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Duurzaam doorgaan! 
 

Opgave groot: 10 miljoen bezuinigen 

Haarlem krijgt de komende jaren minder geld van het Rijk. Hierdoor staat de gemeenteraad voor een 

grote uitdaging: zo’n 10 miljoen euro moet per jaar worden bezuinigd om tot een sluitende begroting 

te komen. Een belangrijke oorzaak is dat het Rijk minder geld uitgeeft dan verwacht. Omdat het 

budget dat Haarlem krijgt uit het gemeentefonds gekoppeld is aan het uitgavenpatroon van het Rijk 

moet Haarlem, net als alle andere gemeenten in Nederland onverwachts fors snijden.  

In de Tweede Kamer hebben ChristenUnie en D66 gevraagd deze koppelingssystematiek te 

heroverwegen. Het kabinet heeft toegezegd hier naar te kijken, maar voor dit moment zullen we in 

Haarlem de bezuinigingen wel moeten inboeken, omdat niet te verwachten is dat het kabinet al in 

2020 met extra geld over de brug komt. Wij zullen als gemeente zelf verantwoordelijkheid moeten 

nemen voor een gezonde gemeentelijke begroting, zonder dat kwetsbare mensen in onze stad daar 

de prijs voor betalen, als het aan de ChristenUnie ligt. 

Pijnlijke keuzes onvermijdelijk 

De ChristenUnie-fractie waardeert het dat het college met een omvangrijk pakket bezuinigingen is 

gekomen en daarmee pijnlijke keuzes niet uit de weg is gegaan. Toch zijn wij van mening dat op 

onderdelen andere keuzes noodzakelijk zijn.  

De grote opgave op de woningmarkt, de noodzakelijke bijdrage aan de oplossing van het 

klimaatprobleem en de sociale opgaven in de stad vragen om blijvende inzet van de gemeente. Het 

coalitieakkoord heeft als titel Duurzaam Doen. De ChristenUnie kiest voor 2020-2024 voor Duurzaam 

doorgaan: voor een sociaal, groen en financieel solide Haarlem. 

 

Keuzes college leiden tot hogere schuld 
Op vier belangrijke punten is de ChristenUnie het niet eens met de keuzes die het college van 

Groenlinks, PvdA, D66 en CDA in de Programmabegroting 2020-2024 heeft gemaakt:  

1. Bezuinigingen college zorgen voor grotere schuld.  

De tien miljoen euro per jaar bezuinigingen worden deels ingevuld door jaarlijks 0,5 miljoen 

te bezuinigen op onderhoud en door drie jaar geen dotatie van 0,5 miljoen te doen aan de 

reserve schuldbeheersing. Feitelijk zijn dit geen bezuinigingen. Met deze maatregelen wordt 

de schuld van de stad de komende jaren elk jaar 1 miljoen euro hoger dan vorig jaar nog de 

bedoeling was. Dit college had al besloten dat vanwege de hoognodige investeringen in de 

stad de komende jaren de schuldquote mocht oplopen. Door het extra miljoen per jaar 

wordt het nieuwe plafond sneller bereikt en kan de stad straks in de problemen komen als 

een aantal investeringen echt noodzakelijk zijn en niet kunnen worden uitgesteld. Goedkoop 

is hier ook duurkoop. Oplopende onderhoudsachterstanden kunnen er voor zorgen dat het 

onderhoud op termijn duurder wordt omdat dan grotere ingrepen nodig zijn om de 

openbare ruimte weer op niveau te krijgen. Door niet te kiezen voor echte bezuinigingen 

wordt de gemeente ook financieel minder weerbaar. De komende jaren zakt de 

solvabiliteitsratio van Haarlem van 17% (2019) naar 14% (2023) en dat terwijl een gezonde 

gemeente 20% hoort te scoren.  
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2. Het college stelt verkeerde prioriteiten door selectief vasthouden aan het collegeakkoord.  

Het college snijdt voor ruim 2 miljoen euro per jaar in de ambities die zijn vastgelegd in het 

collegeakkoord. Dat valt te prijzen, al vindt de ChristenUnie juist deze ambities heel 

belangrijk. Maar het lijkt er op dat niet alle afspraken uit het collegeakkoord heroverwogen 

mochten worden. Dit leidt in enkele gevallen tot vreemde prioriteiten. Zo zal er ook in 2020 

geld gepompt blijven worden in experimenten voor “nieuwe democratie” maar zal 

tegelijkertijd elementaire participatie bij projecten in de openbare ruimte compleet wordt 

wegbezuinigd. Het milieuplein moet op zondag open blijven, want dat staat in het 

coalitieakkoord, maar tegelijk wordt bezuinigd op de verhuiskostenvergoeding voor de 

allerarmsten. Hier liggen de prioriteiten duidelijk verkeerd. 

 

3. Het college zet de reserve groei van de stad wordt te vroeg en onjuist in.  

Deze reserve is bedoeld voor het reserveren van middelen voor noodzakelijke uitbreiding van 

het voorzieningenniveau als gevolg van groei van de Haarlemse bevolking, zoals 

onderwijsvoorzieningen, investeringen in infrastructuur en de openbare ruimte. Belangrijke 

criteria voor besteding zijn dat het moet gaan om (1) een noodzakelijke uitbreiding en (2) die 

direct gevolg is van het toenemend inwoneraantal. De gereserveerde middelen dienen 

tevens ter dekking van kosten van beheer en onderhoud ten gevolge van areaaluitbreiding. 

Het is nog compleet onduidelijk hoeveel geld hiervoor nodig zal zijn. Er liggen nog geen 

businesscases voor de ontwikkelzones. Er wordt immers nog hard aan plannen voor de 

ontwikkelzones gewerkt. Toch zet het college ruim 1 miljoen euro uit deze reserve nu in om 

een gat in de begroting van 2020 te dekken, concreet om extra ambtenaren in dienst te 

nemen. Extra ambtenaren zijn inderdaad nodig voor de groei van de stad, maar de reserve is 

niet voor dit doel ingesteld. Deze middelen hadden uit de Algemene Reserve moeten komen, 

of beter nog: ingevuld moeten worden met extra bezuinigingen zoals de ChristenUnie doet. 

Immers: elk beroep op een reserve betekent een verdere groei van de vaste schuld van de 

stad. Ook worden door het college stortingen ten gunste van de reserve Groei van de stad 

gehalveerd. In de toekomst leidt dit tot knelpunten als de bouw in de ontwikkelzones op 

stoom komt. 

 

4. Het college laat te veel taakstellingen nog oningevuld 

Een groot deel van de bezuinigingen bestaat uit taakstellingen die nog nader moeten worden 

ingevuld. Dit vergroot het risico op het niet halen van de doelen. Het is wél begrijpelijk dat 

nog niet alles uitgewerkt is. Níet begrijpelijk is echter dat op de begroting nog oude 

taakstellingen staan die nog niet zijn ingevuld. 

 

Er is een alternatief 
Omdat het college niet uit zichzelf is gekomen met alternatieven waar de gemeenteraad uit kan 

kiezen is de ChristenUnie-fractie aan de slag gegaan om zelf tot een evenwichtig pakket met 

alternatieven te komen. 

De ChristenUnie staat voor een Haarlem waar we omkijken naar elkaar en waar we mensen die zorg 

en hulp behoeven niet laten bloeden voor het financieel zware weer waar de gemeente in terecht is 

gekomen, maar waar we van iedereen een rechtvaardige bijdrage vragen. Wij staan voor een 

Haarlem waar we vooruit kijken en investeren in een gezonde en duurzame toekomst. Een stad 

waarin we hard werken om de woningnood aan te pakken. Daarom dient de ChristenUnie een 

alternatieve begroting in.  
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Wij kiezen voor: 

- Lasten iets sterker laten stijgen met name daar waar mensen een dienst afnemen die nog 

niet kostendekkend is 

- Bezuinigingen sneller doorvoeren om de gemeentelijke financiën solide te maken 

- Daarmee een aantal ongewenste bezuinigingen terug draaien of verzachten 

- Meer geld reserveren voor uitgaven groei van de stad en voor toegankelijkheid 

- Het zoveel mogelijk overeind houden van de ambitie om de stad te verduurzamen 

- Het deels al invullen van nog openstaande taakstellingen 

Met onze voorstellen wijzigen wij de begroting van het college in de periode 2020-2024 structureel in 

totaal circa € 11 miljoen per jaar. Dit betreft circa € 5 miljoen intensiveringen (extra uitgaven en 

extra dotaties aan reserves) en € 6 miljoen ombuigingen (bezuinigingen en lastenverzwaringen). We 

draaien hierbij circa 40% van de bezuinigingen van het college terug, maar komen desondanks op 

een positiever saldo. Wij hopen dat onze alternatieve begroting de raad prikkelt en uitdaagt om de 

voorstellen van het college nog eens te heroverwegen. 

 

Frank Visser 

Fractievoorzitter ChristenUnie Haarlem 
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Alternatieve begroting ChristenUnie Haarlem 2020-2024 
Intensiveringen (x €1000) 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Verhuiskostenvergoeding niet verlagen (SD binnen hek 2) 35 35 35 35 35 

2 Niet bezuinigen op onderhoud wegen (BB 1.1) 550 550 550 550 550 

3 Behoud subsidie breedtesport (BB 2.3) 25 25 25 25 25 

4 Op peil houden duurzaamheidsbudget (BB 4.4) 100 100 100 50 0 

5 Participatie bij civiele projecten openbare ruimte niet afschaffen 
(BB 5.1) 

350 350 350 350 350 

6 Behoud brede toets ruimtelijke kwaliteit (BB 6.1) 0 50 50 50 50 

7 Meer handhavers (BB 6.3) 130 130 130 130 130 

8 Inkomensgrens beschermingsbewind op 115% houden 
(SD Buiten hek 7.1) 

0 0 0 0 0 

9 Houd exploitatiebudget SOR op peil (ambitie 1)  500 500 450 450 450 

10 Blijven sparen voor de groei van de stad (ambitie 2) 1350 300 400 500 550 

11 Minimaregelingen in twee stappen verhogen naar 130% 
minimuminkomen (ambitie 3) 

 450 900 900 900 

12 Schuld blijven aflossen (ambitie 5)  500 500 500 500 

13 Sparen voor onderhoudspiek   500 500 500 

14 Cluster investeringen 
- Digitale transformatie (IP 7) 
- Fietsparkeren (IP 11) 
- SOR Groen (IP 13) 
- SOR Mobiliteit (IP 14 

  
161  

 
24 
24 

 
269 

 
48 
48 

 
376 

40 
73 
73 

 
376 

40 
73 
73 

15 Massagesalons en nagelstudio’s vergunningplichtig 0 0 0 0 0 

16 Inkomensgrens kwijtschelding gehandicaptenparkeren naar 120% 10 10 10 10 10 

17 Bestrijden lerarentekort 250 250 250   

18 Belonen afvalscheiding per 2021  0 0 0 0 

19 Aanschaf tool opsporing mensenhandel 20     

20 Introductie mantelzorgcompliment 200 200 PM PM PM 

21 Toegankelijker Haarlem voor mensen met een beperking 200 200 200 200 200 

22 De fietser op één 200 200 200 200 200 

TOTAAL INTENSIVERINGEN 3920 4059 5015 5012 5012 
 

Ombuigingen (x €1000) 2020 2021 2022 2023 2024 

23 Verhogen parkeertarieven (Baten 1.1) 410 410 410 410 410 

24 Toeristenbelasting verhogen (Baten 2.1) 0 0 225 225 225 

25 Toeristenbelasting camping en watertoerisme (Baten 2.2) 56 16 16 16 16 

26 Verhogen OZB voor woningen (Baten 3.1) 1000 250 500 750 1000 

27 Sneller verhogen OZB voor niet-woningen (Baten 3.2) 250 250 0 0 0 

28 Verhogen kostendekkingsgraad havengelden 550 550 550 550 550 

29 Verhogen leges fysieke leefomgeving met 1% 0 50 50 50 50 

30 Verhoging kostendekkingsgraad leges 178 178 178 178 178 

31 Milieuplein op zondag weer dicht 50 50 50 50 50 

32 Hondenbelasting verhogen 35 35 35 35 35 

33 Effectiever accommodatiegebruik culturele instellingen versnellen 
(BB 2.1) 

0 175 100 100 100 

34 Subsidie grote cultuurinstellingen 10% verlagen 600 900 1200 1500 1800 

35 Versobering viering Haarlem 775 jaar 75 0 0 0 0 

36 Minder budget voor experiment loting wijkraad 40 80 40 0 0 

37 Minder city marketing   60 60 60 

38 Externe inhuur beperken 350 350 700 350 0 

39 Efficiëntie inkoop 1650 1650 1650 1650 1650 

40 Minder snoeien bomen PM PM PM PM PM 

TOTAAL OMBUIGINGEN 5204 4939 5799 5999 6199 
 

Totaal 2020 2021 2022 2023 2024 

Intensiveringen 3920 4059 5015 5012 5012 

Ombuigingen 5204 4939 5739 5939 6139 

Effect op begroting V 1284 V 880 V 724 V 927 V 1127 

Openstaande taakstellingen (blz. 20 begroting)  2000 2500 2500 2500 
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Toelichting 
 

1. Verhuiskostenvergoeding niet verlagen 
Als inwoners aanpassingen willen doen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen en daarbij blijkt 
dat dit in de huidige woning niet mogelijk is, kan in sommige gevallen een verhuiskostenvergoeding 
worden toegekend ter hoogte van € 3500. Dit bedrag betreft een bijdrage in de kosten voor 
transport, wand-, vloer- en raambekleding. Het college stelt voor de vergoeding met € 1000 te 
verlagen en daarmee per jaar € 35.000 te besparen. Haarlem heeft de vergoeding in 2018 juist 
verhoogd om beter aan te sluiten bij de NIBUD normen voor de kosten voor raam-, vloer- en 
wandbedekking en de transportkosten1. Bij verplichte verhuizing bij sloop en renovatie hebben 
huurders zelfs recht op  €6.0952. Dit bedrag is door het Rijk vastgesteld. De ChristenUnie stelt 
daarom voor de verhuiskostenvergoeding niet te verlagen. 
 
2. Niet bezuinigen op onderhoud wegen 
Het college wil jaarlijks € 550.000 bezuinigen op het onderhoud van wegen, straatmeubilair en 
speeltoestellen. Bezuinigen op onderhoud is onverstandig omdat het op een later moment alsnog 
moeten uitvoeren van onderhoud vaak duurder is en herstel dan kostbaarder is. Zo kan bij tijdig 
onderhoud het vervangen van de toplaag van een weg al voldoende zijn terwijl bij uitstel al snel ook 
de fundering vernieuwd moet worden. Bovendien is de huidige staat van wegenonderhoud nog niet 
goed genoeg, getuige de vele wegen waar gaten in het wegdek zijn gevallen. Een nóg lager 
kwaliteitsniveau is onwenselijk. Wij dekken het in stand houden van het onderhoudsbudget door 
hogere havengelden (zie voorstel 28). Wij benutten het onderhoudsgeld ook voor het weghalen van 
overbodige bestrating. Deze bestrating vervangen wij door groen (actie Steenbreek). Hierdoor wordt 
het onderhoud goedkoper, het is goed in de strijd tegen hittestress en het maakt de stad 
leefbaarder. 
 
3. Behoud subsidie breedtesport  
Voor het stimuleren van de breedtesport is jaarlijks € 50.000 beschikbaar. Dit bedrag wordt jaarlijks 
op basis van aanvragen van sportverenigingen verdeeld. Het college stelt voor dit bedrag te halveren. 
Het budget is bedoeld om verenigingen te versterken, samenwerking binnen het sociaal domein tot 
stand te brengen en kinderen te laten kennismaken met sporten. Met het budget worden onder 
andere kennismakingslessen op scholen en scholentoernooien georganiseerd. De ChristenUnie kiest 
ervoor dit budget op peil te houden. 
 
4. Op peil houden duurzaamheidsbudget 
Het duurzaamheidsbudget wordt onder andere ingezet voor wijkinitiatieven gericht op 
verduurzaming van de energievoorziening, stadsdistributie en circulaire economie. Het college stelt 
voor om de komende 4 jaar in totaal € 350.000 op het duurzaamheidsbudget te bezuinigen en wil dit 
met name bereiken door efficiency (minder inhuur). Dit is een taakstelling waarvan nog niet 
onomstotelijk vaststaat of het haalbaar is zonder al te veel impact op de doelen van het budget. De 
ChristenUnie vindt het goed om kosten te besparen door externe inhuur te beperken. Dit moet 
echter organisatie breed gebeuren (zie voorstel 38). Door extra te bezuinigen op externe inhuur 
wordt voorkomen dat de duurzame ambities van de gemeente in gevaar komen. 
 
 
 

 
1 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-75576.html 
2 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-
verhuiskostenvergoeding 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-75576.html
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-verhuiskostenvergoeding
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-verhuiskostenvergoeding
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5. Participatie bij civiele projecten openbare ruimte niet afschaffen 
Het college wil vermijden dat bij projecten op het gebied van groen, mobiliteit en verkeersveiligheid 
arbeidsintensief maatwerk nodig is. Het college stelt daarom voor om bij civiele projecten in de 
openbare ruimte geen participatie meer uit te voeren wanneer er voldaan wordt aan de 
beleidsuitgangspunten, bijvoorbeeld als het voorlopig ontwerp voldoet aan het handboek inrichting 
openbare ruimte. Het college denkt hiermee € 350.000 per jaar te besparen. 
 
Het handboek inrichting openbare ruimte bevat voor veel straten indicatieve wegprofielen. De 
gemeenteraad heeft over deze wegprofielen nog geen uitspraak gedaan en er is ook geen 
uitgebreide participatie over geweest. Weglaten van participatie bij dit soort projecten bespaart op 
korte termijn wellicht geld, maar op lange termijn is dit juist een garantie voor extra kosten. Als 
onvoldoende aan draagvlak wordt gewerkt, wordt immers het risico op vertragingen groter evenals 
de kans dat de gemeenteraad het college terugstuurt naar de tekentafel. Als zoiets aan het eind van 
het proces gebeurt worden de kosten juist hoger in plaats van lager.  
 
Hoofdregel moet daarom blijven dat bij herinrichting van wegen participatie plaatsvindt. Daarnaast is 
het verstandig om ook bij onderhoudsprojecten vaste stakeholders zoals Fietsersbond en wijkraden 
te blijven betrekken. Als bij onderhoudsprojecten wensen van bewoners en organisaties kunnen 
worden meegenomen is dit veel goedkoper dan wanneer dit later in een los project alsnog moet 
worden gerealiseerd. 
 
6. Behoud brede toets ruimtelijke kwaliteit 
Het college wil de advisering ruimtelijke kwaliteit terugbrengen naar het wettelijk niveau, de 
advisering rond welstand en monumentenzorg. Dit betekent dat over andere ruimtelijke aspecten 
van een aanvraag niet meer wordt geadviseerd. Bovendien zal meer welstandstoetsing door 
ambtenaren gebeuren. Alleen de grotere projecten zullen dan nog worden voorgelegd aan de 
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Juist nu steeds meer ruimtelijke ontwikkelingen 
binnenstedelijk plaatsvinden is de advisering van de ARK waardevol en van belang voor het draagvlak 
van projecten en het verbeteren van de kwaliteit van deze projecten. De ChristenUnie kiest ervoor 
niet te bezuinigen op de advisering over ruimtelijke kwaliteit. Wij bekostigen dit door de kosten van 
de ARK te betalen uit de leges voor omgevingsvergunningen (zie voorstel 29). 
 
7. Meer handhavers 
Onze stad wordt steeds drukker en het vergt steeds meer inspanning om onze stad heel, schoon en 
veilig te houden. En daarom zijn extra handhavers hard nodig. De ChristenUnie draait de bezuiniging 
op handhaving terug. Daarmee komen er niet 4,5 maar 6 extra handhavers bij in deze 
coalitieperiode.  
 
8. Inkomensgrens beschermingsbewind op 115% houden 
Het college heeft voorgesteld om de inkomensgrens voor het verlenen van volledige vergoeding uit 
de bijzondere bijstand voor de kosten voor beschermingsbewindvoering te verlagen van 115% van de 
bijstandsnorm naar 100% van de bijstandsnorm. Het college motiveert dit omdat deze 
inkomensgrens een aanzuigende werking zou hebben en beschermingsbewind in veel gevallen een 
onnodig zwaar middel zou zijn. Het college schat dat het haalbaar moet zijn om 25% van de klanten 
binnen een jaar laten uitstromen uit beschermingsbewindvoering en te laten instromen in 
Budgetondersteuning op Maat (BooM); 
 
Verlaging van de inkomensgrens doet geen recht aan de kwetsbare positie van inwoners die onder 
bewind staan en legt de oplossing voor het probleem bij de verkeerde partij. De aanzuigende werking 
is niet ontstaan door genoemde inkomensgrens, maar door het feit dat een paar jaar terug 
beschermingsbewind landelijk van toepassing is verklaard voor mensen met problematische 
schulden, daar waar dat voorheen alleen gold voor mensen met mentaal onvermogen.  
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De beoordeling of beschermingsbewind een geëigend middel is, ligt helemaal niet bij de gemeente 
maar bij de rechter. De rechtbank toetst dit elk jaar. Van aanzuigende werking is dus geen sprake. 
 
Versnelde uitstroom uit beschermingsbewindvoering wordt niet bereikt door verlaging van de 
inkomensgrens, maar door verbetering van de beschermingsbewindtrajecten. Er is voor 
bewindvoerders momenteel echter geen prikkel om beschermingsbewindtrajecten zo kort mogelijk 
te laten zijn omdat zij een landelijk vastgesteld tarief krijgen en de trajecten jaarlijks verlengd kunnen 
worden. De gemeente kan hier wel verbetering in aanbrengen. Bij de aanvraag wordt reeds een 
bewindvoerder aanbevolen, ook door de medewerkers van de gemeentelijke Schulddienstverlening, 
sociale raadslieden, maatschappelijk werkers etc. De gemeente kan op basis van goede ervaringen, 
of intentieafspraken met bewindvoerders komen tot een lijst van bewindvoerders die zij, 
rechtstreeks dan wel via maatschappelijke partners, aan de kwetsbare inwoners van Haarlem wil 
aanbevelen. 
 
De ChristenUnie kiest er daarom voor de inkomensgrens voor beschermingsbewind niet te verlagen. 
De taakstelling van 100.000 euro per jaar dient te worden bereikt door het effectiever en korter 
maken van bewindvoeringstrajecten. Hierover worden afspraken gemaakt in een convenant met 
bewindvoerders, naar het voorbeeld van Rotterdam. Bewindvoerders die aantoonbaar werk maken 
van het verkorten van trajecten, het reduceren van de schuldenlast van hun cliënten, en/of 
toewerken naar afschaling naar lichtere vormen van inkomensbeheer worden beloond voor goed 
gedrag middels een financiële prikkel en het werken met ‘preferred supplierschap’. 
 
9. Houd exploitatiebudget SOR op peil 
Eind 2017 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie openbare ruimte (SOR) vastgesteld. Bij een 
groeiend aantal inwoners (en bezoekers) is realisatie van de structuurvisie belangrijk voor een 
toekomstbestendige en leefbare stad. Het college stelt voor om jaarlijks 500.000 te besparen op de 
exploitatiemiddelen voor de uitvoering van de SOR. Het effect van die taakstelling zal zijn dat 
voorbereiding en implementatie van voorgestelde maatregelen trager zullen verlopen. Het gevolg 
daarvan is dat de gewenste en noodzakelijke verschuiving van autogebruik naar meer lopen, fietsen 
en ov-gebruik minder snel gaat dan gepland, en dat Haarlem niet in hetzelfde tempo 
voorbereidingen kan treffen (beleid, onderzoek, voorbereiding) om meer ruimte te maken voor 
water, groen en spelen op straat. Er blijft dan meer druk op de bereikbaarheid (files), en de 
leefbaarheid in de stad. De ChristenUnie wil juist vaart maken met het vergroenen, verduurzamen en 
leefbaarder maken van de stad juist nu in de stad de komende jaren 10.000 woningen extra zullen 
worden gebouwd. Wij draaien daarom deze bezuiniging terug. 
 
10. Blijven sparen voor groei van de stad 
De “reserve groei van de stad” (nu € 1,3 miljoen) is bedoeld voor het reserveren van middelen voor 
noodzakelijke uitbreiding van het voorzieningenniveau als gevolg van groei van de Haarlemse 
bevolking (bouw van 10.000 woningen). Het gaat bijvoorbeeld om onderwijsvoorzieningen, 
investeringen in infrastructuur en de openbare ruimte. Het college wil het bedrag dat jaarlijks voor 
dit doel wordt gespaard halveren. Dit is onverstandig, zeker nu nog totaal onduidelijk is hoeveel geld 
hiervoor nodig zal zijn en er nog nauwelijks gespaard is. In de toekomst leidt dit tot knelpunten 
wanneer de bouw in de ontwikkelzones op stoom komt. De ChristenUnie wil blijven sparen en draait 
daarom deze bezuiniging terug. 
 
Het college wil tevens in 2020 een deel van de formatie uitbreiding voor duurzame stedelijke 
vernieuwing en beheer en onderhoud (€ 1 miljoen) betalen uit de reserve groei. Dat betekent dat 
bijna het hele gespaarde bedrag hiervoor wordt ingezet terwijl dit geld hiervoor niet bedoeld is. De 
ChristenUnie draait dit terug. 
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11. Minimaregelingen in twee stappen verhogen naar 130% minimuminkomen 
De bedoeling was dat de inkomensgrens voor minimaregelingen in 2021 werd verhoogd van 120% 
naar 130% van het minimuminkomen. Het college ziet er vanaf. Wij ChristenUnie kiest er voor de 
inkomensgrens voor de minimaregelingen in 2021 te verhogen tot 125% en in 2022 tot 130%. Zo 
komen wij lage inkomens tegemoet die nu net buiten de boot vallen voor de minimaregelingen. Door 
de verhoging in twee stappen te laten plaatsvinden kan in 2021 een evaluatie plaatsvinden van het 
gebruik van deze regelingen, mede in het licht van de stand van de gemeentelijke financiën op dat 
moment. 
 
12. Schuld blijven aflossen 
Het college wil in 2021, 2022 en 2023 geen geld storten in de reserve Schuldbeheersing. Deze reserve 
is ingesteld om structureel te beginnen met het aflossen van de vaste schuld van de stad. Het college 
laat de schuld al oplopen om te kunnen investeren in de groei van de stad. Het is een verkeerd 
signaal om helemaal niets meer af te lossen. Bovendien komt het plafond van de maximale netto 
schuldquote sneller in zicht als er niet meer afgelost wordt. De ChristenUnie wil daarom geld blijven 
storten in de reserve Schuldbeheersing. Vanaf 2024 storten wij extra in deze reserve. 
 
13. Sparen voor onderhoudspiek 
Vanaf 2023 wordt een onderhoudspiek verwacht voor de openbare ruimte (blz. 87 
programmabegroting). Voorheen werd hiervoor gespaard uit de precario-opbrengsten. Het college 
heeft voorgesteld om € 7 miljoen aan incidentele precario-opbrengsten niet meer voor dit doel te 
bestemmen. Als reden wordt gegeven dat gemeenten volgens nieuwe regelgeving verplicht zijn om 
investeringen in de openbare ruimte te activeren, zodat de lasten van de openbare ruimte 
evenwichtiger worden verdeeld over de gebruiksduur en zo te voorkomen dat veel geld wordt 
opgepot. Deze systematiek is op zich goed, maar legt wel een grote druk op de investeringsruimte 
voor de komende jaren én vergroot op korte termijn ook de schuld van de gemeente. 
Onderhoudsachterstand is in feite ook een schuld. Daarom stelt de ChristenUnie voor om wél te 
blijven sparen. Dit geld kan dan worden ingezet voor werk-met-werk maken (slim combineren van 
werkzaamheden door aanpassingen te doen op het moment dat er toch al onderhoud nodig is) of het 
vergroten van de reserve schuldbeheersing om zo indirect ruimte te creëren voor andere 
investeringen. Wij zien geen ruimte om de genoemde 7 miljoen terug te draaien, maar zien wel 
ruimte om vanaf 2022 per jaar € 500.000 te sparen voor de onderhoudspiek. 
 
14. Investeringsprogramma: blijf investeren in digitale transformatie, groen, duurzame mobiliteit 
en fiets 
Het college stelt voor € 33,5 miljoen aan investeringen uit te stellen. Het effect op de begroting voor 
de kapitaallasten is circa € 1,3 miljoen per jaar. De ChristenUnie heeft er begrip voor dat een aantal 
investeringen wordt uitgesteld. Soms is dit ook noodzakelijk voor zorgvuldige planvorming. Een 
aantal voorstellen vindt de ChristenUnie echter onverstandig en wordt door ons in deze alternatieve 
begroting dan ook teruggedraaid: 
 

- Het college wil van de € 8 miljoen investeringen in digitale transformatie een bedrag van € 
1,75 miljoen uitstellen van 2020-2022 naar 2024. Uit antwoord op technische vragen blijkt 
dat de gevolgen hiervan nog niet duidelijk zijn. Er moet nog prioritering plaatsvinden. Tegelijk 
blijkt juist uit de begroting en zelfs uit de onderbouwing van het bezuinigingspakket dat de 
digitale transformatie erg urgent is en dat de gemeente met grote risico’s te maken krijgt als 
deze transformatie niet stevig wordt doorgezet. Het is onverantwoord om nu bij voorbaat al 
te bezuinigen op een post die zo risicovol is voor de gemeente. Bovendien kan de digitale 
transformatie juist tot kostenbesparingen leiden. 
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- Het college stelt voor investeringen van € 1,5 miljoen voor SOR Groen en € 1,5 miljoen voor 
SOR mobiliteit uit te stellen. Voor het draagvlak voor de ontwikkelingen in de stad is het van 
belang dat investeringen in de groene openbare ruimte en in de mobiliteit gelijk opgaan. Bij 
voorbaat het budget beperken betekent dat knelpunten alleen maar groter worden. 
Daarnaast betekent het dat rond 2024 veel projecten tegelijk uitgevoerd moeten worden, 
wat zowel financieel als organisatorisch een grote uitdaging zal worden. De ChristenUnie 
kiest er daarom voor om deze middelen beschikbaar te houden. 
 

- Het college stelt voor om van het budget voor fietsparkeren (totaal € 6 miljoen) € 1 miljoen 
door te schuiven van 2022 naar 2024. Dit betekent dat de investering in de ondergrondse 
fietsenstalling aan de Nieuwe Groenmarkt zou moeten worden uitgesteld. De ChristenUnie 
schat in dat dit geld sowieso sneller nodig is dan 2024. Ook als Nieuwe Groenmarkt-stalling 
zou worden uitgesteld zal er budget nodig zijn voor extra fietsvoorzieningen bij het station. 
Komende maanden worden hiervoor de plannen gemaakt. Het Rijk heeft als regel dat de 
regio 60% zelf dient te betalen voor investeringen in fietsparkeren. Voor het binnenhalen van 
rijkssubsidie zal de gemeente, hopelijk samen met de provincie, dus ook fors eigen geld 
moeten neerleggen. Mocht dit in de tijd ook later vallen dan zijn er nog veel grote 
fietsknelpunten in Haarlem die moeten worden opgelost. 
 

15. Massagesalons en nagelstudio’s vergunningplichtig 
Een aantal branches kent een hoger risico op ondermijning, zoals massage- en nagelsalons en 
belwinkels. Voor deze branches wordt het – als het aan de ChristenUnie ligt - verplicht een 
vergunning aan te vragen, zodat een Bibob-toets plaats kan vinden om criminele activiteiten 
adequaat op te sporen. Hiermee voorkomen we dat malafide ondernemers in onze stad een kans 
krijgen. De kosten hiervoor  (indicatief 125 tot 800 euro per vergunning volgens antwoord 30 op de 
technische vragen) worden verwerkt in de leges voor de vergunningen zodat dit géén extra lasten 
voor de begroting geeft. 
 
16. Inkomensgrens kwijtschelding gehandicaptenparkeren naar 120% 
In Haarlem kost het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart € 143 (herhaalde uitgifte € 
74,60), de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats €309, het verplaatsen ervan €143 en het 
verlengen per meter €67,60. Voor mensen met een laag inkomen is dit een hoog bedrag. Daarom 
geldt een kwijtschelding voor mensen met een inkomen tot 100% van de bijstandsnorm. De 
ChristenUnie stelt voor deze inkomensgrens te verhogen tot 120%. Volgens de begroting zijn de 
totale legesinkomsten voor gehandicaptenparkeren jaarlijks €32.000. Het kwijtscheldingsbedrag is 
niet bekend omdat in de begroting alle bedragen voor kwijtschelding bij elkaar opgeteld worden. Wij 
schatten in dat voor de verruiming kwijtschelding gehandicapten parkeren jaarlijks maximaal €10.000 
nodig zal zijn. 
 
17. Bestrijden lerarentekort 
Steeds meer Haarlemse scholen kampen met een tekort aan gekwalificeerd personeel. Scholen 
hebben moeite met het vinden van voldoende personeel. Er komt daarom een gemeentelijke 
actieplan om een bijdrage te leveren aan het oplossen van het lerarentekort.  
 
Het voorgestelde budget wordt naar het voorbeeld van de gemeente Rotterdam3 en de gemeente 
Amsterdam4 in  ieder geval de komende 3 jaar ingezet voor onder andere: 

- Subsidie om onderwijsassistenten op te leiden tot vakdocenten 
- Aanpak om te komen tot meer zij-instromers in het onderwijs en betere begeleiding van 

deze groep 

 
3 https://www.rijnmond.nl/nieuws/183756/900-duizend-euro-voor-bestrijden-van-lerarentekort-in-Rotterdam  
4 https://www.parool.nl/amsterdam/stad-steekt-23-miljoen-in-aanpak-lerarentekort~b664c256 

https://www.rijnmond.nl/nieuws/183756/900-duizend-euro-voor-bestrijden-van-lerarentekort-in-Rotterdam
https://www.parool.nl/amsterdam/stad-steekt-23-miljoen-in-aanpak-lerarentekort~b664c256
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- Extra reiskostenvergoeding voor leraren die meer dan 20 km van hun werk wonen, als het 
schoolbestuur ook 50% van de extra reiskosten draagt 

- Ervaren leerkrachten als coach voor beginnende docenten om te voorkomen dat zij afhaken 
wegens te weinig begeleiding (wat nu nog vaak gebeurt) 
 

Samen met de schoolbesturen wordt op korte termijn een pakket op maat voor Haarlem 
samengesteld. 
 
18 Belonen afvalscheiding per 2021 
Eind 2020 komt het college met een voorstel om het scheiden van afval op een eerlijke manier te 
gaan belonen. Uit antwoorden op technische vragen bij de begroting (vraag 15 ChristenUnie) blijkt 
dat Haarlem jaarlijks € 1.167.240 moet betalen aan verbrandingsbelasting. Burgers betalen deze 
landelijke verbrandingsbelasting via de gemeentelijke afvalstoffenheffing. Door belonen van het 
scheiden van afval kan het doelpercentage van 68% afvalscheiding worden bereikt. Per jaar scheelt 
dit bij 164.000 inwoners en een gelijkblijvende verbrandingsbelasting  € 684.800 aan 
verbrandingsbelasting. Dat is een besparing van € 482.440. Dit betekent dat de afvalstoffenheffing 
per huishouden per jaar dan gemiddeld € 6,30 kan worden verlaagd. 
 
De verwachting is dat de uiteindelijke besparing door het belonen van afvalscheiding de komende 
jaren groter zal zijn. De kans is namelijk groot dat het Rijk de verbrandingsbelasting de komende 
jaren verder zal verhogen. De ChristenUnie kiest er daarom voor deze maatregel zo snel mogelijk 
door te voeren, namelijk al per 1 januari 2021. Omdat het een tijdje duurt voordat inwoners gewend 
zijn aan het nieuwe systeem en omdat investeringen moeten worden gedaan voor de invoering, zal 
het effect op de afvalstoffenheffing vanaf 2022 zichtbaar worden. Op de begroting heeft het verder 
geen effect aangezien de afvalstoffenheffing een kostendekkingsgraad van 100% kent. Met deze 
maatregel levert de ChristenUnie een bijdrage aan de circulaire economie en wordt de stijging van de 
woonlasten in Haarlem beperkt. 
 
19. Aanschaf tool opsporing mensenhandel 
Er bestaat software waarmee advertenties op internet volautomatisch kunnen worden gescand en 
geanalyseerd om verdachte situaties op te sporen. Zo kan de gemeente Haarlem efficiënter en 
effectiever optreden tegen mensenhandel. De ChristenUnie stelt voor in deze software te investeren. 
 
20. Introductie mantelzorgcompliment 
In 2018 waren in Haarlem 4041 mantelzorgers geregistreerd bij Tandem. Van deze groep was 16% 
overbelast. In Haarlem zijn veel meer mantelzorgers, zo schat Mezzo dat in Haarlem een kleine 7000 
inwoners langdurige en intensieve zorg verlenen5.  
 
Veel gemeenten verstrekken een mantelzorgcompliment als blijk van waardering en als middel om 
met meer mantelzorgers in contact te komen. In onze regio dit onder meer wordt gedaan door de 
gemeenten Velsen, Zaanstad en Haarlemmermeer. In de gemeente Hilversum is het aantal 
aanvragen voor het mantelzorgcompliment sinds 2015 is verdubbeld en dit heeft geholpen om 
nieuwe mantelzorgers in beeld te krijgen. 
 
Haarlem verstrekte in het verleden ook een mantelzorgcompliment maar biedt nu alleen een slecht 
bezochte “Dag van de mantelzorger”, collectieve en individuele ondersteuning van mantelzorgers en 
respijtvoorzieningen. Artikel 2.1.6 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bepaalt dat “Bij 
verordening wordt bepaald op welke wijze het college zorg draagt voor een jaarlijkse blijk van 
waardering voor de mantelzorgers van cliënten in de gemeente.”  

 
5 https://mantelzorg.nl/uploads/content/file/1802%20MEZZO%20-
%20gemeenteraadsverkiezing%20Mantelzorgers%20per%20gemeente%20DEF.pdf 

https://mantelzorg.nl/uploads/content/file/1802%20MEZZO%20-%20gemeenteraadsverkiezing%20Mantelzorgers%20per%20gemeente%20DEF.pdf
https://mantelzorg.nl/uploads/content/file/1802%20MEZZO%20-%20gemeenteraadsverkiezing%20Mantelzorgers%20per%20gemeente%20DEF.pdf
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Ondersteuning zou iets vanzelfsprekends moeten zijn en is wat anders dan een jaarlijkse blijk van 
waardering. Ondersteuning zou daarom niet in de plaats moeten komen van deze jaarlijkse blijk van 
waardering.  
 
De ChristenUnie stelt voor het mantelzorgcompliment te herintroduceren in 2020 en 2021. Medio 
2021 kan deze regeling dan worden geëvalueerd. Ons doel is om ook in de jaren daarna het 
mantelzorgcompliment te verstrekken. 
 
21. Toegankelijker Haarlem voor mensen met beperking 
Wij investeren in een toegankelijk Haarlem. Zo moet voor iedereen de binnenstad toegankelijk zijn 
en moeten openbare toiletten ook voor rolstoelen toegankelijk zijn. Ook zorgen wij ervoor dat bij 
toekomstige (bouw)besluiten toegankelijkheid geborgd is. Wij reserveren hiervoor per jaar €200.000 
extra. 
 
22. De fietser op één 
In 2040 moet de fiets het belangrijkste vervoermiddel zijn in Haarlem. We willen een echte fietsstad 
worden! Daarom reserveren wij hiervoor per jaar €200.000 extra. Hiermee zorgen we bijvoorbeeld 
dat fietspaden beter worden onderhouden. Een voorbeeld zijn de fietspaden langs de Rijksstraatweg 
waar al vele noodreparaties zijn gedaan en boomwortels zorgen voor gevaarlijke hobbels. Toch ziet 
de gemeente dit momenteel niet als achterstallig onderhoud. De vele fietsers die dagelijks via deze 
route naar het station fietsen zien dit echt anders. Ook willen wij dat er meer vrij liggende fietspaden 
komen en dat door slimme voorlichting en goede voorzieningen iedere inwoner van Haarlem 
onderdeel kan en wil worden van onze prachtige fietscultuur. 
 
23. Verhogen parkeertarieven 
Het college verhoogd de parkeeropbrengsten met € 1 miljoen. De ChristenUnie ziet ruimte om de 
parkeertarieven verder te verhogen met € 0,5 miljoen extra door de tarieven voor garageparkeren 
niet met 5,4% maar met 9% te verhogen en het straatparkeren niet 8,4% maar 9% te verhogen. Dit 
levert circa € 410.000. Een optie is ook de genoemde tarieven iets minder hard te laten stijgen, wat 
bereikt kan worden door de 2e parkeervergunning voor bewoners iets sterker te laten stijgen dan nu 
voorzien. 
 
24. Toeristenbelasting verhogen 
In Haarlem zijn circa 450.000 hotelovernachtingen per jaar. Voor deze overnachtingen geldt sinds 
2019 het tarief van € 5 per persoon per nacht. Met de toeristenbranche is afgesproken dat dit tarief 
3 jaar blijft gelden. Voorgesteld wordt vanaf 2022 het tarief te verhogen met € 0,50 per nacht. 
 
25. Toeristenbelasting camping en watertoerisme 
Voorgesteld wordt het tarief te verhogen van € 2 naar € 2,50 per persoon per overnachting op een 
camping, een pleziervaartuig of een commercieel vaartuig met overnachtingsgelegenheid. In 2019 is 
het tarief voor campings € 2. De opbrengsten zijn in 2019 met 12.000 overnachtingen € 24.000. In 
omliggende gemeenten geldt een hoger tarief. Zo rekent Zandvoort € 2,25 en Bloemendaal € 2,35. 
Een tarief van € 2,50 is daarom goed te verdedigen. Dit levert € 6.000 op. Voor vaartuigen geldt 
momenteel nog geen tarief. Het college stelt voor hiervoor vanaf 2021 het campingtarief te rekenen. 
Dit zou € 40.000 opleveren. Door hier ook € 2,50 te rekenen wordt de verwachte opbrengst € 10.000 
hoger. Bovendien stelt de ChristenUnie voor dit al in 2020 in te voeren. 
 
26. Verhogen OZB voor woningen 
De verlaging van de algemene uitkering leidt tot een verschil van gemiddeld € 72 aan woonlasten. 
Omgerekend betekent dit dat Haarlem inmiddels € 5,4 miljoen nadeel heeft opgelopen (minder 
besteedbaar heeft) door deze aftrekpost in de algemene uitkering. In de Kadernota 2019 is al 
rekening gehouden met een hogere OZB-opbrengst woningen voor 2020 van € 1 miljoen.  
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Gelet op het structurele karakter van het tekort dat bij de meicirculaire (actualisatie van de 
inkomsten van de gemeente afkomstig van het Rijk) is ontstaan wordt door het college voorgesteld 
om in 2021 de OZB woningen nogmaals met € 1 miljoen te verhogen. De ChristenUnie kiest ervoor 
deze verhoging al in 2020 door te voeren. Hierdoor stijgen de woonlasten in 2020 niet met 18 euro 
maar met 39 euro. Daarnaast kiest de ChristenUnie ervoor om de OZB vanaf 2021 met circa 5 euro 
per jaar te verhogen (bovenop de afgesproken verhoging op basis van de inflatie). Dit levert in 2021 € 
0,25 miljoen, in 2022 € 0,50 miljoen, in 2023 € 0,75 miljoen en in 2024 € 1 miljoen extra op. 
Tegenover deze verhoging staat een verlaging van de afvalstoffenheffing (zie voorstel 18) 
 
27. Sneller verhogen OZB voor niet woningen 
Bij de meicirculaire is berekend dat de gemeente € 0,5 miljoen minder aan algemene uitkering 
ontvangt als gevolg van de korting op de maatstaf OZB niet-woningen. Het college heeft voorgesteld 
50% te compenseren via de OZB, ofwel € 0,25 miljoen en in 2022 opnieuw de OZB niet-woningen 
met € 0,25 miljoen te verhogen. De ChristenUnie stelt voor de volledige verhoging in 2020 door te 
voeren. 
 
28. Verhogen kostendekkingsgraad havengelden 
De kostendekkingsgraad van de havengelden is volgens de Programmabegroting 2020-2024 in 2020 
slechts 33%. In 2018 was dit nog 40% en in 2019 was 38% begroot. Dit komt omdat er extra 
investeringen nodig zijn. Inkomsten van toeristen zijn belangrijk voor Haarlem, maar dit rechtvaardigt 
niet dat Haarlem zoveel geld moet toeleggen op deze taak. Nu extra investeringen moeten worden 
gedaan moeten de baathebbers hier ook aan bijdragen. De ChristenUnie stelt daarom voor de 
tarieven aan te passen zodat de kostendekkingsgraad 53% wordt. Dit levert € 550.000 op en hiermee 
kan de bezuiniging op onderhoud van wegen, straatmeubilair en speeltoestellen ongedaan gemaakt 
worden. Deze verhoging kan worden bereikt door verhoging van de tarieven en het in de zomer voor 
de pleziervaart openstellen van winterligplaatsen voor de beroepsvaart. 
 
29. Verhogen leges fysieke leefomgeving met 1% 
De leges voor omgevingsvergunningen worden in deze alternatieve begroting vanaf 2021 met 1% 
verhoogd. Met deze verhoging wordt het mogelijk om de advisering over ruimtelijke kwaliteit 
overeind te houden (zie voorstel 6). 
 
30. Verhogen kostendekkingsgraad leges 
De verwachte kostendekkingsgraad voor de verstrekking van gegevens uit de gemeentelijke 
basisadministratie is 86%. Door deze leges te verhogen naar 100% wordt € 31.000 meer inkomsten 
gegenereerd. 
 
De verwachte kostendekkingsgraad voor kansspelvergunningen is 75%. Door deze leges te verhogen 
naar 100% wordt  € 2.000 meer inkomsten gegenereerd. 
 
De verwachte kostendekkingsgraad voor horecavergunningen is 79%. Door deze leges te verhogen 
naar 100% wordt  € 27.000 meer inkomsten gegenereerd. 
 
De verwachte kostendekkingsgraad voor evenementenvergunningen is 59%. Door deze leges te 
verhogen naar 100% wordt  € 49.000 meer inkomsten gegenereerd. 
 
De verwachte kostendekkingsgraad voor telecom en civiele werken is 60%. Door deze leges te 
verhogen naar 100% wordt € 69.000 meer inkomsten gegenereerd. 
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31. Milieuplein op zondag weer dicht 
In het collegeakkoord is vastgelegd dat het milieuplein 1x in de maand op zondag open is. Deze 
maatregel kost jaarlijks € 50.000. Openstelling op zondag is extra duur omdat de personeelskosten 
dan hoger zijn. Haarlemmers hebben op andere dagen in de week genoeg mogelijkheden om hun 
afval in te leveren. Door deze maatregel terug te draaien kan de afvalstoffenheffing omlaag. De 
ChristenUnie zet dit in om de OZB evenredig te verhogen. De woonlasten veranderen niet, maar er 
ontstaat hierdoor wel ruimte om andere bezuinigingen terug te draaien of te verzachten. 
 
32. Hondenbelasting verhogen 
De hondenbelasting in Haarlem is momenteel voor de eerste hond  € 92,04. Velsen en Zandvoort 
zitten hieronder met  € 86,42 respectievelijk  € 82,80 en Heemstede hierboven met €  96,20. 
Bloemendaal kent geen hondenbelasting. Haarlem is zeker niet de duurste gemeente van Nederland. 
Zo lopen de tarieven in de top 10 uiteen van  € 102,96 tot  € 124,806. De ChristenUnie ziet dan ook 
ruimte voor een verhoging van het tarief met 6 euro. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd om de 
bezuiniging op handhaving terug te draaien (zie voorstel 7). Zo kan er meer gecontroleerd worden op 
hondenpoep. Er zijn hondenbezitters die proberen de hondenbelasting te ontduiken. Mogelijk kan de 
verhoging van de hondenbelasting worden voorkomen of beperkt als door handhaving het aantal 
betalers van de hondenbelasting groeit. De ChristenUnie roept het college op hierop in te zetten. 
Ook zou de gemeente bij uitlaatplekken kastjes kunnen plaatsen met zakjes voor het opruimen van 
hondenpoep. 
 
33. Effectiever accommodatiegebruik culturele instellingen versnellen 
Vanaf 2022 wordt in de begroting door het college het budget voor cultureel vastgoed met € 250.000 
euro verlaagd. Vrijwel alle culturele instellingen zijn gehuisvest in gemeentelijke panden. Door het 
vastgoed beter te benutten, te verduurzamen en nauwere samenwerkingen binnen de culturele 
sector te bewerkstelligen, wordt het cultureel vastgoed efficiënter ingezet en wordt gestreefd naar 
besparing op onderhoudskosten. Een uitgewerkt plan wordt begin 2021 aangeboden door het 
college aan de Raad. De ChristenUnie ziet ruimte de bezuiniging een half jaar eerder te realiseren 
(zomer 2021) en stelt voor de taakstelling te verhogen naar € 350.000. 
 
34. Subsidie grote cultuurinstellingen 10% verlagen  
Cultuur is belangrijk en waardevol voor de Haarlemse burgers, maar er gaan al veel middelen van de 
gemeente naar de grote Haarlemse cultuurinstellingen. In 2020 gaat het om 1,9 miljoen voor het 
Patronaat, 6,1 miljoen voor Stadsschouwburg en Philharmonie, 2,2 miljoen voor de Toneelschuur, 4,6 
miljoen voor de bibliotheek en 3,2 miljoen voor het Frans Halsmuseum. In totaal is dit bijna 18 
miljoen euro. Het is redelijk om in deze tijd de bijdrage aan cultuur iets te beperken. Daarom 
verlagen wij stapsgewijs deze subsidies met in totaal 10%. 
 
35. Haarlem 775 jaar 
Voor de viering Haarlem 775 jaar is vanuit het budget Participatie en Leefbaarheid € 150.000 
beschikbaar gesteld. Nu de gemeente 10 miljoen euro moet bezuinigen past het ook deze viering te 
versoberen. De ChristenUnie halveert daarom het budget. Wij willen dat het budget vooral ten goede 
komt aan de burgers van de stad. Dus laagdrempelige activiteiten en geen dure activiteiten voor een 
kleine groep mensen. 
 
 
 
 
 

 
6 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4656536/verschillen-hondenbelasting-125-euro-duur-
zoveel-rekent-jouw 

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4656536/verschillen-hondenbelasting-125-euro-duur-zoveel-rekent-jouw
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4656536/verschillen-hondenbelasting-125-euro-duur-zoveel-rekent-jouw
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36. Minder budget voor experiment loting wijkraad 
Het college wil gaan experimenteren met een gelote wijkraad om te kijken of daardoor meer 
wijkbewoners betrokken kunnen worden. Deze experimenten moeten twee jaar gaan duren. In 2020 
start de eerste wijk, in 2021 start de tweede wijk. De begrote kosten zijn 30-70.000 euro per jaar per 
wijk uit de middelen Participatie & Leefbaarheid. De ChristenUnie steunt deze experimenten maar 
wil hiervoor minder geld beschikbaar stellen.  
 
Wij stellen voor maximaal 30.000 euro per jaar per wijk. Door de verlaging van het budget ontstaat 
bij succes ruimte om dit in meer wijken uit te rollen. Bovendien wordt zo de overgang kleiner als na 
twee jaar het beschikbare budget terugvalt naar het reguliere budget. We bezuinigen dus niet 
structureel op het budget Participatie & Leefbaarheid maar alleen in 2020, 2021 en 2022. 
 
37. Minder citymarketing  
Haarlem geeft jaarlijks zo’n 6 ton uit aan city marketing. De ChristenUnie kiest ervoor hier 10% op te 
bezuinigen vanaf 2022. Eerder is niet mogelijk aangezien de organisatie momenteel eerst financiële 
tegenvallers van de afgelopen jaren moet wegwerken. 
 
38. Externe inhuur beperken 
Het college heeft als doel de kosten voor externe inhuur te beperken tot 10% van de totale loonsom 
in 2024 (Roemer-norm) waar dit in 2019 naar schatting nog 16,5% is. Het college wil deze inhuur 
beperken naar 15%  in 2020, 13% in 2021, 12% in 2022 en 11% in 2023. Wij gaan er vanuit dat in de 
begroting voor de kosten voor externe inhuur gerekend is met deze doelpercentages. De 
ChristenUnie wil méér ambitie van het college om de externe inhuur te beperken. Wij willen naar 
14% in 2020, 12% in 2021 en 10% in 2022. Een groot deel van de verlaging van externe inhuur zal 
moeten worden gecompenseerd door verhoging van het aantal FTE vast personeel. Wij gaan er 
vanuit dat elke FTE die niet meer wordt ingehuurd leidt tot circa 30% besparing. Per saldo zou dit 
betekenen dat 1% minder externe inhuur circa  € 350.000 oplevert. Door deze versnelling is de 
bezuiniging op het duurzaamheidsbudget niet meer nodig (voorstel 4). 
 
39. Efficiëntie inkoop 
De Haarlemse inkoop bedroeg in 2018 € 330 miljoen7. De gemiddelde termijn dat facturen worden 
betaald (uitgaande van datum ontvangst en datum betaling) staat op 22 dagen. In 2018 is hiervan 
slechts 23 miljoen aan facturen binnen 8 dagen betaald. Later betalen lijkt gunstig voor de gemeente 
omdat dit rente scheelt maar juist zo snel mogelijk betalen kan nog gunstiger zijn. Veel leveranciers 
willen graag snel betaald worden en zijn bereid om betalingskorting te geven. Haarlem maakt nog 
geen gebruik van betalingskortingen. Als een betalingskorting van 1% wordt afgesproken als de 
gemeente binnen 8 dagen betaald en de gemeente streeft ernaar dit in 50% van de gevallen te halen 
dan scheelt dit op jaarbasis € 1,65 miljoen. 
 

40. Minder snoeien bomen 
De ChristenUnie is er van overtuigd dat een bezuiniging op het snoeien van bomen mogelijk is. Dit 
bespaart niet alleen kosten, maar is ook goed voor de bomen want zo is de kans op ziektes 
(schimmel) ook kleiner en verlies aan bladmassa is voor een boom nooit gunstig. In de praktijk 
worden bomen in Haarlem nogal ruim gesnoeid. De ChristenUnie stelt voor dat er een duidelijker 
snoeibeleid komt. Zo kan in kaart worden gebracht hoe bomen beter kunnen worden beheerd en 
mogelijk kosten kunnen worden bespaard. 
 

 
7 Antwoord 1 technische vragen begroting ChristenUnie 


