Amendement “We laten de reserve Beheer en Onderhoud goed achter voor de toekomst”
De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 8 en 11 november 2021
Overwegende dat
•
•
•
•

Reserve Beheer en Onderhoud in 2012 is opgericht voor het opvangen van periodieke
uitschieters en jaren met grote onderhoudsopgave met betrekking tot beheer en onderhoud
van de openbare ruimte.
Beheer & onderhoud van de stad een kerntaak is van de overheid.
Een goed onderhouden stad resulteert in een schone, groene, leefbare en aantrekkelijke stad
voor onze inwoners en bedrijven.
Dat het sparen voor grote onderhoudsopgave tot nu altijd verstandig en nuttig is geweest en
dus een No-Regret maatregel is gebleken.

Tevens constaterende dat
•
•
•
•

•
•

Uit het jaarverslag en jaarrekening 2020 pag 258 is de stand van der reserve Beheer en
Onderhoud per 31-12-2020 E 12.956.000 bedroeg en uit de begroting 2022 – 2026 pag 283
blijkt de stand van deze reserve per 01-01-2022 E4.455.000 is.
Dat er in 2021 een bezuiniging is uitgevoerd op de reserve Beheer en Onderhoud en
E3.000.000 is onttrokken aan de reserve.
In de programmabegroting 2022 – 2026 wordt geconstateerd en beschreven dat er een
achterstand is ontstaan in de onderhoudsvoorraad kapitaalgoederen openbare ruimte.
Dat tevens in deze programmabegroting wordt geconstateerd en beschreven dat door de
achterstanden in uitvoering van groot onderhoud en vervangingsonderhoud de
beeldkwaliteit voor het dagelijks onderhoud onder druk is komen te staan en dat het risico
toeneemt dat de kosten voor het dagelijks onderhoud zullen toenemen.
De reserve GREX dit jaar is gegroeid van E 17.967.000 naar E 21.267.000
Het verstandig is gezien alle waarschuwingen en constateringen in de programmabegroting
om de reserve Beheer en Onderhoud aan te vullen, zodat we dit goed achterlaten voor de
komende periode.

wijzigt de kadernota op pagina 224 en voegt toe aan 2;
•

L. Het doteren van E3.000.000 uit de reserve GREX aan de reserve Beheer en Onderhoud.

en gaat over tot de orde van de dag.
Fractie VVD Haarlem

