
 

 
 

 
 
AMENDEMENT Niet bezuinigen op urgente digitale transformatie 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 4 november 2019, 
 
In beraadslaging over de programmabegroting 2020-2024, 
 
Constaterende dat:  

• Het college van de noodzakelijke € 8 miljoen investeringen in het IP in digitale transformatie een 
bedrag van € 1,75 miljoen wil uitstellen van 2020-2022 naar 2024 (verlaging kapitaallasten op de 
programmabegroting in 2021 t/m 2024: € 161.000, € 269.000, € 376.000, € 376.000); 

• Uit antwoord op technische vragen blijkt dat de gevolgen hiervan nog niet duidelijk zijn; 

• 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; 

• Niet alle leges in Haarlem kostendekkend zijn; 
 

Overwegende dat 

• Het onverantwoord is om nu bij voorbaat al te bezuinigen op een post die zo risicovol is voor de 
gemeente; 

• De digitale transformatie juist tot kostenbesparingen kan leiden; 
 
Besluit:  

• Beslispunt 2 onder a en b te hernoemen naar b en c; 

• In beslispunt b (nieuw) “De aanvullende voorstellen” te wijzigen in “De aldus gewijzigde 
aanvullende voorstellen”; 

• Een nieuw beslispunt 2 a in te voegen luidende  
 
“De aanvullende voorstellen voor een sluitende begroting als volgt te wijzigen: 
 
De kostendekkingsgraad van de volgende leges te verhogen naar 100%: 
 
Verstrekking gegevens GBA, huidige kostendekkingsgraad 86%, opbrengst € 31.000 
Kansspelvergunningen, huidige kostendekkingsgraad 75%, opbrengst € 2.000 
Horecavergunningen, huidige kostendekkingsgraad 79%, opbrengst € 27.000 
Evenementenvergunningen, huidige kostendekkingsgraad 59%, opbrengst € 49.000 
Telecom en civiele werken, huidige kostendekkingsgraad 60%, opbrengst € 69.000 
 
De opbrengst hiervan in te zetten voor hogere kapitaallasten voor het IP ten behoeve van het 
beperken van de bezuiniging op de post digitale transformatie”. 
 

• En alle overige verwijzingen in de onderliggende stukken conform bovenstaand aan te passen. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Frank Visser, ChristenUnie 
 


