
 
Bezint eer ge bezuinigt 

Amendement 

 
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op maandag 4 en donderdag 7 
november 2019, in beraadslaging over de Programmabegroting 2020-2024; 
 
Constaterende dat: 
-In het onderhandelaarsakkoord staat dat de inhoud en de financiële uitgangspunten 
van het coalitieakkoord in 2020 herijkt zouden worden; 
-In hetzelfde coalitieakkoord staat dat ‘iedereen mee moet kunnen doen in de 
besluitvorming’; 
-In het akkoord staat dat het bestuur gesprekken met de stad wil organiseren op 
momenten die van betekenis zijn zoals bij de voorbereiding van de Kadernota; 
-Het College van B&W voor het jaar 2020 een bedrag van 5,2 miljoen aan 
taakstellingen voorstelt; 
 
Overwegende dat: 
-De burgers en ondernemers van Haarlem en Spaarndam-West door de 
taakstellingen geraakt zullen worden en het wat waard is om hen bij de invulling 
daarvan te betrekken; 
-Er momenteel een traject loopt om het Gemeentefonds anders in te richten en dit 
waarschijnlijk tot een hogere uitkering voor de gemeenten zal leiden, en het 
verstandig is tot die tijd geen harde taakstellingen in te vullen; 
-Het weerstandsvermogen van de gemeente Haarlem met een ratio van 2 nog steeds 
uitstekend is en deze ratio momenteel met 2,4 meer dan uitstekend is; 
-Door verlaging van de ratio van 2,4 naar 2,0 er in de begroting eenmalig ruimte 
ontstaat van 4,5 miljoen euro; 
-Er €575.000 voor waterberging in de begroting gereserveerd is, en de raad nog een 
voorstel ontvangt waarin de totale problematiek van de waterberging in beeld wordt 
gebracht met de bijbehorende financiële voorstellen; 
-Er in het investeringsprogramma (M&S.104) €117.000 gereserveerd is voor 
vervanging van gemeentelijk meubilair; 
-Er €8.000; voor het begrotingsdiner uitgetrokken wordt; 
-De vier bovengenoemde posten voor het jaar 2020 optellen tot een bedrag van 5.2 
miljoen euro; 
 
Besluit: 
Besluitpunt 2a op bladzijde 221 van de begroting te wijzigen in:  
 
‘De raad stemt in met: 

a. De aanvullende voorstellen voor een sluitende begroting te dekken door een 
verlaging van €4.500.000 van het weerstandsvermogen, de opheffing van de 
reserve waterberging van €575.000, het laten vervallen post M&S.104 ad 
€117.000 en het schrappen van het begrotingsdiner in 2020 hetgeen een 
besparing van €8.000 aan representatiekosten oplevert;’ 

En gaat over tot de orde van de dag. 


