
 

 
 

 
 
AMENDEMENT Meer investeringsruimte: reserve vastgoed weer aanvullen 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 2 november 2020, 
 
In beraadslaging over de programmabegroting 2021-2025, 
 
Constaterende dat:  

• Voor een sluitende begroting aan de reserve vastgoed vanaf 2022 4 miljoen wordt onttrokken 
maar dit niet wordt teruggestort terwijl er een verduurzamingsopgave ligt van 53 miljoen euro 
voor dit vastgoed terwijl hiervoor op dit moment 9 miljoen is gereserveerd 

 
Overwegende dat: 

• Extra stortingen in de reserve vastgoed meer investeringsruimte geeft voor verduurzaming van 
het gemeentelijk vastgoed in de periode tot 2024 en deze extra investeringen bijdragen aan het 
herstel van de economie; 

• Vanaf 2022 in de begroting door het college het budget voor cultureel vastgoed met € 250.000 
euro wordt verlaagd en dit wordt bereikt door het vastgoed beter te benutten, onderhoudskosten 
te besparen, te verduurzamen en nauwere samenwerkingen binnen de culturele sector te 
bewerkstelligen en de raad hiervoor begin 2021 een uitgewerkt plan aangeboden krijgt. 

• Het mogelijk moet zijn bij deze efficiency slag € 100.000 euro extra te besparen. 

• In Haarlem circa 450.000 hotelovernachtingen per jaar zijn en sinds 2019 het tarief van € 5 per 
persoon per nacht geldt voor de toeristenbelasting; 

• Met de toeristenbranche is afgesproken dat dit tarief 3 jaar blijft gelden en het daarom mogelijk is 
het tarief vanaf 2022 te verhogen; 

• Een verhoging van de toeristenbelasting met € 0,50 per nacht circa € 225.000 euro oplevert; 
 
Besluit:  
Beslispunt 2 onder d over toevoegingen en onttrekkingen aan reserves als volgt te wijzigen: 
 

- Onderdeel 2 komt te luiden “In 2022 en 2023 respectievelijk € 3,5 miljoen en € 0,425 miljoen 
aan de reserve vastgoed te onttrekken, in 2024 weer € 0,075 miljoen terug te storten en vanaf 
2025 jaarlijks € 0,325 miljoen terug te storten tot dat de onttrekking volledig is 
gecompenseerd.” 

- Het college de opdracht te geven aanvullende voorstellen te doen voor de benutting van deze 
middelen voor versnelling van verduurzaming van het vastgoed. 

- De opbrengsten te storten in de reserve energiebesparing. 
- Dit te dekken door verhoging van de toeristenbelasting vanaf 2022 met € 0,225 miljoen en 

een extra taakstelling efficiency cultureel vastgoed vanaf 2022 van € 0,100 miljoen. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Frank Visser, ChristenUnie 


