma Haarlem 2015-2019
Startprogramma Haarlem Circulair 2030
Bodemenergieplan Waarderpolder en Oostradiaal 
Klimaatadaptatie Agenda 
Versnelling van het Duurzaamheidsprogramma  
(incl. Routekaart Haarlem Aardgasvrij 2040)
Opinienota SPA 
Implementatieplan SPA, omgekeerd inzamelen in 
Haarlem

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2011/13-oktober/20:00/Kadernota-Haarlem-Duurzaam
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2015/10-september/19:30/Duurzaamheidsprogramma-2015-2019
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2016/19-mei/16:30/17-15-uur-Startprogramma-Haarlem-Circulair-2030
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2016/16-juni/19:30/Definitief-Bodemenergieplan-Waarderpolder-en-Oostradiaal
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2017/06-juli/16:30/Klimaatadaptatieagenda
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2017/23-maart/17:00/17-30-uur-Vaststellen-informatienota-Versnelling-van-het-Duurzaamheidsprogramma
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2017/23-maart/17:00/17-30-uur-Vaststellen-informatienota-Versnelling-van-het-Duurzaamheidsprogramma/2017093567-5-Bijlage-3-Routekaart-Haarlem-Aardgasvrij-2040-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2016/12-april/10:00/Strategisch-Plan-Afvalscheiding
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2017/08-juni/17:00/17-50-uur-Implementatieplan-SPA-omgekeerd-inzamelen-in-Haarlem
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2017/08-juni/17:00/17-50-uur-Implementatieplan-SPA-omgekeerd-inzamelen-in-Haarlem
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Uitvoeringsprogramma Structuurvisie 
openbare ruimte (SOR)
Programma/beleidsveld: Duurzame stedelijke ontwikkeling / 
Duurzame stedelijke vernieuwing

Wat is het kernvraagstuk?
Haarlem heeft met de Structuurvisie openbare ruimte 
(SOR) een integrale visie op de openbare ruimte 
gemaakt, waarbij de claims onderling worden afgewo-
gen en er heldere keuzes worden gemaakt over het 
gebruik van de openbare ruimte. Er zijn nog wel een 
aantal keuzes te maken, vast te leggen in een uitvoe-
ringsprogramma: Wat zijn de belangrijkste prioriteiten 
(bijvoorbeeld fietsparkeren, klimaatadaptatie, toegan-
kelijkheid openbare ruimte voor minder validen, regio-
nale bereikbaarheid) en hoeveel geld wordt beschikbaar 
gesteld voor de uitvoering (in relatie tot het investerings- 
/ kasstroomplafond).

Toelichting

De Structuurvisie openbare ruimte biedt een ontwikkel-
richting voor de langere termijn en geeft inhoudelijke 
kaders mee voor projecten in de openbare ruimte. De 

afwegingsmethodiek uit de Structuurvisie geeft – niet 
vrijblijvend – aan hoe de prioritering van ruimteclaims in 
zijn werk gaat en welke processtappen daarbij worden 
doorlopen.

De structuurvisie wordt uitgewerkt langs 4 sporen:
1.  uitwerking van de hoofdkeuzen in projecten (zie de 

themakaarten in de structuurvisie). Voorbeelden: 
watergangen, fietsring, P&R’s, completeren hoofd-
bomenstructuur, looproutes van parkeergarages 
naar winkelgebieden, knooppunten HOV;

2.  sleutelprojecten. Deze projecten hebben een 
gebiedsoverstijgend belang en geven vorm en 
inhoud aan de gewenste koers van de Structuurvisie. 
Voorbeelden: Zuidelijke entree binnenstad, Amster-
damse poort en Dwars door Schalkwijk naar het 
groen;

3.  beleidstrajecten die de noodzaak van het maken 
van aanvullend beleid op verschillende thema’s 
agenderen, bijvoorbeeld de waarde van groen, 
parkeren, ondergronds ruimtegebruik, en ontmoe-
ten, spelen en bewegen in de stad;

4.  regionale sleutels die op regionaal niveau samen 
met partners opgepakt moeten worden, zoals 
Haarlem bezoekstad en de Metropolitane multimo-
dale bereikbaarheid.

De projecten die voortvloeien uit de visie worden opge-
nomen in de meerjaren-gebiedsprogramma’s en waar 
mogelijk gekoppeld aan andere projecten in de gebie-
den.

Wat willen we bereiken?
Maatschappelijk effect
Een toekomstbestendige woon-, werk- en leefomgeving.

Hoofddoelstelling
De kwaliteit en beleving van de openbare ruime verbe-
teren.
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Subdoelstellingen
--

Wat is de aanpak?
Wat gebeurt er nu al
Vooruitlopend op het uitvoeringsprogramma wordt een 
0-meting gedaan gericht op de belangrijkste doelen van 
de structuurvisie, zodat de effecten van de structuurvisie 
kunnen worden gemonitord en het uitvoeringsprogram-
ma waar nodig bijgesteld.

Wat kan er nog aanvullend gebeuren
In de eerste helft van 2018 wordt een informatienota 
Uitvoeringsprogramma Structuurvisie openbare ruimte 
voorgelegd aan het bestuur. Belangrijke keuzes voor het 
nieuwe bestuur zijn:
• Is het nieuwe bestuur bereid om SOR-proof te gaan 

denken en handelen? Dat heeft consequenties voor de 
voorbereiding en uitvoering van allerlei projecten in de 
openbare ruimte;

• Onderschrijft het nieuwe bestuur de gedachte van de 
Regioring, inclusief Kennemertunnel?

• Wat zijn de belangrijkste prioriteiten bij het uitvoeren 
van de Structuurvisie? Bijvoorbeeld fietsparkeren, 
klimaatadaptatie, toegankelijkheid openbare ruimte 
voor minder validen, regionale bereikbaarheid;

• Welke beleid wordt (verder) uitgewerkt, bijvoorbeeld 
klimaatadaptatie, vormgeven ketenmobiliteit, parkeer-
beleid, energietransitie;

• Hoe veel geld stelt het nieuwe bestuur beschikbaar 
voor de uitvoering van de Structuurvisie. Deze keuze 
heeft een relatie met investerings-/kasstroomplafond).

Wie zijn erbij betrokken?
Bij projecten wordt in eerste instantie gesproken met 
bewoners, lokale ondernemers, belangengroepen en 
grondeigenaren. 
Veel projecten hebben nadrukkelijk een regionale 
component, met name ten aanzien van de bereikbaar-
heid en toerisme. Deze worden voorbereid samen met 
o.a. de MRA, Amsterdam marketing, regiogemeenten, 
Rijnland. Samen met de regiogemeenten in Zuid Kenne-
merland wordt gelobbyd bij Provincie Noord Holland en 
het Rijk (I en M, ProRail) om projecten die van regionaal 
belang zijn te realiseren. Het gaat daarbij met name om 
grote fysieke projecten.

Wat is de rol van de gemeente?
De gemeenteraad stelt het uitvoeringsprogramma vast.

Wat zijn de consequenties?
Financieel
De keuzes bij de uitvoering van Structuurvisie kunnen 
gevolgen hebben voor het beleid over het met investe-
rings-/kasstroomplafond.

Overig
Handelen conform de SOR heeft consequenties voor de 
voorbereiding en uitvoering van projecten in de open-
bare ruimte.
• De groei van de stad (meer huizen en inwoners) 

betekent meer claims op de openbare ruimte;
• Voor het realiseren van de ambities uit de SOR is 

ruimte nodig, die voor een deel kan worden gevonden 
in de ruimte die geparkeerde auto’s nu nog op straat 
innemen. Hoe ver wil Haarlem gaan met het reguleren 
van parkeren (vergunning-parkeren, parkeren op 
eigen terrein? Zie factsheets parkeren.) Dat betekent 
dat er geld beschikbaar moet zijn voor flankerend 
beleid;

• Hoe om te gaan met Haarlem bezoekstad (toeristisch 
profiel van de stad).

Kaderstellende beleidsnota’s
Structuurvisie openbare ruimte, zie met name de uitvoe-
ringsagenda.

http://griffiegemeente.m10.mailplus.nl/nct35471590/i8RBxdeUBtDbHI4
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Groen
Programma/beleidsveld: Duurzame stedelijke ontwikkeling /
Duurzame stedelijke vernieuwing 
Beheer en onderhoud /Openbare ruimte en mobiliteit

Wat is het kernvraagstuk?
Haarlem is een aantrekkelijke stad om te wonen. Vastge-
steld is ook dat Haarlem de komende 10 jaar de woning-
voorraad met 7.500 wil uitbreiden. In de decennia 
daarna zal met het programma Groei van Haarlem de 
woningvoorraad nog verder toenemen. Daarnaast 
spelen programmà s als energietransitie en klimaat-
adaptatie, welke ook hun impact hebben op de inrich-
ting van de stad. Deze ontwikkelingen overziend gaat dit 
mogelijk ten koste van de kwantiteit van (tijdelijk) groen. 
De ambitie is en blijft de stad gedurende en na deze 
transitie wel aantrekkelijk en leefbaar te houden. Kwali-
tatief groen draagt hier voor een belangrijk deel aan bij. 

Toelichting
Haarlem is een van de minst groene steden blijkt uit 
onderzoek van onderzoeksinstituut Alterra. Daar staat 
tegenover dat groen altijd dichtbij is aan de westkant en 
oostkant van de stad. Groen in de directe woonomge-
ving is juist ook heel belangrijk. Zo zorgt groen voor het 
tegengaan van hittestress, draagt het op een positieve 
wijze bij aan water- en luchtkwaliteit. Mensen komen tot 
rust in het groen en patiënten die uitkijken op het groen 
genezen aantoonbaar sneller. Kortom groen is dé 
oplossing voor vele problemen in de stad. 
Om de stad duurzaam groen in te richten is er ruimte 
nodig om hoogwaardige en innovatieve technieken toe 
te passen. Bijvoorbeeld groene daken, groene gevels en 
groene waterberging. Elk stukje groen, horizontaal of 
verticaal, moet minimaal een extra functie dienen. We 
noemen dat ook wel betekenisvol groen. Last but not 
least, kwalitatief groen draagt bij aan de waardering 
van de stad en heeft positieve effecten op de vastgoed-
waarden. We noemen dit ook wel de ecosysteemdien-
sten of de baten van groen.

Wat willen we bereiken?
Maatschappelijk effect: 
Een leefbare en duurzame stad. Een klimaatadaptieve 
stad met een hoge bewonerstevredenheid en een 
aantrekkelijke stad om in te wonen.

Hoofddoelstelling: 
Kwaliteit van de leefomgeving verbeteren en klimaatbe-
stendig inrichten door realisatie van extra kwalitatief 
groen.

Subdoelstelling
Een hoogwaardige groene stad.

Wat is de aanpak?
Wat gebeurt er al: 
Op dit moment gebeurt er al het nodige. Zo wordt 
actief geparticipeerd en bijgedragen in ontwikkelingen 
om de maatschappelijke baten van het groen, door 
middel van de instrumentaria van iTREE Nederland 
TEEBstad inzichtelijk te maken. Er is een duidelijke 
verandering in mindset waarneembaar, waarbij steeds 
meer rekening wordt gehouden met de betekenis en de 
baten groen.

De afgelopen jaren was er een klein budget om Steen-
breek te promoten. Het gaat hier om een campagne om 
mensen bewust te maken van de negatieve effecten van 
een versteende tuin. En het ont-tegelen van de openba-
re ruimte. Dit project zou de gemeente graag doorzetten 
de komende jaren. 

In 2013 is het ecologisch beleidsplan vastgesteld. Vanaf 
2014 zijn er maatregelen genomen om de ecologische 
kwaliteit in Haarlem te verbeteren. Dit zal de komende 
jaren verder worden doorgezet.

Wat kan er nog aanvullend gebeuren 
• TEEB en I-Tree borgen in processen;
• Opzetten van een groen(stimulerings)fonds;
• Opzetten van gebiedsopgave in de vorm van ruimte-

kansenkaarten klimaatadaptatie voor verschillende 
wijken;

• Groen en biodiversiteit moeten standaard worden 
toegepast bij bouw en ontwikkelprocessen;

• Omdat groen een grote verbinder is van verschillende 
fysieke en sociale doelstellingen: klimaatadaptatie, 
leefbaarheid, sociale cohesie is het van belang dat in 
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de gesprekken over ontwikkeling de groenkaders beter 
en duidelijker betrokken worden.

• 
Wie zijn erbij betrokken?
Bij projecten wordt in eerste instantie gesproken met 
bewoners, lokale ondernemers, belangengroepen en 
grondeigenaren. 

Wat is de rol van de gemeente?
De gemeente is leidend in het proces en zorgt dat bij 
nieuwe ontwikkelingen of bij het opstellen van nieuw 
beleid de groenbeleidsuitgangspunten worden meege-
nomen. De gemeente organiseert dat vastgesteld beleid 
breed uitgedragen wordt naar de stad. De gemeente is 
samenwerkingspartner van inwoners, ondernemers en 
organisaties in de stad in de verkenning naar concrete 
projecten om de groenambities direct in de stad zicht-
baar te maken.

Wat zijn de consequenties?
Financieel
Voor cyclische instandhouding van het groenareaal is 
budget voor de komende jaren vastgelegd in de Actuali-
satie van de Visie & Strategie (2019/6828). Echter voor 
versnelling als gevolg van eerder genoemde program-
ma’s, uitbreiding van het areaal of voortijdige omvor-
ming naar meer betekenisvol groen zijn minimaal en 
vaak incidenteel kleine budgetten beschikbaar. Dit is 
onvoldoende om het tempo van de transformatie in de 
komende jaren te kunnen volgen.
In de Visie Strategie Beheer en onderhoud is reeds 
budget opgenomen voor de revitalisering van oude 
bomen en voor de consequenties van de Essentak sterfte.

Overig
In alle beleidskaders moet ecologie een plek krijgen. 
Ecologie is niet alleen aan het groen verbonden, het is 
immers overal in de stad aanwezig.

Kaderstellende beleidsnota’s
Structuurvisie openbare ruimte
Ecologisch beleidsplan

 

http://griffiegemeente.m10.mailplus.nl/nct35471590/i8RBxdeUBtDbHI4
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2013/19-december/20:00/Vaststellen-Ecologisch--Beleidsplan-2013-2030
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Funderingsproblematiek 
Programma/beleidsveld: Duurzame stedelijke ontwikkeling / 
Duurzame stedelijke vernieuwing

Wat is het kernvraagstuk?
Bewoners in het Rozenprieel worden geconfronteerd 
met mogelijke funderingsproblematiek. Bekend is dat de 
funderingen van de woningen van Ymere is slechte staat 
zijn. Zij hebben versnipperd bezit in de wijk. De 
verwachting is dat een deel van de particuliere wonin-
gen met dezelfde problemen te maken heeft. Op korte 
termijn worden de huiseigenaren van woningen in een 
bouweenheid met huizen van Ymere geconfronteerd 
met een keuze om mee te doen met een funderingsher-
stelproject. Funderingsherstel kost gemiddeld € 50.000 
tot € 70.000. Dat is volledig afhankelijk van de daad-
werkelijke problematiek, van hetgeen de bewoners zelf 
kunnen aanpakken en de keuzes voor afwerking na 
herstel. 

Er is met de commissie ontwikkeling gesproken over een 
funderingsaanpak op 18 januari 2018, waarbij voor het 
Rozenprieel een actieve aanpak gevraagd werd 
(betrokkenheid van de gemeente bij deze particuliere 
opgave) en inzicht wordt gevraagd in de omvang van de 
mogelijk resterende problematiek in de stad. 

Toelichting
De gemeente Haarlem heeft opdracht voor een visuele 
inspectie gegeven om inzicht te krijgen in de mogelijke 
funderingsproblematiek in het Rozenprieel. Uit dat 
onderzoek is gebleken dat de verwachting is dat een 
groot deel van het Rozenprieel met funderingsproble-
matiek te maken kan krijgen. Hiervoor is een funderings-
aanpak opgesteld, waarbij het gaat om een lening , het 
verstrekken van informatie en het ondersteunen van 
particuliere huiseigenaren. 

Per 1 juni 2018 dient het Bouwbureau (conform de 
aangenomen motie op 18 januari 2018) te zijn opgezet 
en wordt er continuïteit gevraagd voor de ondersteuning 
van bewoners. De commissie ontwikkeling heeft zich 
uitgesproken voor aansluiting bij het Fonds Duurzaam 
Funderingsherstel, waardoor er een financieel vangnet 
is voor mensen die -indien nodig- via de reguliere weg 
geen lening kunnen krijgen.

Wat willen we bereiken?
Maatschappelijk effect
Toekomstbestendige en duurzame woonwijken; woon-
wijk met een prettige woonomgeving.

Hoofddoelstelling
De kwaliteit van het woningbezit verbeteren.

Subdoelstellingen
• Gezamenlijke aanpak stimuleren en bewoners onder-

steunen; 
• Bieden van mogelijkheden en ondersteuning aan 

particulieren om noodzakelijke herstelwerkzaamheden 
uit te kunnen voeren.

Wat is de aanpak?
De funderingsaanpak maakt onderdeel uit van de 
Wijkaanpak Rozenprieel. De wijk aanpak is een breed 
project dat tot kortweg tot doel heeft de wijk groener, 
veiliger, en aantrekkelijker te maken. De samenwerking 
met Ymere is ook in de aanpak van de andere onderde-
len van toepassing. Het opknappen van de huizen past 
goed in de activiteiten. 

Wat gebeurt er nu al
Vooruitlopend op aansluiting bij het Fonds Duurzaam 
Funderingsherstel is er een projectbureau in de wijk 
Rozenprieel, waar bewoners worden ondersteund op het 
gebied van kennis en informatie van technische vraag-
stukken, processen en financiële mogelijkheden. Er zijn 
themasessies voor bewoners op verschillende onderde-
len van funderingsproblematiek, van technische moge-
lijkheden tot financieringsmogelijkheden. Aan de hand 
van de ervaringen en behoefte in de wijk wordt het 
programma verder uitgebreid. Er is in 2017 een subsidie 
voor funderingsonderzoek beschikbaar gesteld aan 
huiseigenaren in het Rozenprieel, in 2018 is deze 
verlengd en beschikbaar gesteld voor heel Haarlem.
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Wat kan er nog aanvullend gebeuren
In de eerste helft van 2018 wordt een overeenkomst met 
het Fonds Duurzaam funderingsherstel voorgelegd aan 
het bestuur. Belangrijke keuzes voor het nieuwe bestuur 
zijn:
• Aansluiting bij het Fonds en de voorwaarden waaron-

der; plafondbedragen, doorlooptijd, wijze van afdek-
king risico rentederving (afkoop eenmalig of jaarlijkse 
variërende bijdrage van daadwerkelijk misgelopen 
rente);

• Invulling bouwbureau; mate van ondersteuning 
procesbegeleiding, aanpak van herstel bouweenhe-
den:

• Ondersteuning huiseigenaren die niet in aanmerking 
komen voor het Fonds;

• Beschikbaarstelling van financiële middelen voor de 
uitvoering van de gekozen funderingsaanpak.

Wie zijn erbij betrokken?
Er wordt in eerste instantie gesproken met bewoners, 
huiseigenaren, actiegroep de Roos Gefundeerd, verte-
genwoordigers van de wijkraad Rozenprieel en Ymere. 
Een groot deel van de huiseigenaren in het Rozenprieel 
zit in een bouweenheid met Ymere. Zij worden gecon-
fronteerd met een keuze wel of niet mee te doen. Huisei-
genaren in particuliere bouweenheden kunnen met 
elkaar afstemmen of en wanneer zij funderingsonder-
zoek en vervolgens -indien nodig- herstel gaan oppak-
ken. Dit vraagt om coördinatie en procesbegeleiding 
voor deze bewoners. Ymere en de gemeente zijn hier-
voor de aangewezen partijen.

Wat is de rol van de gemeente?
Hoewel er geen formele verantwoordelijkheid ligt, ligt er 
wel een morele. Eerder heeft de gemeente bewoners 
bijgestaan die met vergelijkbare problematiek zijn 
geconfronteerd zoals de Leidsebuurt, Amsterdamse-
buurt etc.). De rol die de gemeente neemt: Informeren 
en organiseren van particuliere eigenaren c.q. bewo-
ners, organiseren themabijeenkomsten voor huiseigena-
ren, stimuleren en coördineren van gezamenlijke 
aanpak, verstrekken van subsidie voor onderzoek, 
mogelijke deelname aan Fonds Duurzaam Funderings-
herstel voor bewoners die niet bij hun eigen bank in 
aanmerking komen voor een lening, bewaken van 
onveilige situaties (aanschrijven bij urgente onveilige 
situaties), organiseren Bouwbureau. Daarnaast is er een 
rol vanuit maatschappelijk optiek voor de gevallen die 
ook niet in aanmerking kunnen komen voor het Fonds. 

Wat zijn de consequenties?
Financieel
De keuzes bij de uitvoering van de funderingsaanpak 
hebben financiële gevolgen. In de eerste Bestuursrap-
portage van 2018 wordt de inzet zoals opgenomen in de 
funderingsaanpak, die in de commissie op 18 januari 
besproken is, opgenomen. Indien het college en/of de 
Raad een zwaardere inzet vanuit de gemeente wenst 
dan geschetst in de informatienota op 18 januari zijn 
daar financiële consequenties aan verbonden. 

Overig
Omvang problematiek Rozenprieel nog niet duidelijk; 
d.m.v. funderingsonderzoek en de subsidie daarvan 
wordt inzichtelijk wat de daadwerkelijke staat van de 
funderingen is. 75 % van het beschikbaar gestelde 
bedrag is voor het Rozenprieel.
• Omvang problematiek overig Haarlem nog niet 

duidelijk; dmv funderingsonderzoek en de subsidie 
daarvan wordt inzichtelijk wat de daadwerkelijke staat 
van de funderingen is. 25 % van het budget voor 2018 is 
gereserveerd voor overig Haarlem.

Kaderstellende beleidsnota’s
--



Koepel
Programma/beleidsveld: Duurzame stedelijke ontwikkeling / 
Duurzame stedelijke vernieuwing

Wat is het kernvraagstuk?
Gemeente Haarlem en Stichting Panopticon hebben op 
15 maart 2017 een koopovereenkomst gesloten met 
betrekking tot de verkoop van de Koepel. Daarbij is er 
sprake geweest van een AB-BC constructie waarbij de 
Koepel door de gemeente is aangekocht van het Rijks-
vastgoedbedrijf en is doorverkocht aan de Stichting 
Panopticon. De Koepel is aan de stichting verkocht, en 
alleen onder die voorwaarde, om universitair onderwijs 
te realiseren. 
De hamvraag is dan ook: lukt het Panopticon om univer-
sitair onderwijs te realiseren en de Koepel te herontwik-
kelen inclusief Campus? 

Toelichting

Wat willen we bereiken?
Maatschappelijk effect
Universitair onderwijs in Haarlem, ontwikkeling Oost, 
meer werkgelegenheid; verlevendiging Oost

Hoofddoelstelling
Universitair onderwijs in Haarlem organiseren, werkge-
legenheid stimuleren met Startupdelta.

Wat is de aanpak?
Wat gebeurt er nu al
In januari 2018 heeft Panopticon Letters of Intent 
overhandigd aan de gemeente Haarlem met enkele 
onderwijsinstellingen. Deze zijn getoetst en de 
gemeente heeft een voorbehoud gemaakt op de 
beslissing of men voldoet aan de koopovereenkomst en 

het recht op terugkoop behouden. Tot 15 mei hebben 
de onderwijspartijen om vragen te beantwoorden om 
alsnog de gemeente te overtuigen dat zij voldoen. En 
vragen over hoe de partijen denken de wo-bachelor-
opleiding te gaan verzorgen, en breed toegankelijk 
kunnen maken. 
Er is bovendien een ver uitgewerkt ontwikkelingsplan 
voor het Koepelcomplex. Dit is reeds als concept 
besproken met stedenbouw en de Adviescommissie 
Ruimtelijke Kwaliteit (ARK). Voor 95% is dat plan reeds 
naar tevredenheid, een aantal issues moesten nog 
worden opgelost, hetgeen opgepakt kan worden zodra 
men groen licht krijgt op het onderwijsdeel.

Wat kan er nog aanvullend gebeuren:
• Beantwoording aanvullende vragen door Panopticon 

m.b.t. toegankelijkheid en betaalbaarheid Universitaire 
opleiding en studentenhuisvesting. 

• Stedenbouwkundige uitwerking plannen waaronder 
campusdeel en openbare ruimte.

• Afspraken met partijen over het daadwerkelijke 
programma, vorm van planologische kader.

• Accreditatie onderwijsinstelling die de universitaire 
bachelor opleiding gaat aanbieden.

• Panoticon dient een langdurige huurovereenkomst met 
de geaccrediteerde onderwijsinstelling aan te gaan, 
zodat universitair onderwijs in de Koepel is gegaran-
deerd. Daarmee vervalt ook het terugkooprecht van 
de gemeente Haarlem.

• Planologisch kader uitvoeren, voorkeur partijen is de 
coördinatieregeling. 

• Anterieure overeenkomsten voor herontwikkeling (de 
vraag is nog met wie…). 

• Op korte termijn dient herfinanciering plaats te vinden 
van de lening van Panopticon (momenteel lening bij 
Amvest). 

Wie zijn erbij betrokken?
Panopticon is als stichting eigenaar van de Koepel en het 
omliggende terrein. Amvest heeft aan de stichting een 
lening verstrekt en daardoor een hypotheekrecht op de 
Koepel verkregen. Er wordt gezocht naar een eindbeleg-
ger voor de Koepel en een ontwikkelaar voor het omlig-
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gende terrein waaronder het campusgedeelte en de 
openbare ruimte. 

Wat is de rol van de gemeente?
De gemeenteraad stelt het planologische kader vast, 
faciliteert de ontwikkeling, verstrekt omgevingsvergun-
ning, is partij in het eventueel aanleggen van een 
parkeergarage onder de papentorenvest. En met oog op 
het terugkooprecht heeft de gemeente steeds een 
toetsende rol, conform art 20A van de overeenkomst 
(toetsing van de onderwijsfunctie). 

Wat zijn de consequenties?
Financieel
• Anterieure overeenkomst gemeente en partijen mbt 

herontwikkeling.
• Ambtelijke inzet gemeente; niet alles te verhalen via 

anterieure overeenkomst.
• Mogelijke inzet bij ontwikkeling startupdelta en 

toegankelijkheid onderwijs (bv lobbyen fondsvorming).

Overig
Private invulling van onderwijs op dit moment, kan ooit 
publiek worden Daar kan de gemeente een rol in spelen, 
bijvoorbeeld met lobby richting ministerie.

Kaderstellende beleidsnota’s
Visie Spaarnesprong, zie met name memo onderdeel 
centrale parkeervoorziening onder papentorenvest.
Nota van ambities en eisen herontwikkeling Koepel

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2018/06-februari/10:00/Ontwikkelingsvisie-Spaarnesprong/2017596170-2-Bijlage-1-Ontwikkelingsvisie-Spaarnesprong-ontwerp.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2018/06-februari/10:00/4-Bijlage-3-Memo-spaarnesprong.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2018/06-februari/10:00/4-Bijlage-3-Memo-spaarnesprong.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2016/14-juli/16:00/Vaststelling-Nota-van-Ambities-en-Eisen-voor-de-herontwikkeling-van-het-complex-de-Koepel/20160714-ambitie-en-eisen-koepel-Haarlem-vastgesteld-door-Raad.pdf
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Economische ontwikkeling/beleid 
(w.o. ondernemingsklimaat)
Programma/beleidsveld: Duurzame stedelijke vernieuwing / 
Economie, toerisme en cultuur

Wat is het kernvraagstuk?
Het aantal banen per inwoner is in Haarlem het laagst ten 
opzichte van vergelijkbare steden. Dit leidt tot een grote 
uitgaande pendel, naast een grote ingaande pendel.
Ook is de groei van het aantal banen / bedrijven niet in 
balans met de groei van het aantal inwoners. De bereik-
baarheid is belemmerend voor het ondernemersklimaat. 
Met de vertegenwoordigers van de ondernemers in de 
Waarderpolder is afgesproken dat hier geen functie-
menging (wonen) moet komen.

De vraag is hoeveel inspanning de gemeente doet voor 
de verbetering van de bereikbaarheid en andere maat-
regelen om bedrijven te stimuleren zich hier te vestigen. 
Maakt de gemeente een keuze voor een bepaald 
segment bedrijven? Of streeft de gemeente naar 
behoud van bestaande bedrijvigheid en verbetering van 
de mobiliteit (zie factsheet bereikbaarheid) ? Of beiden? 
Is functiemenging wonen-werken bespreekbaar? 
Daarachter ligt de grotere vraag of de gemeente inzet 
op wonen of op wonen en werken en in welk gebied.

Toelichting

Het Haarlemse ondernemingsklimaat ligt in de periode 
2005 t/m 2016 structureel onder het gemiddelde van 
andere gemeentes in Nederland. De problemen met de 
bereikbaarheid zorgen voor extra druk op het Haarlem-
se ondernemingsklimaat.

Daarnaast loopt het aantal banen niet op met de groei 
van het aantal inwoners. De uitgaande pendel is hier-
door toegenomen van 48.000 in 2009 naar 61.000 
personen per werkdag in 2016 vanuit de regio Haarlem. 
Het aantal banen per inwoner is in Haarlem het laagst 

van vergelijkbare steden: 41,3 banen per 100 inwoners in 
Haarlem in 2016 tegenover 73,8 in de stad op de eerste 
plaats.

Uit de economische monitor blijkt dat er in 2016 per 
saldo 1.200 banen zijn bijgekomen (1,8%) en 1.300 nieuwe 
bedrijven. Het aantal inwoners in Haarlem is in 2016 met 
1.500 gestegen. 

Wat willen we bereiken?
Maatschappelijk effect
Een toekomstbestendige woon-, werk en leefomgeving.

Hoofddoelstelling
Haarlems ondernemingsklimaat op gemiddelde van 
vergelijkbare gemeenten.

Subdoelstellingen
• Groei van bedrijvigheid en banen, in balans met de 

groei van het aantal inwoners waardoor er geen extra 
druk op de in- en uitgaande pendel ontstaat;

• Diversiteit in het soort werkgelegenheid;
• Behoud spreiding economische bedrijvigheid (bedrij-

venterreinen, winkelcentra, combinatie wonen en 
werken) over de stad.

https://www.haarlem.nl/feiten-en-cijfers/
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Wat is de aanpak?
Wat gebeurt nu al
De gemeente werkt op basis van de Economische 
Agenda Samen Doen met ondernemers en andere 
partners aan: 
• ruimte voor nieuwe (innovatieve) bedrijvigheid die past 

bij het profiel van Haarlem
• optimale dienstverlening aan ondernemers 
• goede bereikbaarheid van de stad en haar bedrijven 

en instellingen 
• een evenwichtige arbeidsmarkt en aansluiting van 

onderwijs op het bedrijfsleven 
• duurzaam ondernemen (circulaire economie)
• een sterke profilering van de stad voor nieuwe bedrij-

ven

De huidige afspraak (convenant Waarderpolder Samen 
Doen) met de vertegenwoordigers van de ondernemers 
in de Waarderpolder is het behoud van de Waarderpol-
der als cluster voor nieuwe bedrijvigheid en banen 
zonder functiemenging met wonen.

Wat moet er nog aanvullend gebeuren
Versterking van de profilering van Haarlem en de 
acquisitie van nieuwe bedrijven Er is behoefte bij de 
partners aan een duidelijker profilering van Haarlem als 
centrumstad aan de Westkant in de Metropoolregio 
Amsterdam, waar nieuwe bedrijven welkom zijn. 
Om tot een sterkere profilering en positionering, zowel 
regionaal, nationaal als internationaal ( via MRA) van 
Haarlem als een aantrekkelijke stad om te ondernemen 
en te werken is recent een merkcoalitie gemaakt. De 
Waarderpolder wordt hierin als het Haarlemse Business-
park gepositioneerd. 
Er is op basis van de besluitvorming bij de Kadernota 
2017 een acquisiteur voor bedrijven aangesteld voor 
2 jaar. Naast het inventariseren van de uitbreidingsbe-
hoefte van Haarlemse bedrijven door goed relatiebe-
heer legt de acquisiteur contacten met bedrijven buiten 
Haarlem die een nieuwe vestigingsplaats zoeken. De 
acquisitie vindt plaats in nauwe samenwerking met het 
platform voor de acquisitie van nieuwe (internationale) 
bedrijven in de MRA. 

Spreiding nieuwe bedrijvigheid en banen
Bij een stijging van het aantal bedrijven(banen) met de 
afgesproken 1,7% per jaar moet er ruimte worden gevon-
den voor jaarlijks 1.100 nieuwe banen oftewel in 2025 
8.800 extra banen ten opzichte van 12.000 extra inwo-
ners (170.000 inwoners in 2025). De resterende kavels in 
de Waarderpolder kunnen voor 43 % in de ruimtebe-
hoefte van de 8.800 extra banen voorzien. Voor de 
overige 57% zal dan ruimte in de stad moeten worden 

gevonden bij gemengde woon-werkfuncties in nieuw-
bouwplannen. 

Wie zijn erbij betrokken?
De banengroei in Haarlem is sterk afhankelijk van het 
samenspel tussen ondernemers, consumenten, werkge-
vers, opleidingsinstituten en talloze andere partijen in de 
stad en de regio. In het uitvoeringsprogramma van de 
Economische Agenda Samen Doen wordt daarom 
benoemd met welke partners de gemeente samenwerkt:
• G32
• Provincie
• MRA
• regio Zuid Kennemerland-IJmond
• Haarlem Marketing
• Industriekring Haarlem
• Centrum Managementgroep,
• Kamer van Koophandel 
• Eigenaren- en ondernemers(verenigingen)
• Onderwijsinstellingen

Wat is de rol van de gemeente?
De partners zien in de Economische Agenda Samen 
Doen naast de belangrijke faciliterende rol in de optima-
lisering van het ondernemingsklimaat ook een rol voor 
de gemeente in het leggen van verbindingen en het 
creëren van (onverwachte) samenwerkingen. Zoals 
tussen de (creatieve) ondernemers in de Waarderpolder, 
de Binnenstad en de overige stadsdelen. Daarnaast 
werkt de gemeente als onderdeel van de MRA en 
diverse andere bredere verbanden (G32) samen in 
diverse agenda’s aan projecten die de economie verste-
vigen.

Wat zijn de consequenties?
Financieel
De inzet van de acquisiteur zorgt voor extra bedrijven en 
banen in Haarlem waardoor de nieuw zich te vestigen 
Haarlemmers meer in Haarlem kunnen werken en de 
uitgaande pendel wordt verlaagd. De acquisiteur is 
echter voor een periode van 2 jaar aangesteld terwijl 
een meerjarige inspanning vereist is. Voor de kosten van 
de acquisiteur na de periode van 2 jaar zal financiële 
ruimte van 1 ton per jaar in de begroting gevonden 
moeten worden.

Kader stellende beleidsnota’s
Economische Agenda Samen Doen 
Convenant Waarderpolder Samen Doen

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2016/05-januari/10:00/Economische-Agenda-Haarlem-Samen-Doen/
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2016/15-maart/10:00/Convenant-Waarderpolder-Samen-Doen/
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 (Regionale) Mobiliteit en verkeer
Programma/beleidsveld: Beheer en onderhoud / 
Openbare ruimte en mobiliteit

Wat is het kernvraagstuk?
De regio Zuid-Kennemerland en in groter verband de 
Metropoolregio Amsterdam (MRA) kent knelpunten in de 
regionale bereikbaarheid op het gebied van fiets, 
openbaar vervoer en auto. De uitbreiding van de metro-
poolregio met 250.000 extra woningen tot 2040, waar-
van 17.000 in Haarlem, betekent ook groei van mobiliteit. 
Daarbij werken steeds meer Haarlemmers buiten 
Haarlem; op dit moment circa twee derde. En andersom 
wordt twee derde van de banen in Haarlem ingevuld 
door mensen van buiten de stad. De verwachte grote 
toename van het aantal woningen binnen de stad, de 
toename van bedrijvigheid en de met beiden gepaard 
gaande verkeersbewegingen zullen leiden tot extra druk 
op het bestaande mobiliteitssysteem. Om te voorkomen 
dat de regio in de komende periode dichtslibt, is het 
zaak de krachten regionaal en in samenwerking met het 
Rijk te bundelen. Het continu onder de aandacht bren-
gen en afstemmen van de regionale bereikbaarheid in 
de diverse samenwerkingsverbanden vergt veel tijd. 
Deze investering is noodzakelijk om samen daadwerke-
lijk iets te kunnen bereiken en de vraag is om dit te 
intensiveren. Daarnaast is extra aandacht nodig voor de 
consequenties van de groeiende mobiliteit op de stede-
lijke bereikbaarheid.

Toelichting

Haarlem
In de Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR) wordt 
toegelicht hoe Haarlem in de toekomst om wil gaan met 
mobiliteit. Haarlem heeft als doel een aantrekkelijke, 
gezonde, sociale en bereikbare stad in de regio te 
blijven. De manier waarop Haarlem dit wil bereiken is 
door vooral in te zetten op duurzame mobiliteitsvormen. 
Bij voorkeur verplaatst men zich te voet of per fiets. Het 
blijft mogelijk de auto te gebruiken in de stad, maar de 
prioriteit ligt bij andere middelen. Duurzame mobiliteit 
kan worden bereikt door directe, aangename en 
comfortabele routes voor voetgangers en fietsers in de 
stad en een verbetering van het fiets- en openbaar 
vervoer-netwerk binnen de MRA (zie factsheet SOR).

Hoewel de SOR een goede voorzet geeft voor een visie 
en aanpak van mobiliteit in de stad, kan het niet worden 
gezien als een nieuw Haarlems verkeer- en vervoerplan 
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(HVVP). In de SOR wordt bijvoorbeeld niet specifiek 
ingegaan op de aanpak van verkeersveiligheid, de 
komst van elektrische auto’s, fietsen en bussen, deelau-
to’s en deelfietsen, parkeerbeleid, uitbreiding HOV-lij-
nen, gedragsbeïnvloeding, dynamisch verkeersmanage-
ment en de vele toepassingsmogelijkheden van Internet 
of Things in mobiliteit. Er kan dus geconstateerd worden 
dat hoewel de bereikbaarheid van de stad steeds meer 
onder druk komt te staan er een beleidsachterstand is 
op dit gebied.

Regio Zuid-Kennemerland
Haarlem werkt regionaal samen binnen de regio 
Zuid-Kennemerland om de verbindingen met de rest van 
de regio te versterken. In 2013 hebben de gemeenten 
gezamenlijk de Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemer-
land vastgesteld, met vier programma’s (fiets, openbaar 
vervoer, auto en verkeersmanagement) die de mobiliteit 
in de regio moet verduurzamen en verbeteren. Om de 
projecten die in de uitvoeringsagenda staan te kunnen 
financieren, is er een gezamenlijk mobiliteitsfonds 
opgericht, om projecten uit te voeren. 

Metropoolregio Amsterdam (MRA)
In metropoolverband loopt het ‘Gebiedsgerichte 
Programma Bereikbaarheid van, naar en in de Metro-
poolregio Amsterdam’, waarbij gemeenten, provincie, 
vervoerregio Amsterdam en het Rijk samenwerken. 

Mobiliteitsvisie provincie Noord-Holland
De provincie is momenteel bezig met het opstellen van 
een mobiliteitsvisie, die dient als input voor de nog op te 
stellen provinciale omgevingsvisie.

Voor Haarlem is van belang dat de volgende regio brede 
opgaven goed worden meegenomen in de diverse 
regionale visies en programma’s. 
• Snelfietsroutes naar Amsterdam-Zuid/Schiphol en 

Velsen; 
• A9 (Robuust HOV /vrije busbaan, knooppunt Rottepol-

derplein en Velserboog);
• Extra treinen van/naar Amsterdam (bijv. door 

4-sporigheid en/of lightrail Amsterdam-Haarlem- 
Zandvoort);

• Een rechtstreekse treinaansluiting naar Amsterdam- 
Zuid;

• Vertramming van het Zuidtangent tracé (R-net 
lijn 300);

• Regionale OV-knooppunten (NS stations Haarlem en 
Haarlem Spaarnwoude);

• Optimalisering Kennemerlijn (knooppuntontwikkeling, 
frequentie);

• Doorstroming regioring (A9, Velserboog, Westelijke 
randweg, tracé Haarlem Zuid/Kennemertunnel).

Bij veel van bovenstaande onderwerpen spelen nog 
ingewikkelde inpassingsvraagstukken en om realisatie 
voor elkaar te krijgen, zijn grote investeringen nodig van 
het rijk, de regio en Haarlem. 
Voor de lange termijn trajecten is het de komende jaren 
vooral van belang dat er een gedeeld besef komt van de 
nut- en noodzaak van deze projecten. 

Wat willen we bereiken?
Maatschappelijk effect
Een leefbare stad in een regio die bereikbaar is 

Hoofddoelstelling
Haarlem is bereikbaar, ook met de groei van het aantal 
inwoners in de regio en de grote mate van in- en 
uitgaande pendel.

Subdoelstellingen
Het mobiliteitsbeleid: 
•  Speelt in op de actuele opgaven, trends en innova-

ties;
• Is ingebed in actuele regionale visies;
•  Geeft richting t bij het maken van plannen en afwe-

gingen;
• Geeft input voor Omgevingswet.

Wat is de aanpak? 
Wat gebeurt nu al
Voor het samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland is 
onlangs een programmamanager aangesteld. Deze 
coördineert de opstelling en uitvoering van het regionale 
Jaarplan, zoals aanleg ontbrekende schakels van het 
regionale fietsnetwerk, uitbreiding fietsenstallingen bij 
NS stations en verbetering kruispunten autoverkeer. 
Daarnaast is er voor de regio een lobbyist actief die zich 
met name richt op positieverbetering in het netwerk van 
spelers. 
In MRA-verband lopen er binnen het ‘Gebiedsgerichte 
Programma Bereikbaarheid van, naar en in de MRA’ 
diverse studies naar maatregelen. De maatregelen die 
(samen) het meest bijdragen aan de bereikbaarheid van 
de regio, worden uiteindelijk deels vanuit het program-
ma gefinancierd. Mogelijke maatregelen zijn metropoli-
tane/regionale (snel)fietsroutes, schaalsprong OV, 
OV-knooppunten (o.a. Haarlem CS), en aanpak van 
knooppunt Rottepolderplein. Daarnaast wordt samen-
gewerkt met partners als NS, ProRail en de provincie. 
Naast de eerder genoemde onderwerpen gaat het 
hierbij over het verbeteren van de verkeersveiligheid, de 
capaciteit van het openbaar vervoer en de doorstroming 
op de hoofdwegen (o.a. DVM). 
Verder wordt de samenwerking gezocht met partners 
in de stad. Samen met inzet vanuit het bedrijfsleven  
en subsidie van het ministerie is de afgelopen periode 
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o.a. een fietsstimuleringsproject opgezet (Beter op 
Weg).

Wat kan er nog aanvullend gebeuren
Om te komen tot een actueel mobiliteitsbeleid, dat 
inspeelt op alle nieuwe ontwikkelingen en mogelijkhe-
den, wordt voorgesteld om samen met raadsleden, 
bewoners, ondernemers, belangenorganisaties en 
andere overheden in de regio na te denken over de 
doelstellingen van het nieuwe mobiliteitsbeleid, de 
manier waarop de mobiliteit het beste kan worden 
georganiseerd om deze doelstellingen te behalen en de 
maatregelen die daarbij horen. Dit wordt gedaan in een 
reeks interactieve sessies. 

De provincie stelt een nieuwe mobiliteitsvisie op. Haar-
lem (en de regio) moet zorgen dat zij hier (meer) bij 
betrokken wordt. 

Wie zijn erbij betrokken?
• Gemeenten Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort 

(GR Regionale Bereikbaarheid) en andere gemeenten 
zoals Velsen, Haarlemmermeer.

• Provincie Noord-Holland, Rijk
• Vervoerregio Amsterdam
• NS, ProRail
• Diverse belangenorganisaties bewoners, maatschap-

pelijke organisaties en ondernemers
• Verkeerspolitie, nood- en hulpdiensten
• Vervoerders

Wat is de rol van de gemeente?
De gemeente is trekker van nieuw Haarlems mobiliteits-
beleid, is uitvoerder van projecten (in samenwerking met 
regiogemeenten en partners) en behartigt en bepleit de 
Haarlemse belangen in de diverse regionale, provinciale 
en landelijke gremia.

Wat zijn de consequenties?
Financieel
Het actualiseren van beleid en het continu onder de 
aandacht brengen en afstemmen van de regionale 
bereikbaarheid in de diverse samenwerkingsverbanden 
vergt veel tijd en daarmee formatie.

Kaderstellende beleidsnota’s
Haarlems Verkeer & Vervoer plan (2003)
Regionale Bereikbaarheidsvisie (2013)
Structuurvisie openbare ruimte (2017)

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2011/31-maart/20:00/Regionale-bereikbaarheidsvisie-Zuid-Kennemerland--bereikbaar-door-samenwerking
http://griffiegemeente.m10.mailplus.nl/nct35471590/i8RBxdeUBtDbHI4
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 Parkeren bij nieuwbouw
Programma/beleidsveld: Beheer en onderhoud / Parkeren

Het kernvraagstuk
Bij nieuwbouw dient in voldoende mate parkeergele-
genheid gerealiseerd te worden om in parkeerbehoefte 
van bewoners te voorzien en om overlast voor de 
omgeving te beperken. 
De huidige beleidsregels zijn gebaseerd op autobezit en 
vraag gestuurd (realisatie op eigen terrein).
De vraag is of er meer ingezet moet worden op het 
sturen van het aanbod (autobezit en –gebruik ontmoe-
digen) bij nieuwbouw. Dit sluit aan op ambities voor 
meer verplaatsingen per fiets en openbaar vervoer, met 
name in het centraal stedelijk gebied.

Toelichting

Haarlem groeit en verdicht. Mede daarom zet de 
Structuurvisie openbare ruimte in op meer verplaatsin-

gen per fiets en openbaar vervoer, zeker in het centraal 
stedelijk gebied. Parkeerbeleid kan daar aan bijdragen, 
met het uitbreiden van parkeerregulering, een parkeer- 
of mobiliteitsfonds (zie beide aparte factsheets) en 
moderne beleidsregels voor parkeren bij nieuwbouw. 
Het gaat dan zowel om de parkeervorm als de parkeer-
norm. Een kleine aanpassing van de parkeernorm kan in 
benodigde m2 al een groot effect hebben, die besteed 
kan worden aan meer woningen of duurzaamheid. De 
toevoeging van woningen tot 2025 vindt overigens naar 
verwachting grotendeels plaats buiten gereguleerd 
gebied. De flankerende maatregel parkeerregulering is 
noodzakelijk bij lage parkeernormen buiten gereguleerd 
gebied. De kosten van verschillende vormen van 
parkeervoorzieningen verschillen fors:

Parkeervoorziening op 
maaiveld

Gebouwde parkeervoorziening Ca. factor 6 duurder 
dan op maaiveld

Enkellaagse ondergrondse 
parkeervoorziening

Ca. factor 11 duurder 
dan op maaiveld

Meerlaagse ondergrondse 
parkeervoorzienng

Ca. factor 15 duurder 
dan op maaiveld

Wat willen we bereiken?
Maatschappelijk effect
Beter leefmilieu in een groeiende stad.

Hoofddoelstelling
Gelijkblijvende parkeerdruk in de openbare ruimte door 
bouwontwikkelingen en meer ritten binnen de stad met 
het openbaar vervoer en de fiets in plaats van met de 
auto (modal shift).

Subdoelstelling
• Geen parkeerrecht in de openbare ruimte voor nieuw-

bouw: alle parkeergelegenheid op eigen terrein 
oplossen

• Uitbreiding van gereguleerd parkeren om bouwont-
wikkelingen mogelijk te maken met een lagere 
parkeercapaciteit.

• Bij lagere parkeernormen buiten gereguleerd gebied 
moet altijd sprake zijn van een goede ruimtelijke 
ordening.
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• De mobiliteitsprioritering uit de Structuurvisie Open-
bare Ruimte (voetganger-fiets-ov-auto) moet ook een 
plek krijgen bij bouwontwikkelingen. Normen en 
beleidsregels rondom fietsparkeer-voorzieningen bij 
nieuwbouw stimuleren fietsgebruik. Door eisen te 
stellen aan de hoeveelheid en kwaliteit van de fiets-
voorzieningen bij ontwikkelingen en de ligging van de 
fietsenstalling t.o.v. de plek waar de auto staat wordt 
bijgedragen aan het bereiken van een ‘modal shift’.

Wat is de aanpak?
Wat gebeurt er nu al: 
Parkeervoorzieningen moeten op eigen terrein worden 
gerealiseerd. Beleidsregels voor parkeren bij nieuwbouw 
kunnen vraaggestuurd (op basis van autobezit) en 
aanbodgestuurd (parkeerschaarste, in combinatie met 
parkeerregulering om autogebruik te ontmoedigen, 
zodat parkeerschaartste niet leidt tot parkeeroverlast in 
de wijk). De huidige beleidsregels zijn gebaseerd op 
autobezit en zijn dus vraaggestuurd. 
Bij bouwinitiatieven wordt geprobeerd maatwerk te 
verlenen waar dat mogelijk is. Hierdoor wordt per 
ontwikkeling gezocht naar de beste mix van betaalbaar-
heid, ruimtelijke kwaliteit en mobiliteit en parkeerbe-
hoefte. 

Wat kan er nog aanvullend gebeuren
Omdat de stad groeit en verdicht wordt de opgave 
alleen maar groter en is behoefte aan het actualiseren 
van de parkeernormen en de beleidsregels voor parke-
ren bij nieuwbouw. Niet alleen de hoeveelheid, maar ook 
op welke manier tot een objectieve afweging van 
‘voldoende parkeergelegenheid’ gekomen kan worden. 
Bij het actualiseren van beleidsregels parkeernormen 
kan overwogen worden om meer in te zetten op een 
aanbod- gestuurd parkeerbeleid bij nieuwbouw, met als 
kanttekening dat uitbreiding van de parkeerregulering 
rondom nieuwbouw hierbij noodzakelijk is.

Wie zijn erbij betrokken?
• Ontwikkelaars
• Woningcorporaties 
• Wijkraden rondom nieuwbouwlocaties

Wat is de rol van de gemeente?
De gemeente stelt de kaders vast: onder welke voor-
waarden is maatwerk en flexibiliteit van de parkeernorm 
en parkeervorm wenselijk.

Wat zijn de consequenties?
Financieel
Financiële consequenties zijn afhankelijk van de keuzes.

Overig
De keuzes en consequenties zijn onlangs beschreven in 
de opinienota ‘Parkeren bij nieuwbouw’. Hierin staan de 
onderlinge afhankelijkheden beschreven van onder-
gronds parkeren, parkeernormen, gereguleerd parke-
ren, sociale woningbouw, autobezit- en gebruik, ligging 
ten opzichte van HOV-knooppunten, fietsgebruik en 
deelauto’s en de versnellingsopgave.

Kaderstellende beleidsnota’s
Structuurvisie openbare ruimte
Beleidsregels parkeernormen 
Opinienota parkeren bij nieuwbouw 

http://griffiegemeente.m10.mailplus.nl/nct35471590/i8RBxdeUBtDbHI4
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2015/3-februari/10:00:00/Beleidsregels-parkeernormen
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2015/3-februari/10:00:00/Beleidsregels-parkeernormen
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 Parkeren
Programma/beleidsveld: Beheer en onderhoud / Parkeren

Wat is het kernvraagstuk?
Parkeerbeleid heeft als uitdaging de stad leefbaar, 
bereikbaar en economisch vitaal te houden. Daarbij 
gaat het om het zorgvuldig verdelen van schaarse 
ruimte met in achtneming van maatschappelijke doelen 
en effecten. Een wijziging van het parkeerbeleid grijpt in 
op het dagelijks handelen van bewoners en bedrijven. 
Uitdaging is dan ook de lusten en lasten van parkeren 
zorgvuldig te verdelen bij een toenemende druk op de 
stad door bevolkingsgroei, groei van toerisme en andere 
economische activiteiten. 
De vraag is waar het evenwicht ligt. Bijvoorbeeld tussen 
het vergroten van de leefbaarheid en het beperken van 
huidige parkeerrechten, tussen tarieven / tijden en 
parkeerdruk. Ook over het verbeteren van de exploitatie 
kunnen afwegingen worden gemaakt.

Toelichting!

Haarlem kent een groot gereguleerd gebied verdeeld in 
zone B (binnenstad), zone C (schil rond centrum, met 
name woonwijken) en een gebied met betaald parkeren 
in Schalkwijk. De rest is ongereguleerd gebied. Bewo-
ners komen in een vergunningengebied veelal in 
aanmerking voor een vergunning voor zichzelf en eigen 
bezoek. Andere bezoekers moeten het uurtarief betalen. 
Om het parkeerbeleid effectief uit te voeren is een 
uitgebreide digitalisering ingezet. Niet alleen van de 
handhaving (op basis van het kenteken d.m.v. de scan-
auto) maar ook op termijn van de vergunningenuitgifte 
en bijvoorbeeld de manier waarop de nieuwe bezoe-
kersregeling wordt uitgevoerd.

Trends die effect op de parkeerdoelstellingen hebben 
zijn autodelen en op langere termijn elektrisch rijden en 
de invloed van autonome voertuigen. Het is de vraag in 
hoeverre de gemeente een rol wil spelen bij het stimule-
ren of faciliteren van deze trends. Verder speelt ook de 
toenemende druk op de stad een rol; meer mensen en 
meer functies betekent meer behoefte aan mobiliteit. 
Het parkeerbeleid kan bijdragen aan een verschuiving 
van auto naar fiets en openbaar vervoer. Ook een P+R 
beleid, vergunningplafonds (met daardoor mogelijk 
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wachtlijsten), de uitbreiding van gereguleerd gebied en 
andere parkeernormen dragen bij aan effectief en 
maatschappelijk verantwoord sturen op parkeer- en 
daarmee mobiliteitsgedrag.

Wat willen we bereiken?
Maatschappelijk effect
Beter leefmilieu en bereikbaarheid.

Hoofddoelstelling
De parkeersituatie binnen het gereguleerde gebied 
verbeteren en daarmee de leefbaarheid en bereikbaar-
heid van de stad vergroten.

Subdoelstellingen
• Verlagen percentage Haarlemmers dat (zeer) veel 

over last ondervindt van parkeren in de eigen woonbuurt;
• Verlagen parkeerdruk in parkeerzone B (centrum) en 

parkeerzone C (schil rond de binnenstad);
• Verbeteren van de parkeerexploitatie met 1 miljoen 

euro. 

Wat is de aanpak?
Wat gebeurt nu al
19 maatregelen uit Moderniseren Parkeren worden 
gefaseerd uitgevoerd, zoals:
• Het invoeren van betaald parkeren in parkeerzone C;
• Het invoeren van een nieuwe (digitale) bezoekersrege-

ling;
• Verhogen van de tarieven en uitbreiding van de 

bloktijden betaald parkeren;
• Voor zone C het afschaffen van de derde parkeerver-

gunning, verlagen van de tarieven van de eerste 
bewonersvergunning en het verhogen van het tarief 
van de tweede bewonersvergunning;

• Verder digitaliseren en vereenvoudigen van parkeer-
vergunninguitgifte en handhaving; 

• Het zo veel mogelijk verplaatsen van parkeerders naar 
parkeergarages met aantrekkelijke tarieven en arran-
gementen;

• Geen eerste vergunning verstrekken als sprake is van 
een parkeerplaats op eigen terrein;

• Het mogelijk maken om vergunningenplafonds te 
introduceren om het aantal uit te geven parkeerver-
gunningen te maximaliseren. Dit kan tot gevolg 
hebben dat er wachtlijsten ontstaan;

• Onderzoek naar P+R voorzieningen en verder verbete-
ren van bebording en bewegwijzering;

• Het vereenvoudigen van het uitbreiden van het 
vergunningengebied.

Wat moet er aanvullend gebeuren:
De ruimte die autoparkeren inneemt zal in toenemende 
mate opgeëist worden door voetganger, fiets en als 

gebruiksfunctie waardoor stevige keuzes noodzakelijk 
zijn (zie factsheets ‘Structuurvisie Openbare Ruimte’ en 
‘Groei van de stad’). Vanaf 2018 moeten concrete beslis-
singen genomen om deze keuzes te maken. Bijvoorbeeld 
het introduceren van vergunningenplafonds om het 
aantal uit te geven parkeervergunningen te maximalise-
ren. Ook moet onderzoek uitwijzen of en op welke 
manier geïnvesteerd kan worden in P+R en parkeer-
verwijssystemen. 
Bij nieuwbouw (zie factsheet ‘parkeren bij nieuwbouw’) 
moet gezorgd worden dat geen parkeeroverlast op de 
bestaande omgeving wordt afgewenteld en er voldoen-
de flankerend beleid (bijvoorbeeld een parkeerregime) 
is.

Wie zijn erbij betrokken?
• Spaarnelanden: Opdrachtnemer onder andere voor 

het beheer van gebouwde parkeervoorzieningen en 
parkeerautomaten;

• Bewoners en ondernemers.

Wat is de rol van de gemeente?
De gemeente Haarlem exploiteert en bepaalt de regels 
van alle openbare parkeerplaatsen. Daarnaast worden 
alle parkeergarages voor bezoekers door de gemeente 
geëxploiteerd.

Wat zijn de consequenties?
Financieel
Het verbeteren van de parkeerexploitatie wordt bereikt 
door het verlagen van de kosten, maar ook door het 
verhogen van de inkomsten. Dit laatste betekent dat 
mensen in bepaalde situaties meer moeten betalen voor 
parkeren. Voor de bewoners en ondernemers kan dit 
effect verzacht worden door maatregelen te nemen die 
de bewoners en ondernemers in de stad niet direct 
raken, maar die wel een grote bijdrage leveren aan het 
verbeteren van de exploitatie. 

Overig
Het vergroten van de leefbaarheid (door beperken van 
parkeren in de openbare ruimte) leidt tot beperking van 
huidige parkeerrechten voor de openbare ruimte voor 
bewoners en bedrijven.

Kaderstellende beleidsnota’s
‘Eindgrenzen en uitbreidingsprocedure parkeerregule-
ringsgebieden’ (2010) 
‘Vaststellen Parkeervisie’ (2013)
‘Maatregelen moderniseren parkeren’ (2016)
‘Vaststellen administratieve aanpassing Parkeerverorde-
ning 2017’
Bekrachtiging Maatregelen moderniseren parkeren 
(2017)

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2010/18-februari/20:00
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2010/18-februari/20:00
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2013/06-juni/20:00
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2013/06-juni/20:00
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2017/11-mei/19:30
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2017/11-mei/19:30
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2017/21-juli/17:00
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2017/21-juli/17:00


 58  Fysiek | Parkeren

Fietsparkeren
Programma/beleidsveld: Parkeren

Wat is het kernvraagstuk?
In de recent vastgestelde Structuurvisie Openbare Ruim-
te (2017) heeft de raad de ambitie uitgesproken dat 
Haarlem een stad wordt waar mensen zich vooral 
lopend en fietsend bewegen. Een substantiële groei van 
het aandeel voetgangers en fietsers in het verkeer is ook 
nodig als Haarlem in de toekomst met alle nieuwe 
inwoners en de daarmee gepaard gaande verkeersbe-
wegingen groen en bereikbaar wil blijven. 
Met de toename aan fietsverplaatsingen neemt de 
behoefte aan stallingsplekken toe. In de openbare 
ruimte is onvoldoende plek om dit allemaal te faciliteren. 
Het gebrek aan ruimte op straat voor fietsparkeren 
speelt met name in de binnenstad en de stationsgebie-
den. Om de groeiende vraag te faciliteren zijn andere 
maatregelen nodig. Hierover zijn al wel ideeën, maar 
een concreet plan en de financiën ontbreken nog. 
De vraag is welk ambitieniveau gekozen wordt in het 
faciliteren van fietsparkeren.

Fietsparkeren in de binnenstad
In de binnenstad van Haarlem heerst een hoge fietspar-
keerdruk. Veel woningen hebben geen eigen stalling. 
Bewoners parkeren hun fiets op straat waardoor er geen 
plek meer vrij is voor bezoekers. Het continu bijplaatsen 
van fietsenrekken in de openbare ruimte komt de ruim-
telijke kwaliteit, de beleving en de toegankelijkheid van 
die openbare ruimte niet ten goede. De werkgroep 
fietsparkeren binnenstad, een platform met onderne-
mers en inwoners, heeft de afgelopen collegeperiode 
gezocht naar plekken in de stad waar rekken bijge-
plaatst kunnen worden. Na drie vruchtbare jaren geeft 
de werkgroep aan geen plekken meer te kunnen vinden 
waar rekken op een betekenisvolle wijze kunnen worden 
bijgeplaatst. Platform 023 Bereikbaar!, een groep van 
betrokken ondernemers en wijkraden, pleit voor (onder-
grondse) fietsparkeergarages op de Nieuwe Groen-
markt/Krocht & het Houtplein/Grote Houtstraat. Voor de 
Nieuwe Groenmarkt is is een scopewijziging nodig van 
het project, waarvoor nog geen budget is.
Het college heeft in februari een startdocument vastge-
steld over het fietsparkeren in de binnenstad aan de 
hand waarvan een nieuwe coalitie op hoofdlijnen keuzes 
kan maken. Deze keuzes dienen dan nog wel uitgewerkt 
te worden in een nieuw op te stellen beleidsdocument.

Fietsparkeren bij OV-overstappunten
Station Haarlem CS
De fietsparkeerdruk bij Haarlem CS is ondanks diverse 
uitbreidingen in de afgelopen jaren nog steeds erg 
hoog. De bezetting in de gratis stallingen van het station 
bedraagt 95%. Door ruimtegebrek in de stallingen wordt 
de combinatie fiets-trein minder aantrekkelijk. Dit is een 
ongewenste ontwikkeling, aangezien het doel is om het 
aandeel fietsverplaatsingen juist te vergroten. Uit 
prognoses van ProRail blijkt dat er in 2030 een tekort van 
circa 3.800 fietsparkeerplekken bij Haarlem CS zal zijn 
als er in de tussentijd niks gebeurt. 
De voorgenomen ontwikkelingen bij het stationsplein 
van Haarlem CS bieden een kans om de benodigde 
fietsparkeercapaciteit te realiseren door bijvoorbeeld de 
fietskelder onder het plein te vergroten. Om in de 
toekomst in aanmerking te komen voor subsidie moeten 
gesprekken hierover worden opgestart met NS en 
ProRail. 

Haarlem CS - Fietscarré
Het Fietscarré is een fietsenstalling van de NS die ligt 
onder de sporen in het stationsgebouw. In de stalling 
moet momenteel een dagtarief betaald worden. Omdat 
de gemeentelijke stallingen gratis toegankelijk zijn, 
wordt de Fietscarré slecht gebruikt. De NS wil het huidi-
ge toezicht vervangen door een geautomatiseerde 
toegang en de stalling de eerste 24 uur gratis maken, 
waardoor de stalling beter zal worden gebruikt. Door 
het beter benutten van de circa 1.100 stallingsplekken in 
het Fietscarré kan er een betere spreiding van het 
gebruik van stallingcapaciteit ontstaan. Hiermee kan de 
huidige fietsparkeerdruk (95%) in de gratis gemeentelijke 
stallingen op korte termijn significant dalen. Om het 
Fietscarré om te bouwen tot een geautomatiseerde 
stalling, vraagt de NS aan de gemeente om een eenma-
lige bijdrage in de aanschaf van het systeem en om het 
overnemen van bepaalde beheers- en handhavingsta-
ken. De komende tijd wordt deze businesscase verder 
uitgewerkt.

Station Haarlem Spaarnwoude
Voor Haarlem Spaarnwoude is het door ProRail geprog-
nosticeerde tekort in 2030 750 plekken. Voor een derge-
lijke uitbreiding is nog geen budget gereserveerd. Dit is 
een aandachtspunt dat meegenomen dient te worden 
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bij de ontwikkelingen rondom dit OV-knooppunt.

Bushaltes
Het beleid van de concessiehouders van het busvervoer 
(met name provincie en vervoerregio Amsterdam) is 
erop gericht om de buslijnen sneller, vaker en betrouw-
baarder te laten rijden. Deze kwaliteitsverbetering heeft 
ertoe geleid dat er weer groei zit in de reizigerskilome-
ters op de regionale buslijnen. Steeds vaker gebruiken 
forenzen de fiets om naar een bushalte te reizen. De 
fietsparkeerdruk bij deze haltes neemt hierdoor toe. De 
afgelopen jaren zijn meer rekken bijgeplaatst, maar niet 
voldoende om de groei in de behoefte aan stallingsplek-
ken bij te houden. Uitbreiding is noodzakelijk. Bij sommi-
ge haltes is dit qua inpassing een uitdaging. Hiervoor is 
nog geen budget gereserveerd. 

Fietsdepot
De gemeente beschikt over een fietsdepot in de Cruqui-
us. Bij de kadernota 2018 is een motie aangenomen om 
te onderzoeken of er een tweede fietsdepot kan komen, 
die fietsen de eerste dagen na weghalen dichterbij het 
station opvangt. Hiervan is een informatienota opgesteld 
die aan de commissie Beheer is verzonden. Een tweede 
fietsdepot kost de gemeente aan jaarlijkse huisvestings-
kosten ca. € 25.000,- De kosten voor de bemensing van 
een doordeweekse openstelling van 2 uur bedragen € 
20.000,- per jaar. Daarnaast is een eenmalige investe-
ring van ca. € 5.000,- nodig.

Handhaving
In de stationsomgeving geldt een stallingsverbod op de 
pleinen. Dit wordt dagelijks gehandhaafd. Daarnaast 
heeft het college besloten de maximumstallingtermijn te 
verlagen naar 10 dagen. Toekomstige controle zal 
worden uitgevoerd met behulp van een plaatsregistra-
tiesysteem. De ordelijkheid die in de stationsomgeving is 
ontstaan door het gevoerde beleid wordt als voorbeeld 
genomen door de ondernemers in de binnenstad. In het 
nieuwe convenant binnenstad is het oplossen van het 
tekort aan fietsparkeergelegenheid een belangrijk 
thema. Ondernemers en inwoners dringen al een reeks 
van jaren aan op betere handhaving en een stallings-
verbod van fietsen in het kernwinkelgebied. Een dergelij-
ke maatregel kan de toegankelijkheid en beleving van 
het kernwinkelgebied verbeteren, maar vraagt wel om 
alternatieve mogelijkheden voor het stallen van fietsen. 

Fietsparkeren bij overige voorzieningen
Naast het beter faciliteren van fietsparkeren in de 
binnenstad en bij OV-overstappunten, is er een opgave 
voor het fietsparkeren in de rest van de stad (bijv. bij 
andere winkelcentra en voorzieningen). Deze opgave 
dient nog verder onderzocht te worden. 

Wat willen we bereiken?
Maatschappelijk effect
Een leefbare en bereikbare stad 

Hoofddoelstelling
Meer Haarlemmers pakken vaker de fiets zonder dat het 
stallen van deze extra fietsen ten koste gaat van de 
kwaliteit van de openbare ruimte. 

Subdoelstellingen
• Er zijn voldoende, goede fietsparkeervoorzieningen in 

het winkelgebied;
• Er zijn voldoende, goede fietsparkeervoorzieningen bij 

OV-overstappunten;
• Er zijn voldoende, goede fietsparkeervoorzieningen bij 

overige voorzieningen. 

Wat is de aanpak? 
Wat gebeurt nu al
In de herontwikkeling Raaks 3 is voorzien in een nieuwe 
fietsenstalling van 1.000 plekken. 
De provincie is zich aan het beraden over het zelf 
plaatsen van extra rekken bij regionale bushaltes. 

Wat kan er nog aanvullend gebeuren
Het uitwerken van een plan en regelen van financiën om 
het fietsparkeren in de stad toekomstgericht op te 
pakken. 

Wie zijn erbij betrokken?
• Gemeenten Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort 

(i.h.k.v. de gemeenschappelijke regionale bereikbaar-
heidsvisie);

• Provincie Noord-Holland, Rijk;
• Vervoerregio Amsterdam;
• NS, ProRai;l
• Diverse belangenorganisaties bewoners, maatschap-

pelijke organisaties en ondernemers.

Wat is de rol van de gemeente?
De gemeente is trekker van het fietsparkeerplan,, is 
uitvoerder van projecten (in samenwerking met regio-
gemeenten en partners) en behartigt en bepleit de 
Haarlemse belangen in de diverse regionale, provinciale 
en landelijke gremia.
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Wat zijn de consequenties?
Financieel
Voor het opstellen van een beleidsdocument 
fietsparkeren en het uitvoeren van eventueel verdie-
pingsonderzoek is capaciteit en deskundigheid nodig die 
deels in regie wordt uitgezet. De kosten hiervoor worden 
op ca. € 100.000,- geraamd. De ingeschatte investe-
ringskosten voor de stallingen in de binnenstad variëren 
van 6 tot 60 miljoen in totaal, afhankelijk van de keuzes 
die worden gemaakt in de verdere uitwerking.

Kaderstellende beleidsnota’s
Haarlems Verkeer & Vervoer plan (2003)
Regionale Bereikbaarheidsvisie (2013) 
Structuurvisie openbare ruimte (2017)

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2011/31-maart/20:00/Regionale-bereikbaarheidsvisie-Zuid-Kennemerland--bereikbaar-door-samenwerking
http://griffiegemeente.m10.mailplus.nl/nct35471590/i8RBxdeUBtDbHI4
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 Haarlems Parkeer- of mobiliteitsfonds
Programma/beleidsveld: Beheer en onderhoud / Parkeren

Wat is het kernvraagstuk?
Een parkeer- of mobiliteitsfonds is een fonds waarin bij 
nieuwbouw een storting wordt verlangd, bijvoorbeeld 
als niet de volledige parkeerbehoefte op eigen terrein 
kan worden gerealiseerd. Ook bestaan parkeerfondsen 
waar gemeenten een gedeelte van de inkomsten uit de 
parkeersector opsparen met als doel het realiseren van 
parkeervoorzieningen. Daarnaast zijn er ideeën dat het 
ingelegde geld wordt gebruikt om bij te dragen aan 
(openbare) parkeeroplossingen of het stimuleren van 
alternatieve vervoersvormen. De doelen zijn om bij 
nieuwbouw een passende hoeveelheid parkeergelegen-
heid, geen parkeeroverlast en auto’s uit het zicht te 
hebben.
Haarlem had in het verleden een parkeerfonds, maar in 
een vorm die afgeraden wordt. In de factsheet zijn 
vormen opgenomen. De vraag is of en in welke vorm een 
parkeer- of mobiliteitsfonds wordt ingesteld.

Toelichting

Er zijn verschillende vormen van een parkeerfonds. 
A.  Een parkeerfonds waarmee ontwikkelaars hun 
parkeernorm in wezen afkopen door een storting in het 
fonds. Hiermee wilde Haarlem in de stad bijdragen aan 
parkeervoorzieningen. De bijdrage moet worden 
aangewend om te voorzien in de parkeerbehoefte van 
dat bouwplan en kan niet worden gebruikt voor algeme-
ne parkeervoorzieningen. Dit fonds is juridisch niet 
langer houdbaar. Daarom is dit fonds in het verleden 

opgeheven en wordt deze vorm van een parkeerfonds 
afgeraden.
B.  Een fonds in de vorm van een vereveningsfonds kan 
bijdragen aan (al dan niet openbare) parkeeroplossin-
gen in Haarlem. Hierover is nog geen jurisprudentie 
bekend. In lijn met uitspraken van de Raad van State kan 
waarschijnlijk ook voor een ‘mobiliteitsfonds’ gekozen 
worden. Hieruit kunnen met financiële bijdragen vanuit 
concrete bouwplannen alternatieve vervoersmiddelen 
(fiets, ov) gestimuleerd en bekostigd worden waardoor 
parkeervoorzieningen niet nodig zijn (verlaging parkeer-
norm). Deze mogelijkheid kan onderzocht worden.
C. Door samen te werken met ontwikkelaars kan een 
parkeer- en/of mobiliteitsoplossing efficiënter worden 
ontwikkeld, bijvoorbeeld in een parkeerfonds voor een 
ontwikkelzone. Deze mogelijkheid kan onderzocht 
worden.

Wat willen we bereiken?
Maatschappelijk effect
Een beter leefmilieu in een groeiende stad.

Hoofddoelstelling
Gelijkblijvende parkeerdruk in de openbare ruimte door 
bouwontwikkelingen en meer ritten binnen de stad met 
het openbaar vervoer en de fiets in plaats van met de 
auto (modal shift)
Voorkomen parkeeroverlast door nieuwbouw , een 
verandering van de modal split en goede parkeer- en 
mobiliteitsmogelijkheden.

Subdoelstellingen
• Passende hoeveelheid parkeergelegenheid bij nieuw-

bouwontwikkelingen (Beleidsregels parkeernormen);
• Nieuwbouw leidt niet tot parkeeroverlast voor de 

omgeving (Beleidsregels parkeernormen);
• Parkeergelegenheid bij nieuwbouw uit het zicht 

opgelost (Nota Ruimtelijke Kwaliteit);
• Reductie van het aantal autoritten door stimuleren 

gebruik van openbaar vervoer en fiets (Structuurvisie 
Openbare Ruimte).

Wat is de aanpak? 
• Bij voorkeur wordt in ontwikkelzones een gezamenlijke 

parkeeroplossing gerealiseerd door samenwerking 
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van meerdere bouwinitiatieven in de directe omge-
ving, zoals bijvoorbeeld de Spaarnesprong; 

• Bij ontwikkelzones wordt samen met de projectontwik-
kelaars en corporaties gekeken of de parkeer- en 
mobiliteitsbehoefte efficiënter kan worden opgelost: 

• Mogelijk kan bij het actualiseren van de beleidsregels 
parkeernormen (Nota Parkeren en bouwen) een 
Haarlems parkeer- en mobiliteitfonds opgericht 
worden, waarin met financiële bijdragen vanuit 
concrete bouwplannen alternatieve vervoersmiddelen 
gestimuleerd en bekostigd kunnen worden, zoals 
fiets- en openbaar vervoer voorzieningen. De gedach-
te hierbij is dat in bepaalde gevallen kan worden 
afgezien van het parkeren op eigen terrein indien 
goede alternatieve vervoersmogelijkheden beschik-
baar zijn. 

Wie zijn erbij betrokken?
• Ontwikkelaars en grondeigenaren;
• Woningcorporaties;
• Wijkraden.

Wat is de rol van de gemeente?
De gemeente bepaalt de kaders voor het voorzien in de 
parkeerbehoefte bij nieuwbouw.

Wat zijn de consequenties?
Financieel
De gemeentelijke administratieve lasten voor een fonds 
zijn een kostenpost. Het vorm geven van een (gezamen-
lijke) parkeeroplossing in een ontwikkelzone kost ambte-
lijke capaciteit. Nu is de parkeeroplossing een taak van 
de ontwikkelaar(s).

Overig
Er kunnen juridische bezwaren worden ingediend tegen 
de instelling van een vereveningsfonds.

Kaderstellende beleidsnota’s
Beleidsregels parkeernormen
Opinienota Parkeren en Bouwen

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2015/3-februari/10:00:00/Beleidsregels-parkeernormen
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2015/3-februari/10:00:00/Beleidsregels-parkeernormen
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 Toerisme, recreatie en cultuur (in 
regionale context)
Programma/beleidsveld: Duurzame stedelij ke vernieuwing / 
Economie, toerisme en cultuur

Wat is het kernvraagstuk?
Haarlem is steeds populairder onder toeristen en 
dagbezoekers. Ten opzichte van 2003 is er in 2016 sprake 
van meer dan een verdubbeling van het aantal over-
nachtingen. Ten opzichte van 2008 was er in 2015 een 
stijging van 5% van het aantal binnenlandse dagbezoe-
kers. Ondanks de daling hiervan in 2016 is de prognose 
dat de stijgende trend zich doorzet. 
Verwacht wordt dat het aantal (buitenlandse) toeristen 
in Haarlem (verder) zal toenemen.
Hoe zorgen we dat Haarlem als aantrekkelijke stad voor 
bezoekers en inwoners in balans is?

Toelichting

Haarlem is een sterk merk, geniet grote bekendheid en 
Haarlem straalt gastvrijheid uit. Aantrekkingskracht 
ontstaat door: winkelaanbod, cultuur / evenementen, 
restaurants / horeca en erfgoed. Leidend is ‘Haarlem is 
een onderscheidende stad’. De stad is aantrekkelijk voor 
zowel binnenlandse als buitenlandse bezoekers, voor 
dagjesmensen en voor meerdaagse bezoekers. Ook de 
inwoners van Haarlem maken gebruik van dit aanbod en 
geven hiervoor hoge waarderingscijfers (blijkt uit o.a. de 
evenementen-, cultuur en economische monitor van 
Haarlem).

De concurrentie met andere steden, nationaal en 
internationaal, is groot. Haarlem zet ook in de komende 
periode vol in op promotie en marketing, via Haarlem 
Marketing en via samenwerking binnen de Metropoolre-
gio Amsterdam / MRA: Haarlem is een ‘regionale stad’. 
Hierdoor is de verwachting dat het aantal (buitenlandse) 
toeristen in Haarlem (verder) zal toenemen. Deze econo-
mische kansen moeten wel in balans zijn met de mogelijk 
negatieve aspecten van de groei van het aantal toeris-
ten en de groei van de ‘particuliere vakantieverhuur van 
woningen’ (Airbnb in de volksmond) moeten worden 
voorkomen. Het gaat dan onder andere om het tegen-
gaan van drukte, overlast, een gelijk speelveld met 
commerciële aanbieders en het behoud van woonruim-
te.

De aantrekkingskracht van de stad werkt ook lokaal, 
voor de inwoners;
• Toegankelijke culturele voorzieningen;
• Een divers en kwalitatief evenementenaanbod;
• Een creatieve stad, aantrekkelijk om te (gaan) wonen;
• Mogelijkheden voor kinderen en jongeren om creatie-

ve vaardigheden te ontwikkelen en zich te ontplooien;
• Bijdrage aan een gezonde sociale leefomgeving en 

sociale cohesie.

Wat willen we bereiken? 
Maatschappelijk effect
Haarlem is een aantrekkelijke stad om te wonen en te 
bezoeken.

Hoofddoelstelling
Versterking van sectoren die Haarlem aantrekkelijk 
maken, zoals toerisme, cultuur en recreatie. 

Subdoelstellingen
• Versterken samenwerking binnen de stad (CMG) en de 

regio (MRA);
• Innovatie: nieuwe winkel- en horeca-concepten;
• Meer verblijfstoeristen door vergroting van het aantal 

accommodaties;
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• Kwalitatief goede culturele programmering; 
• Toegankelijk aanbod van evenementen en cultuur voor 

jong en oud;
• Cultuur in de publieke ruimte als drager voor het 

karakteristieke en het verbijzonderen van een woon-
omgeving;

• Stimuleren en vergroten van participatie van inwoners;
• Stimuleren van talentontwikkeling;
• Haarlem profileren als cultuur- en evenementenstad;
• Versterken aantrekkelijkheid watertoerism;e
• Vergroten zichtbaarheid creatieve industrie, met focus 

op cultuursecto;r
• Tegengaan negatieve aspecten als drukte, overlast en 

verlies van woonruimte door particuliere vakantiever-
huur;

• Behouden en verduurzamen (cultureel) erfgoed.
• 
Wat is de aanpak?
Wat gebeurt nu al
De inzet om de aantrekkelijkheid van Haarlem te behou-
den en te vergroten is gebaseerd op divers beleid en 
afspraken: cultuurbeleid, hotelbeleid, evenementenbe-
leid, nota waterrecreatie, detailhandel-visie, Haarlem 
Marketing, deelname aan MRA- en provinciale 
programma’s (‘Amsterdam bezoeken, Holland zien’, 
Cultuurimpuls) 

Wat kan er nog aanvullend gebeuren
Meerjarenplan City marketing rond het merk Haarlem
• Project Stad in Balans in samenwerking met gemeen-

ten binnen MRA;
• Herijking hotelbeleid (accommodatie-strategie) en 

regels aanscherpen particuliere verhuur;
• Nieuw convenant binnenstad;
• Haarlem Circulair 2030 ook in deze economische 

sectoren;
• Percentageregeling voor kunstprojecten, cultuur als 

kwaliteitsimpuls en waardemaker in de openbare 
ruimte;

• Versterking evenementen met verhoging van het 
evenementenbudget (behoud evenementen, inciden-
tele ondersteuning, ondersteuning nieuwe evenemen-
ten die een aanvulling zijn op het bestaande aanbod, 
legescompensatie, vernieuwing en verduurzaming);

• Inzet op goede balans tussen beleving en overlast 
tijdens evenementen.

Wie zijn erbij betrokken?
• Haarlem Marketing;
• Culturele instellingen;
• Wijkraden, met name in de binnenstad;
• Koninklijke Horeca Nederland;
• Centrum Management Groep;
• Ondernemersnetwerken;

• Kamer van Koophandel; 
• MKB;
• MRA-gemeenten;
• Provincie Noord-Holland.

Wat is de rol van de gemeente?
Faciliteren en stimuleren, als het gaat om kennis, 
netwerken en vestigingslocaties.

Wat zijn de consequenties?
Financiën:
De opbrengst van de toeristenbelasting is de afgelopen 
jaren aanzienlijk gestegen (van € 500.000 naar ruim 
€ 1,2 miljoen) en ten goede gekomen aan de algemene 
middelen. In de Kadernota 2017 in totaal € 300.000 
beschikbaar gesteld voor de campagne Haarlem 
Cultuur 2018. Aanleiding zijn de grote blockbusters over 
Leonardo da Vinci (Teylers Museum) en Frans Hals en de 
Modernen (Frans Hals Museum) in najaar 2018. 
Voor 2019 wordt nationaal op het thema Gouden Eeuw 
ingezet, waar ook Haarlem goed op in kan spelen. 

Overig
Groei van het toerisme legt ook een druk op de stad 
(drukte, overlast, woonruimte (AirBnB), gelijk speelveld 
voor ondernemers et cetera. Op de balans tussen beiden 
zal waar mogelijk actief gestuurd moeten worden (in 
samenwerking met gemeenten binnen MRA).

Kaderstellende beleidsnota’s
Economische Agenda Samen Doen 
Cultuurnota Haarlem 2013-2020
Stand van zaken Cultuur in Haarlem
Stad in Balans MRA
Strategische Agenda Toerisme MRA 2015
Evenementenbeleid-Haarlem-2018-2022

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2016/05-januari/10:00/Economische-Agenda-Haarlem-Samen-Doen/
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2013/04-juli/20:00/Cultuurnota-Haarlem-2013-2020/2013133552-Raadsstuk-Cultuurnota-Haarlem-2013-2020.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2017/20-juni/19:30/21-15-uur-Stand-van-zaken-Cultuur-in-Haarlem-JB/2017258435-1-Stand-van-zaken-Cultuur-in-Haarlem.pdf
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/stad-in-balans/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/document/1fcba02f-efcd-4105-86c0-474a3550d7ae
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2018/18-januari/20:00/21-00-uur-Evenementenbeleid-Haarlem-2018-2022-JW/2017477075-1-Evenementenbeleid-Haarlem-2018-2022-2.pdf
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Erfgoedbeleid 
Programma: Duurzame Stedelijke vernieuwing 

Wat is het kernvraagstuk?
Erfgoed is de verzamelnaam voor archeologie, bouwhis-
torie en cultuurhistorie. De opgave is om vanuit een 
gezamenlijk integraal programma erfgoed identiteit te 
geven aan Haarlem als Erfgoedstad. Kerntaken zijn het 
behouden, versterken en duurzaam ontwikkelen van het 
gebouwde en cultuurlandschappelijke erfgoed. 

Erfgoed speelt een steeds bredere rol in de fysieke 
leefomgeving. De traditionele objectgerichte benade-
ring heeft plaats gemaakt voor een gebiedsgerichte 
aanpak. Met de naderende Omgevingswet wordt dit 
alleen maar belangrijker. Haarlem moet met een 
verbreding en verdieping van de rol van het erfgoed een 
antwoord formuleren op actuele vraagstukken binnen 
de stedelijke dynamiek, specifiek op de duurzaamheids-
opgave en de Omgevingswet. 
Verder biedt het erfgoed Haarlem kansen op het gebied 
van economie, toerisme en welzijn. Vergelijkbare 
erfgoedsteden als Leiden en Den Bosch kiezen hierin 
een duidelijke strategie en behalen daarmee ook 
aantoonbare resultaten als het gaat om het neerzetten 
van een krachtige identiteit als erfgoedstad in de regio.

Voor aanpassing van het beleid aan actuele vraagstuk-
ken die op de gemeente afkomen ten aanzien van het 
gebouwde en ruimtelijke erfgoed en archeologie zijn 
financiële middelen nodig. Onderdeel van de afweging 
daarbij is of verder te investeren om de potentie van het 
Haarlems erfgoed verder te benutten.

Toelichting
Haarlem erfgoedstad 
Met ruim 2500 monumenten en vijf beschermde stads- 
en dorpsgezichten staat Haarlem in de top 5 van Neder-
landse erfgoedsteden. Erfgoed geniet veel draagvlak 
onder de bewoners en bezoekers van de stad en er zijn 
veel belangenverenigingen actief in Haarlem. Steeds 
vaker wordt erfgoed, als drager van ruimtelijke kwaliteit, 
meegewogen in de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. 
Erfgoed is tegenwoordig integraal onderdeel van de 
leefomgeving. Gecombineerd met de stedelijke dyna-
miek in Haarlem resulteert dit in een toenemende 
adviesvraag. De advisering strekt van vergunningsaan-
vragen in het kader van de WABO en ruimtelijke advie-

zen, bijvoorbeeld bij bestemmingsplannen, openbare 
ruimte en groen. Alleen voor de advisering op Rijksmo-
numenten zijn er legesinkomsten, gemeentelijke monu-
menten zijn vrijgesteld van leges. 

Omgevingswet den duurzaamheidsambitie
Aanvullend is ook vanuit de voorbereiding op de nade-
rende Omgevingswet een dringende noodzaak om de 
inventarisatie en waardering van het Haarlems erfgoed 
op niveau te krijgen, om tot een toekomstbestendig en 
specifiek op de Haarlemse situatie gerichte erfgoedzorg 
te komen. 
De erfgoedzorg ziet zich bovendien in toenemende mate 
gesteld voor de opgave om op zinvolle wijze aan te 
haken bij de hoge duurzaamheidsambitie die de 
gemeente Haarlem nastreeft. 

Erfgoed is een drager van ruimtelijke kwaliteit en heeft 
de potentie om als vliegwiel te fungeren bij ruimtelijke 
ontwikkelingen. Het is daarbij noodzakelijk om de 
aanwezige erfgoedwaarden helder en in beeld te 
hebben, zodat ze optimaal benut kunnen worden. Door 
de erfgoedwaarden tijdig in beeld te hebben, wordt 
erfgoed geen blokkade of hindermacht, maar ontstaat 
er juist ruimte voor ontwikkeling. 

Formatie
Voor erfgoedbeleid en – advisering is, archeologie 
uitgezonderd, 3,9 fte beschikbaar. Er is circa 1 fte voor 
specifiek toezicht en handhaving en vergunningverle-
ning op monumenten. In het rapport ‘Erfgoed in goede 
handen’ uit 2013 (erfgoedinspectie) wordt uitgegaan van 
een vuistregel van 0,5 fte op beleid/advies en 0,5 
advies/toezicht/handhaving per 200 monumenten. De 
ruim 12 fte die op basis van deze vuistregel als toerei-
kend wordt gezien, wordt in Haarlem niet gehaald. 
Overigens wordt hierbij nog niet meegewogen, dat de 5 
beschermde stads- en dorpsgezichten eveneens een 
beroep doen op de beleid- en adviescapaciteit. 

Door de onderbezetting op advisering enerzijds en de 
toenemende adviesvraag anderzijds, komt de kwaliteit 
van de advisering steeds meer onder druk te staan en 
dreigen steeds vaker termijnen niet gehaald te worden. 
Het risico bestaat dat er hierdoor in de toekomst 
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aanvragen van rechtswege verleend moeten worden, en 
dat er onvoldoende aandacht kan worden besteed aan 
de inhoudelijke kwaliteit van de adviezen. 

Verder ontbreekt het aan een systematiek van inventari-
seren en waarderen van erfgoed, en is er een achter-
stand op visie- en beleidsproducten die een helder 
kader bieden voor de omgang met erfgoed in relatie tot 
de ruimtelijke opgaven die er liggen. Hierbij geldt ook 
dat de duurzaamheidsopgave onvoldoende beant-
woord kan worden. Communicatie en publieksbereik ligt 
op een minimaal niveau, terwijl hier juist de kansen 
liggen. 

Wat willen we bereiken?
Maatschappelijk effect
Een toekomstbestendige woon-, werk- en leefomgeving, 
waar erfgoed als drager van ruimtelijke kwaliteit de 
identiteit van Haarlem versterkt en uitdraagt.

Hoofddoelstelling
• De zichtbaarheid van erfgoed versterken;
• De rol van erfgoed in de leefomgeving adequaat 

inrichten;
• Specifiek de rol van erfgoed in de binnenstad 

adequaat inrichten gezien de uitzonderlijke erfgoed-
waarden in combinatie met de hoge dynamiek;

• Verduurzamen monumentale panden met speciale 
aandacht voor gemeentelijk vastgoed;

• Adequaat adviseren.

Wat is de aanpak?
Wat gebeurt er al
Op dit moment is het alleen mogelijk om de minimale 
wettelijke taken uit te voeren. 

Wat moet er nog aanvullend gebeuren
• Versterken van de beleids- en adviesfuncties ten 

behoeve van de wettelijke taken, ruimtelijke opgave en 
adviesvragen zoals over verduurzamen van monu-
menten;

• Erfgoedzorg in de breedte versterken en kansen die 
erfgoed biedt voor de stad benutten, zoals opgeno-
men in het jaarplan;

• Inventarisatie en waardering van het Haarlemse 
erfgoed middels een Cultuurhistorische Hoofdstruc-
tuur, met specifieke aandacht voor de binnenstad. 
Kern hiervan is het inzichtelijk maken van de erfgoed-
waarden, zowel ten behoeve van advisering, ruimtelij-
ke processen en de zichtbaarheid van het erfgoed in 
de stad;

• beleid en richtlijnen ten aanzien van duurzaamheid en 
monumenten formuleren.

Wie zijn erbij betrokken?
Grote delen van de gemeentelijke organisatie, regioge-
meenten, bewoners van Haarlem en eigenaren van 
Haarlemse monumenten. Belangenorganisaties zoals 
Historische Vereniging Haerlem, Bond Heemschut, 
Stichting het Cuypersgenootschap.

Wat is de rol van de gemeente?
De verantwoordelijkheid voor het behoud van het 
erfgoed is gedecentraliseerd en ligt dus bij de gemeen-
te. Het gaat hierbij om alle monumenten (rijks- en 
gemeentelijk), de beschermde gezichten en cultuurhis-
torie in de huidige brede zin inclusief het archeologisch 
bodemarchief. Daarnaast heeft de gemeente als 
vastgoedeigenaar een extra verantwoordelijkheid voor 
het eigen monumentale vastgoed. 

Wat zijn de consequenties?
Financieel
Om de toenemende druk op advies en beleidscapaciteit 
voor monumenten en cultuurhistorie tegemoet te komen 
is structurele uitbreiding van 3 fte (€300.000). Het gaat 
hierbij om het blijvend kunnen voldoen aan de wettelijke 
taken en in te spelen op de opgaven met betrekking tot 
de duurzaamheidsambitie en digitalisering. 

Om het beleid in de breedte op orde te krijgen is een 
incidentele investering van € 100.000 (verspreid over 2 
jaar) nodig om Inventarisatie en waardering van het 
Haarlemse erfgoed middels een Cultuurhistorische 
Hoofdstructuur mogelijk te maken. 

Aanvullend kan met uitbreiding Haarlem effectief 
worden geprofileerd als erfgoedstad en kunnen kansen 
die erfgoed (inclusief archeologie) biedt voor de stad 
worden benut. Dit betekent daarnaast een structurele 
uitbreiding van 3 tot 5 fte (€ 300.000 tot € 500.000). 

Kaderstellende beleidsnota’s
Nota Erfgoed & Ruimte
Informatienota Ontwikkeling Kernregistratie Erfgoed & 
Ruimte
Nota Ruimtelijke Kwaliteit

 
 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2013/12-september/20:00/Erfgoed-en-Ruimte
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2015/10-december/20:00/Informatienota-ontwikkeling-Kernregistratie-Erfgoed-Ruimte
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2015/10-december/20:00/Informatienota-ontwikkeling-Kernregistratie-Erfgoed-Ruimte
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2012/28-juni/20:00/Nota-Ruimtelijke-Kwaliteit
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Onderhoud en beheer (beleid en 
organisatie)
Programma/beleidsveld: Beheer en onderhoud & Reiniging 

Wat is het kernvraagstuk?
De openbare ruimte moet schoon, heel en veilig zijn. Om 
dit te bereiken is het uitvoeren van onderhoud noodza-
kelijk. Het gewenste ambitieniveau voor de openbare 
ruimte is vastgesteld met de visie en strategie beheer en 
onderhoud en het verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 
(vGRP).
Het budget voor de openbare ruimte is in 2014 als 
bezuinigingsmaatregel naar beneden bijgesteld. In de 
Kadernota 2017 is deze maatregel teruggedraaid en is 
het budget vanaf 2018 op niveau.

De vraag is of de openbare ruimte versneld (1 a 2 jaar) 
op niveau gebracht moet worden (extra middelen); 
accepteren dat een (groter) deel langer ( 3 a 4 jaar) een 
lager kwaliteitsniveau heeft dan de gewenste ambitie 
(status quo) of een tussenvorm.
Zie ook de factsheet over Gezonde financiële positie.

Daarnaast is er de vraag hoe de komende jaren wordt 
ingezet op een integrale en proactieve meerjarige 
zwerfafval aanpak. Afval is onder Haarlemmers (enquê-
te van medio 2017)met 44% het thema waarop met 
meeste overlast wordt ervaren. 

Toelichting
De bijstelling naar beneden is in 2017 teruggedraaid en 
is de oorspronkelijk ambitie weer van toepassing. Deze 
ambitie is als volgt:

Aangezien enige jaren een lagere ambitie van toepas-
sing is geweest zal het tijd (en geld) kosten om de 
openbare ruimte weer op het oude niveau te brengen. 

Het grootste deel van de werkzaamheden in de stad zijn 
onderhoudswerken. Onderhoud biedt dan ook een 
uitgelezen kans om tevens beleidsdoelstellingen 
(verkeersmaatregelen) of een eigentijdse uitstraling te 
realiseren. Wij streven naar zo veel mogelijk integraliteit. 
Er is dan éénmalig overlast voor de omgeving en de 
kosten zijn lager dan een solitaire aanpak. Voorwaarde 
is wel dat er budget is voor het realiseren van de 
beleidsdoelstellingen, tijdig wensen in beeld zijn en 
geprogrammeerd.

Bij het streven de openbare ruimte schoon te houden is 
een integrale aanpak noodzakelijk. 

Zie visie en strategie beheer en onderhoud voor toelichting
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Er is geen aanpak op het voorkomen van zwerfafval. De 
aanpak is gebaseerd op het opruimen van afval dat 
ontstaan is. Met de besteding van de Nedvang gelden 
(zwerfvuilbijdrage van € 1,16 per inwoner) kan beperkt 
invulling worden gegeven aan beleid voor zwerfafval. 
Voorwaarde is wel dat er budget is voor het realiseren 
van de beleidsdoelstellingen op het gebied van een 
schone stad.

Wat willen we bereiken?
Maatschappelijk effect
Een beter leefmilieu.

Hoofddoelstelling
Een goede ruimtelijke kwaliteit. De openbare ruimte 
moet schoon, heel en veilig zijn

Subdoelstellingen
• Voorkomen van wateroverlast, beschermen milieu en 

volksgezondheid. (Verbreed Gemeentelijk Riolerings-
plan);

• Bijdragen aan veiligheidsgevoel, aangenaam woon/
vestigingsklimaat, toerisme; 

• volksgezondheid, beschermen milieu etc.;
• Duurzame uitvoering van het onderhoud;
• Klimaatadaptatie en energietransitie opnemen in het 

onderhoud;
• Voorkomen / verminderen van zwerfafval, bijplaatsen 

van afval etc.; 
• Duurzame uitvoering van het schoon houden van de 

stad. 

Wat is de aanpak?
Wat gebeurt er nu al
Voor het terugbrengen van de openbare ruimte naar het 
oorspronkelijke ambitieniveau, wordt structureel meer 
geld in onderhoud gestoken. Met de actualisatie van de 
visie en strategie beheer en onderhoud wordt inzichtelijk 
gemaakt of de verhoogde budgetten voldoende zijn om 
op korte termijn het gewenste ambitieniveau is te 
bereiken of dat meer budget nodig is. Deze beslissing 
kan meegenomen worden in de Kadernota 2018.

In het nieuwe VGRP zijn maatregelen opgenomen om de 
doelstellingen klimaatadaptatie te bereiken. Maatrege-
len bestaan uit het afkoppelen van regenwater en 
aanpakken van knelpunten waar, bij heftige regen, 
wateroverlast wordt verwacht. Het programma heeft 
een horizon van dertig jaar.

Zie deze korte film over de beheercyclus binnen Haar-
lem. Elk jaar zijn zo’n 130 projecten voor onderhoud in 
voorbereiding of uitvoering. 

Er is momenteel alleen een vastgestelde beeldkwaliteit 
en resultaatseisen over zwerfafval met partner Spaar-
nelanden. De huidige aanpak is versnipperd.

Wat kan aanvullend gebeuren:
Aandachtspunt bij uitvoeren van onderhoudsprojecten is 
het kunnen meenemen van beleidskaders in kader van 
werk met werk maken. Hier is jaarlijks budget voor 
beschikbaar. Het komt voor dat de kansen voor werk-
met-werk het beschikbare budget overstijgen. Soms is 
dat enkele jaren voor start van het project inzichtelijk en 
soms pas als het project is gestart, bijvoorbeeld door 
wensen die na inspraak aan de orde zijn gekomen. In 
beide gevallen worden de extra benodigde middelen 
opgevoerd bij de kadernota.

Met een evaluatie kunnen de successen van de huidige 
aanpak van zwerfafval, de kosten en de verbetermoge-
lijkheden worden onderzocht. Daarna worden met de 
verschillende betrokkenen ambities voor de nieuwe 
aanpak opgesteld, bij voorbeeld in een programma 
Schoon. Door het formuleren van gemeenschappelijke 
uitgangspunten, belangen en verantwoordelijkheden 
kan structureel invulling worden gegeven aan de taak 
om Haarlem schoon te houden. 

Wie zijn erbij betrokken?
Bij herinrichting is participatie en inspraak van toepas-
sing:
• Inwoners; 
• Ondernemers;
• Bomenwacht; 
• Wijkraden;
• NME;
• Scholen;
• Spaarnelanden;
• Fietsersbond, et cetera.

Dagelijks onderhoud, groot- en vervangingsonderhoud:
• Marktpartijen (contracten);
• Nutspartijen (afstemming / gelijktijdig uitvoeren 

werkzaamheden).

Wat is de rol van de gemeente?
De gemeente bepaalt het onderhoudsniveau van de 
openbare ruimte en is opdrachtgever voor beheer en 
onderhoud.

Wat zijn de consequenties?
Financieel
Kwaliteitsambitie:
Met de actualisatie visie en strategie beheer en onder-
houd en het vGRP die beide begin 2018 gereed zijn, 
wordt berekend of we voldoende middelen hebben voor 

https://www.youtube.com/watch?v=Vm_QKRnhLAM
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de korte, middellange en lange termijn om de vastge-
stelde ambitie vol te houden. De financiële effecten van 
beide beleidsnota’s worden betrokken bij de kadernota 
2018. Indien de beschikbare middelen onvoldoende 
blijken, kan de keuze gemaakt worden om:
• de ambitie in stand te houden en extra middelen 

beschikbaar te stellen (openbare ruimte versneld op 
niveau brengen);

• De beschikbare middelen te handhaven en te accep-
teren dat een (groter) deel van de openbare ruimte 
een lager kwaliteitsniveau heeft dan de gewenste 
ambitie (status quo);

• Een tussenvorm waarbij meer middelen beschikbaar 
zijn en de ambitie vertraagd wordt bereikt.

Hierbij moet wel in gedachten worden gehouden dat 
een deel van het areaal altijd een lagere kwaliteit heeft. 
Pas nadat het areaal een lagere kwaliteit heeft wordt 
groot-onderhoud gepland en uitgevoerd. Een hoeveel-
heid aan onderhoud is nodig om efficiënt en doelmatig 
onderhoud te kunnen plannen.

Met het onderzoek zwerfafvalaanpak wordt berekend 
wat voor budget nodig is om de vastgestelde ambitie te 
behalen. 

Beleidsdoelstellingen realiseren
Elk jaar is structureel € 750.000,- beschikbaar voor het 
realiseren van beleidsdoelstellingen samen met onder-
houdswerken (werk met werk). Elk jaar, voor de kader-
nota, wordt op basis van het MeerJarenGebieds-
Programma aangegeven of die € 750.000,- afdoende is 
of dat er aanvullende middelen nodig zijn voor het 
realiseren van beleidskaders. Dan kan de keuze worden 
gemaakt of het realiseren van de beleidsdoelstellingen 
opwegen tegen de benodigde middelen of dat het 
project eventueel naar latere jaren verschoven moet 
worden.

Kaderstellende beleidsnota’s
Visie en strategie beheer en onderhoud 2013-2022

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2013/28-februari/20:00/Vaststellen-Visie-en-Strategie-beheer-en-onderhoud-2013-2022
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Gezonde financiële positie en faciliteren 
groei van de stad
Programma/beleidsveld: Algemene dekkingsmiddelen en 
overhead / Algemene dekkingsmiddelen 

Wat is het kernvraagstuk?
De kaders voor een gezonde financiële positie worden 
gevormd door een sluitende begroting (in ieder geval 
het lopende jaar en de twee volgende jaren) en een 
weerstandsvermogen (algemene reserve) die ruim 
voldoende is om de gekwantificeerde risico’s te kunnen 
dekken.
Daarnaast is een kader dat het weerstandsvermogen 
(algemene reserve) ruim voldoende is om de gekwantifi-
ceerde risico’s te kunnen dekken.

Om de groei van de stad te faciliteren is een verhoging 
van het investeringsniveau nodig. Meer investeringen 
leiden echter ook tot een hogere schuldquote. Vraagstuk 
is derhalve een evenwicht te vinden in verhoging van het 
investeringsniveau voor de groei van de stad, waarbij 
een verantwoorde schuldquote wordt nagestreefd. 

Zie voor de inkomsten van de gemeente de factsheet 
Gemeentefonds en de factsheet Woonlasten.

Deze factsheet beschrijft de huidige beleidslijnen. 
Daarin kunnen andere keuze worden gemaakt. Bijvoor-
beeld op verlaging van de schuld; weerstandsvermogen, 
reserveringen voor de groei van de stad. Andere keuzes 
kunnen consequenties hebben voor woonlasten, onder-
houd van de stad en het investeringsniveau, dus op het 
financieel kader. 

Toelichting
Sluitende meerjarenbegroting
De kaders voor het financieel beleid worden vastgelegd 
in de kadernota in het voorjaar. Op basis van de beslis-
punten opgenomen de kadernota wordt de meerjaren-
begroting uitgewerkt, die in het najaar wordt aangebo-
den. Uitgangspunt is dat wensen en financiële ruimte 
integraal worden afgewogen in de kadernota, waarbij 
ook de consequenties voor de woonlasten en de schuld-
ontwikkeling van het voorgestane beleid inzichtelijk zijn. 
IJkpunt is dat structurele lasten door structurele baten 
worden gedekt (evenwicht). Naast jaarlijkse inkomsten 

en uitgaven kent de gemeente ook investeringen, 
waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. Deze 
worden via het vast te stellen Investeringsplan afgewo-
gen. De kapitaallasten die uit de investeringen voort-
vloeien, moeten gedekt zijn in de begroting. Daarnaast 
bestaat de mogelijkheid bepaalde lasten te dekken door 
een onttrekking aan een reserve, bijvoorbeeld een 
sanering ten laste van de reserve bodemsanering. 
Een algemene beleidslijn is dat rekeningsaldi ook bij de 
integrale afweging in de kadernota worden betrokken. 
Het huidig beleid is dat ingezet wordt op verlaging van 
de schuld. Daarom worden rekeningsaldi voor 50% 
bestemd voor nieuw beleid c.q. verminderen van bezui-
nigingstaakstellingen en voor 50% voor vermindering 
van de schuld, indien weerstandsvermogen minimaal 
ruim voldoende is.

Weerstandsvermogen en risico’s
De gemeente moet voldoende weerstandsvermogen 
opbouwen om risico’s die uit de uitvoering van gemeen-
telijke taken voortvloeien te kunnen dekken. Daartoe 
worden de risico’s bij begroting en jaarrekening geïn-
ventariseerd en gekwantificeerd. Het weerstandsvermo-
gen voor algemene risico’s bestaat uit de algemene 
reserve. Voor een aantal specifieke risico’s (zie hieron-
der) zijn specifieke reserves gevormd. Reserves worden 
aangehouden als buffer voor risico’s, om lasten te 
egaliseren en om te sparen voor toekomstige uitgaven.
Uitgangspunt voor een gezonde financiële situatie is dat 
de ratio weerstandsvermogen (weerstandscapaciteit/ 
gekwantificeerde risico’s) ruim voldoende is. Dat wil 
zeggen meer dan 1,4. De ratio in de begroting 2018 
bedraagt 1,6.

Groei van de stad
De groei van de stad zorgt voor meer baten en lasten. 
Als de gemeente groeit ontvangt de gemeente meer 
baten uit het gemeentefonds. Deze baten zullen gedeel-
telijk aangewend moeten worden om de kosten die 
direct samenhangen met de groei van de stad op te 
kunen vangen, zoals areaaluitbreiding openbare ruimte 
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en uitbreiding van het aantal scholen. Hoewel er sprake 
is van een directe relatie is er wel een vertragingseffect 
ten opzichte van de feitelijke groei. Daarom is afgespro-
ken dat de extra baten vanwege de groei van de 
gemeente gereserveerd worden (bestemmingsreserve 
groei van de stad, in de Programmabegroting 2018-2022 
groeiend naar € 7 miljoen in 2022) en dat er elk jaar bij 
de kadernota een nadere afweging plaatsvindt over 
bestemming en/of verdere reservering.

Sociaal domein
Zie ook factsheet Transformatie en reserve sociaal 
domein.
Via de algemene uitkering uit het gemeentefonds 
ontvangt de gemeente middelen voor de uitvoering van 
taken op het gebied van het sociaal domein. Daarbij is 
als uitgangspunt vastgelegd dat het rijksbudget (alge-
mene uitkering) gelijk is aan het werkbudget (gemeente-
lijke uitgaven sociaal domein). Dat betekent dat als er 
meer aan het sociaal domein wordt uitgegeven dan er 
aan rijksbudget ontvangen wordt, er bezuinigd moet 
worden tot het niveau van het rijksbudget. Het betekent 
ook dat als er minder wordt uitgegeven aan het sociaal 
domein dan het rijksbudget het verschil wordt gestort in 
de algemene reserve sociaal domein. Indien na verloop 
van enige jaren voldoende zicht is op de meerjarige 
bestedingen zou overwogen kunnen worden dit specifie-
ke ‘hek’ af te schaffen. Binnen het sociaal domein is ook 
nog een risicoreserve gevormd voor wat betreft het 
inkomensdeel van de WWB (wet werk en bijstand). Deze 
reserve heeft een bufferfunctie. Indien minder middelen 
zijn besteed dan de rijksvergoeding, wordt het verschil 
gestort in de reserve WWB. Deze reserve is gemaxi-
meerd op 10% van het jaar budget, dat is een maximum 
van € 5 miljoen.

Reserve Vastgoed 
De reserve Vastgoed bedraagt per ultimo 2018 circa  
€ 1 miljoen. De reserve wordt gevoed uit de opbrengst 
van verkopen van gemeentelijk bezit en aangewend om 
achterstallig onderhoud versneld in te halen (vanuit 
goed koopmanschap principe eerst verdienen dan 
uitgeven). 

Reserve beheer en onderhoud openbare ruimte
Doel van deze bestemmingsreserve is het egaliseren van 
lasten van beheer en onderhoud van de openbare 
ruimte in de tijd. Kader daarbij is de door de raad 
vastgestelde visie en strategie beheer en onderhoud 
2013-2022. Dit document geeft inzicht in de kwaliteit-
sambitie van de gemeente voor het beheer en onder-
houd van de openbare ruimte 2013 tot en met 2022. 
Onderdeel van deze visie is niet alleen het streven naar 
een gelijkmatig kwaliteitsniveau in de tijd maar ook 

inlopen van achterstallig onderhoud en zorgen dat er 
gespaard wordt voor te verwachten uitgaven op het vlak 
van beheer en onderhoud in de verdere toekomst. Het 
gaat hier met name om de te verwachten piek in de 
kosten van onderhoud openbare ruimte in Schalkwijk zo 
rond 2022. De reserve wordt gevoed met de jaarlijkse 
opbrengst uit precariobelasting op kabels en leidingen. 
Deze belasting vervalt na 2021, waardoor ook de 
voeding stopt en beoordeeld moet worden of er 
voldoende middelen beschikbaar zijn om achterstallig 
onderhoud te voorkomen. Indien er een recent beheer-
plan is vastgesteld is het op grond van nieuwe regels in 
het BBV mogelijk een egalisatievoorziening door de raad 
te laten vaststellen, die fluctuaties tussen de jaren 
opvangt. Op grond van een dergelijk beheerplan kan 
berekend worden wat de omvang van de dotatie aan die 
voorziening zou moeten zijn. Binnen de meerjarenbe-
groting moet dan ruimte gevonden worden om de 
dotatie te dekken.

Reserve grondexploitaties
Door de sterk verbeterde woningmarkt en de oplevende 
economie zijn de huidige exploitaties verbeterd. Op 
basis van de Programmabegroting 2018 stijgt door 
afsluiting van winstgevende exploitaties de reserve van 
€ 2,9 miljoen naar € 12,7 miljoen in 2022. Alle verliesla-
tende exploitaties zijn naar verwachting ook in 2022 
geliquideerd en deze verliezen (totaal € 22,9 miljoen) 
zijn al genomen in de afgelopen jaarrekeningen. 
In het huidige grondbeleid is het doel van de reserve het 
opvangen van verliezen. Naar verwachting is met 
ingang van 2020 de reserve ruimschoots toereikend voor 
dit doel en is er ruimte om nieuwe risicodragende 
plannen op te starten, dan wel een surplus in te zetten 
voor andere beleidswensen, bijvoorbeeld voor de groei 
van de stad. 
Het huidige grondbeleid heeft overigens wel een voor-
keur voor een meer faciliterende rol van de gemeente, 
waarbij de gemeente dus geen actieve grondpositie 
inneemt. De geschetste afbouw van de grondpositie in 
de Programmabegroting 2018 sluit aan op die beleids-
lijn. Vooralsnog voorzien wij alleen nog Zwemmerslaan 
als nieuwe grondexploitatie, maar er is dus nog wel 
weerstandsruimte voor meer risicodragende grondex-
ploitaties in de reserve.
Kanttekening bij de ontwikkeling van de reserve en het 
aanwenden hiervan voor andere beleidswensen is dat 
de verwachte winsten ook daadwerkelijk gerealiseerd 
worden en grondexploitaties worden afgesloten. Pas 
dan kunnen deze worden gestort in de reserve en kan 
het surplus worden aangewend. 
Bij de Programmabegroting 2018 – 2022 is de motie 
aangenomen om de sociale woningbouw te stimuleren 
met surplus op de reserve grondexploitaties.

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2013/28-februari/20:00/Vaststellen-Visie-en-Strategie-beheer-en-onderhoud-2013-2022
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2013/28-februari/20:00/Vaststellen-Visie-en-Strategie-beheer-en-onderhoud-2013-2022
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Hierbij kan de bestuurlijke keuze worden gemaakt de 
bestemming te verbreden naar de kosten die samen-
hangen met groei van de stad.
De huidige positieve ontwikkelingen zitten met name in 
de woningmarkt. De vraag naar bedrijventerreinen 
ontwikkelt zich minder sterk. Er is dus nog een risico dat 
deze kavels niet of vertraagd verkocht worden. Gelet op 
de substantiële boekwaarde van deze kavels kunnen de 
verliezen in deze exploitaties dan oplopen en die komen 
ten laste van de reserve/het surplus.

Wat willen we bereiken?
Maatschappelijk effect
--

Hoofddoelstelling
Een gezonde financiële positie en een sluitende meerja-
renbegroting.

Subdoelstellingen
--

Wat is de aanpak?
Zie Toelichting.

Wie zijn erbij betrokken?
--

Wat is de rol van de gemeente?
--

Wat zijn de consequenties?
Financieel
De keuzes die gemaakt worden met betrekking tot de 
financiële positie hebben invloed op zaken als het 
faciliteren van de groei van de stad, woonlasten, onder-
houdsniveau en investeringsniveau.

Kaderstellende beleidsnota’s
Nota reserves en voorzieningen 2016-2020
Nota risicomanagement 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2016/24-november/20:00/2016253878-nbsp-Nota-reserves-en-voorzieningen-2016-2020
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-bestuur/2015/29-januari/17:00/18-45-uur--Nota-Risicomanagement-2014--JvS
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  Schuldenlast en groei van de stad
Programma/beleidsveld: Algemene dekkingsmiddelen en 
overhead / Algemene dekkingsmiddelen

Wat is het kernvraagstuk?
Om de groei van de schuldenlast te beheersen wordt op 
dit moment het kasstroomplafond investeringen gehan-
teerd waardoor de schuld jaarlijks afneemt en de 
investeringsruimte beperkt blijft. In de praktijk betekent 
dit veelal dat de meeste investeringen vervangingsinves-
teringen zijn en dat er weinig tot geen ruimte is voor 
nieuwe zaken. De investeringen in de groei van de stad, 
zouden in de huidige situatie moeten concurreren met 
de vervangingsinvesteringen. 

In het verleden werd jaarlijks € 2,5 miljoen binnen de 
exploitatiebegroting gereserveerd voor het terugbren-
gen van de Haarlemse schuldenlast en is een 
kasstroomplafond voor investeringen ingesteld van € 30 
miljoen. Doordat dit plafond lager lag dan de jaarlijkse 
afschrijvingskosten werd de schuldenlast met € 2,5 
miljoen extra verlaagd.

De vraag is hoe om te gaan met de beheersing van de 
schuldenlast, waarbij er een relatie is met de groei van 
de stad.

Toelichting

In het huidige coalitieprogramma Samen Doen! is in het 
kader van ‘Een financieel gezonde stad’ gekozen voor 
het terugdringen van de schuldenlast. Om dit te bereiken 
is bij de Kadernota 2014 een kasstroomplafond investe-
ringen in het leven geroepen. Om te voorkomen dat 
extra geldleningen aangetrokken moeten worden om de 

nieuwe investeringen te financieren moet het jaarlijkse 
investeringsvolume lager zijn dan de afschrijvingslast in 
de begroting. 

Naast een aanvaardbare schuldpositie wil de gemeente 
Haarlem ook een sluitende meerjarenbegroting. Het 
investeringsplafond op kapitaalslasten is een middel om 
dit te verwezenlijken. Daarnaast zorgt deze normering 
er indirect voor dat de kapitaallasten (niet flexibel) 
gemaximeerd zijn waardoor er voldoende flexibiliteit 
blijft in de begroting. . In de praktijk blijkt dat wanneer er 
voldaan wordt aan het kasstroomplafond er, in de regel, 
ook binnen het investeringsplafond kapitaalslasten 
wordt gebleven. Op termijn zou de afspraak van een 
sluitende meerjarenbegroting in combinatie met een 
schuldnormering afdoende moeten zijn omdat een 
gezonde schuldverhouding impliciet ook zorgt voor een 
goede verhouding van de kapitaallasten ten overstaan 
van de totale exploitatie.

Uit de Jaarrekening 2017 blijkt dat het sturen op de 
schuldenlast effect heeft. Waar de totale schuld van de 
gemeente eind 2014 € 571 miljoen bedroeg, bedraagt de 
totale schuld eind 2017 € 506 miljoen. Daarmee is de 
schuld sneller gedaald dan verwacht in de Kadernota 
2015.

Bij de Programmabegroting 2018 is een nieuwe progno-
se gegeven met betrekking tot de toekomstige ontwikke-
ling van de schuld. Bij voortzetting van huidig beleid 
stijgt de totale schuld van € 506 miljoen ultimo 2017 naar 
€ 519 miljoen ultimo 2022. De netto-schuldquote gaat 
van 95% ultimo 2017 naar een prognose van 109% voor 
2022.

Wat willen we bereiken?
Maatschappelijke effect
--

Hoofddoelstelling
Evenwicht tussen een acceptabele schuldpositie (financi-
eel gezonde stad) en investeren in de groei van de stad. 
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Subdoelstellingen
--

Wat is de aanpak?
Wat gebeurt er nu al
Er wordt een kasstroomplafond gehanteerd.

Wat kan er nog aanvullend gebeuren
Om de groei van de stad mogelijk te maken kan schuld-
beheersing worden herzien. Om zowel transparant te 
kunnen rapporteren als goed te kunnen sturen dient de 
nieuw te gebruiken beheersmaatregel te voldoen aan de 
volgende eisen:
• Eenvoudig;
• Objectief vast te stellen;
• Fluctueert niet door autonome ontwikkelingen.

Dit kan gerealiseerd worden door 
1.  Het investerings- en kasstroomplafond af te schaf-

fen;
2.  De netto schuld per inwoner als nieuw beheersmaat-

regel te hanteren

Afschaffen van het investerings- en kasstroomplafond
Het kasstroomplafond gaat zijn doel op dit moment 
voorbij. Doordat het plafond enkel stuurt op een lagere 
schuldpositie is er onvoldoende ruimte voor vervan-
gingsinvesteringen. Om de geprognosticeerde groei van 
de stad te kunnen verwezenlijken zijn er echter ook 
investeringen met betrekking tot deze groei noodzake-
lijk. Daarbij zijn ook het nut en de noodzaak van het 
kapitaallastenplafond sterk afgenomen. Door te (blijven) 
sturen op schuldennormering en een sluitende meerjari-
ge begroting wordt ook het niveau van de kapitaallasten 
beheerst en is separate sturing op het kapitaallastenpla-
fond overbodig.

Nieuwe beheersmaatregelen
Als vervangend sturingsinstrument, dat rekening houdt 
met de gevolgen van de groei van de stad, kan de netto 
schuld per inwoner worden gehanteerd. Het is daarbij 
van belang te berekenen wat de netto schuld per inwo-

ner mag zijn om te blijven voldoen aan het uitgangspunt 
van een gezonde financiële positie en daarmee een 
financieel gezonde stad. Wordt de huidige netto schuld-
quote van 95% (groene zone VNG) houdbaar geacht of is 
een stijging van de schuldquote toegestaan in de 
komende jaren. Onderstaand staan de VNG normen 
weergegeven, een laag percentage is gunstig en de VNG 
adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en 
daarboven de schuld af te bouwen. 

De VNG normen zijn:
Netto schuldquote ultimo 2017 95%

VNG norm → Groen <100%
VNG norm → Oranje 100%-130%
VNG norm → Rood >130%

De netto schuldquote wordt niet alleen beïnvloed door 
de hoogte van de schuldenlast, maar ook door de 
omvang van de exploitatiebegroting. Onder andere als 
gevolg van de jaarlijks wisselende jaarschijven van de 
grondexploitaties is de omvang van de exploitatiebegro-
ting jaarlijks anders. Deze jaarlijkse fluctuaties zijn voor 
een goede sturing niet wenselijk. Het rekenmodel werkt 
daarom met een gemiddelde omvang van de meerja-
renbegroting, op een schuldquote per einddatum van de 
meerjarenbegroting en met een aantal constante 
parameters.
In het model wordt rekening gehouden met de verwach-
te groei van de inkomsten als gevolg van de groei van de 
stad. De inkomstenstijging zal voor een groot deel 
worden gerealiseerd door een stijging van de algemene 
uitkering en de OZB-opbrengsten.

Voorbeeld
Onderstaand is een voorbeeld toegevoegd om aan te 
geven wat de mogelijkheden zijn van het hanteren van 
de netto schuld per inwoner als sturingsinstrument (in 
combinatie met de netto schuldquote). Let wel, de 
gehanteerde cijfers zijn puur ter illustratie en geven niet 
de werkelijkheid weer.
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Wanneer er enkel gestuurd wordt op vaste schuld wordt 
geen rekening gehouden met de baten die de gemeente 
ontvangt. Deze baten zijn wel een variabele in de 
berekening van de netto schuldquote. De groei van de 
stad zal ook een toename van de baten tot gevolg 
hebben (de Algemene Uitkering zal toenemen door 
onder andere een stijging in inwoners, leerlingen en 
woningen). In dit rekenvoorbeeld hebben de stijgende 
baten tot gevolg dat bij een stijging van de netto schuld 
(van 2017 naar 2022) van 5%, de netto schuldquote met 
3,8% stijgt. Door nog een stap verder te gaan en (naast 
de netto schuldquote) te sturen op de schuld per inwoner 
wordt de schuld nog directer gekoppeld aan de groei 
van de stad. In bovenstaand rekenvoorbeeld neemt de 
schuld per inwoner slechts met 0,6% toe, ondanks een 
stijging van de netto schuld van 5%, omdat er ook een 
stijging van het aantal inwoners plaats vindt. Er kan zelfs 
een daling optreden van de netto schuld per inwoner 
ondanks een stijging van zowel de absolute schuld als de 
netto schuldquote, zie hiervoor 2021-2022 in het voor-
beeld.

Wie zijn er betrokken?
Toezicht en wettelijke kaders:
• Provincie;
• Ministerie BZK.

Wat is de rol van de gemeente?
--

Gevolgen (Wat zijn de consequenties?)
Financieel
Investeren in de groei van de stad leidt tot een oplopen-
de vaste schuld. 
Een gelijkblijvende schuld per inwoner (indien daarvoor 
gekozen wordt) in combinatie met een groeiend aantal 
inwoners leidt per definitie tot een toename in de vaste 
schuld.

Overig
Bij het hanteren van de netto schuldquote moet eerst 
een acceptabel niveau van die quote bepaald te 
worden, waarbij de geprognosticeerde groei van de 
stad in ogenschouw genomen wordt. Na het vaststellen 
van dit niveau kan het zijn dat dit niveau gedurende de 
gestelde (coalitie)periode overschreden wordt, het 
gestelde doelniveau heeft betrekking op de stand eind 
2021. 
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 Ontwikkeling woonlasten 
Programma/beleidsveld: Algemene dekkingsmiddelen en 
overhead / Lokale belastingen en heffi  ngen

Wat is het kernvraagstuk?
Naast de algemene uitkering vormen de lokale belastin-
gen en heffingen, met een opbrengst van bijna € 100 
miljoen, de belangrijkste inkomstenbron van de 
gemeente. De belastingen die tot de zogenaamde 
woonlasten worden gerekend zijn de OZB-woningen, 
afval- en rioolheffing. Hiervan bedraagt de opbrengst 
ruim € 53 miljoen. De afval- en rioolheffing zijn kosten-
dekkende tarieven en stijgen door vastgestelde uitvoe-
ringsplannen. Het OZB-tarief wordt door de gemeente 
bepaald.

Haarlem staat in 2017 op plaats 18 van de 38 grote 
gemeenten qua duurste gemeenten: de woonlasten per 
huishouden zijn gemiddeld € 678,-, Haarlem zit op € 
736,-. Verhoging van de OZB genereert extra inkomsten, 
waarbij wel geldt dat van elke euro verhoging maar 20 
cent overblijft als extra inkomsten (zie factsheet 
Gemeentefonds).

Blijft de gemeente vasthouden aan kostendekkende 
tarieven (afval- en rioolheffing) en blijft de gemeente 
streven naar een gemiddelde positie op de lijst?

Toelichting

(bedragen x € 1.000)

Woonlasten
Woonlasten zijn belastingen die een eigenaar -bewoner 
van enkele gemiddelde meerpersoonshuishoudens 
jaarlijks aan de gemeente betalen.

Het tarief voor de OZB-woningen kan direct worden 
beïnvloed. 
Voor afval-en rioolheffing geldt dat de lasten 100% 
worden doorberekend in de heffing. Dat betekent dat de 
ontwikkeling van de afval-en rioolheffing een afgeleide 
is van de ontwikkeling van de kosten van riolering en 
afvalinzameling en –verwerking. Vanwege de uitvoering 
van het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 
(2013/416279) en de invoering van het strategisch plan 
afvalbeheer (2017/79260) ter bevordering van het 
gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval stijgen de 
kosten van afvalinzameling en de kosten van riolering. 
Dit heeft als gevolg dat na 2018 de woonlasten met 4% 
stijgen ten opzichte van de geraamde lasten voor 2017.

De actuele woonlasten zijn opgenomen en toegelicht in 
de Programmabegroting 2018, paragraaf lokale heffin-
gen en zijn geactualiseerd aan de hand van de medio 
januari 2018 verspreide kerngegevens belastingen grote 
gemeenten door de Rijksuniversiteit Groningen (COELO).

Lokale 
lastendruk

2017 2018 2019 2020 2021 2022

OZB 
eigenaren 
woningen

278 283 283 283 283 283

Rioolheffing 142 149 153 158 163 166
Afvalstof-
fenheffing

322 324 346 353 341 339

Totaal 742 756 782 794 787 788
Stijging 
lokale 
lasten t.o.v. 
2017

100% 102% 105% 107% 106% 106%

Wat willen we bereiken?
Maatschappelijk effect
--

Hoofddoelstelling
Een verantwoorde financiële huishouding van de 
gemeente
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Subdoelstellingen
• Haarlem loopt qua tarief in de pas met andere 

100.000+ gemeenten;
• De afval- en rioolheffing zijn 100% kostendekkend.

Wat is de aanpak?
Wat gebeurt er al:
Voor de Kadernota 2018 zal een actualisatie van het 
vernieuwd verbreed gemeentelijk rioleringplan (VGRP) 
worden aangeboden en staat de herijking van het 
Strategisch Plan Afvalbeheer (SPA) gepland. Om de 
woonlastenstijging te temperen voor 2018 is bij de 
Kadernota 2017 besloten de extra lasten die uit SPA 
voortvloeien te dekken uit algemene middelen (waar-
door de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing 
minder dan 100% bedraagt). Dat betekent dat bij onge-
wijzigd beleid de woonlasten voor 2019 en verder met 
respectievelijk 3% en 5% stijgen ten opzichte van 2018. 
Naar verwachting zal Haarlem dan verder stijgen op de 
ranglijst van duurste gemeenten qua woonlasten.

Wat kan er nog aanvullend gebeuren
--

Wie zijn erbij betrokken?
• De gemeenteraad beslist op voorstel van het college 

over de hoogte van de woonlasten.

Wat is de rol van de gemeente?
De gemeente bepaalt de tarieven.

Wat zijn de consequenties?
Financieel
Het uitgangspunt is nu dat afval- en rioolheffing 100% 
kostendekkend is en blijft. Intensiveringen van dat beleid 
(lees: hogere kosten) leiden tot stijging van woonlasten.
Als stijging van de woonlasten met meer dan de inflatie 
niet gewenst is kunnen investeringen in riolering en 
afvalinzameling worden gefaseerd of kan de OZB- 
woningen worden verlaagd, waarmee minder budget 
voor andere zaken beschikbaar is. 

Kaderstellende beleidsnota’s
Kadernota 2017.

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2017/29-juni/17:00/Kadernota-2017
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Gemeentefonds en Algemene uitkering 
Programma/beleidsveld: Algemene dekkingsmiddelen en 
overhead / Gemeentelijk bestuur

Wat is het kernvraagstuk?
Dit factsheet geeft informatie over het Gemeentefonds, 
de stand van zaken van de herziening van de verdeling 
daarvan over de gemeenten, de mogelijke betekenis 
daarvan voor Haarlem.

Toelichting
Gemeentefonds
Haarlem ontvangt in 2018 € 292,8 miljoen uit het 
Gemeentefonds, dat daarmee veruit de grootste inkom-
stenbron is van de gemeente. Gemeenten ontvangen uit 
het Gemeentefonds een zogenoemde Algemene uitke-
ring. Die uitkering bestaat uit twee delen: een algemeen 
deel van € 183 miljoen (58%) dat via verdeelmaatstaven 
is berekend en een deel van € 133,4 miljoen (42%) 
bestaande uit decentralisatie- en integratie-uitkeringen. 
Dit laatste deel is grotendeels bedoeld voor uitgaven in 
het sociaal domein. De Algemene uitkering wordt vervol-
gens verlaagd op basis van inkomstenmaatstaven, 
gebaseerd op de waarde van het onroerend goed in de 
gemeente.

Gemeentefonds bedrag  
x € 1 
miljoen

percen-
tage

Totaal alle uitgavenmaatstaven 183,0 57,8%
Totaal decentralisatie- en 
integratieuitkeringen

133,4 42,2%

Subtotaal 316,4 100,0%
Totaal inkomstenmaatstaven -23,6 -7,5%
Totaal 2018 292,8

In de programmabegroting 2018 van Haarlem is het 
effect van het regeerakkoord van het kabinet Rutte IV 
niet verwerkt. Op basis van dat akkoord zal de Algeme-
ne uitkering in 2018 en de jaren daarna hoger uitvallen. 
Precieze bedragen maakt het rijk pas bekend in de 
Meicirculaire 2018. Dan wordt ook duidelijk welk deel 
van de hogere uitkering gemeenten zullen moeten 
uitgeven aan nieuw beleid van het rijk, waarvoor 
gemeenten niet specifiek extra geld krijgen. In het 
regeerakkoord is dit aangeduid met de term enveloppes.

Algemene uitkering
Hieronder volgt informatie over hoe de Algemene 
uitkering is samengesteld en kan worden beïnvloed. De 
bedragen zijn gebaseerd op de Programmabegroting 
2018. Bedragen voor latere jaren kunnen hier iets van 
afwijken, maar dit heeft weinig effect op de procentuele 
verdelingen in de tabellen.

Uitgavenmaatstaven
Het Gemeentefonds wordt verdeeld over alle gemeenten 
op basis van tientallen verdeelmaatstaven, waarbij er 
door het rijk naar is gestreefd om de maatstaven te laten 
aansluiten bij de uitgaven die een gemeente heeft op 
basis van haar kenmerken. Die kenmerken zijn bijvoor-
beeld het aantal inwoners en woonruimten, maar ook of 
sprake is van slappe bodem of een historische kern. Niet 
alle maatstaven hebben een even grote invloed bij de 
verdeling; onderstaande tabel rangschikt de voor 
Haarlem belangrijkste maatstaven naar hun aandeel in 
de Algemene uitkering voor 2018.

10 belangrijkste verdeel-
maatstaven (42 in totaal)

bedrag  
x € 1 
miljoen

percen-
tage

aantal inwoners 36,8 20,1%
omgevingsadressendichtheid 27,8 15,2%
aantal inwoners jonger dan 20 jaar 12,7 7,0%
aantal inwoners met laag inkomen 11,7 6,4%
aantal bijstandsontvangers 11,2 6,1%
aantal huishoudens 10,8 5,9%
klantenpotentieel lokaal 10,6 5,8%
aantal minderheden (personen) 7,6 4,2%
klantenpotentieel regionaal 6,8 3,7%
aantal woonruimten 6,4 3,5%
Totaal 10 belangrijkste uitgaven-
maatstaven

142,4 77,8%

overige 32 maatstaven (exclusief 
decentralisatie- en integratieuitke-
ringen, waaronder sociaal domein)

40,6 22,2%

Totaal alle uitgavenmaatstaven 183,0 100,0%
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De meeste maatstaven spreken voor zich, maar drie van 
de tien belangrijkste maatstaven vragen enige toelich-
ting. 
Omgevingsadressendichtheid is een maat voor de 
dichtheid van de bebouwing: Hoeveel adressen zijn er 
binnen een bepaald geografisch raster en in de daar-
aan grenzende rasters. Hoe hoger de dichtheid, des te 
hoger de Algemene uitkering. 
Klantenpotentieel lokaal en klantenpotentieel regionaal 
is een maat voor het aantal klanten (inwoners) binnen 
een bepaalde straal rondom het zwaartepunt van het 
aantal inwoners van een gemeente. Het verschil tussen 
beide maatstaven is de lengte van de straal. Hoe meer 
klanten binnen de straal, des te hoger de Algemene 
uitkering. 
Deze drie maatstaven zijn qua berekening complex en 
feitelijk niet door gemeenten zelf te berekenen. Het is 
daardoor ook niet mogelijk om te berekenen waar in de 
stad het bouwen van nieuwe woningen het grootste 
financiële effect op de Algemene uitkering heeft. Op zich 
is dat conform de uitgangspunten van de verdeling van 
het Gemeentefonds, namelijk dat gemeenten niet actief 
kunnen sturen op maximalisatie van hun Algemene 
uitkering.

Inkomstenmaatstaven
De inkomstenmaatstaven zijn bedoeld om de uitgaven-
maatstaven van de Algemene uitkering te corrigeren 
voor de potentie aan eigen inkomsten van een gemeen-
te. De inkomstenmaatstaven zijn gerelateerd aan de 
waarde van woningen en niet-woningen voor de onroe-
rend zaakbelasting (OZB). Hoe hoger deze waarde, des 
te hoger de potentiële inkomsten uit de OZB voor een 
gemeente en des te hoger het bedrag van de inkom-
stenmaatstaf. De daadwerkelijke inkomsten hangen af 
van het tarief dat een gemeente hanteert voor de OZB 
en dat tarief is de eigen keuze van een gemeente. De 
inkomstenmaatstaven worden berekend op basis van 
een fictief, landelijk tarief. Uit onderstaande tabel blijkt 
dat de inkomstenmaatstaven voor Haarlem een aftrek-
post binnen de Algemene uitkering betekenen van ruim 
€ 23 miljoen, met als belangrijkste de OZB-waarde voor 
eigenaren van woningen. Het betekent ook dat van elke 
euro hogere opbrengst OZB door toename van het 
aantal woningen slechts 20 cent overblijft aan extra 
inkomsten voor de gemeente.

Inkomstenmaat-
staven

Raming 
opbrengst 
2018 x € 1 
miljoen 

Aftrekpost 
x € 1 
miljoen

Percenta-
ge aftrek 
van 
raming

ozb waarde 
niet-woningen 
eigenaren

10,9 -3,9 35,8%

ozb waarde 
niet-woningen 
gebruikers

7,5 -3,1 41,3%

ozb waarde 
woningen eige-
naren

20,9 -16,6 79,4%

Totaal inkomsten-
maatstaven

39,3 -23,6 60,1%

Decentralisatie- en integratieuitkeringen
Bij decentralisatieuitkeringen is er geen termijn vastge-
steld waarbinnen de verdeling via de verdeelmaatsta-
ven van de Algemene uitkering moet gaan gebeuren. Dit 
betekent dat deze uitkeringen voor onbepaalde tijd via 
een eigen, specifieke verdeling binnen het Gemeente-
fonds kunnen bestaan, naast het normale verdeelstelsel. 
Redenen hiervoor zijn dat er geen passende verdeel-
maatstaven zijn voor de uitkering, de uitkering tijdelijk is, 
een beperkt aantal gemeenten de uitkering ontvangt of 
een combinatie van deze factoren. Grote voordeel van 
toekenning van decentralisatieuitkeringen via de Alge-
mene uitkering is dat ontvangende gemeenten over de 
besteding geen specifieke verantwoording hoeven af te 
leggen aan het rijk. Dat zou wel het geval zijn als de 
gelden in de vorm van een subsidie worden verstrekt. 
Huidig beleid in Haarlem is dat doeluitkeringen bestemd 
worden voor het beleidsveld waar ze betrekking op 
hebben, ondanks dat de gemeente vrij is in de besteding 
ervan.

Bij integratieuitkeringen is er wel een termijn vastgesteld 
waarbinnen de verdeling via de algemene verdeelmaat-
staven van de Algemene uitkering moet gaan gebeuren, 
maar is de precieze verdeling nog niet (geheel) bepaald. 
Van de integratieuitkeringen is de uitkering voor het 
sociaal domein veruit de grootste. De huidige verdeling 
maakt het voor Haarlem administratief gemakkelijk om 
het uitgangspunt na te komen dat gelden die voor het 
sociaal domein worden ontvangen ook daadwerkelijk 
daaraan moeten worden besteed (rijksbudget is werk-
budget). Zodra de gelden onderdeel worden van de 
reguliere Algemene uitkering, valt daarbinnen geen 
onderscheid meer te maken in gelden voor het sociaal 
domein en overige gelden. Dit betekent dat er dan 
binnen Haarlem nieuwe afspraken nodig zijn over de 
berekening van de hoeveelheid middelen die voor het 
sociaal domein worden bestemd.
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Decentralisatie- en  
integratieuitkeringen

bedrag x € 
1 miljoen

percen-
tage van 
totaal

Decentralisatieuitkeringen 15,1 11,3%
Integratieuitkeringen sociaal 
domein

107,5 80,6%

Integratieuitkeringen overig 10,8 8,1%
Totaal decentralisatie- en 
integratieuitkeringen

133,4 100,0%

Herziening Gemeentefonds
De huidige financiële verhoudingen tussen rijk en 
gemeenten kennen een aantal verworvenheden, zoals 
relatieve zekerheid voor gemeenten en solidariteit 
tussen verschillende overheden via de trap-op-trap-af-
systematiek. Sinds de laatste herziening van de financië-
le verhoudingen in 1997 is er veel veranderd in de 
opgaven voor gemeenten. De recente decentralisaties in 
het sociale domein en de toenemende regionale samen-
werking op tal van terreinen zijn slechts twee aanleidin-
gen om de financiële verhoudingen opnieuw te bezien. 

De voorbereiding van de herziening wordt door het rijk 
en gemeenten ingestoken langs de volgende vier 
gewenste aanpassingen: 
• Meer financiële beslis- en afwegingsruimte voor 

gemeenten, zodat de afwegingsruimte van gemeenten 
meer in verhouding staat tot hun takenpakket; 

• Meer ruimte voor verschil tussen gemeenten, om 
beter in te kunnen spelen op de snel veranderende 
opgaven; 

• Meer rekening houden met regionale problematiek en 
regionale samenwerking, aangezien de regio een 
steeds grotere rol speelt in het bestuurlijke landschap; 

• Meer stimulans voor regionaal-economische ontwik-
keling, waarbij de verschillende opgaven van groei- en 
krimpgebieden beter gefaciliteerd worden in de 
financiële verhoudingen. 

Deze wensen komen tegemoet aan de steeds grotere rol 
die gemeenten, al of niet via regionale samenwerking, 
de afgelopen jaren hebben gekregen. Invulling van deze 
wensen moet gebeuren binnen het uitgangspunt voor de 
financiële verhoudingen: gemeenten moeten kunnen 
beschikken over een robuuste financiering , die hen in 
staat stelt hun verantwoordelijkheden waar te maken.

Een landelijke stuurgroep met vertegenwoordigers van 
de betrokken overheden heeft een rapport opgesteld 
Rekening houden met verschil. Dit rapport bevat rich-
tinggevende voorstellen voor elk van de vier genoemde 
gewenste aanpassingen. De stuurgroep verwacht dat de 
huidige kabinetsperiode nodig is voor het nader onder-
zoeken en uitwerken van de mogelijkheden voor concre-

te invulling en het bediscussiëren daarvan met de 
betrokkenen, zoals VNG, IPO, G32, G4, MRA, ministeries 
en diverse onderzoeksinstellingen. Gemeenten worden 
op uitgebreide schaal geconsulteerd over de nadere 
onderzoeken en voorstellen in de komende jaren. Voor 
Haarlem is dus sprake van invloed via deelname in 
meerdere platforms; VNG, G32 en MRA komen daarvoor 
als eerste in aanmerking.

Wat willen we bereiken?
--

Wat is de aanpak?
--

Wie zijn erbij betrokken?
--
Wat is de rol van de gemeente?
Haarlem kan invloed hebben op de herziening van de 
financiële verhoudingen via deelname in meerdere 
platforms zoals VNG, G32 en MRA.

Wat zijn de consequenties?
Over de wenselijkheid van aanpassingen in de financiële 
verhoudingen zijn de betrokken overheden het met 
elkaar eens. Over de gevolgen daarvan voor Haarlem 
valt nu nog weinig concreets te zeggen, maar is wel een 
globale duiding van de mogelijke effecten te geven:
• Vereenvoudiging van de verdeling (van meer dan 

60 maatstaven naar circa 20) zal leiden tot herver-
deeleffecten tussen gemeenten. Bij herverdelingen 
geldt als maximaal nadeel een bedrag van 15 euro per 
jaar per inwoner. Voor het meerdere geldt een ingroei-
model en worden zij tijdelijk gecompenseerd ten laste 
van de voordeelgemeenten. Gemeenten die voordeel 
ondervinden krijgen vanaf het eerste jaar het volledige 
voordeel, behoudens hun tijdelijke bijdrage ter 
compensatie van de nadeelgemeenten. Voor alle 
gemeenten gezamenlijk is het resultaat hiervan nul: de 
vereenvoudiging leidt niet tot een grotere of kleinere 
omvang van het Gemeentefonds. Individuele gemeen-
ten kunnen er echter (fors) op vooruit of achteruit 
gaan. Voor alle gemeenten is een globalere verdeel-
systematiek uiteindelijk een verbetering;

• Opname van het sociaal domein in de reguliere 
verdeling betekent dat er binnen Haarlem nieuwe 
afspraken nodig zijn over de berekening van de 
hoeveelheid middelen die voor het sociaal domein 
worden bestemd en het al dan niet voortbestaan van 
de reserve sociaal domein en de daaraan gerelateer-
de spelregels;

• Uitbreiding van het lokaal belasting gebied heeft als 
keerzijde dat de Algemene uitkering wordt verlaagd. 
Als dit gebeurt op basis van een landelijk gemiddelde, 
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dan zal ook hier sprake zijn van voordeel- en nadeel-
gemeenten. 

• Voor meer ruime voor financiële verschillen tussen 
gemeenten is een van de voorstellen om gemeenten 
die investeren in de stad de daaruit voortvloeiende 
hogere OZB-opbrengst te laten behouden. In de 
huidige systematiek wordt het grootste deel van de 
opbrengststijging afgeroomd;

• Rekeninghouden c.q. financieel stimuleren van regio-
nale samenwerking betekent dat gemeenten die taken 
gezamenlijk in regionaal verband uitvoeren daarvoor 
worden beloond met een hogere Algemene uitkering. 
Haarlem kan hier vanwege de samenwerking in de 
Metropoolregio Amsterdam voordeel van hebben.

• 
Kaderstellende beleidsnota’s
--
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Ontwikkeling overhead
Programma/beleidsveld: Algemene dekkingsmiddelen en 
overhead / Overhead

Wat is het kernvraagstuk?
Overhead is ‘alle kosten die samenhangen met de 
sturing en ondersteuning van de medewerkers in het 
primaire proces’. De hoeveelheid en de complexiteit van 
de primaire processen in de organisatie zijn van invloed 
op de noodzakelijke kwaliteit en omvang van de over-
head. De groei van de organisatie (samenwerking met 
Zandvoort) en de verbetering van het economisch 
perspectief, zorgen voor beleidsintensiveringen. Om de 
kwaliteit van de dienstverlening te blijven waarborgen, 
zal dit ook effect moeten hebben op de omvang van de 
overheadsfuncties (mee-ademprincipe).
In de eerste helft van 2018 komen benchmarkgegevens 
beschikbaar en komt er een referentiekader voor de 
overhead van de organisatie, die als leidraad of 
uitgangspunt voor de hoogte van de overhead in Haar-
lem kan worden gehanteerd.

Toelichting
Huidige omvang overhead
Na verwerking van alle overheadstaakstellingen is de 
huidige omvang van de overhead als volgt (stand 
begroting 2018-2022; september 2017):

Over-
head in 
miljoenen 
euro’s

2017 2018 2019 2020 2021

Omvang 
overhead

45,6 44,6 45,3 45,3 45,8

Het meerjarig oplopende verloop wordt veroorzaakt 
door stijgende kapitaallasten (ICT, digitale transforma-
tie, huisvesting) en door stijgende formatie in het primai-
re proces (mee-ademprincipe).
De ambtelijke fusie verandert ook de Haarlems organi-
satie.

Aanvaardbaarheid hoogte overhead
De verhouding tussen overhead en de primaire proces-
sen kunnen we nauwkeurig berekenen, maar dat zegt 
nog weinig over de aanvaardbaarheid van de uitkomst. 
Daarvoor is een referentiekader nodig: benchmarking. 

Door wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoor-
ding zijn nu geen bruikbare gegevens beschikbaar, 
maar naar verwachting wel in de eerste helft van 2018. 
Op basis van de kwalitatieve en kwantitatieve analyse 
kan dan worden bepaald op welke omvang van de 
overhead meerjarig gaat worden gestuurd. Het streven 
is om in de Kadernota 2018 een voorstel te doen over de 
herijking van de verhouding overhead/primair proces.

Wat willen we bereiken?
Maatschappelijk effect
Verantwoording omvang en samenstelling overhead

Hoofddoelstelling
Optimale ondersteuning en aansturing van het primaire 
proces

Subdoelstellingen
• De kwaliteit van de overhead moet voldoende zijn om 

de primaire processen goed te kunnen ondersteunen;
• De kosten van de overhead moeten in verhouding 

staan tot de kosten van het primaire proces.

Wat is de aanpak?
Bij de Kadernota 2018 wordt een voorstel gedaan over 
de herijking van de verhouding overhead/primair 
proces.

Wie zijn erbij betrokken?
De ambtelijke organisatie.

Wat zijn de consequenties?
De herijking biedt nieuw inzicht in de gewenste omvang 
en kwaliteit van de overheid. Op basis van deze infor-
matie kan worden bijgestuurd in de kwaliteit en/of 
kosten. 

Kaderstellende beleidsnota’s
Nota overhead. 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-bestuur/2014/04-december/17:00/19-20-uur--Reductie-overhead-CYS


Bestuur en veiligheid
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Informatiesamenleving & Gemeente 
Haarlem
Programma/beleidsveld: Burger, bestuur en veiligheid

Wat is het kernvraagstuk?
De vergaande digitalisering van de maatschappij 
vertaalt zich in een exponentiële groei van informatie, 
hoge verwachtingen over de beschikbaarheid van die 
informatie en veranderend gebruik ervan. Er zijn vele 
mogelijkheden om publieke taken en dienstverlening 
beter uit te voeren en het vertrouwen van burgers en 
bedrijven te vergroten. Het overheidshandelen is de 
afgelopen jaren in rap tempo aan het veranderen door 
de groter wordende afhankelijkheid van de sneller 
ontwikkelende ICT. Naast technologische ontwikkelingen 
(zoals: big data, blockchain en cloudoplossingen), 
maatschappelijke ontwikkelingen (zoals; netwerksamen-
leving, meer burgerparticipatie), is het juridische kader 
voor overheden ook (en hierdoor) sterk aan het veran-
deren (zie kader). Zo zal Gemeente Haarlem o.a. nog 
veel stappen moeten zetten om aan de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming te voldoen. 

De vraag is: Hoe wil gemeente Haarlem zelf veranderen 
om haar rol in de informatiesamenleving effectief te 
pakken?* 

Toelichting
Digitalisering is door de overheid lange tijd beschouwd 
als onderdeel van de bedrijfsvoering, gericht op efficiën-
tieverbetering en kostenreductie van overheidsdiensten. 
Deze ontwikkeling ondersteunde de taken van de 
organisatie, maar liet de inrichting en werkwijze daar-
van grotendeels ongemoeid. Intussen is van beleidsvor-
ming tot aan de uitvoering en het contact met burgers 
en bedrijven zonder digitale middelen niet langer 
mogelijk. Informatievoorziening is veel meer dan ICT, het 
gaat in veel gevallen om de mens in de organisatie en 
de samenleving en de manier waarop deze met infor-
matie omgaat. 

De opgave nu verschilt hierdoor fundamenteel van de 
eerdere digitaliseringsslagen. De ‘digitale transformatie’ 
kan niet zonder grote aanpassingen en innovaties, het 
vereist dat de overheid haar organisatie en werkwijze 
aanpast aan het digitale tijdperk en daar de mogelijk-
heden van benut. In de kern raakt informatievoorziening 
en -veiligheid hiermee de legitimatie van het werk van 
alle gemeentelijke bestuurders.

Aanbevelingen
De studiegroep Maak waar! (Studiegroep Informatiesa-
menleving en Overheid, ingesteld door de regering)* 
heeft geadviseerd over het functioneren van de digitale 
overheid. De studiegroep ondervond dat de Nederland-
se overheid vooralsnog onvoldoende is toegerust op de 
digitale transformatie, en benadrukt de noodzaak van 
een goede uitvoering van de Digitale Agenda 2020 (zie: 
figuur 1). Overheidsorganisaties zullen zelf tot in de kern 
van hun primaire processen ICT moeten begrijpen, 
regisseren en, zonder afhankelijkheden van private 
partijen, ook moeten kúnnen uitvoeren. De voorwaarden 
daartoe zullen op orde moeten worden gebracht. De 
studiegroep en het VNG-rapport ‘Durven Leren’** stellen 
daarnaast dat: actieve betrokkenheid van het bestuur bij 
het thema informatieveiligheid van groot belang is voor 
de prioriteitstelling binnen de gemeentelijke organisatie. 

Relevant juridisch kader:

• De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk 
verkeer;

• De Omgevingswet;
• De Dienstenwet;
• De aangekondigde Wet Generieke Digitale Infra-

structuur;
• De Archiefwet;
• De Wet open overheid (vermoedelijk de WOB 

vervangt);
• Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(25/05/2018)
• Normenkaders als: Baseline Informatie Veiligheid 

(& ENSIA), de Privacy Baseline-CIP 

* De opgave van de ‘digitale transformatie’ van de publieke sector.

* Maak Waar! Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid (2017)
** Durven Leren – het eindverslag van de visitatiecommissie Informatieveilig-
heid (2017)
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In het algemeen verdient de bestuurlijke aandacht voor 
informatieveiligheid versterking. De gemeente beschikt 
immers over zeer gevoelige informatie van bedrijven en 
burgers. Volgens de visitatiecommissie is dit reden om 
informatie over de inwoners en bedrijven als even 
belangrijk te kwalificeren als de gemeentelijke financiën. 
Dit zal zich structureel in bestuurlijke aandacht voor 
informatieveiligheid moet vertalen.

De taakopdracht is breed: op programmatische basis 
bijeenbrengen hoe de economie en de overheid zo 
productief mogelijk te digitaliseren en tegelijkertijd 
publieke belangen te borgen.* Digitalisering is een 
opdracht aan de overheden gezamenlijk; de ontwikke-
ling en besluitvorming zal door gemeenten, rijk en 
andere overheden hand-in-hand moeten worden 
opgepakt. 

Wat willen we bereiken?
Maatschappelijke effect
Eigentijds bestuur, goede relatie burger en een veilige 
stad:
• Betere dienstverlening;
• Open/transparante overheid;
• Betrouwbare overheid;
• Faciliteren van een vitale digitale informatie infrastruc-

tuur en waarborgen van publieke waarden. 

Hoofddoelstelling
Het benutten van de kansen die digitalisering de 
gemeentelijke overheid biedt en het beperken van grote 
risico’s voor het functioneren van de gemeentelijke orga-
nisatie – en hierbij de gepaste bestuurlijke betrokken-
heid organiseren. 

Het doel van de Haarlemse informatievoorziening is 
primair gericht op de juiste uitvoering van de wettelijke 
taken. Daarnaast willen we hiermee de kwaliteit van 

leven behouden of verhogen, duurzame ontwikkeling 
ondersteunen, werkgelegenheid en economische groei 
stimuleren, flexibel en tijdig kunnen reageren op veran-
deringen in de maatschappij en een nieuwe vorm van 
bestuur en samenwerking met stakeholders in de stad 
mogelijk maken. In de regio wordt gekeken naar Haar-
lem om een voortrekkersrol op zich te nemen.

Subdoelstellingen (voor informatievoorziening Haarlem)
• Continue  Continuïteit van de operatie is en 

blijft gewaarborgd;
• 100% Digitaal  Informatiebeheer is op orde in 

100% digitale omgeving;
• Transparant  Openbare informatie uit en over de 

processen is publiek toegankelijk
• Veilig  Informatieveiligheid en privacy is 

geborgd;
• Beheersbaar  Informatievoorziening is beheers-

baar en bestuurbaar;
• Geautomatiseerd  In alle processen wordt optimale 

automatisering toegepast;
• Samen  Bij realisatie voorzieningen en 

uitvoering taken wordt samenge-
werkt.

Wat is de aanpak?
In de afgelopen jaren is op ambtelijk niveau strategische 
sturing op dit onderwerp ingezet. De aanstelling van een 
chief information officer (CIO), strategisch adviseurs 
specifiek op genoemde onderwerpen en meerdere 
functionarissen binnen het zogenoemde ‘informatiehuis’ 
zorgen voor richting en ambitie. Intern leidt dit tot 
scherpe keuzes die bijdragen aan het bereiken van de 
beschreven doelen voor de informatievoorziening. 
Projecten worden beoordeeld op mate van bijdrage aan 
de doelen en door middel van Project Portfolio Manage-
ment en Enterprise Architectuur geprioriteerd en uitge-
voerd. Daarnaast komt er centrale regie op de kwaliteit, 
beschikbaarheid, toegankelijkheid en transparantie van 
gegevens.

Veel van de benodigde verandering kan niet door de 
gemeente Haarlem alleen worden gerealiseerd. Daar-
om is ingezet op samenwerking met andere gemeenten. 
Inmiddels heeft Haarlem hiermee een leidende rol 
verkregen in het ‘Samen Organiseren’ programma van 
de VNG, waarbij met name op het gebied van architec-
tuur wordt ingezet op een in Haarlem uitgedachte lijn. 

Wat kan er nog aanvullend gebeuren?
Ambitieniveau
Het huidige beleid van gemeente is om met kleine 
stappen en beperkte capaciteit en middelen de informa-
tievoorziening op de juiste uitvoering van de wettelijk 

* Zie: aanbevelingen Smart City trategie en Kool, L., J. Timmer, L. Royakkers en 
R van Est, (2-17) Opwaarderen – Borgen van publieke waarden in de digitale 
samenleving. Den Haag, Rathenau Instituut
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taken te richten. Echter zal in kader van het borgen van 
de privacy van Haarlemse burgers (en de wettelijke 
verplichtingen die de AVG hieraan stelt) er extra structu-
rele capaciteit nodig zijn:zo zal naast het verplicht 
aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming 
ook het aantal medewerkers dat zich bezighoudt met 
informatieveiligheid en privacy moeten worden uitge-
breid. 

Het ambitieniveau kan worden verhoogd om te investe-
ren in de Digitale Agenda 2020 of om de snelheid 
waarop de gemeente digitaliseert te versnellen. Het 
verhogen van deze snelheid zal veel vergen van de 
gemeentelijke organisatie. 
 
Bestuurlijke betrokkenheid
Het bestuur kan het thema “informatiesamenleving” zien 
als enkel een technisch bedrijfsmatig thema. Oftewel, 
digitalisering louter als middel om de beheersefficiency 
van de bedrijfsvoering te vergroten. Dit impliceert dat de 
gemeente haar rol in de informatiesamenleving aan de 
ambtelijke organisatie overlaat. Er is in dit scenario géén 
bestuurlijke sturing op de digitale transformatie. Echter 
door de ontwikkeling rondom de introductie van de 
Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA)*, 
en de cruciale rol (horizontale verantwoordingsrelatie) 
die de raad in deze verantwoordingssystematiek speelt, 
zal de bestuurlijke aandacht verder toenemen. Het is 
voor raden van groot belang om minimaal actief geïn-
formeerd te worden om hun controlerende rol goed in te 
vullen. Zonder bestuurlijke aandacht is het risico dat de 
verantwoording over informatieveiligheid alleen een 
papieren realiteit is.

Het bestuur kan er ook voor kiezen het thema “informa-
tiesamenleving” te zien als conditioneel en integraal 
onderdeel van de taakuitvoering van de overheid. Het is 
dan niet alleen een technische vraag maar ook een 
politieke en bestuurlijke en vraagt om een bestuurlijke 
visie, focus en draagvlak. Dit impliceert dat er bestuurlij-
ke sturing op de digitale transformatie komt en er een 
bestuurlijke ambitie en prioriteitsstelling op het onder-
werp wordt geformuleerd. Om invulling te geven aan de 
controlerende rol van de raad t.a.v. de Informatievoor-
ziening is het concrete advies van de visitatiecommissie: 
om o.a. een aparte paragraaf in college- en raadsstuk-
ken op over de impact van het voorstel op informatievei-
ligheid en -beheer. 

Indien gekozen wordt voor een hoge bestuurlijke betrok-
kenheid kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een 
extern klankbord voor het college en de raad. Er kunnen 
expertbijeenkomsten worden georganiseerd met als 
doel te komen tot een effectieve governance rond het 
onderwerp informatiesamenleving. 

Nagedacht kan worden over de plaats van de in deze 
factsheet benoemde onderwerpen in de portefeuilles 
en/of er een “programma” dient te worden gestart met 
bijhorende beschikbaar gestelde capaciteit en middelen.

Wie zijn erbij betrokken?
Alle afdelingen van de gemeentelijke organisatie, 
burgers en bedrijven in de stad, gemeenten in de MRA 
regio, VNG Realisatie op basis van het programma 
‘Samen Organiseren’. In de regio wordt in dit kader 
gekeken naar Haarlem om een voortrekkersrol op zich te 
nemen.

Wat zijn de consequenties?
Financieel
De gemeente stuurt sterk op ICT-kosten, maar heeft 
inmiddels het punt bereikt dat bepaalde ICT-functies 
onderbezet zijn en de systemen en technische configu-
ratie sterk verouderd zijn. Haarlem had in 2016 de 
laagste kosten per inwoner (M&I, benchmark). In de 
kadernota 2017 zijn hierom (beperkt) extra middelen 
aangevraagd. Met het oog op de Digitale Agenda 2020 
zal er nog een forse inhaalslag gemaakt moet worden in 
Haarlem. Niet alleen op het gebied van data, werkwijzen 
en systemen, maar ook op het gebied van hardware en 
verbindingen. 

De paarse lijn is het gemiddelde van ICT Benchmark 2016.

De grijze lijn is het gemiddelde van ICT Benchmark van de 
afgelopen drie jaar.

Haarlem is letter E.

Het beeld van de lage kosten is gebaseerd op de klassieke 
configuratie en systeemopbouw

* Deze integrale horizontale verantwoording (aan de gemeenteraad) over de 
gemeentelijke veiligheidsaanpak is de basis voor de verticale verantwoording 
(aan het ministerie van BZK). De gemeenteraad heeft in dit verband een eigen 
rol die toeneemt in belang.
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In elk scenario zal om aan de wettelijke taken te kunnen 
(blijven) voldoen structureel extra capaciteit nodig zijn 
voor de architectuur van onze digitale infrastructuur en 
het waarborgen van privacy. In de jaren er na zal meer 
technische en functionele capaciteit beschikbaar moet 
komen om de veranderingen te begeleiden. 
Daarnaast geldt hoe hoger de ambitie en snelheid van 
digitalisering van de gemeente, hoe meer capaciteit en 
investeringen noodzakelijk zijn. Op termijn biedt digitali-
sering ook het perspectief van betere kwaliteit voor 
lagere kosten per product. Bij focus op samenhangende 
infrastructuur en dienstverlening, in plaats van op 
afzonderlijke voorzieningen, worden ICT-uitgaven niet 
geringer maar de kwaliteit beter en de totale kosten van 
de diensten en producten per eenheid lager. 
Hoe hoger de bestuurlijke betrokkenheid, hoe meer dit 
vraagt van de organisatiekracht t.a.v. verantwoording. 
Ook vraagt dit van bestuurders om de juiste kennis en 
expertise te verzamelen om hun controlerende rol goed 
in te vullen.

Kaderstellende beleidsnota’s
Nota Informatiebeleid Transparant en Veilig
Nota Privacybeleid Haarlem
Nota Gegevensmanagement

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2015/21-mei/20:00/Nota-Informatievoorziening-Transparant-Veilig
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2017/16-maart/19:30/Nota-Privacybeleid-Haarlem
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-bestuur/2017/13-juli/17:00/18-15-uur-Nota-Gegevensmanagement-JvS
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Overheidsparticipatie
Programma/beleidsveld: Burger, bestuur en veiligheid / 
Gemeentelijk bestuur

Wat is het kernvraagstuk?
De participatiesamenleving (ruimte voor initiatieven in 
het publieke domein) is actueel. Het vergroot de betrok-
kenheid, en daarmee de tevredenheid / sociale cohesie, 
van de samenleving. Het vraagt een nieuwe rol van de 
overheid, waarmee de afgelopen tijd is geëxperimen-
teerd. Uit die experimenten blijkt dat er twee vraagstuk-
ken liggen: waar liggen de grenzen aan overheidsparti-
cipatie en wat betekent het ruimte geven aan initiatieven 
voor het lokaal bestuur?
De vraag is dus niet of de participatiesamenleving 
verder zal groeien, maar wel waar door de Haarlemse 
overheid de ruimte aan initiatieven wordt gegeven en 
hoe we dat democratisch borgen. In de toelichting staan 
twee opties beschreven. Hoe gaat de gemeente hier 
mee om in de komende periode?

Toelichting

Bron: Berenschot, pionieren in participatieland

De wens om ruimte te geven aan initiatieven, ook wel de 
participatie samenleving genoemd
is de laatste jaren prominent op de agenda gekomen 
door verschillende trends in de samenleving.
1. Mensen organiseren zich gemakkelijker. Door onder 
andere de digitalisering nemen mensen makkelijker zelf 
het initiatief om zaken samen te realiseren. 
2. Er is een groeiende kloof tussen de systeemwereld 
(hoe we de wereld organiseren) en de leefwereld (hoe 

we leven). Datzelfde geldt voor hoe we formeel besturen 
(representatieve democratie) en hoe we informeel 
samenleven (participatieve/maatschappelijke democra-
tie). Het is een zoektocht hoe tussen deze twee werelden 
een belans te vinden, bruggen te slaan. 
3. Door de bezuinigingen van afgelopen jaren is een 
beroep gedaan op de samenleving voor meer nabuur-
schap, zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid.

Deze trends vragen om een andere houding van Haar-
lemmers én gemeente. Niet alleen top down organiseren 
maar ook bottum up faciliteren. Het vraagt ook nieuwe 
vormen van lokale democratie, waarbij er een mix 
ontstaat van representatieve democratie en participa-
tieve democratie.
Zo is er in Haarlem geëxperimenteerd met het loten van 
Haarlemmers die de raad adviseren over uiteenlopende 
thema’s. 

In Haarlem is nu ieder initiatief welkom. De gemeente 
faciliteert iedere vorm van initiatief dat past binnen 
beleid en wet- en regelgeving. Complexere zaken 
worden opgepakt als er draagvlak is bij het bestuur. 

Er wordt nu geëxperimenteerd met het faciliteren van 
initiatieven van bewoners die meer ingrijpend en 
complex zijn, zoals het herinrichten van de openbare 
ruimte.
Daarbij loopt de gemeente tegen het dilemma aan van 
de democratische afweging:
• Welk initiatief wel en welk niet;
• Welke rol heeft de initiatiefnemer, de gemeenteraad, 

het college en de ambtelijke organisatie?
• Hoe wordt voorkomen dat alleen mondige Haarlem-

mers gehoord worden?
• Hoe wordt de onvoorspelbaarheid van initiatieven 

ingepast in de reguliere afspraken (financieel, ambte-
lijke inzet et cetera).

Om dit dilemma een antwoord te geven zijn er twee 
ambitieniveaus.
1. Er wordt ruimte gemaakt in budget en capaciteit voor 
initiatieven uit de stad. Er kunnen thema’s benoemd 
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worden waarop je als gemeente initiatieven wilt uitlok-
ken. Deze onderwerpen kunnen worden geïnventari-
seerd in de stad c.q. de gebieden. Vervolgens beslist de 
raad in haar cyclus van meerjarengebiedsprogramma, 
kadernota en begroting waar de middelen van de 
gemeente aan kunnen worden besteed. Daarbij wordt 
tevens de rolverdeling tussen de initiatiefnemer en de 
gemeente bepaald.
2. De gemeente kan nog een stap verder gaan door 
zeggenschap over te dragen aan de buurt/wijk of de 
stad. Haarlemmers kunnen zelf beslissen op welke 
thema’s ze de beschikbare capaciteit en middelen willen 
inzetten. Ook hier moet een heldere rolverdeling worden 
afgesproken tussen initiatiefnemers en gemeente in de 
verdere samenwerking. 

Er zal steeds worden bestuurd op maat. In de ene wijk 
komt ruimte voor een initiatief om te experimenteren, in 
de andere buurt kunnen bewoners betrokken worden bij 
het oplossen van maatschappelijke uitdagingen in de 
buurt. 

Een belangrijke rol van het bestuur bij dit maatwerk is 
het bewaken van het proces: gaat het er democratisch 
aan toe? Wordt niet alleen naar de usual suspects 
geluisterd? Zorgen we voor transparantie en checks and 
balances, wie heeft welke rol in het proces en op welke 
manier wordt er met elkaar geargumenteerd? 

Wat willen we bereiken?
Maatschappelijk effect
De sociale cohesie en het vertrouwen in de Haarlemse 
samenleving en elkaar wordt groter omdat inwoners 
meer betrokken zijn en burgerschap tonen.

Hoofddoelstelling
Haarlemmers met initiatieven en ideeën voor Haarlem 
krijgen ruimte, handvatten en kaders aangereikt waar-
binnen zij hun initiatief zelf of in samenwerking met de 
gemeente kunnen realiseren. 

Subdoelstellingen
--

Wat is de aanpak?
Wat gebeurt nu al
Initiatieven in de stad worden versterkt en met elkaar 
verbonden.
• De ambtelijke organisatie kijkt of initiatieven passen 

binnen de doelstelling van de stad en weegt af of en 
hoe zij deze ondersteunt (bestuur op maat); 

• Het bestuur stelt de kaders vast waarbinnen de ruimte 
voor initiatiefnemers ligt. 

Wat kan er nog aanvullend gebeuren
De samenwerking met initiatiefnemers in de stad vraagt 
een andere manier van werken van de organisatie, het 
bestuur en van de stad. Hoe dat vorm gegeven wordt is 
afhankelijk van het ambitieniveau van de nieuwe raad 
en het college. 

Wie zijn erbij betrokken?
• Raad en college;
• Maatschappelijke initiatiefnemers;
• Ondernemers;
• Partners van de gemeente.

Wat is de rol van de gemeente? 
Bij overheidsparticipatie heeft de gemeente verschillen-
de rollen.
• Responsief: reageren op een initiatief (ruimte bieden, 

meedoen);
• Rechtmatigheid: hoe verhoudt een initiatief zich tot 

wetten en regels;
• Presterend: afspraken over het afnemen van prestaties 

en de verhouding tot andere partners van de gemeen-
te;

• Netwerkend: samen met partners tot een oplossing 
komen.

Wat zijn de consequenties?
Financieel
Flexibele ruimte in (aanbestedings) budgetten voor 
initiatieven vanuit de stad.

Overig
Meer ruimte voor initiatieven uit de stad betekent minder 
ruimte voor de gemeente om ‘te bepalen’.

Kaderstellende beleidsnota’s
Programma overheidsparticipatie
Stand van zaken invoeren nieuwe bestuursstijl

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2016/26-januari/10:00/Informatienota-Overheidsparticipatie/2016013666-2-Informatienota-Programma-Overheidsparticipatie-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2016/07-juni/10:00/Stand-van-zaken-invoeren-nieuwe-bestuursstijl/2016237290-2-Stand-van-zaken-invoeren-nieuwe-bestuursstijl.pdf
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Verbonden partijen 
Programma/beleidsveld: Paragraaf Verbonden partijen 
en subsidies

Wat is het kernvraagstuk?
Haarlem neemt deel in zes gemeenschappelijke regelin-
gen (GR, vijf maal een openbaar lichaam en een 
bedrijfsvoeringsorganisatie) en in drie vennootschappen. 
Bij een vennootschap is er een zakelijke opdrachtgever 
– opdrachtnemer relatie, niet anders dan met andere 
ondernemingen. De gemeente is wel verantwoordelijk 
voor de continuïteit van het bedrijf. Hoe de gemeente 
omgaat met verbonden partijen is in 2014 vastgelegd.
Door taken op afstand te zetten, geeft de gemeente een 
deel van de zeggenschap op. Dit kan spanning geven 
met de wens van raadsleden om grip te houden en de 
kader stellende en controlerende rol handen en voeten 
te geven. De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) 
constateert dat voor de democratische legitimiteit 
actieve betrokkenheid vanuit gemeenteraden essentieel 
is. Zij doet een aantal aanbevelingen om dit te vergro-
ten. 
De vraag is of de omgang met verbonden partijen moet 
worden herzien.

Toelichting:
De vijf gemeenschappelijke regelingen in de vorm van 
een openbaar lichaam zijn: NH Archief, Cocensus, VRK, 
Recreatieschap Spaarnwoude en Omgevingsdienst 
IJmond). De bedrijfsvoerings-organisatie waaraan 
Haarlem deelneemt is Paswerk. Haarlem participeert in 
de vennootschappen: NV SRO, Spaarnelanden nv en 
Werkpas BV. 
De gemeente hanteert een beslisboom voor het beant-
woorden van de vraag of taken zelf worden gedaan of 
uitbesteed en zo ja welke rechtsvorm daarbij optimaal is. 
Overigens is daarbij niet altijd keuze, soms is de samen-
werkingsvorm wettelijk voorgeschreven (bijvoorbeeld bij 
de Veiligheidsregio of de Omgevingsdienst). De 
gemeenschappelijke regeling bestaan over het alge-
meen al langere tijd. 

Raad en college houden hun verantwoordelijkheden 
gescheiden: de raad heeft een kader stellende en 
controlerende taak ten aanzien van de doelen en 
effecten die de gemeente wil bereiken (het wat), het 
college is verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan 

(het hoe). Verbonden partijen zijn een middel om beleid 
te realiseren en daardoor in de eerste plaats de verant-
woordelijkheid van het college. Binnen het college zijn 
de rollen van opdrachtgever (sturen op prestaties) en 
aandeelhouder (sturen op continuïteit en kwaliteit) 
gescheiden in de rolverdeling tussen portefeuillehou-
ders. 

Als taken op afstand staan geeft de gemeente een deel 
van de zeggenschap op. De governance (sturing, 
beheersing en verantwoording) wordt zo ingericht dat 
het past bij sturing op afstand. Dit kan spanning geven 
met de wens van raadsleden om grip te houden op wat 
er gebeurt. Gemeenteraadsleden ervaren nogal eens 
dat het lastig is de kader stellende en controlerende rol 
handen en voeten te geven. 

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) constateert 
dat voor de democratische legitimiteit actieve betrok-
kenheid vanuit gemeenteraden essentieel is. De ROB 
doet een aantal aanbevelingen om de democratische 
legitimiteit in de samenwerking met verbonden partijen 
te vergroten. 

Wat willen we bereiken?
Maatschappelijk effect
Afhankelijk taken van de betreffende verbonden partij.

Hoofddoelstelling
Een efficiënte en effectieve uitvoering van taken.

Subdoelstellingen
• Grip heeft op de verbonden partijen;
• Bij GR-en: dat de gemeenteraad betrokken is bij en 

invloed heeft op de regionale publieke problemen die 
de GR oppakt. Ambitie is een effectieve regionale 
samenwerking daarbij;

• Arbeidsvoorwaarden voor topmananagement die 
maatschappelijk gedragen worden 
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Wat is de aanpak?
Wat gebeurt en nu al:
Er wordt gewerkt aan een verbetering van de invloed 
van de raad, bijvoorbeeld bij SRO, omdat de gemeente-
raad voorjaar 2017 bij de hercontractering van SRO 
heeft aangegeven jaarlijks de prestaties van de verbon-
den partij te willen evalueren. Dit vergt nog de nodige 
uitwerking.

Wat kan er nog aanvullend gebeuren
Als de omgang met verbonden partijen wordt herzien 
zijn de volgende punten van belang
• Het periodiek evalueren van het functioneren directie 

met de mogelijkheid daaraan consequenties te verbin-
den, inclusief het mogelijk maximeren van de 
zittingstermijn ende beloning van directieleden;

• De afweging wanneer worden gemeentelijke taken op 
afstand gezet;

• Optimalisering van de kader stellende en controleren-
de rol van de raad, mede op basis va de aanbevelin-
gen van de ROB.

• 
Wie zijn erbij betrokken?
• Andere gemeenten die participeren in verbonden 

partijen;
• Bij GR-en: dagelijks bestuur en algemeen bestuur;
• De verbonden partijen zelf;
• De directies van de gemeentelijke vennootschappen.

Wat zijn de consequenties?
Financieel
--

Kaderstellende beleidsnota’s
Nota Verbonden partijen in Haarlem
ROB: Wisselwerking, Naar een betere wisselwerking 
tussen gemeenteraden en de bovengemeentelijke 
samenwerking.

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-bestuur/2015/19-februari/17:00/17-15-uur--Verbonden-partijen-in-Haarlem--BS/2014475087-3-Bijlage-1-Nota-Verbonden-partijen-in-Haarlem-1.pdf
http://www.rob-rfv.nl/documenten/advies_wisselwerking.pdf
http://www.rob-rfv.nl/documenten/advies_wisselwerking.pdf
http://www.rob-rfv.nl/documenten/advies_wisselwerking.pdf
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 Veiligheid en Handhaving / 
Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Programma/beleidsveld: Burger, bestuur en veiligheid / 
Openbare orde en veiligheid

Wat is het kernvraagstuk?
Haarlem is één van de veiligste steden van Nederland. 
Gemiddeld 80% van de Haarlemmers voelt zich veilig tot 
zeer veilig (64% 2010). De prioritering ligt vast in het 
jaarlijkse actieplan. Voor versterking van inzet, eventueel 
op specifieke onderdelen, is extra budget nodig, met 
daarbij de kanttekening dat realisatie van extra inzet 
mede afhankelijk is van de mogelijkheden van partners.

Toelichting

Veiligheidsbeleving Omnibus 2016

Haarlem is één van de veiligste grote steden van Neder-
land. Dit willen we graag zo houden, in samenwerking 
met onze (veiligheids-) partners én burgers in de stad. 

Wat willen we bereiken?
Maatschappelijk effect
We willen dat Haarlemmers veilig zijn en zich veilig 
blijven voelen. Dit willen we bereiken, in samenwerking 
met onze (veiligheids-) partners én burgers in de stad. 

Hoofddoelstellingen
• Minder overlast;
• Minder criminaliteit;
• Minder ondermijning;
• Meer bouw-, brand- en milieuveiligheid.

Wat is de aanpak?
Wat gebeurt er nu al
Minder overlast:
• Aanpak jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit; 
• Integrale aanpak dak- en thuislozen en verwarde 

personen;
• Uitvoering Actieprogramma Veilig Uitgaan i.s.m. 

horeca; 
• Wijkgericht en informatie-gestuurd handhaven op alle 

vormen van fysieke (en sociale)overlast door inzet van 
integrale (wijk)handhavers;

• Toezicht en handhaving op voorschriften bij evene-
menten.

Minder criminaliteit:
• Coördineren (preventieve) aanpak woninginbraken 

i.s.m. politie;
• Regisseren van persoonsgerichte aanpak in het 

Veiligheidshuis vanplegers van High Impact Crimes 
(woninginbraken, overvallen);

• Verbeteren van de nazorg aan ex-gedetineerden te 
voorkoming van recidive;

• Inzet op keurmerk Samen Veilig Ondernemen i.s.m. 
ondernemers uit de verschillende winkelcentra/
bedrijventerreinen;
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• Stimuleren van gebruik buurt-Whatsappgroepen ter 
signalering van verdacht gedrag.

• 
Minder ondermijning:
• Aanpak woon- en adresfraude;
• Bestuurlijke maatregelen tegen hennepkwekerijen;
• Geïntegreerde inzet van bestuurlijke, strafrechtelijke, 

fiscale en privaatrechtelijke instrumenten, gericht op 
tegengaan van ondermijning door criminele samen-
werkingsverbanden.

Meer bouw-, brand- en milieuveiligheid
• regulering door verlenen vergunningen Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht (Wabo-vergunningen) en 
APV vergunningen;

• risicogestuurd toezicht op brand- en milieuveiligheid 
bij gebouwen en bedrijven; mede door inzet van de 
verbonden partijen (Veiligheidsregio Kennemerland en 
Omgevingsdienst IJmond);

• controle op naleving bouwactiviteiten conform 
vergunning en bestemmingsplan en Wabo.

Wat kan er nog aanvullend gebeuren
Extra inzet van handhaving in wijken (met name Schalk-
wijk) en op geprioriteerde thema’s en projecten. 

Wie zijn erbij betrokken?
• Veel verschillende (veiligheids-)partners: Veiligheidsre-

gio Kennemerland (VRK), politie, OM, Reclassering, 
Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, Jeugd- 
en Gezinsbeschermers, het Samenwerkingsverband 
Jeugd, de Omgevingsdienst IJmond, het Regionaal 
Informatie- en Expertisecentrum (RIEC), Belasting-
dienst, FIOD, gemeenten in Noord-Holland, het Veilig-
heidshuis, Koninklijke Horeca Haarlem, City Manage-
ment Groep, ondernemersverenigingen, wijkraden en 
welzijnsorganisatie Stichting DOCK;

• Steeds vaker worden de inwoners van Haarlem 
betrokken bij de aanpak van veiligheid en handhaving 
in de wijk.

Wat is de rol van de gemeente?
De gemeente heeft de regie op het gebied van de lokale 
veiligheid. Vanuit die rol is het Integraal veiligheids- en 
handhavingsbeleid ( IVH 2015–2018) door de raad 
vastgesteld. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk 
voor de uitvoering van de Wet VTH. Vanuit die rol is het 
beleidsprogramma VTH 2016-2019 door de raad vastge-
steld.

Wat zijn de consequenties? 
Financieel
Samenwerking vergt prioriteiten stellen, ook in relatie tot 
de capaciteit van de gemeente en organisaties. In het 

Actieprogramma IVH en beleidsprogramma VTH wordt 
met de partners de prioriteiten bepaald. De budget- en 
capaciteitsverdeling wordt hier op gebaseerd.

Kaderstellende beleidsnota’s
Integraal veiligheids- en handhavingsbeleid (IVH) 
2015-2018
Beleidsprogramma VTH 2016-2019

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2014/27-november/19:30/Integraal-veiligheids--en-handhavingsbeleid-2015---2018-
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2014/27-november/19:30/Integraal-veiligheids--en-handhavingsbeleid-2015---2018-
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-bestuur/2017/02-februari/17:00/Vaststelling-beleidsprogramma-Vergunningverlening-Toezicht-en-Handhaving-VTH-2016-2019
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Trendstudie 2018 en verder, inclusief 
Haarlemse analyse 2040
Programma/beleidsveld: Duurzame stedelijke vernieuwing / 
Duurzame stedelijke ontwikkeling

Wat is het kernvraagstuk?
Adviesorganisatie Platform 31 heeft met het oog op de 
komende collegewisseling een trendstudie geschreven. 
Naast de trends is aangegeven hoe en wat steden 
kunnen doen om hierop in te spelen en welke keuzes er 
zijn. De bevindingen uit de analyse sluiten goed aan op 
bijvoorbeeld de keuzes van de Toekomstvisie 2040 en de 
Structuurvisie Openbare Ruimte.
Bijzonderheden voor Haarlem zijn het vestigingsover-
schot (groei), de toename van de doelgroep jongeren 
(vergroening), iets meer economische groei en iets 
minder ondernemerschap dan gemiddeld.
Het rapport heeft een compacte samenvatting voor 
besturen. Het rapport is een document met informatie 
voor politieke keuzes.

Toelichting
De G32- steden hebben aan Platform 31, de adviesorga-
nisatie van de gezamenlijke steden en het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken, opdracht gegeven een trendstudie 
te maken. Trends zijn uitgewerkt op acht beleidsonder-
delen. Naast de trends is aangegeven hoe en wat steden 
kunnen doen om hierop in te spelen en welke keuzes 
daarvoor mogelijk zijn. 

Vanwege het raakvlak met de Toekomstvisie Haarlem 
2040 (bij het verschijnen van de trendstudie nog in 
uitwerking), is ook aangegeven op welke van de gesig-
naleerde trends Haarlem een afwijkend beeld heeft ten 
opzichte van andere steden. Haarlem geeft ten opzichte 
van het landelijk beeld een afwijking op:
• migratie: de gemeente heeft een vestigingsoverschot;
• jongeren: deze groep neemt toe en in andere steden is 

er doorgaans een afname;
• economische groei: in Haarlem iets boven het gemid-

delde;
• ondernemerschap: in Haarlem iets lager dan elders.
Cijfers hierover en mogelijke verklaringen staan in het 
Haarlemse hoofdstuk bij de Trendstudie.

Wat willen we bereiken?
Maatschappelijk effect
--

Hoofddoelstelling
--

Subdoelstellingen 
--

Wat is de aanpak?
Wat gebeurt er nu al
Het college heeft, evenals de andere G32 gemeenten, de 
trendstudie vastgesteld en ter informatie doorgezonden 
aan de raad. 

Wat kan er nog aanvullende gebeuren:
Het is aan de gemeente hoe op de gesignaleerde trends 
in te spelen.

Wie zijn erbij betrokken?
--

Wat zijn de consequenties?
Financieel

Overig
Steden zullen de geschetste ontwikkelingen een passend 
antwoord moeten vinden. Gebeurt dit niet dan kunnen 
problemen ontstaan rond bijvoorbeeld blijvende twee-
deling, achterblijvende betrokkenheid van burgers, 
woningtekort, negatieve gevolgen van vergrijzing; 
verkeersdruk en onbereikbare binnensteden. 
Voorts maakt het rapport zichtbaar dat het onvermijde-
lijk is om als steden regionaal samen te werken en 
daarin een eigen specifieke positie te kiezen. Haarlem 
doet dit in het verband van Zuid Kennemerland en de 
MRA. 
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De belangrijkste (autonome) consequenties zijn aan het 
begin van ieder hoofdstuk en per beleidsveld in een 
aantal korte bullets aangegeven. 

Kaderstellende beleidsnota’s
Trendstudie 2018 en verder, inclusief Haarlemse analyse 
2040

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2017/06-juli/20:00/Trendstudie-2018-e-v-incl-Haarlemse-analyse-2040
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2017/06-juli/20:00/Trendstudie-2018-e-v-incl-Haarlemse-analyse-2040
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 Metropoolregio Amsterdam
Programma/beleidsveld: Burger, bestuur en veiligheid / 
Gemeentelij k bestuur

Wat is het kernvraagstuk?
In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) worden afspra-
ken gemaakt over economie, ruimte, landschap, duur-
zaamheid, woningbouw en mobiliteit, maar ook over het 
versterken van de internationale concurrentiepositie. Het 
is daarnaast een bestuurlijk netwerk. Haarlem maakt al 
15 jaar deel uit van het informele netwerk van de MRA 
en heeft de laatste jaren haar positie en de inhoudelijke 
bijdrage in het netwerk versterkt. De financiële bijdrage 
van € 1,50 euro per inwoner ligt de komende jaren vast 
(convenant). De gemeente kan per project kiezen voor 
actieve deelname. neemt Dit betekent niet direct dat 
nieuw budget of extra capaciteit beschikbaar moet 
komen, maar kan wel een nieuwe prioritering binnen 
bestaande programma’s en werkplannen inhouden. 
Cofinanciering door anderen is soms mogelijk. 
De vraag is of en hoe Haarlem (met de deelregio 
Zuid-Kennemerland) haar positie in de MRA versterkt. 

Toelichting

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) vormt een gebied 
rond Amsterdam van IJmond tot Lelystad en van Volen-
dam tot Aalsmeer. Het gebied kenmerkt zich door de 
grote samenhang tussen werk`en, wonen en recreëren 
door de 2,3 miljoen inwoners. Zoals ook bij veel andere 
stedelijke regio’s het geval is, vormt dit de aanleiding om 
in de metropoolregio daarover afspraken te maken. De 
Metropoolregio Amsterdam vormt daarnaast een 
bestuurlijk netwerk van 33 gemeenten, 2 provincies en 
1 Vervoerregio. Voor meer informatie en factsheets die 
de MRA ontwikkeld heeft ten behoeve van de coalitie-
vorming, zie www.metropoolregioamsterdam.nl. 

De Haarlemse positie als volwaardig partner in de MRA 
komt tot uiting in de visie MRA West, die Haarlem met de 
regio’s Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmer-
meer heeft opgesteld. 

Wat willen we bereiken?
Maatschappelijk effect
Een bijdrage leveren aan welvaart en welzijn door het 
maken van de juiste regionale afspraken.

Hoofddoelstelling
Versterken van de internationale concurrentiepositie van 
Haarlem als onderdeel van de Metropoolregio Amster-
dam. 

Subdoelstellingen
Haarlem onderschrijft de 7 ontwikkelrichtingen van de 
Metropoolregio Amsterdam:
• Ruimte geven aan wonen en werken;
• Slimmer en innovatiever werken;
• De leefkwaliteit verbeteren;
• Versnellen van de transitie naar een schone economie;
• Beter verbinden;
• De metropoolregio klimaatbestendig maken;
• De metropoolregio wendbaar maken.

Wat is de aanpak?
Wat gebeurt nu al: 
Haarlem participeert in en profiteert van de gezamenlij-
ke MRA Agenda acties die aansluiten bij de Haarlemse 
programmabegroting en waarvoor regionale afspraken 
noodzakelijk zijn zoals de toeristische agenda, kantoren- 
en bedrijvenstrategie, detailhandelsafspraken. Een 
leidende positie heeft Haarlem ingenomen bij MRA 
acties als:
• Plancapaciteit woningbouw in de MRA;
• Start-up ontwikkeling en Ontwikkeling 3DMakersZone;
• Vestiging internationaal onderwijs en huisvesting 

internationaal talent;
• Energiebesparingen bestaande woningvoorraad;
• Het ontwikkelen van een circulaire economie en 

klimaatbestendigheid.
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Wat kan er nog aanvullend gebeuren
Haarlem kan aan invloed winnen op zaken als:
• OV Toekomstbeeld (R-net, lightrail, Kennemerlijn);
• MRA Fietsroutenetwerk;
• Investeringen 2e ring (A9, Velserboog, Kennemertun-

nel);
• Ontwikkeling Amsterdam Beach;
• Hotel- en leisurestrategie;
• Circulair maken grondstofketens;
• Warmtenetwerken. 
Deze onderwerpen hebben een relatie met zaken als 
duurzaamheid, bereikbaarheid, Structuurvisie Openba-
re Ruimt, circulaire economie (zie betreffende facts-
heets).

Wie zijn erbij betrokken?
• De 35 MRA partners, 33 gemeenten, 2 provincies, 1 

Vervoerregio;
• Voor veel acties is samenwerking nodig met bedrijfsle-

ven en kennisinstellingen (al dan niet via Amsterdam 
Economic Board), woningcorporaties, Amsterdam 
Marketing, culturele instellingen, OV partners, het Rijk 
en Europa.

Wat is de rol van de gemeente?
Voor het maken van afspraken tussen de overheden zijn 
Haarlemse portefeuillehouders betrokken. Hiernaast 
vervult de gemeente een verbindende en faciliterende 
rol voor een goede samenwerking met de publiek-priva-
te partners op MRA schaal. De rol van gemeenteraden 
neemt daarbij toe. Hun oriëntatie op regionale ontwik-
kelingen zal na de verkiezingen onderwerp van gesprek 
moeten zijn in de raad met oog voor de ontwikkelingen 
in de andere deelregio’s.

Wat zijn de consequenties?
Financieel
Op basis van het MRA convenant ligt de financiële 
verplichting van € 1,50 euro per inwoner de komende 
jaren vast. De inzet van bestuurlijke, beleids- en/of 
uitvoerende capaciteit en specifieke financiële bijdragen 
kan Haarlem per MRA project of actie kiezen voor 
actieve deelname in wisselende coalities. Dit hoeft niet 
altijd te leiden tot nieuwe budgetten ofwel een vraag om 
meer capaciteit, maar vaak ook tot een herprioritering 
van activiteiten binnen bestaande programma’s en 
werkplannen. Hoe die herprioritering er uit moet zien is 
afhankelijk van een nieuw coalitieprogramma en wordt 
beïnvloed door de keuze van de 33 andere gemeenten, 
maar ook door trendmatige ontwikkelingen.

De opbrengsten voor Haarlem bestaan uit efficiency van 
beleidsvorming, meer invloed op het regionale, provinci-
ale of landelijke beleid c.q. wet- en regelgeving en soms 

is er cofinanciering door andere overheden mogelijk 
(Uiteraard zal Haarlem dan zelf wel eerst een eigen 
inbreng moeten regelen). Het aanspraak maken op 
externe financiering vergt bij concrete projecten het 
voeren van een professionele lobby, waarmee Haarlem 
onlangs een start heeft gemaakt. Haarlem kan verder 
aan invloed winnen door naast de MRA de strategische 
inzet in G40 en VNG en de relaties met het Rijk en de 
Provincie Noord-Holland te versterken. In het onlangs 
gepubliceerde Inter Bestuurlijk Programma (IBP) geeft 
het Rijk met de overheidskoepels aan de samenwerking 
anders te willen vormgeven dan voorheen.

Kaderstellende beleidsnota’s
‘Visie MRA West’
Convenant ‘Versterking Samenwerking Metropoolregio 
Amsterdam’

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-bestuur/2014/9-januari/17:00/-Visie-MRA-West
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-bestuur/2016/24-november/17:00/18-45-uur-Deelname-aan-convenant-Versterking-samenwerking-Metropoolregio-Amsterdam-JvS
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-bestuur/2016/24-november/17:00/18-45-uur-Deelname-aan-convenant-Versterking-samenwerking-Metropoolregio-Amsterdam-JvS
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Europa 
Programma/beleidsveld: Burger, bestuur en veiligheid / 
Gemeentelijk bestuur

Wat is het kernvraagstuk?
Haarlem heeft zich de afgelopen jaren in toenemende 
mate geprofileerd in Europees verband. Hetzij door 
participatie in aan Europa gerelateerde Nederlandse 
gremia (zie hieronder bij Netwerken), hetzij als trekker 
van het Urban Agenda project ‘innovative procurement’ 
(aanbesteding). 

De actieve houding van Haarlem is alleen mogelijk 
dankzij gerichte bestuurlijke inzet en een borging van 
het onderwerp in de organisatie. Niet alleen een verdere 
groei, maar ook bestendiging van deze activiteiten is niet 
vanzelfsprekend. De vraag is in hoeverre Haarlem wil 
investeren in het op krachten houden en mogelijk verder 
groeien van de Europese inspanningen. 

Toelichting
De op Europa gerichte werkzaamheden zijn in drie 
groepen in te delen: netwerken, subsidies en Innovative 
Procurement. 

Netwerken
Haarlem is actief lid van de Europa-werkgroep van de 
G32, mede namens Zaanstad, Alkmaar en Haarlemmer-
meer. Deze werkgroep richt zich op het informeren, 
communiceren en delen van kennis over belangrijke 
ontwikkelingen in en met betrekking tot Europa. De 
themagroep Europa vooral ook een rol als schakel 
tussen de vertegenwoordiging in verscheidene overleg-
gen met het Rijk (Taskforce Europa en medeoverheden-
overleg), de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeen-
ten) en Interreg (een subsidieregeling voor innovatieve 
en duurzame projecten). 

Ook is Haarlem actief in de ambtelijke werkgroep 
Europa van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Naast 
kennisuitwisseling specifiek gericht op de MRA-gemeen-
ten, organiseert deze werkgroep een regelmatig werk-
bezoek aan Brussel. Haarlem is voor een lidmaatschap 
uitgenodigd door Eurocities (Europees samenwerkings-
verband van steden), en is (via Randstad en Amsterdam 
EconomicBoard) lid van ERRIN (European Regions 

Research and Innovation Network) en (via MRA) Metrex 
(Network of European Regions and Areas).

Subsidies
De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de inrichting en 
professionalisering van de subsidieverwerving van het 
Haarlems subsidiebureau, mede naar aanleiding van de 
motie “Komen tot een regionale lobbystrategie” (motie 14 
van 6 november 2014). Zo wordt er ook veel aandacht 
besteed aan kennisverwerving; hierdoor kan een betere 
inschatting gemaakt worden van de geschikt- en haal-
baarheid van een aanvraag. Het aantal aanvragen is 
hierdoor toegenomen. 
Natuurlijk is niet elke aanvraag succesvol, maar het 
schrijven van een afgewezen aanvraag is geen verloren 
tijd. Het gaat immers altijd om projecten of onderwer-
pen die in de Haarlemse begroting zijn opgenomen. Ook 
is het goed te bedenken dat Europa slechts één van de 
subsidie verstrekkers is. Een afgewezen aanvraag kan 
dus weer op een andere plek ingediend worden. 

Om optimaal van de beschikbare (Europese) subsidies 
gebruik te maken, wordt, in het kader van het dossier 
‘Groei van de Stad’, een lobbystrategie, -agenda en – 
organisatie ontwikkeld. Met name op het gebied van 
infrastructurele voorzieningen en energietransitie liggen 
kansen. De gemeenten binnen Zuid-Kennemerland 
bereiden een lobbystrategie op het gebied van bereik-
baarheid voor. 

Innovative Procurement
Haarlem is tot 2020 coördinator van het EU Urban Agen-
da programma Innovative Procurement. Dit programma 
richt zich op verbetering van aanbesteding als instrument 
en wil tools ontwikkelen voor innovatieve aanbesteding 
(e-aanbesteding), sociaal verantwoord aanbesteden en 
groen/circulair aanbesteden. Ook de mogelijkheden voor 
het inzetten van aanbesteding om innovatie te stimuleren 
worden onderzocht. Naast Haarlem nemen de volgende 
steden/overheden aan dit programma deel: München 
(DE), Gabrovo (BG), Larvik (NO), Nantes (FR), Preston (UK), 
Vantaa (FI), CEMR en EUROCITIES. 
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Wat willen we bereiken?
Maatschappelijk effect
Een bijdrage leveren aan welvaart en welzijn door het 
maken van de juiste afspraken en het effectiever 
binnenhalen van Europese subsidies en kennis. 

Hoofddoelstelling
Versterken van de internationale concurrentiepositie van 
Haarlem als onderdeel van de Metropoolregio Amster-
dam. 

Subdoelstelling
Het versterken van de rol van Haarlem binnen de MRA.

Wat is de aanpak?
Wat gebeurt er nu al
Gemeentebreed zijn verschillende afdelingen bij Europa 
betrokken. Door coördinatie en kennisuitwisseling wordt 
het effect van de inzet gemaximaliseerd. 

Wat kan er nog aanvullend gebeuren
--

Wie zijn erbij betrokken?
• De 35 MRA partners, 33 gemeenten, 2 provincies, 1 

Vervoerregio;
• G32;
• VN;G
• Rijk. 

Wat is de rol van de gemeente?
De gemeente heeft verschillende rollen: netwerker, 
lobbyist en coördinator.

Wat zijn de consequenties?
Financieel
Het profileren van Haarlem in Europa is zonder inzet van 
extra capaciteit niet structureel uit te voeren. Nu is voor 
een periode van drie jaar geld beschikbaar voor innova-
tive procurement.

Overig
De Europese profilering levert niet altijd geld of zicht-
baar resultaat op, maar het zorgt wel voor nieuwe 
netwerken, kennisvermeerdering en kansen op beleids-
beïnvloeding in Brussel. Dit legt de basis voor succesvolle 
subsidieverwerving in Europa.

Kaderstellende beleidsnota’s
--



Organisatie-
ontwikkeling
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Gebiedsgericht en Programmatisch 
werken
Programma/beleidsveld: Burger, bestuur en veiligheid / 
Gemeentelijk bestuur

Wat is het kernvraagstuk?
Het doel van gebiedsgericht werken is het effectief en 
efficiënt realiseren van 
maatschappelijke resultaten met een minimum aan 
overlast voor de burger. Gebiedsgericht werken is niet 
zozeer een methode, maar vooral een filosofie die nauw 
is verbonden met het concept van overheidsparticipatie. 
De gemeente benut mogelijkheden om meer samen te 
werken met bewoners, ondernemers en (maatschappe-
lijke) organisaties. Dit geldt ook voor programmagericht 
werken (op onderwerp).

Toelichting
De kernwoorden zijn een schone, hele, veilige, sociale en 
leefbare stad. Het ontwikkelen en versterken van het 
programmatisch en gebiedsgericht werken moet leiden 
tot goede samenhang tussen beleid en uitvoering en een 
integrale aanpak waarbij voor de korte en lange termijn 
gedacht wordt vanuit de gebieden. De filosofie van 
programmatisch en gebiedsgericht werken gaat over 
alle aandachtsgebieden binnen onze gemeentelijke 
organisatie. Het zal naar verwachting de verschillende 
aandachtsgebieden dichter bij elkaar brengen en 
daarmee de samenwerking verder verbeteren.

Het resultaat is meer maatschappelijk effect, slagkracht, 
versnelling van de uitvoering en een organisatie die snel 
en flexibel op de vraag van de bewoners, ondernemers 
en (maatschappelijke) organisaties kan inspelen. Samen 
beantwoorden we vragen zoals, wat vinden we belang-
rijk in een gebied? Welke ideeën en initiatieven zijn er 
van de bewoners/ondernemers? En ook: welke regels 
zijn nodig en welke staan in de weg?

Vanuit de politiek en de partnerorganisaties worden 
doelstellingen, prioriteiten en resultaten benoemd, 
waarmee de inzet vanuit en in de gebieden kan worden 
bepaald. 

https://www.youtube.com/watch? Gebiedsgericht 
werken

Wat willen we bereiken?
Maatschappelijk effect
Sterkere verbinding tussen gemeente en stad, meer 
vertrouwen in de overheid en versterken van de buurt en 
haar bewoners. 

Hoofddoelstelling
Eigentijds bestuur met een goede relatie met de burger.

Subdoelstellingen
Betrokkenheid bij het gebied
• Eigenaarschap;
• Proactief zijn;
• Transparantie;
• Meer kennis van het gebied; 
• Meer maatwer;k
• Kortere lijnen tussen overheid en stad;
• Minder bureaucratie;
• Snelle besluitvorming;
• Slimmer delen van informatie en netwerk;
• Fysieke aanwezigheid in het gebied;
• Verbeteren van de leefbaarheid.

https://www.youtube.com/watch?v=Vm_QKRnhLAM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Vm_QKRnhLAM&feature=youtu.be
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Wat is de aanpak?
Wat gebeurt er nu al
Voor gebiedsgericht werken wordt het VERI-model 
toegepast. VERI staat voor Verantwoordelijk, Eindverant-
woordelijk, Raadplegen en Informeren. De rollen en 
verantwoordelijkheden van de personen die bij een 
project zijn betrokken zijn hierin weergegeven. 

Wat kan er nog aanvullend gebeuren
Gebiedsgericht werken moet, voor zover mogelijk, in de 
hele organisatie in de praktijk gebracht worden. De 
filosofie moet ook terugkomen binnen bijvoorbeeld 
veiligheid en de sociale en economische aandachtsge-
bieden.

Wie zijn erbij betrokken?
• Alle verschillende afdelingen van de gemeente;
• Alle professionele partners in de stad; 
• De bewoners van de stad. 

Wat is de rol van de gemeente?
De rol van de gemeente hierin is soms leidend, maar 
vaker faciliterend: als onderdeel van het netwerk zorgt 
ze voor de juiste informatie en verbindingen. In samen-
spraak wordt bepaald wie welke verantwoordelijkheden 
op zich neemt.

Wat zijn de consequenties?
Financieel
Geen.

Overig
--

Kaderstellende beleidsnota’s
--



Contact 
Astrid de Groot, 023-5113044, agroot@haarlem.nl
Frank van Hattem, 023-5113609, fdjhattem@haarlem.nl


