Memo
Capaciteitsuitbreiding Haarlem

Aan

Raad

Datum

4 november 2020

Onderwerp

Capaciteitsuitbreiding

Technische uitleg besluiten over capaciteit 2019-2021
In deze memo zijn in chronologische volgorde de besluiten over uitbreiding van capaciteit weergegeven. In bijlage 1 is opgenomen de
eerdere beantwoording op de technische vragen hierover.
I.

Kadernota 2019

Op pagina 71 staan twee separate besluiten over capaciteit:
1. Om urgente capaciteitsknelpunten op te lossen heeft het college incidenteel voor het jaar 2020, in de kadernota een budget van € 1
miljoen gereserveerd.
2. Daarnaast is tot een formatie-uitbreiding met 5,95 fte met financiële dekking besloten met gevolg voor de jaarschijf 2021. Deze
capaciteitsuitbreiding is al eerder verwerkt in de begroting schijf van 2021 en ligt niet meer ter besluitvorming in de
programmabegroting 2021. Zie de tekst en de tabel uit de kadernota 2019 hieronder.
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II.

Programmabegroting 2020-2021

Op pagina 17 is de volgende tekst opgenomen over capaciteit:
“Voor de Kadernota 2019 is onderzoek gedaan naar de capaciteitsknelpunten in de organisatie. In de kadernota is daar verder
verslag van gedaan. Vanwege het ontbreken van financiële middelen zijn verzoeken om uitbreiding, zeker als het structurele
capaciteit betrof, vooralsnog niet gehonoreerd. Dit is in feite een bezuiniging die weinig zichtbaar is. Om in de komende jaren de
meest urgente capaciteitsknelpunten te kunnen verminderen, wordt de taakstelling met een bedrag van € 2 miljoen verhoogd. “
Hiermee wordt bedoeld dat er door deze extra taakstelling een stelpost van € 2 miljoen beschikbaar komt voor capaciteitsknelpunten. De
stelpost is met dit besluit onderdeel geworden van het financieel kader van de gemeente Haarlem. De programmabegroting 2020-2021 van
gemeente Haarlem is in november 2019 vastgesteld door de raad en daarmee ook het besluit om € 2 miljoen structureel beschikbaar te
stellen voor capaciteitsknelpunten.
Zie de tabel uit de programmabegroting 2020-2021 hieronder:
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III.

Kaderbrief 2021

Op pagina 8 staat volgende over capaciteit:
“Vanaf 2021 is er een bedrag van € 2 miljoen structureel beschikbaar voor de invulling van capaciteitsknelpunten. Eerder is aangegeven dat
het afwegingsproces rondom de invulling van dit bedrag voor de komende jaren betrokken zou worden bij de Kadernota 2021. Vanwege de
onzekerheid over het financieel kader wordt het structureel invullen van de capaciteit uitgesteld naar de uitwerking van de
Programmabegroting 2021-2025. Daarmee blijft deze stelpost beschikbaar voor het oplossen van capaciteitsknelpunten.”
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IV.

Programmabegroting 2021-2025

Op pagina 199 staat het voorgestelde besluit voor structurele invulling van de stelpost capaciteit:
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Bijlage 1: Eerder gegeven antwoorden in de technische vragen ronde (vragen 36 en 37)
3.5 Paragraaf Bedrijfsvoering

F.N.G. (Frans)
Smit MBA

Vraag

Pagina 198

OPHaarlem

14-102020

Wanneer/hoe is door de gemeenteraad het besluit
genomen om structureel vanaf de begroting 2021 €
2 miljoen structureel op te nemen voor de invulling
van capaciteitsknelpunten?
Gaarne de tekst van het besluit/de toezegging
bijvoegen
Antwoord

Het besluit is genomen in november 2019 bij de
besluitvorming over de programmabegroting 20202024.
In deze begroting is op blz. 17 de volgende tekst
opgenomen:

“Voor de Kadernota 2019 is onderzoek gedaan naar
de capaciteitsknelpunten in de organisatie. In de
kadernota is daar verder verslag van gedaan.
Vanwege het ontbreken van financiële middelen zijn
verzoeken om uitbreiding, zeker als het structurele
capaciteit betrof, vooralsnog niet gehonoreerd. Dit
is in feite een bezuiniging die weinig zichtbaar is.
Om in de komende jaren de meest urgente
capaciteitsknelpunten te kunnen verminderen,
wordt de taakstelling met een bedrag van € 2
miljoen verhoogd. “
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Traceren

Bekijk
vraag

Hier mee wordt bedoeld dat er door deze extra
taakstelling een stelpost € 2 miljoen beschikbaar
komt voor capaciteitsknelpunten. Dit is de komende
jaren zo ingevuld. Zie ook het antwoord op vraag 37

Vraag 37 : De aanvullende vraag:
Tot welk jaar is de jaarlijks extra € 2 miljoen voorzien?
Hier is structureel in voorzien. Zie onderstaande tabel uit de
Programmabegroting 2021-2025.
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