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Aan de gemeenteraad van de gemeente Haarlem

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMÉN JAARREKENING 2020

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2020 van de gemeente Haarlem te Haarlem gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

De jaarrekening bestaat uit:

Het overzicht van baten en lasten over 2020.

De balans per 31 december 2020.

De SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen.

De bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

De basis voor ons oordeel
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De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 
andere toelichtingen.

Zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020 in alle 
van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de 
begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder 
gemeentelijke verordeningen, zoals opgenomen in het normenkader dat op 17 december 2020 is 
vastgesteld door de gemeenteraad.

Tel: 088 288 2888 
Fax. 088 200 9924 
www.deloitte.nl

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), de verordening controle 
op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Haarlem, het 
Programma van eisen met kenmerk gemeente Haarlem: 2019/794734 en het Controleprotocol WNT 2020. 
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijk!leden 
voor de controle van de jaarrekening'.

Geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van zowel de baten en lasten over 2020 als van de activa en passiva van de gemeente 
Haarlem op 31 december 2020 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording 
provincies en gemeenten (BBV).

Wij zijn onafhankelijk van de gemeente Haarlem zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties 
(Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en 
andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de 
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
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Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

Materialiteit

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE

Hoofdstuk 5: Het besluit.

Bijlagen.
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Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de 
materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2020. Wij houden ook 
rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de 
jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Het jaarverslag, waaronder hoofdstuk 1: Algemeen, hoofdstuk 2: Programmaverantwoording en 
hoofdstuk 3: Paragrafen).

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die 
bestaat uit:

Wij zijn met de gemeenteraad overeengekomen dat wij aan de gemeenteraad tijdens onze controle 
geconstateerde afwijkingen boven de 5% van de materialiteit rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die 
naar onze mening om kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 
bevat.

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in 
artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat 
wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een 
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij 
andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze 
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel 
bepaald op € 6.763.450, waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie voor fouten 1% en 
voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves bedraagt, zoals 
voorgeschreven in artikel 2 lid 1 BADO, de verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting 
van de financiële organisatie van de gemeente Haarlem en het Programma van eisen met kenmerk 
gemeente Haarlem: 2019/794734.

Deloitte.
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
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BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE 
JAARREKENING

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere 
informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

In dit kader is het college van burgemeester en wethouders tevens verantwoordelijk voor een zodanige 
interne beheersing die het college van burgemeester en wethouders noodzakelijk acht om 
het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken 
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de gemeente.

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw 
weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het college van burgemeester en 
wethouders is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening 
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de 
in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder gemeentelijke verordeningen, zoals 
opgenomen in het normenkader dat op 17 december 2020 is vastgesteld door de gemeenteraad.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het 
Bado, de verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van 
de gemeente Haarlem, het Programma van eisen met kenmerk gemeente Haarlem: 2019/794734, het 
Controleprotocol WNT 2020, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het college van burgemeester en wethouders afwegen of de 
financiële positie voldoende is om de gemeente in staat te stellen de risico's vanuit de reguliere 
bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het college van burgemeester en wethouders moet gebeurtenissen 
en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risico's kunnen worden opgevangen, 
toelichten in de jaarrekening.

Verantwoordelijkheden van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad 
voor de jaarrekening
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Onze controle bestond onder andere uit:
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Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in 
alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de 
gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door 
het college van burgemeester en wethouders en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

Het vaststellen dat de door het college van burgemeester en wethouders gehanteerde afweging dat de 
gemeente in staat is de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen aanvaardbaar 
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de gemeente haar financiële 
risico's kan opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij 
verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen 
in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze 
conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een 
organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven.

Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen.

Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van 
de gemeente.

Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 
bevat als gevolg van fouten of fraude dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten 
aismede de balansmutaties en het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt 
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de controle van de 
jaarrekening van de gemeente, rekening houdend met de invloed daarop van de aard en de significantie van 
de activiteiten van uitvoeringsorganisaties ten behoeve van de gemeente. Op basis hiervan hebben wij de 
aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden ten aanzien van deze uitvoeringsorganisaties.
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Alkmaar, 2 juli 2021

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: drs. A.J. Schutgens RA
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Wij communiceren met de gemeenteraad onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
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3Jaarverslag en Jaarrekening 2020

Het college legt hiermee verantwoording af aan de gemeenteraad over de realisatie van het 
afgesproken beleid uit de Programmabegroting 2020-2024 en de financiële resultaten over 2020. 
Met deze aanbiedingsbrief wordt een aantal resultaten over 2020 uitgelicht, waarbij het effect van 
de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende coronamaatregelen in vrijwel het gehele financiële 
resultaat van 2020 domineert. Zoals gebruikelijk zijn de jaarstukken ook digitaal beschikbaar.

Het totale geraamde effect van de coronacrisis op de gemeentebegroting bedroeg een nadeel van € 
3,4 miljoen. Bij deze jaarrekening blijkt dat zich bij meerdere posten mee- en tegenvallers voordoen 
die corona gerelateerd zijn. Per saldo waren er corona gerelateerde financiële verbeteringen van 
bijna € 5,5 miljoen en corona gerelateerde financiële verslechteringen van bijna € 2,3 miljoen. Het 
effect hiervan op de gemeentebudgetten is € 3,2 miljoen (€ 5,5 miljoen -/- € 2,3 miljoen) gunstiger 
dan was geraamd. Op basis van de realisatiecijfers over 2020 is de conclusie dat de coronacrisis een 
nadeel voor de algemene middelen betekent van ruim € 0,2 miljoen, dit is inclusief eerste en tweede 
orde effecten.

Financiële hoofdlijnen
De gemeente sloot het jaar 2020 af met een positief saldo van € 5 miljoen op een begroting van ruim 
€ 670 miljoen. Het resultaat pakt € 4,5 miljoen gunstiger uit dan bij de Bestuursrapportage 2020 was 
voorzien. Een onttrekking aan de algemene reserve van € 8 miljoen als opgenomen in de 
Voortgangsrapportage 2020 blijkt niet nodig te zijn, waardoor het resultaat ruim € 12 miljoen 
gunstiger is dan verwerkt bij de Decemberrapportage 2020. De belangrijkste reden hiervoor is dat de 
coronamaatregelen flinke invloed hebben gehad op zowel de inkomsten als de uitgaven van de 
gemeente. Ook speelt mee dat de vergoedingen vanuit het Rijk ter compensatie van de gemaakte 
kosten door de coronacrisis, nog niet waren ontvangen en in sommige gevallen zelfs nog niet waren 
gekwantificeerd. Verder dragen ook een meevaller in het btw compensatiefonds van € 920.000 en 
een voordeel op de legesinkomsten van € 1,1 miljoen door het afgeven van twee grote vergunningen 
eind 2020 bij aan het positieve rekeningresultaat. Dit jaar zien we voor het eerst in de jaarrekening 
ook de doorwerking van de klimaatbegroting terug.

Financiële gevolgen van de coronacrisis
Bij het opstellen van de Programmabegroting 2020 was niet te voorzien dat de wereld in 2020 te 
maken zou krijgen met een virus met zo'n grote impact op de samenleving. Bij de Voortgangs-, 
Bestuurs- en Decemberrapportage 2020 zijn de raad voorstellen voorgelegd over hoe om te gaan 
met de nieuwe werkelijkheid. Er zijn daarbij door de gemeente substantieel middelen uitgetrokken 
om de gevolgen van de coronacrisis voor ondernemers en instellingen in de basisinfrastructuur op te 
vangen. Ook zijn de eigen gemeentelijke budgetten waar nodig bijgesteld.

Het college van burgemeester en wethouders biedt de raad met het Jaarverslag en de Jaarrekening
2020 de jaarstukken van het coalitieprogramma ‘Duurzaam Doen’ aan.

Duurzaamheid
Het klimaat verandert snel. Daarom moeten we anders omgaan met verschillende 
weersomstandigheden, de manier waarop we onze huizen verwarmen en hoe we ons geld
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Groei van Haarlem
De gemeente wil in de periode tot en met 2025 10.000 extra woningen realiseren en die groei 
evenwichtig laten zijn. In 2020 zijn parallel aan de ontwikkeling van de Omgevingsvisie 
voorbereidingen getroffen om te komen tot een stedelijke strategie die de ontwikkelingen op 
verschillende plekken in de stad op elkaar afstemt. Daarnaast is gewerkt aan een drietal aanvragen 
voor Impulsgelden van het ministerie van BZK, wal een bijdrage van € 7,6 miljoen voor de zone 
Europaweg heeft opgeleverd. De aanvraag voor de ontwikkelzone Zuid-West is in het najaar 
(opnieuw) ingediend, inmiddels zijn deze aanvragen toegekend voor €8,2 miljoen.
Tenslotte is de nota Kostenverhaal Bovenwijkse Voorzieningen voorbereid die het mogelijk maakt dat 
ontwikkelaars (naar rato) meebetalen aan infrastructurele maatregelen die noodzakelijk zijn om de 
groei van Haarlem op te vangen. In 2020 zijn voor alle ontwikkelzones de visies vastgesteld en is het 
versnellingsplan woningbouw (2020/485204) vastgesteld. De positie van de corporaties bij de 
ontwikkelzones is versterkt in lijn met de nota Kaders en instrumenten sociale huur en 
middensegment en de gemaakte prestatieafspraken. Ter verbetering en versnelling van het 
planproces is gewerkt met stadstafels. In 2020 zijn 765 woningen toegevoegd aan de 
woningvoorraad. Het aantal inwoners van Haarlem is in 2020 licht gedaald van 162.891 naar 162.526. 
Omdat de verwachting is dat Haarlem de komende jaren groeit is het belangrijk dat de
Waarderpolder dat ook duurzaam doet. De afspraken in het alweer vierde convenant Waarderpolder 
richten zich daarom op intensiveren, verduurzamen en innoveren. De komende vier jaar ligt de focus 
op het creëren van meer werkgelegenheid, duurzaamheid als normaal onderdeel van bedrijfsvoering 
en de Waarderpolder als proeftuin voor innovatie.

Haarlem wil in 2050 conform de landelijke doelstellingen klimaatbestendig zijn. In 2020 zijn er 
stappen gezet om in toekomstig beleid zoals de Omgevingsvisie, klimaatbestendigheid een stevige 
plek te geven. Ook zijn er fysieke projecten uitgevoerd om de stad voor te bereiden op de 
klimaatverandering, zoals de aanleg van het Jamaicaplantsoen als eerste stap naar een wijk waar het 
regenwater apart wordt opgevangen en hergebruikt.
Er is een toename van groen en bomen in de openbare ruimte. Er zijn verschillende Steenbreekacties 
en andere vergroeningsinitiatieven gerealiseerd, waaronder de aanleg van geveltuinen, vergroenen 
van particuliere daken en het adopteren van boomspiegels. In projecten is in 2020 onderzocht of er 
extra bomen kunnen worden geplant en met het project Vergroten bomenbestand zijn in een aantal 
versteende wijken 83 extra bomen geplant

verdienen. Het stadsbestuur van Haarlem heeft de klimaatcrisis uitgeroepen. Er is afgesproken dat 
duurzaamheid de hoogste prioriteit heeft in de stad. Ook in 2020 zijn daarom serieuze stappen gezet 
voor verduurzaming en klimaatadaptatie. Met de nota's betaalbaarheid, warmtebronnen en 
governance heeft de raad in 2020 de basis voor duurzame warmte in Haarlem gelegd. In het 
actieplan Schone Energie is voor het eerst inzichtelijk gemaakt wat er nodig is om zoveel mogelijk 
elektriciteit (750 TJ in 2030) lokaal duurzaam op te wekken. Voor het Warmtenet in Meerwijk zijn 
grote stappen gezet richting de oprichting van een eerste Haarlems Warmte Netwerkbedrijf. Al deze 
ambities en plannen zijn meegenomen in de concept Regionale Energiestrategie (RES) waarmee onze 
regio bijdraagt aan de landelijke klimaat doelen. Bewoners konden aanspraak maken op gratis advies 
over verduurzaming en een bespaarbon voor energiebesparende producten.
Ook in 2020 is intensief gewerkt aan de bewustwording van de noodzaak van duurzaamheid bij 
Haarlemmers. Er is vanwege de coronacrisis vooral digitaal gecommuniceerd, bijvoorbeeld via de 
campagnes 'Haarlem wordt steeds gasvrijer' en 'Haarlem doet duurzaam'. Daarnaast inventariseert 
de gemeente bij verbonden partijen wat zij aan duurzaamheid doen om een zo groot mogelijke 
positieve impact te kunnen maken.
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Kostenbeheersing in het sociaal domein is nog urgenter geworden. Hoewel de raad de budgetten 
voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning heeft verhoogd, bleef in 2020 de vraag naar 

1 Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader 
van de Participatiewet.
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Ondanks de beperkende maatregelen wisten gemeente en Haarlemmers elkaar te vinden via het 
programma Nieuwe Democratie. De gedrevenheid om samen de stad te verbeteren is groot. Zo 
grepen verschillende inwoners van Schalkwijk hun kans om de buurt te verbeteren met het project 
Schalkwijk aan Zet. Haarlemmers met een goed idee wisten dat ook online over te brengen via het 
digitale initiatievencafé en in Haarlem Zuidwest werd een eerste gelote wijkraad gevormd. De 
wijkraden verdiepten zich in de verschillende rollen die zij innemen tegenover hun wijkbewoners en 
de gemeente. En wijkraad Bosch & Vaart sloot het eerste wijkcontract af met de gemeente. 
De weg naar een optimale dienstverlening voor de gemeente Haarlem kende in 2020 het 
startmoment met het vaststellen van de Dienstverleningsvisie.

Bij cultuur ging in 2020 alle aandacht uit naar het beperken van de gevolgen van de coronacrisis, 
goed contact onderhouden met partners in de stad over actuele ontwikkelingen en tegelijkertijd 
vasthouden aan de lange termijn doelstellingen. Het beschikbaar stellen van gemeentelijke middelen 
en het instellen van een noodfonds hebben gezorgd voor het behoud van culturele infrastructuur van 
Haarlem. De gemeenteraad heeft in het najaar besloten het krediet voor de verbouwing van de 
bibliotheek vrij te geven, waarbij gekozen is voor verduurzaming van de centrumbibliotheek en 
vernieuwing van de dienstverlening in de wijkfilialen.

Sociale stad
De coronacrisis heeft uiteraard grote impact gehad binnen het sociaal domein, wat ook te zien was 
bij de zorgvraag en het zorggebruik op de verschillende producten. Ook was er een lagere instroom 
in de BUIG1 waar de Tozo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) als 
'voorliggende voorziening' van grote invloed was. Een ander gevolg is dat de arbeidsmarkt in korte 
tijd sterk is veranderd en er een groot verlies van werkgelegenheid heeft plaatsgevonden. Haarlem 
heeft als centrumgemeente het voortouw genomen om met regiogemeenten, UWV, werkgevers, 
werknemers en onderwijs te werken aan een plan voor het herstel van de arbeidsmarkt. De 
uitvoering van de Tozo heeft een grote inspanning gevergd van de gemeentelijke organisatie. Door 
de coronamaatregelen worden bestaande locaties voor nachtopvang sinds maart ingezet als 24- 
uurslocaties. Ook zijn in 2020 twee nieuwe tijdelijke maatschappelijke opvanglocaties 
gerealiseerd, in de Beijneshal en op het passagiersschip MS Aurora.

Economie en cultuur
De uitbraak van de coronacrisis heeft grote gevolgen gehad voor de economische activiteiten in de 
stad in 2020. Het aantal banen in Haarlem is licht gedaald. Om de gevolgen van de coronacrisis te 
beperken zijn diverse noodmaatregelen getroffen, zoals de uitvoering van de Tozo regeling en het 
treffen van regelingen en kortingen op het gebied van precario en ondernemersbelastingen. Hoge 
prioriteit is gegeven aan het zoveel mogelijk hulp bieden aan ondernemers, onder andere door het 
instellen van een telefonisch ondernemersspreekuur en het verruimen van de terrassen. Met de 
corona impact monitor meet de gemeente hoe de stad er gedurende de pandemie voor staat zodat 
ingegrepen en geholpen kan worden waar nodig. Het versneld ingevoerde actieplan detailhandel 
horeca moet winkelgebieden overal in de stad helpen om zich zo goed mogelijk uit de crisis te 
ontwikkelen. In 2020 is de Economische visie Haarlem vastgesteld. Deze visie vormt het kompas voor 
het duurzame herstel en behoud van de Haarlemse economie met de nadruk op duurzame 
banengroei en innovatie.
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Ontwikkeling schuld
Met een netto schuldquote van 75% bevindt Haarlem zich in 2020 in het groene vlak. Dit is een 
verbetering ten opzichte van de begroting 2020 (oranje). Het is het gevolg van zowel een lagere netto 
schuld op de balansposten van € 51 miljoen als van € 43 miljoen hogere baten dan verwacht.

Raadsbehandeling Jaarverslag en Jaarrekening 2020
Tot en met 4 mei 12.00 uur kunnen gemeenteraadsleden technische vragen over de jaarstukken 
stellen. De ambtelijke antwoorden hierop zijn vrijdag 14 mei beschikbaar. Donderdag 10 juni staan 
de jaarstukken geagendeerd in de commissie Bestuur. Donderdag 24 juni vindt de raadsbehandeling 
en vaststelling plaats.

Hoewel de coronamaatregelen het lastig maakten, hebben kinderen in verschillende stadsdelen 
kennis gemaakt met allerlei sporten. De toegankelijkheid en zichtbaarheid van alle sport- en 
beweegactiviteiten is vergroot door de dóórontwikkeling van de JeugdSportPas tot het platform 
sportindewijk.nl. Met ondersteuning van buurtsportcoaches en het Lokaal Sportakkoord was een 
aantal verenigingen zelfs tijdens de coronacrisis in staat om nieuwe activiteiten voor (kwetsbare) 
doelgroepen te starten.
Haarlemmers zijn tevreden over de binnen- en buitensportaccommodaties, zo blijkt uit de in 2020 
vastgestelde Agenda voor de Sport. Verschillende sportaccommodaties zijn duurzamer geworden 
door bijvoorbeeld het aanbrengen van ledverlichting. Voor de bouw van de sporthal Sportweg zijn 
alle vergunningen binnen en de bouw is gestart.

ondersteuning toenemen en houdt deze geen gelijke tred met de rijksbijdrage. Er is dan ook een 
pakket aan maatregelen ingevoerd, waaronder het instellen van budgetplafonds jeugdhulp per 1 juli
2020. Om de financiële tekorten op de maatwerkvoorzieningen Jeugd en Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) beter te beheersen, zijn daarnaast grote stappen gezet om de sturing en 
monitoring verder te verbeteren.

Belastingen en woonlasten
Voor 2020 is voor belastingen een inflatie aangehouden van 1,4 %. Omdat de WOZ-waarden in 
Haarlem sterker stegen dan het landelijk gemiddelde, ontstond een financieel nadeel van meer dan € 
1 miljoen in het gemeentefonds. Daarom is bij de Kadernota 2019 besloten om € 1 miljoen van dat 
nadeel te compenseren via verhoging van de OZB-tarieven voor woningen. Dit betekent een stijging 
van het tarief met 6% inclusief correctie voor inflatie.
In 2020 zijn de woonlasten van de grote gemeenten gemiddeld met 4,3% tot € 734 per woonruimte 
gestegen. De woonlasten in Haarlem stegen in 2020 met 1,8% naar € 847. De woonlasten in Haarlem 
zijn 15% hoger dan het landelijk gemiddelde van de grote steden. Van de 40 grote gemeenten is 
Haarlem gedaald van plaats vier naar plaats zes van duurste gemeenten.
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• •Leeswijzer

Het Jaarverslag en Jaarrekening 2020 is als volgt opgebouwd.

In deel 1 wordt ingegaan op het resultaat op hoofdlijnen.

Deel 4 bevat de jaarrekening, balans en toelichting hierop.

Deel 5 bevat het besluit tot vaststellen van het Jaarverslag en Jaarrekening 2020.

Alle in de financiële tabellen vermelden bedragen zijn maal € 1.000, tenzij anders vermeld.

Jaarverslag en Jaarrekening 2020 9

Deel 2 is de programmaverantwoording. Dit is onderverdeeld in drie clusters: Sociaal, Fysiek en 
Burger en bestuur. In de overkoepelende teksten wordt het hoofdresultaat van het cluster 
beschreven. In de onderliggende zeven programma's wordt daar dieper op ingegaan.

Naast de papieren versie is er een digitale versie (pdf) van het Jaarverslag en Jaarrekening 2020 
beschikbaar op de website. De begrippenlijst en afkortingenlijst is opgenomen in een online Lexicon.

Deel 6 bevat de bijlagen. Deze zijn alleen digitaal te raadplegen. De bijlagen bestaan onder andere uit 
kerngegevens, samenstelling bestuur en personele informatie.
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In deel 3 zijn de wettelijk voorgeschreven paragrafen opgenomen. Dit geeft een dwarsdoorsnede van 
de jaarrekening vanuit een bepaald perspectief, zoals risico's, financiering, kapitaalgoederen, 
bedrijfsvoering en grondbeleid.

Het jaarverslag en de jaarrekening volgen de opzet van de programmabegroting van het jaar waar 
deze betrekking op hebben. Het Jaarverslag en Jaarrekening 2020 ziet er anders uit dan voorgaande 
jaren. De uitkomsten van de raadsconferentie 'de begroting ont(k)leed' (2019/204237) zijn vanaf de 
Programmabegroting 2020 verwerkt en dus ook in deze jaarstukken. De uitkomsten van de 
werkconferentie over indicatoren (2020/1186527) worden opgenomen in de Programmabegroting 
2022 en zijn dus nog niet meegenomen.
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1.1 Beleidsmatige resultaten op hoofdlijnen

: doel of prestatie is volledig gerealiseerd;

O:
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'o' : doel of prestatie is grotendeels gerealiseerd. Het kan ook zijn dat een doel of prestatie volledig 
is gerealiseerd, maar dat het meer heeft gekost, het niet binnen de tijd is gebeurd of dat 
gerelateerde doelen of prestaties niet zijn gerealiseerd, waardoor volledige realisatie te stellig is;

Externe factoren
Door externe effecten hebben we als gemeente niet altijd de volledige invloed of de beoogde 
maatschappelijke effecten worden behaald. De maatschappelijke effecten worden vaak mede 
beïnvloed door verschillende andere factoren, zowel in positieve als in negatieve zin. Regionale, 
landelijke en zelfs mondiale ontwikkelingen, die buiten de invloed van de gemeente liggen, spelen 
daarbij een rol. Het is lastig aan te geven hoe groot de invloed van die maatschappelijke 
ontwikkelingen is. Als externe factoren van invloed zijn geweest op het bereiken van de beoogde 
maatschappelijke effecten, wordt dat in de programmateksten vermeld.

Invloed coronacrisis
De coronacrisis en de maatregelen die genomen worden om het virus in te dammen zorgen voor een 
complexe situatie. De coronacrisis heeft economische, sociaal-maatschappelijke en financiële impact 
op gemeenten. Ook op de effect- en prestatie-indicatoren in dit jaarverslag zal mogelijk de 
coronacrisis een rol hebben gespeeld. Wanneer er een vermoedelijk effect is van de coronacrisis 
wordt hier melding van worden gedaan. De gemeente Haarlem houdt in een separaat stuk de impact 
van de coronacrisis op de Haarlemse samenleving bij (Corona Impact Monitor).

©
©:

1.1.1 Inleiding
De gemeenteraad heeft zeven programma's (resultaatgebieden) vastgesteld om op hoofdlijnen te 
sturen, kaders te stellen en verantwoording af te leggen. Bij elk programma staat aangegeven welk 
maatschappelijk effect wordt nagestreefd met het programma. De programma's zijn onderverdeeld 
in meerdere beleidsvelden, waarbinnen de doelstellingen en prestaties zijn benoemd. Jaarverslag en 
Jaarrekening 2020 is een verantwoording wat de gemeente gerealiseerd heeft van wat zij in de 
Programmabegroting 2020 heeft aangekondigd. De begroting is opgesteld vanuit het 
coalitieprogramma Duurzaam Doen! 2018-2022. Dit coalitieprogramma vormde dus de basis voor de 
prestaties en doelstellingen die in dit jaarverslag worden verantwoord.

Belangrijke onderdelen per programma zijn:
1. In de inleidende tekst wordt de programmadoelstelling (missie) benoemd en aangegeven in 

hoeverre de programmadoelstelling is bereikt. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de 
samenhang tussen de programmadoelstelling, de bereikte doelen en de verrichte prestaties.

2. Een systematische verantwoording over de drie zogenaamde W-vragen:
- Wat hebben we bereikt in 2020 (doelen)?
- Wat hebben we gedaan in 2020 (prestaties)?
- Wat heeft het gekost in 2020?
De beantwoording van de eerste twee W-vragen wordt vormgegeven via vier in plaats van 
drie categorieën. De aan deze categorieën gekoppelde kleuren hebben de volgende 
betekenis:

 : doel of prestatie is gedeeltelijk gerealiseerd;
(o) : doel of prestatie is niet gerealiseerd.
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Derde W-vraag over kosten
Bij de beantwoording van de derde W-vraag (Wat heeft het gekost?) worden de financiële 
afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de werkelijke uitkomsten geanalyseerd. Omdat de 
totale omvang van de gemeentebegroting ruim € 500 miljoen bedraagt, is afgesproken in de 
Financiële verordening 212 (2016/593253) dat alleen afwijkingen van meer dan € 100.000 op 
beleidsvelden kort worden toegelicht. Per programma worden de toevoegingen en onttrekkingen 
aan reserves vermeld.

Samen met de stad
Veel van de prestaties die bijdragen aan de beleidsdoelen van de gemeente Haarlem worden niet 
door de gemeente zelf verricht, maar door partners in de stad, zoals woningcorporaties en 
gesubsidieerde instellingen. De gemeente heeft in dat geval meer een regisserende taak en 
voorwaardenstellende rol en levert de prestaties niet zelf. Als de gemeente samenwerkt met 
partners in de stad voor het bereiken van doelen en prestaties, wordt dat in de programmateksten 
vermeld, zoals in de overzichten van verbonden partijen en gesubsidieerde instellingen.

Indicatoren
Er wordt systematisch verantwoording afgelegd over de effect- en prestatie-indicatoren (inclusief 
streefwaarden) die waren opgenomen in de Programmabegroting 2020. Het streven is om 
indicatoren zo veel mogelijk te voorzien van de meest recente realisatiewaarden. In een aantal 
gevallen is dit niet haalbaar, omdat realisatiecijfers (voor 2020) bij het opstellen van het jaarverslag 
nog niet beschikbaar zijn. Dit is vooral van toepassing op indicatoren waarbij gebruik gemaakt wordt 
van een externe, niet gemeentelijke, bron. Een aantal van deze indicatoren is bijvoorbeeld afkomstig 
van partners van de gemeente. De gemeente werkt immers steeds meer samen met externe 
partners. Zij hebben vaak een eigen informatie- en verantwoordingscyclus waarbij de onderbouwing 
met indicatoren een afwijkende planning heeft. Dit jaar heeft de coronacrisis er ook voor gezorgd dat 
sommige realisaties pas later dit jaar opgeleverd kunnen worden.
Voor andere indicatoren geldt dat waarden afkomstig zijn uit een 'landelijk' onderzoek, registratie of 
statistiek waarbij bij het opstellen van het jaarverslag (nog) geen cijfer voor 2020 is gepubliceerd. Dit 
geldt met name ook voor de 34 vanuit de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en 
gemeenten) verplichte indicatoren. Deze worden vanaf 2017 opgenomen in de programma's daar 
waar zij het meest aansluiten bij de Haarlemse doelen en prestaties. Aan de markering 'BZK' (naar 
het ministerie dat de set BBV indicatoren heeft opgesteld) is te herkennen dat het een verplichte 
indicator is van het ministerie. Naast de originele bron waar het cijfer uit voortkomt, is een digitale 
link opgenomen naar het platform 'waar staat je gemeente' van de VNG. Hier zijn alle landelijk 
verplichte indicatoren te raadplegen. Via het dashboard BBV en de onderliggende database kunnen 
online allerlei vergelijkingen worden gemaakt met andere gemeenten of landelijke cijfers. De 
belangrijkste vergelijkingen zijn daarnaast ook opgenomen in bijlage 6.2 Benchmarkindicatoren 
BZK. Voor vijf verplichte indicatoren geldt dat ze niet vergeleken kunnen worden met andere 
gemeenten omdat deze gegevens uit eigenlijk gemeentelijke registraties afkomstig zijn en niet op het 
dashboard worden gepubliceerd. Daarom hebben deze indicatoren geen link.
De BZK indicatoren worden met regelmaat geactualiseerd, aangevuld, aangepast of met 
terugwerkende kracht gecorrigeerd. Het is dus mogelijk dat deze indicatoren in dit jaarverslag 
afwijken van de actuele situatie op het dashboard. In dit jaarverslag zijn de indicatoren opgenomen, 
zoals deze op 25 mei 2021 op het dashboard zijn gepubliceerd. In dit jaarverslag zijn alleen jaarcijfers 
opgenomen, terwijl op het dashboard soms ook halfjaarcijfers worden gepubliceerd. Doordat in het 
jaarverslag links worden opgenomen naar waarstaatiegemeente.nl kan ook na publicatie van het 
definitieve jaarverslag langs deze weg altijd de meest recente, beschikbare cijfers worden opgezocht.
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Realisatie doelen en prestaties
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pdf-bestand ook beschikbaar via de website van de gemeente. Vanuit de pdf kan via een link de 
achterliggende informatie (beleidsnota's, visie documenten, websites, etc.) worden geraadpleegd.

Onderstaande twee grafieken geven een beeld van de realisatie van doelen per programma en de 
prestaties per programma. In deel 2 vindt u per programma een gedetailleerde uitleg per doel en per 
prestatie terug.
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1.1.2 Realisatie doelen en prestaties
In de Programmabegroting 2020-2024 zijn 44 doelen geformuleerd en 65 prestaties om deze doelen 
te bereiken. Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de realisatie van alle doelen en prestaties 
van de gemeente.
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Realisatie prestaties
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1.2 Financiële resultaten op hoofdlijnen
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Analyse uitkomsten jaarrekening
Gedurende het begrotingsjaar 2020 is de begroting bijgesteld. De opbouw van het begrotingssaldo 
kan als volgt worden samengevat:

Algemeen
In dit hoofdstuk staan de uitkomsten van de jaarrekening op hoofdlijnen. Het hoofdstuk gaat in op de 
belangrijkste afwijkingen op de Programmabegroting 2020-2024. Ook staat in dit hoofdstuk een 
toelichting op de ontwikkeling van de algemene reserves. Een uitgebreide opsomming van 
afwijkingen van de vastgestelde begroting staat vermeld bij de verantwoording van de programma's 
bij het onderdeel 'Wat heeft het gekost?' en bij de Analyse en toelichting per beleidsveld in bijlage
6.5. Het budgetbeheer en de rechtmatigheid van de bestede middelen wordt uitgelegd in paragraaf
4.6 Kadernota rechtmatigheid.
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Opbouw begrotingssaldo 2020

4.390 n

230 n

1.899 n

-5.211 v

-1.308 v

0 v

8.441 n

Begrotingsuitkomst na Bestuursrapportage 2020 -260 v

Mutaties Decemberrapportage 2020 -339 v

Begrotingsuitkomst na Decemberrapportage 2020 -599 v

Programma (inclusief reserves)Nr.
2020

Totaal -599 -5.911 -5.312
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Programmabegroting 2020 (uitkomst meerjarenraming) 

Aanvullende voorstellen Programmabegroting 2020-2024

Bestuursrapportage 2019 (structurele doorwerking)

Invulling taakstelling

Onttrekking reserve Sociaal Domein

Programmabegroting 2020 inclusief aanvullende voorstellen
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Belangrijke financiële afwijkingen
Het volgende overzicht laat de belangrijkste financiële afwijkingen zien van de Jaarrekening 2020 ten 
opzichte van de bijgestelde begroting 2020. Indien een afwijking in lasten gecorrigeerd wordt door 
een evenredige afwijking in de baten, dan zijn die afwijkingen buiten beschouwing gelaten 
(budgettair-neutraal). De genoemde afwijkingen zijn divers van aard. De afwijkingen groter dan 
€ 250.000 worden hieronder toegelicht. De verklaring voor de overige afwijkingen zijn te vinden in 
bijlage 6.5 Analyse en toelichting per beleidsveld.

Financiële voortgangsrapportage 2020

Budget Noodfonds

Steunmaatregelen

Raming compensatie corona Rijk le tranche

Begrotingsuitkomst na Voortgangsrapportage 2020

Maatschappelijke participatie 

Ondersteuning en Zorg 

Werk, Inkomen en Schulden 

Duurz. Stedelijke Vernieuwing 

Beheer en onderhoud 

Burger, Bestuur en Veiligheid 

Alg. Dekkingsmiddelen&Overhead

Bij de vaststelling van de Begroting 2020 heeft het college een sluitende begroting aangeboden. Na 
de verwerking van de Financiële voortgangsrapportage 2020 was sprake van een negatief saldo van 
€ 8,3 miljoen. Het resultaat van de Bestuursrapportage 2020 was € 0,5 miljoen nadelig, in combinatie 
met de bij de kaderbrief afgesproken onttrekking aan de algemene reserve van € 8 miljoen leidde dit 
tot een wijziging in het begrotingssaldo naar € 0,3 voordelig. Door de uitkomst van de
Decemberrapportage 2020 is de begrotingsuitkomst € 0,6 voordelig.

-4.000 v

8.291 n

Saldo begroting Saldo rekening Saldo begroting 
2020 na wijz.

60.464

139.173

30.637

40.927

31.708

31.319 

-340.139

63.224 

141.760

34.790

41.697

31.950

33.023 

-347.044

3.500 n

350 n

Mutaties Bestuursrapportage 2020 -550 v

Onttrekking aan algemene reserve (conform Kaderbrief 2021) -8.000 v

vs rekening
2020

-2.760 

-2.587 

-4.152

-770 

-242 

-1.705

6.905
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-599 vBegrotingssaldo na wijzigingen 2020

8.000 n

Onderwijs en sport -261 v

-1.509 v

-283 v

-920 v

Inkomen -2.189 v

-460 v

-854 v

-273 v

-363 v
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Voorzieningen
volwassenen

Voorzieningen 
volwassenen

Duurzame stedelijke 
ontwikkeling

Als gevolg van een positief rekening resultaat 2020 is de geraamde onttrekking 
van de algemene reserve om het verwachte te kort te dekken niet noodzakelijk.

Openbare ruimte en 
mobiliteit

Openbare ruimte en 
mobiliteit

Openbare ruimte en 
mobiliteit
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Btw op re-integratiekosten komt volledig in aanmerking voor compensatie bij 
het Btw-compensatiefonds. Dit voordeel betreft de extra Btw-compensatie over 
de jaren 2015 t/m 2019.

De verwachte stijging in het aantal bijstandsgerechtigden heeft zich in 2020 niet 
voorgedaan door de verlenging van de Tozo en andere rijksmaatregelen. 
Daarnaast valt de rijksvergoeding voor de uitvoerkosten Tozo hoger uit dan 
geraamd doordat het aantal besluiten op aanvragen Tozo uiteindelijk hoger is 
uitgevallen dan van te voren was ingeschat (voordeel € 1,6 miljoen). Het 
resterende voordeel (€ 560.000) betreft een voordeel op de BUIG als gevolg van 
aanpassingen die het Rijk heeft gemaakt in de hoogte van het macrobudget.

-323
v

Doordat de afdeling Omgevingsbeleid vacatures niet heeft ingevuld zijn de 
totale loonkosten lager. Dit leidt tot lagere doorbelastingen aan de producten 
Ruimtelijke ontwikkeling, Omgevingskwaliteit en Erfgoed.

Van de projecten voor groot onderhoud van wegen, straten, bruggen, etc. 
wordt jaarlijks een inschatting gemaakt wel deel ten laste komt van de 
exploitatie en welk deel als investering moet worden aangemerkt. In 2020 bleek 
dat het aantal projecten dat ten laste van de exploitatie komt lager dan 
verwacht waardoor een voordeel ontstaat.

Voordeel door afgehandelde oudere subsidies die hebben geleid tot een 
terugvordering op het Peuterspeelzaalbudget. Daarnaast is een deel van de 
uitgaven verantwoord op het budget van de rijksvergoeding voor 
onderwijsachterstandenbeleid.

Voordeel ontstaat door een daling van de vraag op verschillende producten 
binnen de Wmo. In de tweede helft van 2020 zijn de lasten voor de 
woonvoorzieningen € 394.000 lager dan begroot, mogelijk als gevolg van uitstel 
van zorg door de coronacrisis. Ook het collectief vervoer heeft lagere lasten, 
doordat de vraag naar ritten afgenomen als gevolg van de coronacrisis 
(€ 252.000). Bij Dagopvang was er al rekening gehouden met een daling van het 
aantal cliënten, maar door o.a. scherpere sturing op de toegang en coronacrisis 
is de daling van het aantal gefactureerde cliënten hoger dan verwacht. Het 
totale voordeel op begeleiding is € 559.000. Door een uitspraak van de curator 
in het faillissement van het Hulpmiddelencentrum kunnen de kosten 
aangeschafte hulpmiddelen verrekend worden met de huur. Samen met de 
verkoop van hulpmiddelen aan overige partijen levert dit een voordeel op van 
€ 304.000.

In het kader van de Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR) zijn minder 
maatregelen uitgevoerd dan was geprogrammeerd, umdal uunuietisering van 
maatregelen meer tijd kost dan verwacht. Daarnaast vragen sommige 
maatregelen om een nieuwe uitwerking die wel tot het gewenste effect leidt en 
is door coronacrisis het samenwerken minder effectief dan voorheen.

Bij de bestuursrapportage is een revolverend energiefonds ingesteld (project 
LED-verlichting). Ondanks de storting in het fonds is er een voordeel op 
uitgaven elektra.

Afwijkingen realisatie 2020

Algemene
dekkingsmiddelen

Op Beschermd Wonen vallen de lasten van Continuiteitsbrijdragen lager uit en 
op basis van de productieverantwoordingen.

Opvang, wonen en herstel Voordeel ontstaat door terugvordering van subsidies uit 2019.

Werk

Deloitte Accoi
Voor identifji 
Behorerid- 
d.d. 24UII
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Parkeren -461 v

Overige beheertaken 323 n

Overige beheertaken 316 n

463 nDienstverlening

Dienstverlening -288 v

Gemeentelijk bestuur 683 n

-1.127 v

Lokale belastingen -311 v

379 n

-593 v

2.349 n

-1.765 v

-260 v
Hogere dividendopbrengsten

Voordeel betreft het niet ingevulde deel van de stelpost overhead. -442 v

Jaarverslag en Jaarrekening 2020 17

Algemene 
dekkingsmiddelen

Algemene 
dekkingsmiddelen

Openbare orde en 
veiligheid

lujiftants B.V.
rafiedoeleinden. 
/controleverklaring
21

Algemene 
dekkingsmiddelen
Algemene 
dekkingsmiddelen

Algemene 
dekkingsmiddelen

Overhead

Door een verdere verlaging van de rekenrente moet meer vermogen worden 
aangehouden in de voorziening wethouderspensioenen. Samen met de 
wachtgeldverplichting waarvoor extra middelen aan de voorziening zijn 
toegevoegd leidt dit tot een nadeel van € 683.000.

Naast de reeds positief bijgestelde verwachting voor vergunningsinkomsten is 
het resultaat eind 2020 gunstig beïnvloed door het afgegeven van twee 
vergunningen voor grote projecten. Dit resulteert in een voordeel van € 1,1 
miljoen.

Als gevolg van de coronacrisis is rekening gehouden met een hoger bedrag aan 
kwijtscheldingen. In 2020 zijn de uitgaven vrijwel gelijk aan die van 2019 
waardoor een voordeel ontstaat.

De voorziening dubieuze debiteuren is dit jaar hoger door enerzijds effecten 
van de coronacrisis, anderzijds vormt een lopend bezwaar op opgelegde 
bouwleges 2018 en het om deze reden niet betalen van deze vordering een 
reden voor verhoging van de voorziening.

Als gevolg van de lagere parkeeropbrengsten is er voor 2020 minder VPB 
verschuldigd.
Van het Rijk wordt nog € 2,35 miljoen aan coronacompensatie voor 2020 
verwacht. De werkelijke compensatie wordt pas in 2021 bekend. Omdat de 
exacte verdeling per gemeente nog niet nauwkeurig berekend kan worden, is 
het niet toegestaan deze extra compensatie als bate te verantwoorden in de 
jaarrekening 2020.

Voordeel op de algemene uitkering door extra baten vanuit de 
septembercirculaire en decembercirculaire gecombineerd met actualisaties 
vanuit het Rijk. Een deel van deze extra baten is bestemd voor specifieke 
beleidsterreinen in 2021 en wordt in de aanvraag voor het 
bestemmingsresultaat opgenomen.

Analyse definitieve begroting - rekening 

Parkeren

Deloitte Acco 
Voor identifj^ 
Behorertdifiy
d.d. 2^1120;

De realisatie van de Raaks fietsparkeergarage heeft vertraging opgelopen. Voor 
2020 waren al wel kosten geraamd voor de exploitatie van de parkeergarage. 
Omdat de parkeergarage nog niet open is ontstaat een voordeel. Samen met de 
uitkering voor brandschade in deze garage levert dat een voordeel van 
€469.000 op.

Als gevolg van de coronacrisis zijn de baten voor parkeren en parkeerboetes 
naar beneden aangepast. Eind 2020 bleek de daling minder dan verwacht, 
samen met de lagere kosten levert dit een voordeel van €461.000 op. 

Niet alle onderhoudskosten kunnen worden onttrokken aan de reserve. De 
kosten van extra maatregelen vanuit huurderswensen wordt verrekend in de 
huur of servicekosten.

Vanwege latere oplevering zijn de huurbaten vanuit Kruisweg 18-20 en het 
Dolhuys lager dan begroot (samen € 103.000). Daarnaast is sprake van diverse 
kleine verschillen ten opzichte van de begrote huurbaten.

Compensatie zwembaden en ijsbaan door aanvullende kwijtschelding van de 
huur 2020.
Voordeel inzake legesinkomsten. Als gevolg van de coronacrisis zijn de baten 
van leges inzake burgeraangelegenheden bijgesteld. Aan het einde van het jaar 
blijkt deze bijstelling te groot te zijn geweest en ontstaat een voordeel van 
€ 288.000. In 2020 is een lichte daling te zien ten opzichte van 2019 in de 
uitgegeven reisdocumenten, rijbewijzen en huwelijksaktes. Het aantal 
aanvragen inzake naturalisatie en het aantal parkeervergunningen is gestegen 
in 2020.
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Op basis van wat nu bekend is, is hieronder de verwachte ontwikkeling van de algemene reserve 
voor de komende jaren weergegeven:

Er zijn werkzaamheden verricht voor derde partijen. Deze inkomsten waren niet 
begroot, maar zijn wel in rekening gebracht bij de derde partij. Het gaat hier 
onder andere om vergoedingen vanuit de VNG, gemeente Haarlemmermeer en 
Amsterdam en voor het RIEC.

Diverse afwijkingen kleiner dan € 250.000.

Ontwikkelingen van de algemene reserve in 2020
De algemene reserve dient als buffer voor het opvangen van uitgaven die incidenteel en onvoorzien, 
maar wel noodzakelijk zijn. In paragraaf 3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt hier 
nader op ingegaan.

Algemene reserve
De algemene reserve is in 2020 met € 6,5 miljoen afgenomen. De oorzaak hiervan is:

• Toevoeging rekeningresultaat 2019 van € 1 miljoen;
• Dotaties door genomen besluiten van totaal 16,1 miljoen; Voornaamste dotatie betreft het 

saldo van de meerjarenbegroting (€ 3,9 miljoen);
• Onttrekkingen door genomen besluiten van totaal € 23,6 miljoen. Belangrijkste 

onttrekkingen vormen de voormalige reserve sociaal domein (netto effect € 6,4 miljoen) en 
het saldo beschermd wonen (€ 4,4 miljoen).

Analyse definitieve begroting - rekening

Overhead

Deloitte Acco
Voor identifj^i
Behorepd-
d.d. 2*^111



2024 2025Algemene reserve 2020 2022 20232021

Stand per 1-1 -29.533 v -30.546 v -33.169 v -35.169 v-37.132 v -30.578 v

Saldi meerjarenbegroting -1.146 v-3.906 v -2.691 v

Voormalig reserve Sociaal domein -9.204 v -1.303 v

Vrijval urban agenda -120 v

Dotatie t.b.v. ratio weerstandsvermogen -2.000 v -4.000 v -2.000 v -2.000 v

Resultaat Jaarrekening 2019* -1.892 v

Afboeking MVA via reserve schuldbeheersing -2.083 v

(Voorgenomen) dotaties -2.000 v 0 v-17.086 v -3.423 v -6.691 v -3.146 v

Uit resultaat Jaarrekening 2019:

-Diverse voorstellen 3.008 n

4.398 n

Bestemming resultaat 2018 (Kadernota 2019) 50 n50 n 521 n 50 n

Saldi meerjarenbegroting 423 n 3.897 n 5.000 n

Versterking inkoopfunctie 50 n60 n

Voormalig reserve Sociaal domein 15.701 n 627 n 473 n

0 n(Voorgenomen) onttrekkingen 23.640 n 4.468 n 5.677 n 523 n 0 n

-30.546 v -33.169 v -35.169 v -35.169 vStand per 31-12 -30.578 v -29.533 v
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Voor de Bestuursrapportage 2020 is een nieuwe prognose voor de uitgaven 2020 gemaakt. Op dat 
moment werd duidelijk dat er vrijwel geen sprake was van vraaguitval en uitgestelde zorg. Die 
ontwikkeling had een forse impact op de verwachte uitgaven in 2020. In de Bestuursrapportage 2020 
zijn de budgetten Wmo en Jeugd flink naar boven bijgesteld.

De trend van toenemende volumes bij zowel Wmo als Jeugd heeft zich in 2020 voortgezet. Die trend 
is ook in de Voortgangsrapportage 2020 en Kaderbrief 2021 is die trend in een groeiscenario 
zichtbaar gemaakt. Voor 2020 is uitgegaan van beperkte groei, doordat gerekend werd op 
vraaguitval als gevolg van het coronacrisis. De raming voor de uitgaven Wmo is met € 3,6 miljoen 
naar boven bijgesteld, inclusief een taakstelling van € 220.000. De raming Jeugd is met € 272.000 
naar boven bijgesteld, inclusief een taakstelling van € 1,6 miljoen, waarvoor budgetplafonds zijn 
vastgesteld.

Ontwikkelingen sociaal domein
Financiële verantwoording 2020
De uitgaven in het sociaal domein hebben in 2020 een grote fluctuatie vertoont. De impact van de 
coronacrisis op de zorgvraag en het zorggebruik op de verschillende producten is daar onmiskenbaar 
een belangrijke oorzaak van. Zorgaanbieders zijn in de periode maart-juni 2020 gecompenseerd voor 
omzetverlies als gevolg van de coronacrisis. Dit wel onder de voorwaarde dat zorg zoveel mogelijk op 
alternatieve wijze doorgeleverd zou worden. Dat is veel aanbieders gelukt, waardoor het (financiële) 
effect van vraaguitval beperkt is gebleven; tegen de landelijke en eigen verwachtingen in.

* Resultaat 2019 is -2.238 v + 346 n t.g.v. reserve Beheer en onderhoud = -1.892 v 

Rekeningresultaat 2019 resterend saldo in algemene reserve: -967 v

Deloitte Acco
Voor identitó 
Behorerjdd’ffy 
d.d.
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Bij de Wmo was voornamelijk sprake van groei bij de voorzieningen Huishoudelijke Ondersteuning, 
individuele begeleiding en de woonvoorzieningen. In totaal is de begroting met € 3,3 miljoen 
bijgcstcld.

Uit de jaarrekening komt het volgende financiële beeld naar voren. Voor de Wmo is er, ten opzichte 
van de bijgestelde begroting (€ 6,9 miljoen), een voordeel van bijna € 2 miljoen. Op alle producten 
Wmo is sprake van onderbesteding (wel ten opzichte van de flink bijgestelde begroting). De tweede 
golf en lockdown hebben daar onmiskenbaar een belangrijk aandeel in. Ook vallen de lasten voor de 
omzetgaranties in de periode maart-juni mee, juist omdat veel zorg in die periode is doorgeleverd. En 
tenslotte lijkt er in de laatste maanden van 2020 sprake te zijn van een lichte afvlakking van de 
instroom, dat zou ook verband kunnen houden met de coronamaatregelen in dezelfde periode.

Tussen de aanbieders zijn overigens behoorlijke verschillen in het behalen van de plafonds. Een 
aantal aanbieders zat al snel aan het plafond. Dit waren met name aanbieders die ten opzichte van 
2019 (de peildatum voor het plafond) in het eerste en tweede kwartaal 2020 al een flinke groei 
hadden. Andere aanbieders zijn ruim binnen de plafonds gebleven. Daar waar overschrijding dreigde 
zijn gesprekken met de aanbieder gevoerd en waar nodig is toegestaan dat het plafond werd 
overschreden, met name om zorgcontinuïteit voor cliënten te garanderen.
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Na een halfjaar kan geconstateerd worden dat er naast de inhoudelijke beoordeling (is er zorg 
nodig?) meer aandacht voor de financiële beoordeling (is er financiële ruimte?) is gekomen bij de 
belangrijke verwijzers en aanbieders. Die aanpassing in de werkwijze heeft wel de nodige inzet van 
alle partijen gevraagd. Datzelfde geldt ook voor alle inspanningen om de uitgaven per aanbieder ten 
opzichte van het plafond te volgen en hierover in gesprek te gaan. Deze inzichten worden gebruikt 
om in 2021 meer scherpte in het toepassen van de plafonds aan te brengen.

De uitgaven Jeugd zijn vrijwel binnen de bijstelde begroting gebleven. Per saldo is er een voordeel 
van € 50.000. Het instellen van de budgetplafonds heeft effect gehad op de financiële uitkomst 2020. 
Na de bijstellingen in de Bestuursrapportage 2020 was de verwachting € 600.000 te besparen. Door 
het instellen van de plafonds is in directe zin ongeveer € 350.000 bespaard. De plafonds hadden ook 
indirecte effecten: de uitgaven voor de producten die medio 2020 opnieuw zijn aanbesteed zijn lager 
dan begroot en is er ook minder uitgegeven aan de lightcontracten.

Bij Jeugd was is ook geen sprake van een dip in het zorggebruik. Daarnaast is in september, mede op 
advies van de Jeugdautoriteit, besloten om, onder voorwaarden, lokale steun aan Kenter Jeugdhulp 
te verlenen. Eind 2020 is Kenter Jeugdhulp gestart met het terugbetalen van de openstaande 
voorschotten, waarmee invulling is gegeven aan de belangrijkste voorwaarde voor de lokale steun. 
De lokale steun betekende een eenmalig nadeel in 2020.
Tegelijkertijd is gerelateerd aan de steun aan Kenter, een deel van het ambulante aanbod opnieuw 
aanbesteed. De meerkosten hiervan zijn in de Bestuursrapportage 2020 op€ 1,6 miljoen geraamd. 
Tot slot zijn de opbrengsten van de maatregelen in 2020 met € 675.000 naar beneden bijgesteld op 
basis van betere inzichten en keuzes die zo min mogelijk schadelijke en kostenverhogende effecten 
hebben op de middellange- en lange termijn. In totaal een bijstelling met € 2,4 miljoen.

De uitgaven binnen het domein Opvang, wonen en herstel zijn nagenoeg binnen de begroting 
gebleven. De begroting Beschermd wonen is in 2020 naar beneden bijgesteld, de voordelen zijn 
conform afspraken aan de reserve Opvang, wonen en herstel gedoteerd. Uit die reserve zijn 
middelen onttrokken om het tekort op de Maatschappelijke opvang te dekken. Door alle aanvullende 
rijksmiddelen voor coronacrisis opvang daklozen zijn de uitgaven uiteindelijk binnen de begroting

Deloitte Acco 
Voor identifó
Behorerjd^n/
d.d. 2<julL2Ó:
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Per saldo is er in 2020 sprake van een toename van de reserve Opvang, wonen en herstel. De stand 
ultimo 2020 bedraagt € 13,2 miljoen. Voldoende buffer die ook het mogelijk maakt om de 
voorgenomen onttrekking van € 3,0 miljoen, zoals opgenomen in de Begroting 2021 te effectueren. 
Een voorstel hiervoor zal onderdeel zijn van de Kadernota 2022/Voortgangsrapportage 2021.

Conclusie: uit het overzicht Incidentele baten en lasten in hoofdstuk 4.4 blijkt dat in 2020 de 
structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten (een minteken in het overzicht betekent meer 
baten dan lasten). Voor 2020 zijn de gerealiseerde structurele baten € 7,4 miljoen hoger dan de 
gerealiseerde lasten. Er is dus sprake van structureel evenwicht in 2020.

De GR Paswerk heeft met alle (landelijke) steunmaatregelen de nadelen in 2020 beperkt kunnen 
houden. Binnen de bestaande afspraken zal de GR Paswerk het financiële tekort zelf dekken, een 
aanvullende gemeentelijke bijdrage is dus niet nodig. Eind december 2020 heeft de Belastingdienst 
een uitspraak gedaan over de BTW op inkoop van re-integratie. De gemeente is niet BTW-plichtig, de 
teveel betaalde BTW is ook terugbetaald, een incidentele meevaller van € 0,9 miljoen.

Bestemming rekening resultaat
Het rekeningresultaat 2020 bedraagt € 6 miljoen positief.
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Het saldo op de BUIG is € 1,7 miljoen voordelig. In de Decemberrapportage 2020 werd een voordeel 
van € 1,1 miljoen verwacht. Het grotere voordeel wordt vrijwel volledig veroorzaakt door een lagere 
instroom in de BUIG. De Tozo regeling als 'voorliggende voorziening' is daarop van grote invloed 
(geweest).

Analyse incidentele en structurele baten en lasten
Het overzicht van incidentele lasten en baten wordt opgesteld om te kunnen bepalen of er een 
structureel evenwicht is. Als structurele lasten gedekt zijn door structurele baten, is sprake van 
structureel evenwicht. Hiervoor is het van belang dat eenduidig en duidelijk uit de jaarrekening blijkt 
welke baten en lasten structureel van aard zijn en welke incidenteel. Het structureel exploitatiesaldo 
wordt bepaald door het exploitatiesaldo te zuiveren van incidentele baten en lasten. Het overzicht 
van de incidentele baten en lasten en van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de 
reserves zijn hierbij belangrijke documenten.

Op verzoek van zowel de provincie Noord-Holland als toezichthouder als de rekenkamercommissie is 
een overzicht opgesteld waarin in één oogopslag de structurele lasten en baten per programma en 
per jaar zijn af te lezen. De basis wordt gevormd door de totale lasten en baten per programma. 
Vervolgens worden de incidentele lasten en baten, waaronder toevoegingen en onttrekkingen aan 
reserves, hierop in mindering gebracht, waardoor de structurele lasten en baten resteren. De 
incidentele baten en lasten worden volgens een deugdelijk en consequente gedragslijn bepaald met 
in acht name van de voorschriften voor een aantal specifieke posten en voorbeelden vanuit het BBV. 
Daarnaast vindt de bepaling plaats op basis van cijferbeoordelingen, analyses op de verschillen ten 
opzichte van begroting en voorgaande jaren en begrotingswijzigingen. De incidentele lasten en baten 
worden afzonderlijk per programma vermeld, hierbij is een materialiteitsgrens gehanteerd van 
€ 250.000.

Deloitte Accoi 
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Bestemmingsvoorstel Jaarrekening 2020

Resultaat -5.911 v

78 n

153 n

203 nTransformatieplan Jeugd Zuid-Kennemerland € 203.000
198 nRegionale aanpak arbeidsmarkt en Haarlems addendum doe-agenda arbeidsmarkt
199 n

108 n

90 nProgramma Transformatie Sociaal Domein

172 nDuurzaamheidsprogramma
237 nBudgetoverheveling SOR
124 nOverheveling fietsgelden
150 nBudgetoverheveling Omgevingswet
70 nDorpshuis Spaarndam
73 n

100 n

920 n

404 nUitvoer regionale aanpak arbeidsmarkt Zuid-Kennemerland en IJmond 2020-2022

3.279 n

Resterend saldo -2.632 v

Bestemming rekeningresultaat:
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1. Wet Educatie en Beroepsonderwijs, Laaggeletterdheid € 78.000
De gemeente Haarlem coördineert voor de regio taken en activiteiten voor de Wet Educatie en 
beroepsonderwijs (WEB). Voor de uitvoering van deze taken wordt gewerkt met een regulier WEB- 
budget. Naast dit reguliere budget is medio 2020 eenmalig extra budget van € 129.000 beschikbaar 
gesteld door het Rijk, voor het onderdeel laaggeletterdheid. Een deel van het budget is benut maar 
er resteert nog € 78.000. Om de regionale taken in 2021 voort te kunnen zetten, wordt daarom 
voorgesteld het restant budget van € 78.000 over te hevelen naar 2021.

2. Leerwerktrajecten Perspectief € 153.000
Het voorstel om het resterende budget op Perspectief van € 153.000 in totaal naar 2021 door te 
schuiven is gebaseerd op het volgende: voor 2021 - 2027 wordt zo spoedig mogelijk door de 
contactgemeente (i.s.m. Perspectief) in 2021 een ESF-subsidie aanvraag ingediend voor de 
aanvullende financiering leerwerktrajecten Perspectief. Aangezien vooraf niet zeker is of het 
gevraagde bedrag (van € 300.000) aan ESP geheel wordt toegekend en het Leerplein vooraf deels 
moet financieren aan Perspectief, loopt het Leerplein een risico in 2021. Bovendien zijn de liquide 
middelen niet vooraf beschikbaar bij het Leerplein, terwijl Perspectief wel over dit budget voor de 
uitvoering moet kunnen beschikken.
Achteraf kan blijken dat ESF volledig wordt toegekend, ofwel dat de regiogemeenten volgens 
afspraak het hogere bedrag per traject moeten betalen, indien ESF niet of niet geheel wordt 
toegekend. Deze overheveling dient daarom ter dekking van dit risico.

Wet Educatie en Beroepsonderwijs, Laaggeletterdheid 

Leerwerktrajecten Perspectief

Regio Aanpak Huiselijk Geweld

Maatschappelijke en Sociale Participatie

RI&E-budget

Informatieveiligheid en privacy

Extra Middelen Regionale aanpak arbeidsmarkt Zuid-Kennemerland en IJmond 2020-2022 en het
Haarlems addendum doe-agenda arbeidsmarkt
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7. Programma Transformatie Sociaal Domein € 89.500
Een deel van geplande personele inzet voor het Programma Transformatie Sociaal Domein is door de 
uitbraak van coronacrisis tijdelijk ingezet op andere projecten zoals het Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers ('TOZO') project. Hierdoor hebben niet alle projecten 
voor het Programma Transformatie Sociaal Domein volgens planning plaats kunnen vinden en zijn de 
kosten incidenteel lager uitgevallen. Voor zowel Jeugd als Wmo is in 2020 het inkooptraject gestart 
gericht op contractering in 2022. Het betreft hier een omvangrijk en complex inkoopproces, voor 
jeugd is deze bovendien regionaal wat veel ambtelijke en bestuurlijke afstemming vraagt. De 
voorbereidingen voor deze inkoop lopen door in 2021 en brengen kosten met zich mee die niet zijn 
voorzien. Voor het resterende saldo 2020 van € 89.500 wordt daarom resultaatbestemming 
aangevraagd.

3. Transformatieplan Jeugd Zuid-Kennemerland € 203.000
Het budget voor het Transformatieplan Jeugd Zuid-Kennemerland (TPJ) is € 471.000 per jaar voor de 
periode 2019-2021. De gemeente Haarlem regisseert en coördineert de regionale activiteiten voor 
de deelnemende gemeenten. Na regionale en interne verrekeningen is een bedrag van € 203.000 
niet besteed. De activiteiten die reeds in 2020 zijn gestart lopen door in 2021 en zijn middelen nodig 
voor de ondersteuning verwerving, de Ontwikkeling Regionaal Expertteam (RET), complexe 
scheidingen, toekomstplan en pleegzorg, een huis voor Noordje, impuls voor de afbouw jeugdzorg en 
wensen ten behoeve van de kostenbeheersmaatregelen jeugdzorg. Het voorstel is om het in 2020 
niet bestede bedrag van € 203.000 over te hevelen naar 2021.

4. Incidentele middelen Regionale aanpak arbeidsmarkt Zuid-Kennemerland en IJmond 2020-2022 en 
het Haarlems addendum doe-agenda arbeidsmarkt € 198.000
Bij de decemberrapportage is er incidenteel € 215.000 beschikbaar gesteld voor 2020 ter dekking van 
acties uit het sociaal plan. Het in 2020 incidenteel beschikbare budget is niet volledig uitgegeven 
maar is in lijn met het sociaal plan wel volgend jaar nog nodig. Eind 2020 is gestart met het actief 
benaderen van kleine ondernemers en hen indien gewenst te helpen bij herscholing, omscholing of 
re-integratie naar regulier werk. Een flink deel van de inzet en facturatie volgt echter nog in 2021 en 
zal grotendeels dan gefactureerd worden. Kortom, de prestaties vindt grotendeels volgend jaar 
plaats. Voorstel om resterend bedrag van € 198.000 te bestemmen voor 2021.

5. Regio Aanpak Huiselijk Geweld € 199.000
In de Decembercirculaire 2020 is € 199.000 aan extra middelen voor vrouwenopvang 2020 
binnengekomen. Deze middelen waren te laat beschikbaar om nog in 2020 te besteden, maar zullen 
in 2021 aangewend worden voor Het Centrum seksueel Geweld Noord-Holland (CSG) dat te kampen 
heeft met een flink aantal stijgende meldingen en adviezen en aan (de actie- agenda) Schadelijke 
Praktijken om schadelijke praktijken (als eer-gerelateerd geweld, gedwongen huwelijken en 
vrouwelijke genitale verminking) in de regio eerder en beter in beeld te krijgen en (duurzaam) op te 
lossen. Deze doelen passen binnen de bestedingsrichtlijnen van de extra middelen en daarom wordt 
er een resultaatbestemming voor deze middelen aangevraagd.

6. Maatschappelijke en Sociale Participatie € 107.500
Het Rijk heeft in 2020 financiële middelen ter beschikking gesteld aan de gemeente Haarlem voor het 
project Koplopergemeente Cliëntondersteuning. Het totale bedrag van € 161.500 is door Haarlem als 
subsidie verstrekt aan de maatschappelijke organisatie MEE-de Wering voor de uitvoering van dit 
project. Het project heeft inmiddels een planning met activiteiten tot en met eind 2021. Van het 
totale bedrag van € 161.500 is € 107.500 nodig voor 2021 en daarom wordt hier een 
resultaatbestemming voor aangevraagd.
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Bij de implementatie van de maatregelen uit de risico-inventarisatie & -evaluatie (Rl & E 
maatregelen) is soms meer technisch onderzoek nodig dan vooraf ingeschat kan worden Verder is er 
ook gezocht naar mogelijkheden om de maatregelen te combineren met het werk aan het groot

9. Budgetoverheveling SOR € 237.000
De uitvoering van de Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR) kent een onderbesteding van € 237.000 
in de exploitatie. Projecten zijn op hoofdlijnen beschreven en concretisering van maatregelen kost 
meer tijd dan verwacht. Daarnaast vragen sommige maatregelen om een nieuwe uitwerking die wel 
tot het gewenste effect leidt en is door de coronacrisis het samenwerken minder effectief dan 
voorheen. Om deze redenen wordt gevraagd om budget van € 237.000 over te hevelen naar 2021 
zodat deze ingezet kunnen worden binnen de aangepaste UVP SOR (voor onder andere bereikbare 
steden en Gedempte Oostersingelgracht).

13. Onderzoek Havenkantoor en Rl & E maatregelen Havendienst € 73.000
Het onderzoek naar het nieuwe Havenkantoor heeft vertraging opgelopen door onder meer het 
uitstel van de besluitvorming over bedienvorm van de bruggen. Dit besluit is in februari 2021 door de 
gemeenteraad genomen. De keuze voor het op afstand bedienen van de bruggen buiten het centrum 
heeft invloed op vereisten die aan het Havenkantoor worden gesteld. Het onderzoek is inmiddels 
gestart en zal in 2021 worden afgerond (kosten € 46.000).

12. Dorpshuis Spaarndam € 70.000
De bijdrage aan het Dorpshuis Spaarndam betreft een bestuurlijke toezegging en was voorzien in
2020. Het Dorpshuis komt echter pas gereed in 2021. Voorgesteld wordt het bedrag van € 70.000 via 
resultaatbestemming over te hevelen naar 2021.

11. Budgetoverheveling Omgevingswet € 150.000
Mede door de coronacrisis loopt de planning voor de Omgevingsvisie vertraging op. Hierdoor wordt 
de Omgevingseffectrapportage pas in het eerste kwartaal 2021 opgeleverd. Ook de verplichte toets 
door de commissie MER vindt hierdoor niet eind 2020 maar in het eerste kwartaal van 2021 plaats. 
De pandemie en het complexe digitaliseringsopgave leiden tot vertraging in de aanschaf van een 
nieuwe applicatie Omgevingsplan. Inmiddels zijn afspraken met de leverancier gemaakt over deze 
applicatie. Het voorstel is om de € 150.000 van de onderbesteding op het programmabudget 
Omgevingswet uit 2020 over te hevelen naar 2021.

8. Duurzaamheidsprogramma € 172.000
In het voorjaar van 2020 werd Nederland getroffen door de coronacrisis, met enorme gevolgen voor 
de samenleving. Dit heeft doorgewerkt op de voortgang van het Duurzaamheidsprogramma, met 
name op de activiteiten en projecten die samen met bewoners, instellingen en ondernemers waren 
gepland. Vanwege de coronacrisis heeft het participatieproces en het voorbereiden van de plannen 
van de Haarlemse transitievisie warmte vertraging opgelopen. De werkzaamheden kunnen en zullen 
in 2021 worden uitgevoerd. Het gaat hierbij om het ZonneWarmteNet in het Ramplaankwartier, het 
warmtenet in Schalkwijk en de Waarderpolder. Voorgesteld wordt om de hiervoor bestemde 
middelen a €172.000 als resultaatbestemming op te nemen voor 2021.

10. Overheveling fietsgelden € 124.000
In 2020 was voor de verruiming van de openingstijden van de Botermarktstalling een post 
opgenomen in Actieplan Fiets 2020-2022. Door de coronacrisis en de sluiting van de stalling wegens 
brandgevaar wordt deze verruiming niet uitgevoerd. Het verzoek is om het resterende bedrag over te 
hevelen naar 2021 zodat het kan worden ingezet voor intensivering op de fietsprojecten die in 
actieplan fiets zijn opgenomen, zoals de voortzetting van de pilot Groenplek & Fietsrek in 2021.
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14. Informatieveiligheid € 100.000
Voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens is de norm NTA7516 ontwikkeld. Onder andere 
de Wet Verplichte GGZ gaat uit van deze norm. De verwachting is dat deze norm de komende jaren 
meer en meer het uitgangspunt gaat zijn, waarbij het Sociaal Domein als eerste met verplichtingen 
(die al zijn begonnen met de WVGGZ) geconfronteerd wordt. Hierbij gaat het ook om massale 
processen. De norm richt zich niet alleen op techniek, maar ook op de organisatie. Haarlem voldoet 
op dit moment niet aan deze norm, en de complete implementatie ervan kan een omvangrijk traject 
betekenen.
Vanuit het resterende inhuurbudget van 2020 is het voorstel om door middel van externe inhuur in 
2021 de Gap-analyse ten opzichte van de huidige situatie op te gaan leveren en een stappenplan en 
mogelijke faseringen voor de invoering. Voorgesteld wordt om van het resterende inhuurbudget in
2020 € 100.000 over te hevelen naar 2021 voor de uitvoering van deze werkzaamheden.

15. Extra Middelen Regionale aanpak arbeidsmarkt Zuid-Kennemerland en IJmond 2020-2022 en 
het Haarlems addendum doe-agenda arbeidsmarkt € 920.000
In de decemberrapportage is er incidenteel geld beschikbaar gesteld voor de uitvoer van het sociaal 
plan 2020 en is aangekondigd dat er nog extra middelen nodig zijn voor de uitvoer van dit plan in 
2021 en verder. Er is toen gewezen op een eventuele extra meevaller op de BUIG in 2020 die zou 
kunnen dienen ter dekking. De extra meevaller op de BUIG heeft zich voorgedaan, maar daarnaast 
heeft er ook een incidentele meevaller plaatsgevonden in het beleidsveld werk die logischer is om 
aan te spreken ter dekking van re-integratie activiteiten in 2021 en verder. Het voordeel is ontstaan 
n.a.v. een uitspraak van de Hoge Raad over btw-compensatie op re-integratie activiteiten. Hierop is 
een verzoek ingediend om extra compensatie van BTW bij het btw-compensatiefonds over de jaren 
2015 t/m 2019. Dit verzoek is in november gehonoreerd. Dit voordeel van € 920.000 is als negatieve 
last verwerkt in de exploitatie 2020. Het voorstel is om dit voordeel toe te voegen aan de reserve 
corona steunmaatregelen en te oormerken ter dekking van de uitvoer aanpak arbeidsmarkt Zuid- 
Kennemerland en IJmond 2020-2022 en het Haarlems addendum doe-agenda arbeidsmarkt.

onderhoud van de betreffende bruggen. Deze fase is nu afgerond, maar hierdoor worden enkele 
maatregelen gepland waren in 2020 nu in 2021 uitgevoerd (kosten € 27.000). Voorstel is hiervoor in 
totaal een resultaat bestemming op te nemen voor € 73.000 (€ 46.000 + € 27.000).

16. Uitvoer regionale aanpak arbeidsmarkt Zuid-Kennemerland en IJmond 2020-2022
In 2020 is de regionale aanpak arbeidsmarkt Zuid-Kennemerland en IJmond 2020-2022 vastgesteld. 
Hierin zitten zowel regionale als lokale elementen van coronasteunmaatregelen.
De Regionale aanpak arbeidsmarkt Zuid-Kennemerland en IJmond 2020-2022 vormt het kader ten 
aanzien van de regionale arbeidsmarkt. Vanuit de hieraan gekoppelde regionale doe-agenda ligt de 
urgentie en focus in de eerste helft van 2021 op de volgende corona steunmaatregelen:

• Het inrichten van een regionaal mobiliteitsteam voor aanvullende crisisdienstverlening aan 
werkenden en werkzoekenden bij het vinden van ander en nieuw werk;
Een om- en bijscholingscurriculum voor werkenden en werkzoekenden in samenwerking met 
het onderwijs;
Dienstverlening aan zelfstandig ondernemers door ondersteuning in ondernemerschap of re- 
integratie naar ander werk in loondienst;
De coördinatie van de regionale aanpak van jeugdwerkloosheid;
Het ondersteunen naar werk van kwetsbare schoolverlaters uit het mbo en het 
ondersteunen naar werk van voortijdig schoolverlaters;
Het opzetten van trajecten naar werk binnen sectoren die ook tijdens de coronacrisis kansrijk 
zijn;
Blijvende focus op kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.
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Bestemming resterend rekeningresultaat
Het resterende rekeningsaldo zal worden toegevoegd aan de reserves. Conform de bestendige 
gedragslijn wordt de bestemming van het rekeningresultaat besproken bij de kadernota. Het college 
neemt een voorstel in de kadernota op.

Het is goed om te zien dat de Haarlemse samenleving veerkrachtig en flexibel is. Nieuwe initiatieven 
kwamen van de grond om de beperkingen en de negatieve gevolgen van de coronamaatregelen te 
verlichten. Bestuur en organisatie hebben de schouders er onder gezet en met veel inzet en met 
noodsteun ook veel gedaan om de gevolgen van de crisis te beperken en inwoners, ondernemers en 
organisaties te ondersteunen. Er is ook al een eerste inventarisatie gemaakt van maatregelen die de 
gemeente kan nemen om de gevolgen op de langere termijn, als de crisis en de noodsteun 
verminderen, te beperken en economisch herstel te bevorderen (2020/848465).

Bovenstaande wordt gedekt vanuit regionale middelen vanuit het landelijke sociaal steunpakket uit 
de decembercirculaire 2020 en het project Perspectief op Werk. Vanuit de Decembercirculaire 2020 
ontvangt Haarlem voor de arbeidsmarktregio voor 2020 € 404.000 extra middelen voor de 
arbeidsmarktregio. Omdat de middelen bedoeld zijn voor de regio heeft de compensatie geen effect 
voor de algemene middelen van Haarlem. Voorgesteld wordt om deze middelen uit de
Decembercirculaire 2020 (€ 404.000) over te hevelen naar 2021 voor de uitvoering van deze 
werkzaamheden.
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Inleiding
Door de uitbraak van de coronacrisis in het eerste kwartaal van 2020 is dit jaar heel anders verlopen 
dan kon worden voorzien. De gezondheidscrisis leidde tot een veelheid aan maatregelen die de 
gezondheid van de Haarlemmers moesten beschermen en druk op de zorg beheersbaar moest 
houden. Dit had grote consequenties voor de Haarlemse samenleving. Sociaal, cultureel, in het 
onderwijs, economisch, op alle terreinen waren de gevolgen ingrijpend. Ondernemingen werden in 
hun bestaan bedreigd. Haarlemmers verloren hun werk en inkomen, psychische problematiek en 
eenzaamheid, namen toe. Het leven van jongeren veranderde ingrijpend. Door de beperkende 
maatregelen was er voor iedereen veel minder ruimte voor ontspanning, recreatie en cultuur. Er 
waren ook grote gevolgen voor het bestuur en de organisatie. Het uitvoeren van landelijke en 
Haarlemse noodmaatregelen legde een heel groot beslag op de organisatie waarbij ook nog gewerkt 
moest worden vanuit huis. In deze verantwoording op de begroting 2020 komt de coronacrisis op 
veel plekken terug omdat op vele terreinen dat wat voorzien was anders of in mindere mate is 
uitgevoerd en bereikt. Maar gelukkig is ook veel uit de begroting wel uitgevoerd en is ook op 
onderdelen veel meer gedaan, bijvoorbeeld het steunen van ondernemers, toegankelijk te maken 
van de openbare ruimte, door veiligheid en handhaving, communicatie, zowel door Haarlem zelf als 
in regionale samenwerking.

Bij het opstellen van de Programmabegroting 2020 was niet te voorzien dat de wereld in 2020 te 
maken zou krijgen met een virus met zo'n grote impact op de samenleving. Bij de Voortgangs 
Bestuurs- en Decemberrapportage 2020 zijn de raad voorstellen voorgelegd over hoe om te gaan 
met de nieuwe werkelijkheid. Er zijn daarbij door de gemeente substantieel middelen uitgetrokken 
om de gevolgen van de coronacrisis voor ondernemers en instellingen in de basisinfrastructuur op te 
vangen. Ook zijn de eigen gemeentelijke budgetten waar nodig bijgesteld.
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en de gehanteerde uitgangspunten bij genomen en te nemen maatregelen, de inzet van de 
ambtelijke organisatie, de financiële effecten van de coronacrisis, de verwachtingen voor 2021 en 
verder en tot slot de lange termijn effecten van de coronacrisis voor de stad: op weg naar herstel.

Medio 2020 is het coördinatie- en adviesteam corona (CAT) ingesteld. Een interdisciplinair team zorgt 
voor strategisch advies aan directie en overige onderdelen van de organisatie. Het CAT inventariseert
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De gemeenteraad is middels de P&C documenten geïnformeerd over de steunmaatregelen. In 
aanvulling op de informatie uit de P&C documenten is in 2020 een tweetal informatienota's 
uitgebracht, specifiek over de situatie en maatregelen voor een aantal beleidsvelden als jeugd en 
sport (2020/289809) en economie en arbeidsmarkt (2020/511195).

1.3.2 Inzet van de ambtelijke organisatie
De coronacrisis heeft de gemeentelijke organisatie voor grote extra uitdagingen gesteld. Om de crisis 
effectief het hoofd te bieden, is half maart 2020 voor Haarlem (en Zandvoort) een crisisstructuur 
ingericht met een bestuurlijk kernteam dat snel en wendbaar bestuurlijke besluitvorming 
voorbereidde richting college en raad en zorgdroeg voor informatie naar inwoners, ondernemers en 
partners. Het bestuurlijk kernteam werd ondersteund door een ambtelijk centraal kernteam dat op 
zijn beurt door kernteams werd geadviseerd.
Gedurende het jaar bleek de werkwijze met kernteams goed te werken qua wendbaarheid en 
besluitvaardigheid. Bovendien bleek de knip tussen 'coronagerelateerde' en 'reguliere'vraagstukken 
steeds moeilijkerte leggen. Besloten is de ambtelijke kernteams om te vormen tot netwerkteams 
waarin zowel coronagerelateerde vraagstukken als afstemming voor reguliere zaken plaatsvindt. Het 
centraal ambtelijk kernteam is bij het directieteam belegd.

1.3.1 De korte termijn effecten van coronacrisis en de gehanteerde uitgangspunten
Snel na het uitbreken van de coronacrisis bleek dat de continuïteit en liquiditeit in gevaar kan komen 
van instellingen en organisaties die deel uitmaken van de basisinfrastructuur van de gemeente op de 
terreinen van welzijn, sport, cultuur en evenementen zonder aanvullende steunmaatregelen. Bij de 
Voortgangsrapportage 2020 is een omvangrijk pakket maatregelen aan de gemeenteraad 
voorgelegd. Gaandeweg zijn in 2020 op basis van actuele informatie bijstellingen in dit 
maatregelenpakket doorgevoerd. Geconstateerd kan worden dat er eind 2020 geen instellingen uit 
de basisinfrastructuur zijn omgevallen. De noodsteun heeft dus gewerkt. Ook ondernemers zijn 
ondersteund door het versoepelen van betaling van lokale lasten en de gemeente heeft energie 
gestoken in ondersteuning van kleine ondernemers naar regulier werk door herscholing, omscholing 
of re-integratie van kleine ondernemers. Daarnaast is het gemeenteloket veelvuldig bezocht door en 
voor ondernemers die gebruik moeten maken van de steunregelingen van het Rijk als de Tijdelijke 
overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Als overheid dicht op de burgers en 
bedrijven kreeg de gemeente ook veel concrete vragen te verwerken. De gemeente was vraagbaak 
maar zorgde er bijvoorbeeld ook voor dat er toiletfaciliteiten in de binnenstad zijn gerealiseerd toen 
de horeca dicht ging. Er zijn in 2020 veel concrete coronamaatregelen genomen.

Bij de Voortgangsrapportage 2020 zijn de uitgangspunten voor de noodsteunmaatregelen 
geformuleerd. Belangrijk uitgangspunt was dat de gemeente aanvult op maatregelen van het Rijk en 
provincie en de maatregelen uitvoert waarvoor het Rijk geld beschikbaar stelt. Tevens zijn afspraken 
gemaakt over hoe er aan de gemeenteraad wordt gerapporteerd en wanneer steun plaatsvindt. De 
afspraken zijn in lijn met het budgetrecht van de raad doordat onttrekkingen aan de reserve 
steunmaatregelen expliciet aan de raad worden voorgelegd. Het college heeft met de afspraken 
echter ook de mogelijkheid gekregen om snel te kunnen handelen als de crisis dit noodzakelijk 
maakt.
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de korte en lange termijn effecten van de crisis en gaat daar waar nodig actief mee aan de slag of 
adviseert over de aanpak. Het team heeft voorbereidingen getroffen op de strategische uitwerking 
van een herstelpakket tot 2025. Op regionaal niveau wordt door adviseurs, gemeentesecretarissen 
en burgemeesters samengewerkt in een programmastructuur gericht op afstemming over 
crisisaanpak en toepassing van coronamaatregelen, als ook op de verkenning van mogelijkheden 
voor samenwerking tussen gemeenten voor herstel op economisch, sociaal en maatschappelijk vlak.

In juli 2020 is gestart met de Regionale Corona Impact Monitor die een beeld geeft van de 
coronacrisis in Haarlem en de regiogemeenten. In de loop van 2020 is deze monitor aangevuld door 
een monitor waarbij de focus op de gemeente Haarlem ligt in plaats van de regio. Daarnaast is het 
een verdieping op de regionale monitor en is een aantal nieuwe indicatoren toegevoegd. Hierbij gaat 
het onder andere om indicatoren op het gebied van cultuur, toerisme en vastgoed. De inzichten van 
de monitor kunnen houvast bieden om focus aan te brengen in het gemeentelijk beleid. Door de 
periodieke analyses houdt de gemeente Haarlem steeds de vinger aan de pols bij de 
maatschappelijke ontwikkelingen en is het mogelijk om hier adequaat op in te springen.

Vergelijking werkelijke uitgaven en inkomsten coronacrisis met ramingen
In de Voortgangs-, Bestuurs- en Decemberrapportage 2020 is de begroting aangepast voor corona- 
effecten. Daarbij zijn hogere uitgaven of lagere inkomsten gepresenteerd als budgettaire 
verslechteringen en hogere inkomsten of lagere uitgaven als verbeteringen. Er zijn extra uitgaven 
geprognotiseerd voor steunmaatregelen aan ondernemers en instellingen en is er voor een aantal 
inkomstenposten van de gemeente rekening gehouden met minder baten. In een aantal gevallen zijn 
ook budgetten van de eigen organisatie aangepast vanwege de coronacrisis. De kosten van de 
coronamaatregelen 2020 worden nagenoeg geheel gecompenseerd door het Rijk.

1.3.3 Financiële effecten van de coronacrisis: begroot versus realisatie
Inleiding
In de Voortgangsrapportage 2020 en de Bestuurs- en Decemberrapportage 2020 zijn 
begrotingsaanpassingen in verband met de coronacrisis aan de orde geweest. In deze paragraaf 
wordt op een rij gezet hoe de werkelijke uitgaven en inkomsten naar aanleiding van de coronacrisis 
zich verhouden tot de daarvoor begrote uitgaven en inkomsten.

Voor diverse gemeentelijke afdelingen betekende de coronacrisis vee! extra werk. Hierdoor nam de 
werkdruk van de organisatie zichtbaar toe tot soms onacceptabele niveaus. Door creatief met 
personele inzet te schuiven, was het mogelijk te doen wat nodig was voor de stad met de 
coronamaatregelen, zonder dat de reguliere werkzaamheden voor stad en bestuur teveel onder druk 
kwamen. Met creativiteit alleen vielen de extra werkzaamheden niet volledig op te vangen. Daarom 
zijn er bij de Decemberrapportage 2020 middelen ter beschikking gesteld om ervoor te zorgen dat de 
organisatie de vraag aan zou blijven kunnen. Al met al is de conclusie dat ondanks de coronacrisis 
veel gerealiseerd is en dat zowel in het fysiek domein als in het sociaal domein is ingespeeld op de 
nieuwe werkelijkheid. Niettemin is een aantal in de Programmabegroting 2020 geformuleerde 
doelstellingen, prestaties en effectindicatoren vanwege de coronacrisis niet gerealiseerd. Ter 
illustratie: logischerwijs konden vele fysieke activiteiten geen doorgang vinden. Hiervoor zijn in 
sommige gevallen digitale oplossingen gevonden en in andere situaties heeft dit tot uitstel geleid. 
Door de coronacrisis hebben sommige investeringen vertraging opgelopen. Zo is de uitvoeringsfase 
van projecten fietsparkeren doorgeschoven naar 2021. Ook sommige indicatoren zijn door de 
coronacrisis niet gehaald. Zo is de indicator die de spreiding van het toerisme aangeeft lager 
uitgevallen omdat verschillende hotels tijdelijk gesloten waren en er minder toeristen Haarlem 
bezochten. Voor specifieke informatie per beleidsveld over de realisatie van doelstellingen en 
prestaties: zie deel 2 Programmaverantwoording.
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De volgende begrotingsaanpassingen zijn als gevolg van de coronacrisis verwerkt:
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v v
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Met name in het sociaal domein doen zich substantiële voordelen voor (programma 2 en 3). Voor 
2020 is voor Wmo en Jeugd uitgegaan van beperkte groei, doordat gerekend werd op vraaguitval als 
gevolg van het coronacrisis. Voor de Bestuursrapportage 2020 is een nieuwe prognose voor de 
uitgaven 2020 gemaakt. Op dat moment werd duidelijk dat er vrijwel geen sprake was van 
vraaguitval en uitgestelde zorg. In de jaarrekening bleken er voordelen bij de producten binnen het

Bij de aanpassingen die in 2020 zijn gedaan vanwege de coronacrisis was de focus op 
steunmaatregelen en budgetten uit de gemeentebegroting die direct door de coronacrisis werden 
geraakt. De steunmaatregelen zoals die zijn verwoord in de Voortgangs-, Bestuurs- en 
Decemberrapportage zijn in grote lijnen volgens planning uitgevoerd. Waar er verschillen zijn bij de 
realisatie worden die in deze paragraaf toegelicht. Bij het opmaken van deze jaarrekening bleek dat 
zich met name bij de budgetten in het sociaal domein grote voordelen voordoen die met de 
coronacrisis te maken hebben, maar daaraan niet een op een te linken zijn (programma 2 en 3 voor 
per saldo € 2,8 miljoen). Met andere woorden: de coronacrisis speelt zeker mee, maar er kunnen ook 
andere verklaringen zijn waarom de jaarrekeningcijfers afwijken van de ramingen. Deze zogenaamde 
tweede orde effecten waren bij het opstellen van de notities over de steunmaatregelen niet (te) 
voorzien maar zijn voor het volledige inzicht wel in deze paragraaf benoemd. De tweede orde 
effecten spelen niet alleen in het sociaal domein maar ook bij bijvoorbeeld bij de parkeerinkomsten. 
Hoewel we weten dat er een verband is, kan achteraf niet één op één worden vastgesteld of het 
verschil tussen jaarrekeningcijfer en ramingen veroorzaakt wordt door de coronacrisis of door andere 
effecten.

Het totale geraamde effect van de coronacrisis op de gemeentebegroting bedroeg dus een nadeel 
van € 3,4 miljoen. Bij deze jaarrekening blijkt dat zich bij meerdere posten mee- en tegenvallers 
voordoen die coronagerelateerd zijn. In bijlage 6.5 van deze jaarstukken worden de belangrijkste 
verschillen tussen begroting en realisatie toegelicht. Per saldo was er sprake van corona gerelateerde 
financiële verbeteringen (minder lasten of hogere baten) van bijna € 5,5 miljoen en corona 
gerelateerde financiële verslechteringen (hogere lasten of lagere baten) van bijna € 2,3 miljoen. Per 
saldo blijkt het effect van de coronacrisis op de gemeentebudgetten € 3,2 miljoen (€ 5,5 miljoen -/- 
€ 2,3 miljoen) gunstiger dan was geraamd. Op basis van de realisatiecijfers over 2020 is te 
concluderen dat de coronacrisis per saldo een nadeel voor de algemene middelen betekent van ruim 
€ 0,2 miljoen, dit is inclusief eerste en tweede orde effecten. Samengevat:

1.114

2.916

Voortgangsrapportage

Bestuursrapportage

Verwachte extra coronacompensatie Rijk

Totaal begroot effect coronacrisis (incl. steunmaatregelen)

Verslechteringen / verbeteringen
Totaal begroot effect coronacrisis t/m decemberrapportage 
Verschil begroting versus Jaarrekening 2020
Totaal effect coronacrisis 2020 jaarrekening
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-9.793
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1.936 

-822 

-2.916
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Tenslotte is van belang te vermelden dat in de cijferopstelling de kosten van ureninzet van ambtelijke 
capaciteit voor de coronacrisis niet is meegenomen.

Naast voordelen in het sociaal domein doen zich ook voordelen voor op programma 5 (ruim € 0,5 
miljoen) en op programma 7 is sprake van lagere uitgaven door onder andere een coronagerelateerd 
belastingvoordeel en minder uitgaven voor kwijtscheldingen dan verwacht. Er is op programma 7 ook 
sprake van een substantieel nadeel van € 2,3 miljoen, omdat de coronacompensatie die van het Rijk 
over 2020 werd verwacht nog niet kan worden opgenomen in de Jaarrekening 2020. Omdat het 
exacte bedrag nog niet bekend is, mag de rijksbijdrage van de commissie BBV (stellige uitspraak) niet 
in de jaarrekening 2020 worden verwerkt. De verwachting is echter wel dat het coronacrisisnadeel, 
zoals dat in deze jaarrekening wordt gepresenteerd, van € 0,2 miljoen nadeel dan wordt 
gecompenseerd door de nog te ontvangen rijksbijdrage in 2021.

De € 0,2 miljoen nadeel moet wel worden gekoppeld aan de storting van € 3,6 miljoen in de reserve 
steunmaatregelen coronacrisis in 2020. Deze middelen zijn nog niet uitgegeven, maar beschikbaar 
voor uitgaven na 2020. Dit is deels gerelateerd aan 2020, dus met een na-ijleffect. De storting van 
€ 3,6 miljoen betreft voor € 2,6 miljoen gelabelde gelden voor uitvoeringskosten voor de Tozo 
regeling. Het vrij besteedbare deel van de reserve steunmaatregelen is, zoals ook vermeld in de 
Decemberrapportage 2020, derhalve € 1,0 miljoen (€ 3,6 miljoen -/- € 2,6 miljoen). Naast de reserve 
Steunmaatregelen corona is er in 2020 bij de Bestuursrapportage 2020 ook een reserve van € 3,0 
miljoen gevormd in verband met risico op nacalculatie-effecten in 2021 op de bijdragen van het Rijk. 
In 2021 is uit deze reserve weer € 1,0 miljoen opgenomen voor een sluitende begroting. Dus er is in 
2021 € 2,0 miljoen beschikbaar voor opvang van nacalculatie-effecten van de rijksbijdrage 2020 
inzake coronacrisis.

1.047
2.025

V
V

sociaal domein. Voor de Wmo geldt dat de tweede golf en lockdown daar onmiskenbaar een 
belangrijk aandeel in hebben. Voor verdere toelichting en verklaring zie de paragraaf Ontwikkelingen 
sociaal domein. Financiële verantwoording 2020. Voor wat betreft de voordelen in het sociaal 
domein moet worden bedacht dat alle zorgaanbieders tot 5 jaar na dato met een rekening kunnen 
komen. Dit is een financieel risico en kan het uiteindelijke beeld beïnvloeden en is een groter risico 
dan normaal vanwege effecten coronacrisis in de zorgsector.

V
V 
n
v

In bijlage 6.5 van deze jaarrekening is een toelichting opgenomen op de budget voor- en nadelen per 
beleidsveld. Hieronder staan ter informatie de belangrijkste verschillen die rechtstreeks worden 
veroorzaakt door de coronacrisis of coronagerelateerd zijn en die tezamen in grote lijnen het 
voordelige verschil van € 3,2 miljoen verklaren:

798
341
1.346
6.391

2.349
3.183

Programma
1. Maatschappelijke participatie
2. Ondersteuning en zorg
3. Werk en inkomen
4. Duurzame stedelijke ontwikkeling
5. Beheer en onderhoud
6. Burger, bestuur en veiligheid
7. Algemene dekkingsmiddelen
Totaal

-798 
-341 
1.003 
-3.208
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Programma 2 (tweede orde effect):
Minder kosten voor Wmo woonvoorzieningen, betreft mogelijk uitstel van zorg als gevolg van de 
coronacrisis (circa € 400.000 lagere kosten). Verder minder ritten collectief vervoer waardoor circa 
€ 250.000 minder werd besteed en minder kosten voor begeleiding door minder cliënten dagopvang 
vanwege de coronamaatregelen en door scherpere sturing op de toegang waardoor € 560.000 
minder is uitgegeven. De meerkosten van zorgaanbieders bedragen echter € 158.000.

Programma 6:
Leges burgerzaken (tweede orde effect): de baten van leges voor burgeraangelegenheden zijn door 
de coronacrisis verlaagd met € 260.000. Aan het einde van het jaar blijkt deze bijstelling te groot te 
zijn geweest en is er een voordeel van € 288.000 te melden op de legesinkomsten.

Programma 3:
Tweede orde effect: minder kosten voor herscholing, omscholing of re-integratie van kleine 
ondernemers naar regulier werk: in 2020 is gestart met het actief benaderen van kleine ondernemers 
om hen hulp aan te bieden. Van het in 2020 incidenteel beschikbare budget is in 2020 € 200.000 
minder uitgegeven. Een flink deel van de inzet en facturatie volgt nog in 2021 en zal grotendeels dan 
gefactureerd worden.
Tweede orde effect: minder kosten Wmo voor onderzoeken: vanwege de coronamaatregelen is 
besloten tot 1 januari 2021 geen Wmo onderzoeken te doen. Daarom zijn de inhuurgelden voor 
signaal- en risicogestuurd rechtmatigheidstoezicht in 2020 niet volledig ingezet, waardoor € 122.000 
minder aan kosten is gemaakt.
Tweede orde effect: minder kosten voor bijstand: door de verlenging van de Tozo en andere 
rijksmaatregelen bleef het aantal bijstandsgerechtigden gelijk, terwijl een stijging was begroot (met 
€ 964.000 minder kosten tot gevolg). Door Tozo steun viel ook de Bijstand voor zelfstandigen (BBZ) 
€ 241.000 lager uit.
Tozo: de totale kosten voor levensonderhoud en kapitaalverstrekking in het kader van de Tozo zijn 
€ 509.000 lager uitgevallen dan van te voren ingeschat kon worden. Aangezien het Rijk de kosten 
Tozo volledig vergoedt vallen de baten evenredig lager uit (nadeel € 509.000).
Tozo: het Rijk vergoedt de uitvoeringskosten Tozo door een vast bedrag beschikbaar te stellen per 
besluit op een aanvraag. Haarlem verzorgt de uitvoering van de Tozo voor Haarlem, Zandvoort en 
deels Beverwijk. Voor alle drie de gemeenten geldt dat de rijksvergoeding voor de uitvoeringskosten 
€ 665.000 hoger uitvallen dan geraamd omdat het aantal besluiten op Tozo-aanvragen uiteindelijk 
hoger is uitgevallen dan van te voren precies ingeschat kon worden.

Programma 5:
Parkeren (tweede orde effect) : doordat er minder is geparkeerd zijn de kosten, zoals de kosten van 
de belprovider, lager dan het budget. Het uitgavenbudget is tussentijds niet naar beneden bijgesteld 
zoals dat wel bij raming van de baten is gedaan voor een bedrag van € 194.000. Ook de baten zijn 
minder gedaald dan gedacht. Uiteindelijk is er toch meer van de parkeervoorzieningen gebruik 
gemaakt dan verwacht, waardoor € 169.000 meer inkomsten zijn ontvangen.
Voor de parkeerboetes is bij de Bestuursrapportage 2020 een bijstelling gedaan met lagere baten van 
€220.000. Aan het einde van het jaar 2020 is er een kleinere daling van de boetes dan verwacht. Dit 
levert een positief resultaat op van € 98.000.
Huurkwijtschelding: de begrote huurkwijtschelding voor zwembaden bleek niet nodig omdat hier al 
een landelijke regeling voor is, waardoor de uitgaven € 143.000 lager zijn.
Havendienst: de inkomsten bij pleziervaart zijn vergeleken met 2019 hoger uitgevallen dan de 
bijgestelde begroting. Het verwachte wegblijven van buitenlandse toeristen is goed gemaakt doordat 
veel Nederlanders gekozen hebben voor een vakantie in eigen land, waardoor € 194.000 meer 
inkomsten zijn ontvangen.
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(bedragen x € 1 miljoen)

Maatregel Toelichting

Totaal Cultuur n

0,42 0,18 n -0,24n

3,77 1,64 n -2,13n v

n

n
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1,15

0,54

Totaal Fysieke leefbaarheid 

Totaal Verbonden Partijen

Corona Impact Monitor: voor het opstellen van de Corona Impact Monitor is een bijdrage van 
€ 53.000 ontvangen vanuit de regiogemeenten.
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Effectuering steunmaatregelen 2020
In de Decemberrapportage 2020 is geschetst welke budgetten de gemeente per sector heeft 
vrijgemaakt om met steunmaatregelen de effecten van de coronacrisis op te vangen. Daarom wordt 
in aanvulling op de toelichting van de verschillen per (begrotings-)programma een overzicht 
opgenomen per categorie. De verschillen groter dan € 100.000 worden daarin kort toegelicht.

Totaal Sport

Totaal Evenementen

Totaal Sociaal
Maatschappelijk (Programma
2 en 3)

Programma 7
Kwijtscheldingen: vanwege de coronacrisis was rekening gehouden met een hoger bedrag aan 
kwijtscheldingen. In 2020 zijn de uitgaven echter nagenoeg gelijk aan 2019 waardoor de uitgaven 
€ 311.000 lager bleken dan verwacht.
Vennootschapsbelasting (tweede orde effect): door de lagere parkeeropbrengsten is er voor 2020 
veel minder vennootschapsbelasting verschuldigd, met € 593.000 aan lagere uitgaven als resultaat. 
Coronacompensatie Rijk: van het Rijk wordt nog € 2,35 miljoen aan coronacompensatie voor 2020 
verwacht. De werkelijke compensatie, grotendeels op basis van nacalculatie, wordt pas in 2021 
bekend. Omdat de exacte verdeling per gemeente nog niet nauwkeurig berekend kan worden, is het 
niet toegestaan deze extra compensatie als baten te verantwoorden in de Jaarrekening 2020. Dit 
bedrag aan lagere baten is € 2.349.000.
Scholingskosten: door de coronamaatregelen kon minder scholing worden gevolgd, wat een voordeel 
oplevert van € 442.000.
Paswerk: bij Paswerk was sprake van een negatief resultaat 2020 van € 300.000. Het nadeel kon 
worden opgevangen uit de reserves van deze verbonden partij en heeft daarmee geen effect op de 
cijfers van de gemeente Haarlem. Wel kan worden gesteld dat de gemeente hierdoor dividend ter 
grootte van dit bedrag is misgelopen.

Dit betreft m.n. tweede orde effecten: 
voordeel Wmo woonvoorzieningen 
(€ 390.000), voordeel collectief vervoer 
(€ 252.000), voordeel begeleiding 
dagbesteding (€ 559.000), geen inhuur 
rechtmatigheidsonderzoek Wmo agv de 
coronacrisis (€ 122.000), 
bijstandsuitkeringen (€ 964.000), 
doorschuiven vergoeding meerkosten 
zorgaanbieders (€ 158,000)

v Minder claims overige culturele 
instellingen (niet C4)

v Bijdrage Houtvaart van 2020 naar 2021

n 1,15 

n 0,54
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Maatregel Toelichting

Totaal Ondernemers -1,12v v V

32,96 32,69n n

n n

v v

n n

n n

n n

-0,27nn v

Totaal Dividenden 0,55 0,46 -0,09n n v

-0,55 -1,16 -0,61v v V

Totaal Inkomstenderving 2.,90 1,98 -0,92n n v

Totaal Buffer 0,97 0,97 nn

-10,12 v v

VV V

n n v

-2,92 -0,57 2,35v nv

3,42 n 0,21 n -3,21 v

Jaarverslag en Jaarrekening 2020 33
iujrtants B.V. 
fêtiedoeleinden.
Zcontroleverklaring
i21

Totaal Gemeentelijke
organisatie

Verschil
begroot 
werkelijk

2,28

-36,86

0,40

0,16

0,10

5,65

-0,2

6,34

1,89

-37,06

1.3.4 Verwachtingen voor 2021 en verder
In februari 2021 is in de gemeenteraad het voorstel steunmaatregelen corona eerste halfjaar 2021 
(2021/060469) aan de orde geweest. Daarbij wordt in totaal voor afgerond € 20,7 miljoen aan

- overige

Totaal Parkeren

Dit betreft m.n.: doorschuiven budget 
herscholing, omscholing of re-integratie 
naar regulier werk kleine ondernemers 
naar 2021 (€ 200.000 v, tweede orde 
effect), verder volumeverschillen op 
uitvoering Tozo regeling. Ter toelichting: 
de bedrijfskredieten en uitkeringen 
levensonderhoud ToZo is de gemeente in 
financiële zin doorgeefluik dus voor de 
gemeente budgetneutraal. De gemeente 
ontvangt een vergoeding voor de 
uitvoeringskosten.

Voordeel inkomsten parkeren (tweede 
orde effect)
BNG heeft een deel van het dividend
2019 uitgekeerd
Met name voordeel
vennootschapsbelasting (relatie 
parkeeropbrengsten € 563.000), Voordeel 
huur gemeentelijk vastgoed (€ 143.000), 
hogere opleidingskosten (€ 125.000) 
Voordeel kwijtschelden belastingen 
(€ 310.000), havengelden (€ 194.000), 
voordeel op burgeraangelegenheden 
(€ 288.000), voordeel weekmarkten 
(€ 125.000)
Betreft niet bestede middelen van de 
stelpost Noodfonds die ultimo 2020 
toegevoegd zijn aan de reserve 
steunmaatregelen corona ten behoeve 
van 2021

Totaal Compensatie Rijk 

Diversen

Totaal financiële wijzigingen 
n.a.v. coronacrisis 
verwachte extra 
coronacompensatie Rijk 
(meegenomen in reguliere 
begroting, niet specifiek als 
corona gerelateerd)

Totaal
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-0,14 

-5,56

0,41

0,15 

-0,17

5,38

wuutvun.

- uitkeringen levensonderhoud
Tozo
- bedrijfskredieten Tozo

- vergoeding Rijk Tozo 
(inclusief uitvoeringskosten)
- precario

-BIZ

Totaal 
2020 
begroot 
-0,97

Totaal
2020 
werkelijk 

-2,08

-10,12

-0,34

0,78
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1.3.5 Verwachte lange termijneffecten op de gemeente
De directe en indirecte gevolgen van de coronacrisis voor inwoners, ondernemers, maatschappelijke 
instellingen en gemeenten eindigen niet als er grootschalig gevaccineerd is. De ernst van de 
economische en maatschappelijke gevolgen en de blijvende schade is moeilijk in te schatten maar de 
kans is aanwezig dat herstel lang duurt. Dat maakt denken in scenario's noodzakelijk, waarbij 
uitgewerkt wordt wat de effecten van ontwikkelingen zijn en het handelingsperspectief van de 
gemeente om herstel te bevorderen.

Met de informatienota Beperken gevolgen van de coronacrisis (2020/848465) is een eerste overzicht 
gemaakt van mogelijkheden om de gevolgen van de coronacrisis voor de stad te beperken. 
Voorbeelden zijn het versnellen van investeringen, ondersteuning van ondernemers en organisaties, 
werken aan het herstel van de arbeidsmarkt en het bieden van ondersteuning bij het beperken van 
sociaalmaatschappelijke effecten als meer mensen met schulden en de positie van kwetsbare 
Haarlemmers. Als hiertoe aanleiding is of ontstaat kunnen de geïnventariseerde mogelijkheden 
worden uitgewerkt tot concrete maatregelen. Het uitgangspunt is daarbij dat eventuele toekomstige 
maatregelen kunnen worden afgezet tegen de toekomstige financiële mogelijkheden van de 
gemeente en haar partners. Hoewel derhalve de uitwerking nog indicatief is, helpt het nadenken 
over mogelijke toekomstige maatregelen voor herstel om te zijner tijd snel(ler) te kunnen acteren.

Algemene dekkingsmiddelen zijn gelden die de gemeente vrij kan besteden met 
inachtneming van wet- en regelgeving. Deze gelden zijn voornamelijk afkomstig uit de 
algemene uitkering en belastingen. In de tabel hieronder zijn de algemene dekkingsmiddelen 
gespecificeerd.

maatregelen benoemd die voor een deel binnen de eigen gemeentebegroting vallen en waarvan 
minimaal € 16 miljoen wordt gedekt uit bijdragen van met name de Rijksoverheid. In de 
voortgangsrapportage bij de Kadernota 2022 wordt over de uitvoering gerapporteerd en wordt het 
maatregelenpakket bepaald voor de rest van 2021. Als de actualiteit daartoe aanleiding geeft, wordt 
de raad eerder geïnformeerd.
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Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

Precariobelasting overig 513671 786

Beleidsveld 51 Openbare ruimte en mobiliteit 671 786 513

Naheffing parkeren 1.163 1.2331.508

Parkeerbelasting 11.009 9.224 9.611

Parkeeropbrengst Schalkwijk 356 279 277

parkeren 12.873 10.GGG 11.122

Precariobelasting overig 363 324 475

Beleidsveld 63 Openbare orde en veiligheid 363 324 475

Hondenbelasting 556 569 574

OZB niet woningen eigenaren 11.059 11.467 11.287

OZB niet woningen gebruikers 7.760 7.841 7.745

OZB woningen 21.974 23.244 23.274

Precario kabels en leidingen 5.864 5.865 5.933

Precariobelasting overig 647 318 223

Reclamebelasting Cronjéstraat 62 60 52

Roerende woon- en bedrijfsruimtebelasting 54 61 57

Toeristenbelasting 2.491 1.275 1.274

Lokale belastingen & heffingen 50.466 50.698 50.419

Algemene uitkering 316.625 351.338 353.481

Beleggingen 1.272 675414

Financieringsfunctie 2.243 2.0342.945

Algemene dekkingsmiddelen 320.843 353.09G 35G.190

Totaal 385.216 416.470 418.719

1.5 Taakstellingen
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Rekening 2019 Begroting 2020 Rekening 2020 
gewijzigd

In de Programmabegroting 2020 is een fors pakket aan bezuinigingen verwerkt tot een totaalbedrag 
van € 5,2 miljoen in 2020, oplopend tot € 10 miljoen in 2024. Alle taakstellingen zijn volgens plan 
ingevuld door verlaging van budgetten op het desbetreffende programma. Er resteren in 2020 geen 
taakstellingen meer, afgezien van een efficiency-taakstelling van € 15.000 in 2020 (oplopend tot 
€ 115.000 in 2022 en verder) die bij de Programmabegroting 2019 nog niet concreet was ingevuld. Bij 
de Kadernota 2022 wordt een voorstel gedaan hoe deze restant-taakstelling wordt ingevuld. Dit 
gebeurt tegelijk met de taakstellingen voor 2022 en verder (€ 2 miljoen in 2022 oplopend naar € 4 
miljoen in 2024) waarvan bij de Programmabegroting 2021-2025 (bladzijde 18) is aangegeven dat 
deze bij de Kadernota 2022 worden ingevuld.
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1.6 Investeringen

Realisatiepercentage investeringen per programma

Programma IP 2020

1. Maatschappelijke participatie 16.922 12.455 74%

4. Duurzame Stedelijke Vernieuwing 2.046 1.165 57%

5. Beheer en onderhoud 28.406 22.936 81%

6. Burger, bestuur en veiligheid 165 143 87%

7. Algemene dekkingsmiddelen 3.231 1.937 60%

Eindtotaal 50.770 38.636 76%

KredietProg nr Programma
2020

Maatschappelijke participatie1 52.751 22.496 12.455 17.800

Duurzame stedelijke ontwikkeling4 6.308 373 1.165 4.770

5 Beheer en onderhoud 95.955 30.30042.719 22.936 

Burger, bestuur en veiligheid6 815 143 94578

Algemene dekkingsmiddelen7 7.315 4.886 1.937 492

Totaal 163.144 71.052 38.636 53.456
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In dit jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van investeringen in 2020 in 
relatie tot de jaarschijf en de beschikbare kredieten.

Restant
krediet

Beschikbare kredieten
Ultimo 2020 is er nog voor € 53,4 miljoen aan restant kredieten. Van de op dat moment vrijgegeven 
kredieten van € 163,1 miljoen is € 109,7 miljoen tot en met 2020 uitgegeven.

Jaarschijf 2020
De jaarschijf 2020 is voor het laatst geactualiseerd bij het vaststellen van de Programmabegroting
2021. Bij deze actualisatie is de jaarschijf vastgesteid op € 50,8 miljoen. Hiervan is € 38,6 miljoen 
gerealiseerd.

De € 38,6 miljoen aan netto uitgaven is het saldo van € 42,2 miljoen aan uitgaven waar € 3,6 miljoen 
aan inkomsten of bijdragen van derden tegenover staan. Een netto besteding van € 38,6 miljoen is 
iets lager dan de netto besteding over 2018 en 2019 (respectievelijk € 39,8 en € 39,3 miljoen). De 
lagere netto besteding wordt volledig veroorzaakt door de hogere bijdragen van derden in dit jaar. 
Deze bedroegen € 3,6 miljoen tegenover € 2,1 miljoen in 2019. De bruto uitgaven liggen met € 42,2 
miljoen hoger dan de € 41,4 miljoen van 2019.

Over 2020 is met de investeringen ten opzichte van de laatst vastgestelde jaarsnede een 
realisatiepercentage van 76% behaald.

Realisatie Realisatie 
t/m 2019

Een aantal investeringen is in 2020 afgerond, de bijbehorende kredieten worden per eind 2020 
afgesloten. Een overzicht van afgesloten kredieten is opgenomen in bijlage 6.6.

Behorerid-
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Realisatie Percentage
2020
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IJ Onderzoeken vanuit verordening artikel 213a

1.8 Interbestuurlijk toezicht
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Het 213a onderzoek naar SROI is in 2018 aangekondigd maar nog niet gestart. Door extra inzet 
rondom de coronacrisis is capaciteitsgebrek ontstaan, zodat de uitvoering van het onderzoek in de 
tijd is opgeschoven.

Het uitgangspunt van de wet is het vertrouwen in een goede taakuitoefening door de gemeente. 
Daarbij hoort dat de horizontale verantwoording (college aan raad) en het horizontale toezicht (raad 
op college) in orde zijn. Het toezicht op de uitvoering van al deze medebewindstaken door het 
college ligt primair bij de raad.

Zoals door de raad is vastgesteld in de Verordening Gemeentewet art.213a voert het college jaarlijks 
213a-onderzoeken uit. Dit zijn onderzoeken naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het door 
het college gevoerde beleid.

Medio 2020 is het 213a onderzoek naar de verzakelijking van de subsidiesystematiek vastgesteld 
(2018/703295) en aangeboden aan de raad en RKC. Bij het vaststellen van het onderzoek heeft het 
college aangegeven hoe opvolging gegeven gaat worden aan de aanbevelingen van het onderzoek.

De beschikbare kredieten betreffen de kredieten exclusief de geraamde inkomsten die, afhankelijk 
van hun status, zijn vrijgegeven door college of raad. In bijlage 6.6 van deze jaarrekening is een 
nadere specificatie hiervan opgenomen. In paragraaf 4.6 Kadernota rechtmatigheid van deze 
jaarrekening worden eventuele overschrijdingen van kredieten nader toegelicht.

Het onderzoek naar digitalisering van de dienstverlening is in de tweede helft van 2020 gestart. Het 
plan van aanpak (2020/774726) was eind 2020 beschikbaar voor de raad. Het onderzoek is in het 
laatste kwartaal van 2020 gestart en wordt in het eerste kwartaal van 2021 afgerond. Na afronding 
wordende onderzoekresultaten aan de raad aangeboden.

Het onderzoek naar de werking van de 'three lines ofdefence' (3LOD) binnen de gemeentelijke 
organisatie is medio 2020 gestart. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een externe partij. Door de 
beperkingen van de coronamaatregelen, met name het ontbreken van aanwezigheid op de werkplek 
en groepsvorming, is de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd aangepast. Hierbij is meer nadruk 
komen te liggen op casuïstiek waarbij de samenwerking van de lijnen tot uiting komt. Hierdoor was 
afronding in 2020 niet meer mogelijk. De commissie Bestuur en de RKC zijn geïnformeerd 
(2020/791952) over het plan van aanpak voor dit onderzoek.

Kader
De Wet revitalisering generiek toezicht (zie ook de informatienota Interbestuurlijk toezicht 
2013/393816) is de basis voor het door het kabinet gewenste interbestuurlijk toezicht (IBT): het 
toezicht van de ene overheid op de andere.

Eind 2019 is de onderzoeksopzet van het 213a onderzoek naar combinatiefunctionarissen 
(2019/926873) vastgesteld. Het onderzoek is in de eerste helft van 2020 uitgevoerd en in september 
is het rapport (2020/774230) met een verbeterplan aan de raad aangeboden.
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Toezichtsgebieden
In 2020 heeft de gemeente Haarlem voldaan aan de specifieke informatieplicht van de provincie over 
dat jaar.

Invulling interbestuurlijk toezicht door provincie
Ook in 2020 hield de provincie Noord-Holland op de volgende medebewindstaken in dit kader voor 
Haarlem expliciet toezicht op:

1. Ruimtelijke ordening;
2. Omgevingsrecht;
3. Archiefbeheer (vastgelegd in de provinciale informatieverordening).

Hier moet het college jaarlijks verantwoording over afleggen. Daarnaast heeft het interbestuurlijk 
toezicht ook betrekking op incidentele onderdelen. De provincie heeft daarin een reactieve houding 
en treedt alleen op als daar aanleiding voor is, zoals bij een klacht of media-aandacht. Het stelsel van 
financieel toezicht wijzigt daardoor overigens niet.

Ad 2. Omgevingsrecht
De provincie heeft de processen op toezicht- en handhaving omgevingsrecht over het jaar 2020 
bestempeld als adequaat. Dat is een verbetering ten opzichte van 2019 (redelijk adequaat) en is 
tevens het hoogste predicaat.

Ad 1. Ruimtelijke ordening
De beoordeling van de medebewindstaak Ruimtelijke Ordening (RO) is adequaat door de 
aanwezigheid en actualiteit van bestemmingsplannen en structuurvisies.

Ad 3. Archiefwet
De bestuurlijk toezichthouder beoordeelt de uitvoering van het archief- en informatiebeheer van de 
gemeente Haarlem over 2020 als adequaat, het hoogste predicaat. Door deze beoordeling blijft de 
provincie een lichter toezichtregime voor Haarlem hanteren.

Invulling interbestuurlijk financieel toezicht door provincie
Op 29 mei 2019 heeft de toezichthouder provincie Noord Holland in een brief het
Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 2020 (GTK 2020) geschetst. Bij de bespreking in de 
commissie Bestuur is toegezegd een reflectie daarvan op te nemen in het Jaarverslag 2020. 
Het GTK is aan een vernieuwing toe. Het bestaande kader dateert uit 2014, nog voor de 
decentralisaties van het sociaal domein en de wijziging van 2016 van het BBV. Daarnaast is er een 
zelfstandige behoefte aan modernisering. Dat kader moet echter nog verder worden uitgewerkt. Nu 
zijn ontwerpprincipes en actielijnen geformuleerd. In de brief is vermeld dat met dit GTK nog geen 
stap is gezet naar een gezamenlijk toezichtkader voor het financieel en generiek interbestuurlijk 
toezicht.

Er zijn nog enkele belangrijke aandachtspunten waarvan de Haarlemse organisatie zich bewust is. 
Samengevat gaat het om:

• De mogelijkheid om gestructureerd archiefwaardige informatie te vernietigen is nog niet in 
alle applicaties ingericht;
Vaststellen van resterende onderdelen van het beleid gericht op duurzame toegankelijkheid 
van informatie voor gemeente en burgers;

• Continueren van de aandacht voor het digitaal werken bij afdelingen, uitbreiden van het 
kwaliteitsmanagement in de organisatie en compleet maken van het overzicht van alle 
informatie in de gehele organisatie.
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Concreet betekent dit voor de gemeente dat verantwoording wordt afgelegd, zoals de afgelopen 
jaren gebruikelijk is, binnen alle wettelijke voorschriften (compliance) en dat de uitwerking daarvan 
wordt getoetst door de accountant en toezichthouder. De zichtbare onderdelen van het 
toezichtkader zijn:

• Gestructureerde toetspuntenlijst
Op basis van de vastgestelde P&C-documenten beoordeelt de toezichthouder of nog nadere 
informatie nodig is om tot een afgewogen oordeel te komen over het toezichtsregime. Op basis van 
de toegezonden stukken is ambtelijk aanvullende informatie verstrekt. Tussentijds wordt (ambtelijk) 
aanvullende informatie verstrekt indien de toezichthouder hier om verzoekt.

• Dialoog
Het GTK 2020 heeft onder meer als uitgangspunt geformuleerd dat goed toezicht alleen in dialoog 
kan worden uitgevoerd. Het gaat om een constructieve dialoog waarin betrokken partijen met 
behoud van ieders rol en verantwoordelijkheid elkaar aanspreken en kritisch bevragen. In de praktijk 
betekent dit dat er ambtelijk minimaal twee keer per jaar een overleg plaatsvindt over de financiële 
positie en de ontwikkeling daarvan. Op bestuurlijk niveau vindt overleg plaats indien een van de 
betrokken partijen daar aanleiding voor heeft.

• Structureel begrotingssaldo
Er is al jaren een verplichte bijlage incidentele lasten en baten bij de jaarstukken (begroting en 
rekening) opgenomen. Deze is nu verder uitgewerkt in een overzicht structureel begrotingssaldo en 
wordt ook nader geduid in deel 1 van de jaarstukken.

• Beoordeling financiële positie
In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt de financiële positie van de 
gemeente toegelicht. De provincie hanteert als toezichthouder signaleringswaarden (netto 
schuldquote, solvabiliteitspositie, structurele exploitatieruimte en belastingcapaciteit), die de 
gemeente, naast de eigen kengetallen geïntegreerd weergeeft.
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CLUSTER SOCIAAL

Hjcftants B.V. 
wedoeleinden. 
zcontroleverklaring
21

Deloitte Accoi
Voor identitó
Behorepd^w
d.d. 2<iuh 20;



Jaarverslag en Jaarrekening 2020 42

Programma 2: Ondersteuning en zorg is gericht op maatwerk op het gebied van voorzieningen voor 
jeugd en volwassenen. Die voorzieningen zorgen dat iedereen zoveel mogelijk mee kan doen in de 
samenleving vanuit eigen kracht. Waar nodig zijn er voorzieningen met verblijf.

Programma 3: Werk, inkomen en schulden is gericht op een tijdelijk financieel vangnet en toeleiding 
naar werk, scholing of participatie, om vanuit eigen kracht zo veel als mogelijk zelfredzaam te zijn (of 
weer te worden) in de samenleving. Haarlemmers met een minimum inkomen tot 120% van het 
bestaansminimum of met schulden en geldzorgen worden ondersteund.

Hoofdkoers
Maatschappelijke participatie
Met de organisaties in de sociale basis zijn in 2020 subsidieafspraken gemaakt over hun inzet in 2021. 
Met deze afspraken wordt toegewerkt naar een wijkaanpak waarbij: de wijkopgave centraal staat bij 
het formuleren van doelen en het evalueren van de effectiviteit van subsidies; welzijnsorganisaties 
de opdracht krijgen om inwoners te verbinden, initiatieven te ondersteunen en wijknetwerken te 
organiseren; en er meer strategisch partnerschap van de gemeente met minder partners is.

Kostenbeheersing in het sociaal domein is nog urgenter geworden. Hoewel de raad de budgetten 
voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning heeft verhoogd, bleef in 2020 de vraag naar 
ondersteuning toenemen en houdt deze geen gelijke tred met de rijksbijdrage. Er is dan ook een 
pakket aan maatregelen ingevoerd, waaronder het instellen van budgetplafonds jeugdhulp per 1 juli 
2020. Om de financiële tekorten op de maatwerkvoorzieningen Jeugd en Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) beter te beheersen zijn daarnaast grote stappen gezet om de sturing en 
monitoring verder te verbeteren.

Onderliggende programma's
Programma 1: Maatschappelijke participatie is gericht op zelfredzaam zijn en regie over het eigen 
leven hebben, een goede start, gelijke kansen in het onderwijs en het behalen van een 
startkwalificatie, minder gezondheidsverschillen, sociale samenhang, het hebben van een netwerk en 
over advies en ondersteuning als iemand zelf minder regie heeft.

De coronacrisis heeft uiteraard grote impact gehad binnen het sociaal domein. Voor inwoners, 
partners, maar ook voor de gemeentelijke organisatie. Eén van de gevolgen is dat de arbeidsmarkt in 
korte tijd sterk is veranderd en er een groot verlies van werkgelegenheid heeft plaatsgevonden. 
Haarlem heeft als centrumgemeente het voortouw genomen om met regiogemeenten, UWV, 
werkgevers, werknemers en onderwijs te werken aan een plan voor het herstel van de arbeidsmarkt. 
De uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) heeft een grote 
inspanning gevergd van de gemeentelijke organisatie.

Inleiding en context
Het cluster Sociaal gaat over de brede ondersteuning van kinderen, jeugdigen, volwassenen en 
ouderen. Deze ondersteuning kan bestaan uit jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning, opvang 
wonen en herstel, participatie, werk, inkomensondersteuning, armoedebestrijding, 
schulddienstverlening en toezicht op het juiste gebruik van uitkeringen en regelingen. 
Haarlem werkt al een aantal jaren met het transformatieprogramma sociaal domein waarbij de 
leefwereld van inwoners centraal staat en mensen zoveel mogelijk eigenaar van hun probleem en 
van de oplossing zijn. Het geactualiseerde programma sociaal domein is aangeboden aan de 
gemeenteraad.
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De gemeente heeft de onderwijsvisie in de nota 'Onderwijskansen 2019-2022' (2019/462550) 
vastgesteld en samen met het onderwijs en de peuteropvang uitgevoerd. Ook zijn de afspraken in de 
Lokale en Regionale Educatieve Agenda's 2019-2023 (2019/952025) samen met schoolbesturen en 
voorschoolse partners verder uitgewerkt. De aanpak van schoolverzuim van jongeren van 5 tot 23 
jaar is samen met de ketenpartners gecontinueerd, waarbij de aandacht vooral was gericht op het in 
beeld houden van jongeren tijdens de coronacrisis.

Haarlemmers zijn tevreden over de binnen- en buitensportaccommodaties. Verschillende 
sportaccommodaties zijn duurzamer geworden door bijvoorbeeld het aanbrengen van ledverlichting. 
De Energie Prestatie Advies Utiliteit (EPAU) is in 2020 voor alle binnen- en
buitensportaccommodaties van de gemeente in het meerjarenonderhoudsprogramma van 
toepassing. Voor de sporthal Sportweg zijn alle vergunningen binnen en wordt de bouw gestart.

De gemeente wil ondersteuning en zorg dichtbij huis bieden, in de buurt of wijk. De coaches van de 
Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) ondersteunden ouders, kinderen en jongeren en professionals op 
die plekken waar ouders met kinderen komen. De verbinding tussen gespecialiseerde 
zorginstellingen, het CJG en het lokale veld is versterkt. Dit geldt ook voor de samenwerking tussen 
jeugdhulp, het CJG, huisartsen, leerplicht en passend onderwijs. Daardoor kon in complexe situaties 
eerder hulp worden gegeven en kon gedwongen hulp worden voorkomen.

Het sociaal wijkteam (SWT) is goed geworteld in de wijken en laagdrempelig toegankelijk voor alle, 
maar met name de meer kwetsbare inwoners met vragen en problemen op alle levensgebieden. In 
het bieden van informatie, advies en ondersteuning werkt het SWT samen met het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG), ketenpartners uit de zorg en partijen uit de sociale basis in de stad. In 2020 zijn 
door de coronamaatregelen andere vormen van ondersteuning ontwikkeld zoals afspraken via 
beeldbellen.

De basisvoorzieningen voor jeugd waren op orde, zoals in de terugblik resultaten 2020 van de 
uitvoeringsnota 'Samen voor Jeugd' (2021/098952) is beschreven. Samen met de partners op het 
gebied van onderwijs, sport en welzijn zorgde de gemeente zo veel mogelijk dat de jeugd veilig en 
gezond kan opgroeien en dat de jeugd gelijke kansen heeft om zich te ontwikkelen. De nota 'Samen 
voor jeugd' met daarin de zogeheten kansencirkel, is in uitvoering gegaan en meer partners hebben 
deze aanpak ingevoerd in hun manier van werken. De jeugd participeerde in 2020 met een 
kinderburgemeester en een kinder- en een jongerenraad.

In 2020 hebben de gemeente, het onderwijs en andere partners de handen ineen geslagen om de 
noodopvang voor kinderen van ouders met een vitaal beroep en kinderen in kwetsbare 
(thuis)situaties te organiseren tijdens de sluiting van het onderwijs en de opvang. Hierdoor werden 
ook kwetsbare kinderen in beeld gehouden en begeleid naar de noodopvang en aanvullende 
onderwijsinterventies. Afhankelijk van de verschillende coronamaatregelen hebben betrokken 
partners in de stad voor jongeren allerlei, vaak online, activiteiten georganiseerd om met hen in 
contact te blijven en hen een alternatieven te bieden voor vrijetijdsbesteding.

De agenda voor de sport (2020/915663) is in 2020 geactualiseerd. Ondanks de beperkingen door de 
coronamaatregelen hebben kinderen in verschillende stadsdelen kennis gemaakt met allerlei 
sporten. De toegankelijkheid en zichtbaarheid van alle sport- en beweegactiviteiten is vergroot door 
de dóórontwikkeling van de JeugdSportPas tot het platform sportindewijk.nl. Met ondersteuning van 
buurtsportcoaches en het Lokaal Sportakkoord was een aantal verenigingen zelfs tijdens de 
coronacrisis in staat om nieuwe activiteiten voor (kwetsbare) doelgroepen te starten.
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Per 2021 wordt de Wet langdurige zorg (Wlz) opengesteld voor de GGZ-doelgroep, die nu onder 
beschermd wonen valt, maar waarbij 24-uurs zorg nodig is én het herstellend vermogen ontbreekt. 
De gemeenten in de regio zijn in 2020 samen bezig geweest om deze ingrijpende veranderingen voor

Ondersteuning en zorg
Bij het verstrekken van maatwerkvoorzieningen voor volwassenen en jeugd lag de focus op mee 
kunnen doen in de samenleving en perspectief op een toekomst met zo veel mogelijk zelfstandigheid 
en onafhankelijkheid. Door de gevolgen van de coronamaatregelen is er veel flexibiliteit gevraagd 
van zorgaanbieders en inwoners. De inzet van de gemeente was gericht op de continuïteit van zorg, 
maar, inwoners kregen een periode op een andere manier of minder ondersteuning dan zij gewend 
waren. Met name bij de ambulante vormen van ondersteuning, hulp bij het huishouden, dagopvang 
en ambulante begeleiding waren effecten zichtbaar.

Samen leren is een centraal thema binnen de werkwijze Samenwerken aan Veiligheid waarin het CJG 
en de Gecertificeerde Instellingen (GI's) intensief samenwerken om onveiligheid in gezinnen in het 
vrijwillig kader tegen te gaan. Alle geplande methodische leerbijeenkomsten en workshops voor 
professionals in het kader van intervisie en lerend ontwikkelen vonden digitaal doorgang. Er is in 
2020 uitvoering gegeven aan het actieplan pleegzorg om de ondersteuning aan pleegouder te 
versterken en er zijn nieuwe pleeggezinnen geworven. In de jeugdbeschermingsketen is gewerkt aan 
verbetering en vereenvoudiging van deze keten. Er is een nieuw Regionaal Meerjarenplan Aanpak 
Verbeteren Basisvaardigheden 2021-2024 opgesteld met een regionale samenwerkingsagenda. Beide 
documenten zijn in 2020 opgesteld in nauw overleg met de gemeenten van Zuid-Kennemerland en 
IJmond en hun partners.

In 2020 is gewerkt aan de voorbereidingen om de toegang van de Wmo-voorzieningen begeleiding 
samen met welzijn- en zorgaanbieders en de sociaal wijkteams per 2021 opnieuw vorm te geven, 
zodat inwoners met een hulpvraag dichtbij, in de eigen leefomgeving passende en doorlopende 
ondersteuning kunnen ontvangen. De vraag naar maatwerkvoorzieningen Wmo is verder gestegen 
dan op basis van de demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing, extramulralisering in de GGZ en 
het abonnementstarief Wmo verwacht mocht worden. Door duidelijke afwegingskaders op te 
stellen, de samenwerking met zorgaanbieders verder te verbeteren en een groter beroep te doen op 
de eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden van inwoners is geprobeerd de kosten te 
beheersen. Ook zijn kostenbeheersingmaatregelen voorbereid en voor diverse
maatwerkvoorzieningen is gestart met de verwervingstrajecten per 2022.

Vanaf 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) van kracht waarin geregeld is 
wanneer verplichte zorg opgelegd kan worden aan mensen met een psychiatrische diagnose. Deze 
wet biedt zorgverleners meer mogelijkheden om zorg op maat te bieden en maakt het mogelijk om 
verplichte zorg ook buiten een GGZ-instelling op te leggen. De gemeente heeft de Wvggz 
geïmplementeerd in haar organisatie. Daarnaast is de gemeente samen met ketenpartners 
betrokken bij de inrichting van de (verplichte) zorg en ondersteuning voor de Wvggz in de regio.

De inzet van de praktijkondersteuner GGZ Jeugd bij de huisarts (POH), die vanuit het CJG bij 90% van 
de huisartsen werd geboden, is door de huisartsen als positief ervaren. Het Informatie- & Adviesteam 
is het middelpunt van het CJG. Met ingang van het vierde kwartaal van 2020 zijn al deze contacten 
anoniem geregistreerd via de app Vink om trends en ontwikkelingen bij zorgvragen te kunnen 
signaleren.
Om richting te geven aan de nieuwe inkoop van jeugdhulp per 1 januari 2022, is er in 2020 een start 
gemaakt met de (boven-)regionale verwervingsstrategie en een oriënterend traject hoe te komen tot 
een efficiëntere kostenbeheersing jeugdhulp.
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De coronacrisis heeft gevolgen gehad voor de wijze en mate van ondersteuning aan inwoners. Zo 
heeft de dienstverlening op aangepaste wijze moeten plaatsvinden. De klanten zijn vanaf maart bijna 
alleen telefonisch gesproken. Dit bemoeilijkt het goed leren kennen van de klant, het inzicht krijgen 
in de financiële situatie, gezondheid en leefsituatie en het goed kunnen inschatten van de afstand tot 
de arbeidsmarkt. De inwoners konden voor de begeleiding naar werk korte tijd niet, en later beperkt, 
naar de re-integratiepartners. Ook konden inwoners niet of maar gedeeltelijk participeren omdat de 
meeste participatieplekken gesloten waren.

Het Rijk wil vanaf 2022 de taken beschermd wonen aan de afzonderlijke gemeenten toekennen in 
plaats van aan Haarlem als centrumgemeente (doordecentraliseren). In deze regio voor beschermd 
wonen en maatschappelijke opvang zijn in 2020 voorbereidingen daarvoor getroffen.

te bereiden met maatschappelijke partners, cliënten, aanbieders, corporaties en 
welzijnsorganisaties.
Voor dak- en thuislozen is het project 'Onder de pannen' gestart, waarbij particuliere woningbezitters 
gevraagd wordt een kamer te verhuren aan deze kwetsbare groep om dakloosheid te voorkomen. 
Door de coronamaatregelen worden bestaande locaties voor nachtopvang sinds maart ingezet als
24-uurslocaties. Ook zijn in 2020 twee nieuwe tijdelijke maatschappelijke opvanglocaties 
gerealiseerd, in de Beijneshal en op het passagiersschip MS Aurora.

Werk, inkomen en schulden
De gemeente wil zoveel mogelijk mensen met een bijstandsuitkering naar vermogen laten 
participeren in de Haarlemse samenleving. Als Haarlemmers dat onvoldoende op eigen kracht 
konden, heeft de gemeente ook in 2020 ondersteuning op het gebied van werk, inkomen en 
schulden aangeboden.

De arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond kende tot maart van dit jaar een fikse krapte en 
de werkloosheid was historisch laag. De coronacrisis bracht hier ingrijpend verandering in en legde 
de kwetsbaarheid van bepaalde groepen op de arbeidsmarkt bloot. Dit waren onder andere 
jongeren, flexwerkers en zzp'ers. Ook mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zijn door 
de ontwikkelingen kwetsbaarder dan voorheen, mede door de krimp van het aantal banen en de 
toename van het aantal werkzoekenden. Als antwoord op de huidige vraagstukken in onze regio is de 
Regionale aanpak arbeidsmarkt Zuid-Kennemerland en IJmond 2020-2022 en het Haarlems 
addendum doe-agenda arbeidsmarkt (2020/903313) opgesteld en van start gegaan. Deze aanpak

Haarlem heeft de Tozo regeling voor levensonderhoud en/of bedrijfskrediet uitgevoerd. Deze 
regeling is één van de maatregelen van het kabinet om ondernemers en zzp'ers te ondersteunen 
tijdens de coronacrisis. De Tozo regeling maakt een onderscheid tussen levensonderhoud en 
bedrijfskapitaal. In totaal zijn 6.857 aanvragen levensonderhoud Tozo 1, 2 en 3 toegekend en 256 
aanvragen bedrijfskapitaal Tozo 1, 2 en 3. Hierbij valt op dat relatief veel jongeren een beroep 
hebben gedaan op deze regeling. De uitvoering van de Tozo regeling heeft gevolgen gehad voor de 
organisatie en voor de uitvoering. In korte tijd moesten veel aanvragen Tozo afgehandeld worden. 
Dit heeft echter geen groot effect gehad op de uitvoering en er is relatief weinig werk blijven liggen. 
Dat komt omdat er door het team extra uren zijn gemaakt en ook medewerkers van andere 
afdelingen voor ondersteuning zijn ingesprongen.

Als gevolg van de coronamaatregelen zijn fysieke gesprekken ten behoeve van schulddienstverlening 
snel vervangen door beeldbellen. Hiermee kon de uitvoering van schulddienstverlening en 
minimabeleid voortgezet worden. De afhandelingstermijnen zijn niet langer geworden en er zijn geen 
wachtlijsten ontstaan.

Deloitte Acco
Voor identifi^
Behorepd^n/
d.d. 2<wli 20:



Jaarverslag en Jaarrekening 2020 46

Het saldo op de BUIG is € 1,7 miljoen voordelig. In de Decemberrapportage 2020 werd een voordeel 
van € 1,1 miljoen verwacht. Het grotere voordeel wordt vrijwel volledig veroorzaakt door een lagere 
instroom in de BUIG. De Tozo-regeling als 'voorliggende voorziening' is daarop van grote invloed 
(geweest).

De GR Paswerk heeft met alle (landelijke) steunmaatregelen de nadelen in 2020 beperkt kunnen 
houden. Binnen de bestaande afspraken zal de GR Paswerk het financiële tekort zelf dekken, een 
aanvullende gemeentelijke bijdrage is dus niet nodig. Eind december 2020 heeft de Belastingdienst 
een uitspraak gedaan over de BTW op inkoop van re-integratie. De gemeente is niet BTW-plichtig, de 
teveel betaalde BTW is ook terugbetaald, een incidentele meevaller van € 0,9 miljoen.
In 2020 is de Integrale beleidsvisie Armoede en Schulden 'In Haarlem meer kans voor financieel 
kwetsbaren' (2020/858381) door de raad vastgesteld.

met als kern de doe-agenda biedt vanaf 2020 een palet van regionale en lokale acties die bijdragen 
aan een duurzame en inclusieve arbeidsmarkt. De gemeente werkt daarbij nauw samen met het 
UWV, gemeenten in de regio. Pasmatch, IJmond werkt!, het Werkgeversservicepunt en de partners 
in het regionaal werkbedrijf.

Door de coronacrisis was er vooral in het voorjaar een afname van het aantal aanvragen 
schulddienstverlening en minimaregelingen te zien. Deze afname komt overeen met een landelijke 
trend en heeft zich in iets mindere mate doorgezet over heel 2020. De verwachte toestroom van 
meldingen en aanvragen door terugval in inkomen en toename van schulden is in 2020 uitgebleven. 
In toenemende mate hebben zzp'ers en ondernemers met geldzorgen contact opgenomen met de 
gemeente.

De nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is sinds 1 januari 2021 van kracht en 
daarmee is vroegsignalering van schulden in de vaste lasten een wettelijke taak geworden van de 
gemeente. Ter voorbereiding op de wetswijziging en om ervaring op te doen, is Haarlem in 2020 in 
één sociaal wijkteam gestart met de pilot 'Vroeg Eropaf'.
Toezicht op naleving van regels binnen het sociaal domein is belangrijk om het sociale 
zekerheidsstelsel in stand te houden en draagvlak in de samenleving te behouden. De 
coronamaatregelen maakten het bij het onderzoek naar uitkerings- en zorgfraude niet altijd mogelijk 
om huisbezoeken uit te voeren en fysieke gesprekken met inwoners te plannen. Dit heeft geleid tot 
vertraging binnen de onderzoeken.

De gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond trekken in de voorbereiding van de nieuwe 
Wet Inburgering (invoering per 1 januari 2022) gezamenlijk op. In 2020 is vastgesteld op welke 
onderdelen regionaal wordt samengewerkt en zijn gezamenlijke doelstellingen bij de uitvoering van 
de nieuwe Wet inburgering bepaald (2020/1004097). Daarnaast is gestart met de pilot Z-route 
(zelfredzaamheidsroute) die in het kader van een pilotprogramma van het ministerie van SZW wordt 
gedaan.

In 2020 is door de gevolgen van de coronacrisis het aantal bijstandsgerechtigden niet verder 
afgenomen. De verwachte stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden door de coronacrisis 
(Bestuursrapportage 2020) heeft zich ook niet voorgedaan. De reden hiervan is onder meer de 
verlenging van regelingen als de Tozo en de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid 
(NOW).
In 2020 is het onderzoek afgerond naar de vorming van een regionaal Participatiebedrijf Zuid- 
Kennemerland voor werkzoekenden die onder de Participatiewet (2020/902410). De definitieve 
besluitvorming is aan de raad.
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Afdeling(en)

Beleidsvelden

Beleidsveld 1.1 Onderwijs en sport

1. Meer kansen voor de jeugd in het onderwijs en peuteropvang

©
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Realisatie programmadoelstelling (missie)
De gemeente stimuleerde zoveel mogelijk Haarlemmers zelfredzaam zijn zodat zij regie over hun 
eigen leven hebben. Zij konden hiervoor gebruik maken van algemeen toegankelijke voorzieningen 
(de sociale basis) met aandacht voor welzijn, onderwijs, sport en gezondheid. Daarnaast bood de 
gemeente advies en ondersteuning als daar behoefte aan was. De gemeente droeg hierdoor bij aan 
de mate waarin elke Haarlemmer, ongeacht beperking of kwetsbaarheid, meetelt en mee kan doen 
en werd inzet van (zwaardere) zorg beperkt.

Na uitbraak van de coronacrisis en de sluiting van scholen en kinderopvang is 
noodopvang georganiseerd voor kinderen in een kwetsbare thuissituatie of met 
ouders in een vitaal beroep. Met de betrokken partijen is er afgestemd tussen de 
peuteropvangorganisaties, buitenschoolse opvang, het onderwijs, 
samenwerkingsverbanden passend onderwijs en het CJG om de noodopvang te 
organiseren. Hierdoor waren kinderen in kwetsbare thuissituaties in beeld. Zij werden 
opgevangen bij de noodopvang op de kinder- en peuteropvang en op school. Nacht
en weekendopvang was beschikbaar, maar hier is geen gebruik van gemaakt. 
De gemeente publiceerde FAQ's op de website over de gang van zaken bij de 
noodopvang en opende een digitaal loket voor vragen van ouders en professionals. 
Ook is de gemeenteraad op de hoogte gehouden over de stand van zaken van de 
noodopvang.

Wat hebben we bereikt?
In 2020 heeft de gemeente samen met haar partners (onderwijs, 
peuteropvangorganisaties, welzijn en JGZ) het onderwijskansenbeleid (2019/462550) 
uitgevoerd om zoveel mogelijk kinderen gelijke kansen in de peuteropvang en het 
onderwijs te bieden. Hiernaast zijn brede-schoolactiviteiten op 28 basisscholen 
uitgevoerd.

jftants B.V.
iedoeleinden.
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De aanpak van verzuim voor jongeren van 5 tot 23 jaar is uitgevoerd in samenwerking 
met alle betrokken schoolbesturen van het voortgezet onderwijs, middelbaar 
beroepsonderwijs (mbo) en diverse andere ketenpartners in de regio Zuid- 
Kennemerland en IJmond, zoals partijen van re-integratie-, dagbestedingstrajecten en 
hulpverleningsinstellingen. In de hieronder genoemde indicatoren wordt het resultaat 
hiervan weergegeven. Ook de thuiszittersaanpak en aanpak bestrijding voortijdig 
schoolverlaten (VSV) voor jongeren is in samenwerking met alle partners 
gecontinueerd. De aanpak was er nadrukkelijk op gericht de jongeren tijdens de

Programma 1 Maatschappelijke participatie
Commissie Samenleving
(Coördinerende) Portefeuilles Zorg, Welzijn, Volksgezondheid, Jeugd,

Onderwijs, Sport, Ouderen
Jeugd, Onderwijs, Sport en Maatschappelijke
Ondersteuning
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2,3%
(2019)

Het Regionale Thuiszitterspact en het Regionale Convenant Schoolverzuim zijn eind 
2020 met de betrokken partners bestuurlijk afgesloten met als doel het aantal 
thuiszittende en verzuimende leerlingen terug te dringen. Het streven is dat meer 
jongeren naar school gaan en hun diploma halen.

coronacrisis in samenwerking met de scholen en andere ketenpartners in beeld te 
houden.

De gemeenteraad heeft met de motie 'Sta op voor stages' aandacht gevraagd voor het 
zoeken naar creatieve oplossingen voor het vinden van stages tijdens deze 
coronacrisis. Er is nauw contact met de onderwijsinstellingen hierover. Zo gaat het 
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) voor het Mbo en 
het Regionaal Bureau Leerplein actief op zoek naar stagebedrijven, zodat zoveel 
mogelijk jongeren hun stage kunnen afronden of starten. Ook in de contacten met en 
de vraag vanuit het Hbo is de gemeente alert op mogelijkheden voor stages in de 
verschillende sectoren.

2,2%
(2015)

Wat hebben we niet bereikt?
Er zijn in Nederland en ook in onze regio stagetekorten. Ondanks de extra inzet van 
leerwerkmakelaars van het Leerplein en het Mbo zijn door de coronamaatregelen 
minder stage- en leerwerkplekken voor jongeren beschikbaar. In een aantal sectoren 
zoals horeca en evenementen lukt dit niet, waardoor jongeren een
heroriëntatietraject op het Mbo kunnen volgen om bij te scholen. Er wordt voorzien 
dat het vraagstuk van stagetekorten doorloopt in 2021.

In 2020 is voor de periode 2020-2024 met betrokken partners aanvullend VSV-beleid 
ontwikkeld, zoals het stimuleren van de aanwezigheid van studenten voor het volgen 
van de lessen én de maatwerkaanpak voor jongeren in kwetsbare posities. De 
aanvraag 2021 tot en met 2024 is bij het ministerie van OCW ingediend en 
gehonoreerd.

Er zijn door de leerwerkmakelaars van het Leerplein en het mbo regionaal 90 
plaatsingen uitgevoerd. Deze jongeren werden geplaatst op een stageplaats, 
leerwerkplek of kregen soms een arbeidscontract in een zogenoemde kansrijke sector. 
Ook zijn er door het mbo andere oplossingen in het onderwijs toegepast of zijn stages 
in het onderwijsprogramma naar een later tijdstip verschoven.
De gemeente Haarlem is als regievoerder van de arbeidsmarktregio verantwoordelijk 
voor de uitvoering van deze onderwijstrajecten binnen de gehele regio. Er is in 2020 
een nieuw Regionaal Meerjarenplan Aanpak Verbeteren Basisvaardigheden 2021-2024 
opgesteld met een regionale samenwerkingsagenda. Dit is de afgelopen maanden in 
nauw overleg met de gemeenten van Zuid-Kennemerland en IJmond en hun partners 
tot stand gebracht.
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Voortijdig schoolverlaters: het percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, dat 
wil zeggen zonder startkwalificatie, het vo- en mbo-onderwijs verlaat (Ingrado, t/m 2016 en
Verzuimloket Dienst Uitvoering Onderwijs/OCW, 2017-2018) (BZK).
1 Realisatie cijfers van DUO over 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. _________ ___________
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0,3
S (2020)

:ants B.V.
gdoeleinden.

^controleverklaring

In de zomervakantie namen 112 leerlingen deel aan de zomerschool. Dit is meer dan 
het dubbele ten opzichte van 2019, omdat vanwege de coronamaatregelen de vraag 
naar deelname aan de Zomerschool meer toenam om (taal)leerachterstanden te 
verminderen. Tot slot heeft de regionale voorziening Internationale Taalklas (ITK) 
onderwijs verzorgd aan 205 kinderen van Haarlemse nieuwkomers om de 
basisvaardigheden van de Nederlandse taal te leren voordat zij uitstromen naar 
regulier basisonderwijs.

In 2020 werden de positieve onderzoeksresultaten van de Universiteit van 
Amsterdam bekend over de methodiek High Dosage Tutoring (HDT) op vijf 
basisscholen in Haarlem. Deze methodiek is voor leerlingen die hun 
rekenvaardigheden willen verbeteren in het basisonderwijs in Haarlem. Deze 
resultaten zijn gedeeld met de gemeenteraad en verantwoord aan het ministerie 
van Onderwijs en Cultuur via de Gelijke Kansen Alliantie. In het najaar is de 
voorbereiding gestart om HDT ook op een school voor voortgezet onderwijs te

De nieuwe wettelijke eisen van Voor- en Vroegschoolse Educatie (WE) zijn 
ingevoerd (2019/462550). Dit houdt in dat voor ieder kind dat in aanmerking komt 
voor WE een aanbod is gerealiseerd van 960 uur peuteropvang in anderhalf jaar. Dit 
betekent gemiddeld 16 uur per week per kind als de peuteropvang 40 weken per 
jaar is opengesteld. Omdat deze wetswijziging een ophoging van 10 naar 16 uur per 
week betekende, zijn ouders met kinderen in de peuteropvang hierover op tijd 
geïnformeerd. Hiernaast zijn ouders met peuters die nog geen gebruik maken van 
de WE-peuteropvang hierover voorgelicht. De website klaarvoordestarthaarlem.nl 
is vernieuwd en ouders kunnen hierop alle informatie vinden. Ook is in overleg met 
alle partners in de stad de folder over WE actueler gemaakt om de doelgroep nog 
beter te kunnen informeren.

a. Uitvoeren onderwijskansenbeleid
Wat hebben we gedaan?
Na het vaststellen van de nota Onderwijskansenbeleid 2019-2022 (OKB;
2019/462550) door de raad op 30 januari 2020, zijn met betrokken 
uitvoeringspartners in de stad afspraken gemaakt over de monitoring van de 
kwaliteit, de doorgaande lijn, het educatief partnerschap, de toeleiding en het 
bereik van de OKB-doelgroep kinderen.

Relatief verzuim: het aantal leer- of kwalificatieplichtige jongeren dat wel staat ingeschreven op een
school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen (Ingrado, t/m 2017 en Dienst Uitvoering
Onderwijs/OCW, 2018) (BZK).
1 Realisatie cijfers van DUO over 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar.
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Absoluut verzuim: het aantal leerplichtige jongeren tussen de 5 en 16 jaar of jongeren van 16 of 17 jaar 
die vallen onder de kwalificatieplicht, dat niet is ingeschreven op een school en ook niet is vrijgesteld 
van de inschrijvingsplicht, per 1.000 leerlingen (Ingrado, t/m 2017 en Dienst Uitvoering Onderwijs/OCW, 
2018) (BZK)
1 Realisatie cijfers van DUO over 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar.
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Een deel van de activiteiten kon door de coronamaatregelen niet doorgegaan of 
werd in aangepaste vorm aangeboden. Het binnenschoolse aanbod, zoals 
schoolschaken en de buitenactiviteiten gericht op sport en bewegen (synchroon aan 
de trainingen voor deze leeftijdsgroep bij de sportverenigingen) is doorgegaan. Een 
deel van cultureel naschools aanbod van onder andere Wereld Kindertheater en 
wereld-muziekschool kon door de coronamaatregelen fysiek niet doorgaan en 
hiervoor is een digitaal alternatief gevonden. Zo heeft het Wereld Kindertheater 
creatieve opdrachten met filmpjes gemaakt. Het Muzieklab (Stichting Hart) zorgde 
voor de uitleenservice van muziekinstrumenten en kinderen konden 'op afstand' 
samen musiceren. In twee wijken hebben ze als afsluiting een concert gegeven. 
Helaas zonder publiek, maar het concert is wel opgenomen. Het project 
kinderrestaurant, waarin kinderen als afsluiting van "Druppiekunde en gezonde 
leefstijl" koken voor ouderen in verpleeghuizen, kon helaas niet doorgaan door 
sluiting van de verpleeg- en verzorgingshuizen.

Brede schoolactiviteiten zijn uitgevoerd op in totaal 28 basisscholen. Deze scholen 
zijn vooral gehuisvest in Schalkwijk, Haarlem Oost en Haarlem Noord. Voor de 
uitvoering werkte het onderwijs samen met een groot aantal partners uit de cultuur- 
, sport- en welzijnssector en kinderopvang, zoals Stichting Hart, Het Wereld
Kindertheater, Stichting Sportsupport, Stichting DOCK, Haarlem Effect, Triple Threat, 
HLC turnvereniging, Stichting Buurtschaak, Kinderopvang Haarlem en Op Stoom. 
Vooral kinderen met (risico op) achterstanden in hun sociaal emotionele 
ontwikkeling, motorische vaardigheden, taal- en expressievaardigheden worden 
gestimuleerd om deel te nemen. In het activiteitenaanbod was toneel & kunst, 
muziek, gezonde levensstijl, sporten, gedrags- en opvoedingsondersteuning tijdens 
en na schooltijd opgenomen.

Tot de zomervakantie 2020 werd op basis van de landelijke richtlijnen niet 
gehandhaafd op verzuim uit de online lessen. Door het Regionaal Bureau Leerplein 
(RBL) is frequent overleg geweest met de scholen over jongeren waar de school zich 
zorgen over maakte of die in eerste instantie uit beeld verdwenen waren. Er werden 
indergelijke situaties deurbezoeken afgelegd. Over het schooljaar 2019-2020 is in

Door de coronacrisis en de daaropvolgende lockdown hebben vanaf 15 maart t/m 8 
juni en vanaf 18 december alle kinderen thuisonderwijs moeten volgen. Kinderen in 
een kwetsbare thuissituatie of kinderen waarvan ouders een cruciaal beroep 
hebben, konden gebruik maken van de noodopvang op school. Dit gold ook voor 
kinderen in de kinderopvang, die ook werd gesloten. WE-kinderen in de 
peuteropvang bleven grotendeels thuis. Tijdens de tweede lockdown in december 
was de noodopvang ook weer open._______________________________________
b. Uitvoeren aanpak 'Voorkomen en bestrijden voortijdig schoolverlaten'_________
Wat hebben we gedaan?
In 2020 is door de coronacrisis vanaf half maart een bijzondere situatie ontstaan 
voor het verminderen van voortijdig schoolverlaten. De cijfers, zeker die van 
verzuim, laten zich niet vergelijken met die van andere schooljaren. Door de 
coronamaatregelen zijn diverse extra maatregelen op het terrein van het verzuim, 
de vermindering van het aantal voortijdig schoolverlaters, de thuiszitters-aanpak en 
de aansluiting met de arbeidsmarkt getroffen.

Deloitte Accoi
Voor identitó
Behorerid-W
d.d. 2<julJ-20;
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Er zijn door de leerwerkmakelaars van het Leerplein en het mbo regionaal 90 
plaatsingen uitgevoerd. Deze jongeren werden geplaatst op een stageplaats, 
leerwerkplek of kregen soms een arbeidscontract in een zogenoemde kansrijke 
sector. Ook zijn er door het mbo andere oplossingen in het onderwijs toegepast of 
zijn stages in het onderwijsprogramma naar een later tijdstip verschoven.

Wat hebben we niet gedaan?
Met alle betrokken partners, zoals het middelbaar beroepsonderwijs, de 
samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs en bedrijfsleven (SBB), de regionale 
leerwerkmakelaars, het stagebureau en het Werkgeversservicepunt (WSP) worden 
de krachten in 2021 nog meer gebundeld om de stagetekorten tegen te gaan en in 
te zetten op sectoren waar wel (nieuwe) kansen zijn. Voor meer jongeren worden 
heroriëntatietrajecten naar een (praktijk)diploma of certificaat in een andere sector

In 2020 zijn er 64 thuiszittende Haarlemse leerlingen gemeld, waarbij 46 jongeren 
langer dan drie maanden zonder geldige reden niet naarschool zijn gegaan. Eind van 
het schooljaar 2019-2020 is voor 19 leerlingen een traject gevonden.
De aanpak bestrijding voortijdig schoolverlaten en jongeren in kwetsbare posities 
richtte zich op jongeren die van school zijn gegaan zonder startkwalificatie 
(^minimaal havo of mbo niveau 2 diploma). Extra aandacht was er voor jongeren in 
kwetsbare posities, zoals jongeren op het niveau van praktijk-, speciaal onderwijs en 
mbol-niveau en jongeren die al een langere tijd zonder startkwalificatie van school 
zijn. Zij zijn zoveel mogelijk intensief begeleid en ook herplaatst naar diverse 
opleidingen of leerwerktrajecten. Waar mogelijk zijn er ook extra stage- en 
leerwerkplekken gezocht voor jongeren.

jftants B.V. 
jedoeleinden. 

^controleverklaring

Het Regionaal Bureau Leerplein heeft vanaf half maart zoveel mogelijk contact 
gehouden met jongeren, is hen blijven motiveren en begeleiden naar een 
vervolgtraject. Deze aanpak is in opdracht van het bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten 
uitgevoerd. Totaal zijn 173 Haarlemse jongeren naar scholings-, leerwerk- en 
werkervaringstrajecten begeleid. Er zijn daarnaast 53 Haarlemse jongeren in 
kwetsbare posities en 22 Haarlemse voortijdig schoolverlaters in samenwerking met 
ketenpartner aan een baan geholpen. Over het schooljaar 2017-2018 waren er 245 
nieuwe voortijdig schoolverlaters, namelijk 40 op het Voortgezet onderwijs (vo) en
205 op het Middelbaar Beroepsonderwijs (mbo) volgens de voorlopige cijfers van de 
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).________________________________________
b. Stimuleren beschikbaarheid van stage- en leerwerkplekken voor jongeren (in 
kwetsbare posities) om deelname te stimuleren
Wat hebben we gedaan?
In het kader van de aanpak bestrijding voortijdig schoolverlaten hebben jobcoaches 
en leerwerkmakelaars potentiële uitvallers in het middelbaar beroepsonderwijs 
(mbo) naar een stageplek, leerwerkplek of arbeidscontract begeleid, voor zover dit 
mogelijk was met de coronamaatregelen. Hierbij werd in 2020 opnieuw intensief 
samengewerkt met leren en werken van het UWV, het Werkgeversservicepunt, het 
Stagebureau en de scholen van praktijkonderwijs (pro) en voortgezet speciaal 
onderwijs (vso).

Deloitte Acco
Voor identifjxfj
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2. Meer Haarlemmers sporten of bewegen
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90
R (2020)

80
(2016)

80%

(2018)

85%

(2019)

op het mbo in 2021 mogelijk, mede met inzet van de extra VSV-maatregelen en 
steunmaatregelen van rijkswege.

Vanuit het programma Jongeren op gezond gewicht (JOGG) heeft de JOGG regisseur 
deelgenomen aan het Landelijke leer- en verandertraject Terugdringen
Gezondheidsverschillen (PSD 5). Dit traject heeft geleid tot de Alliantie 'Boerhaavewijk 
Gezond' met daarin diverse wijkpartners die zich allen gezamenlijk inzetten om de 
gezondheidsverschillen te verkleinen. De buurtsportcoaches zijn hierin nauw 
betrokken.

80%

(2017)

110
(2018)
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Wat hebben we bereikt?
Ondanks de beperkingen door de coronamaatregelen zijn kinderen wekelijks en 
tijdens vakanties in verschillende stadsdelen in de gelegenheid gesteld om te sporten 
en te bewegen. Ze hebben kennis gemaakt met allerlei sporten van lokale aanbieders 
en konden zich aanmelden als lid bij een sportvereniging. Aan deze wijkgerichte sport
en beweegactiviteiten en de schoolsporttoernooien hebben 3.316 kinderen 
deelgenomen en hierin participeerden meer dan 60 sportaanbieders. Om de 
toegankelijkheid en zichtbaarheid van de activiteiten te vergroten is de JeugdSportPas 
doorontwikkeld tot het platform sportindewijk.nl. Via het platform konden inwoners 
van Haarlem het aanbod van sport en bewegen per stadsdeel lezen. Het platform trok 
200 bezoekers per week.

De buurtsportcoaches hebben door middel van verenigingsadvies de 
sportverenigingen zo goed mogelijk ondersteund tijdens de coronacrisis. Onder 
andere hierdoor waren verenigingen in staat om zich continue aan te passen aan de 
nieuwe beperkingen en mogelijkheden tot het aanbieden van sport en bewegen en 
waren zij op de hoogte van landelijke en lokale regelgeving en subsidiemogelijkheden. 
Ondanks de coronacrisis waren sommige verenigingen met ondersteuning van 
buurtsportcoaches en het Lokaal Sportakkoord zelfs in staat om nieuw aanbod voor 
(kwetsbare) doelgroepen op te starten. Ondanks en misschien wel juist door de 
coronacrisis is de samenwerking tussen sportverenigingen versterkt. Toen binnensport 
niet was toegestaan, konden binnensportaanbieders gebruik maken van de 
buitensportaccommodaties. Dit heeft ervoor gezorgd dat Haarlemmers ondanks de 
maatregelen voor binnensport toch konden blijven sporten.

Prestatie indicator Het percentage kinderen in de doelgroep dat heeft deelgenomen aan peuteropvang met een 
voorschools educatieprogramma (VE) (Toeleidingsmonitor voorschoolse voorzieningen JGZ).
1 In verband met een wijziging in rijksbeleid is de definitie van de doelgroep veranderd, waardoor het 
percentage doelgroepkinderen verlaagd is (Beleidsnota Onderwijskansenbeleid Haarlem; 2018/91353).
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5(2020)
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65%!
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Prestatie indicator Het aantal stage- en leerwerkplekken ter versterking van de aansluiting tussen onderwijs en

arbeidsmarkt (Gemeentelijke registratie CAReL en registratie MBO).
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Wat hebben we niet bereikt?
Door de coronamaatregelen was het aanbod in 2020 niet, beperkt of alleen in 
aangepaste vorm mogelijk. Hierdoor zijn minder mensen 'fysiek' bereikt door 
Sportsupport en de buurtsportcoaches. Wel hebben Sportsupport en de 
buursportcoaches in korte tijd de dienstverlening aangepast en omgezet naar digitaal. 
Dagelijks zijn beweegvideo's opgenomen en verspreid. Via het landelijk netwerk 'Wij 
Buurtsportcoaches' hebben buurtsportcoaches kennis gedeeld, inspiratie opgedaan en 
zijn goede voorbeelden in Haarlem toegepast. Zo zijn inwoners via de Balkon 
Beweegdag op een alternatieve wijze in beweging gebracht. 

Voor (kwetsbare) volwassenen en met maatschappelijke partners zijn 18 
lessenreeksen, veelal in aangepaste vorm, uitgevoerd. Hier hebben 61 mensen van 
50 jaar en ouder aan deelgenomen. Ook namen volwassenen jonger dan 50 jaar 
hieraan deel. Met eenmalige cursussen zijn 350 deelnemer van 50 jaar en ouder

In 2020 is de Jeugdsportpas doorontwikkeld tot het platform sportindewijk.nl en is 
breder van opzet dan de Jeugdsportpas. Op het platform zijn alle wijkgerichte sport
en beweegactiviteiten per stadsdeel opgenomen. In 2020 is het aantal deelnames 
van de wijkgerichte sport- en beweegactiviteiten geteld en wijkt het getal af van de 
streefwaarde.

a. Uitvoeren van beweeg- en sportprogramma's, ook voor kwetsbare groepen_____
Wat hebben we gedaan?
De buurtsportcoaches, ook wel combinatiefunctionarissen (30 fte) genoemd, 
werkten in elk stadsdeel met sportverenigingen en partners uit het sociaal domein 
samen om jeugd, ouderen en kwetsbare groepen te bereiken. Samen met 
sportverenigingen, inwoners en andere maatschappelijke organisaties (zorg, welzijn, 
onderwijs, cultuur) speelden zij in op sport- en beweegbehoeften in de wijk door 
activiteiten te organiseren. Wekelijks sportten kinderen (gratis) in hun eigen wijk op 
pleintjes, in gymzalen en digitaal onder leiding van buurtsportcoaches. Dit gebeurde 
onder, tussen en na schooltijd. Daarnaast hebben verschillende verenigingen clinics 
verzorgd in de wijk, op scholen en de kinderopvang. Door de lockdown waren 
fysieke activiteiten niet meer mogelijk en zijn de buurtsportcoaches en 
sportaanbieders digitaal aanbod gaan verzorgen. Zo zijn ook de Koningsspelen 
online uitgezonden met in totaal 1.300 live kijkers.

40,0%

(2012)

42,5%

(2016)
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Het percentage niet-wekelijkse sporters ten opzichte van het totaal aantal inwoners van 19 jaar en 
ouder (GGD Gezondheidsmeter, deze indicator wordt eens in de vier jaar op landelijk niveau gemeten) 
(BZK).

42,0% nnb

5 (2020) R (2020)

Het percentage volwassenen dat voldoende beweegt (GGD Gezondheidsmeter). Beweegnorm is 2,5 uur 
per week matig intensief bewegen, verspreid over meerdere dagen.

-j •' ~.j-

66,1% - 67,1%
(2012) (2015) (2016) (201/) (2018) (2019)

Het percentage kinderen dat lid is van een sportvereniging (Kennis en informatiesysteem Sport, KISS). 
Deze indicator wordt eens in de vier jaar op landelijk niveau gemeten._______________ ________

36,2% - - - 39,4%
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343

(2019)

Het netwerk Topsport en Talentontwikkeling is regelmatig bijeengekomen.
Gezamenlijk is de pijler Topsport binnen het Haarlems Sportakkoord uitgewerkt 
(2020/1007306). In totaal zijn vijftien adviesgesprekken gevoerd met verenigingen 
en zeven met partners uit de stad die voor talenten van betekenis zijn, zoals 
fysiotherapeuten, diëtisten en sportpsychologen. De voorbereiding voor de 
huldiging sportkampioenen is opgestart. Later in het jaar is deze gecanceld vanwege 
de coronamaatregelen. Kernsporten zijn financieel ondersteund uit het 
topsportbudget.

’UCftants B.V.
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410

(2018)

bereikt. Uiteindelijk zijn 91 mensen doorgestroomd naar structureel aanbod. 
Daarnaast zijn tijdens de lockdown beweegvideo's uitgezonden en beweegkaarten 
verspreid, zodat inwoners thuis konden blijven bewegen. In samenwerking met 
Albert Heijn Vos, Sportsupport en Triple Threat is een boodschappenservice 
opgezet. In 2020 hebben 47 mensen gebruik gemaakt van het Sportfonds 50+ en 35 
mensen van het Sportfonds 18-50. In totaal hebben 411 mensen van 50 jaar en 
ouder deelgenomen aan het beweeg- en sportaanbod.

Wat hebben we niet gedaan?
Verschillende schoolsporttoernooien, lessenreeksen schoolzwemmen, evenementen 
en activiteiten voor met name volwassenen zijn vanwege de coronamaatregelen 
niet uitgevoerd.

De verenigingsondersteuners van Sportsupport hebben naast ondersteuning en 
advies rondom de coronacrisis verenigingen ook ondersteund bij vraagstukken over 
ledenwerving, ledenbehoud en kwaliteit van het kader, financiën en 
accommodaties. Verenigingen hebben deelgenomen aan thema-avonden, 
workshops, congressen en individuele ondersteuningstrajecten. Veelal zijn deze 
digitaal uitgevoerd. Naast 23 langdurige adviestrajecten zijn 96 kortlopende 
adviestrajecten uitgevoerd, zoals het bieden van ondersteuning bij het aanvragen 
van de subsidie breedtesport.

Met financiële ondersteuning van de provincie Noord-Holland zijn in 2020 
voorbereidingen getroffen door de buurtsportcoaches om het nieuwe programma 
'Doortrappen' uit te voeren. De ambitie is dat ouderen zo lang mogelijk veilig blijven 
fietsen en ze zelf maatregelen nemen om veilig te blijven fietsen.
Voor mensen met een beperking zijn drie lessenreeksen en zes eendaagse 
activiteiten georganiseerd, waarmee 225 deelnemers zijn bereikt. Vier 
sportverenigingen zijn ondersteund bij het opzetten van nieuw aanbod voor mensen 
met een beperking. Met stichting KDC Rozemarijn is een structurele samenwerking 
ontstaan en werden wekelijks sportactiviteiten aangeboden voor kinderen en 
(jong)volwassenen met verstandelijke of meervoudige beperkingen of psychiatrische 
kwetsbaarheid.

411

R (2020)

Prestatie indicator Het aantal deelnemers van 50 jaar en ouder aan door de gemeente aangeboden sportactiviteiten 
(Sportsupport).

400

S (2020)
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Wat hebben we bereikt?
Het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) 2019-2022 is vastgesteld 
(2019/842178). Ook is het jaarlijks onderwijshuisvestingsprogramma (JOP) 2020 
vastgesteld (2019/842178). Twee projecten van (ver)nieuwbouw zijn in 2020 
opgeleverd. Hiermee is de ruimte voor onderwijshuisvesting zowel kwalitatief als 
kwantitatief toegenomen. Van een project is de uitvoering gestart en van zes 
projecten zijn de voorbereidingen gestart om te komen tot een ontwerp.

Door de coronamaatregelen konden sportaanbieders en inwoners minder gebruik 
maken van de binnensportvoorzieningen.

Gesprekken tussen gemeente(raad) en betrokken schoolbesturen over de 
verhuizingen van de International School Haarlem (ISH) en Internationale Schakelklas 
(ISK) zijn nog in volle gang. Hierdoor konden deze verhuizingen in 2020 nog niet 
gerealiseerd worden.

Sportaanbieders en inwoners van Haarlem hadden de beschikking over een divers 
aanbod aan sportvoorzieningen. Haarlemmers zijn tevreden over de binnen- en buiten 
sportaccommodaties. Verschillende sportaccommodaties zijn duurzamer geworden 
door het toepassen van duurzaamheidsmaatregelen zoals het aanbrengen van 
ledverlichting op de sportvelden.

Prestatie indicator Het aantal deelnemers aan de Jeugdsportpas bij sportverenigingen (Sportsupport). 

R/S

Wat hebben we niet bereikt?
Schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs zijn samen in overleg om te 
verkennen of een Junior College in Haarlem haalbaar is.

7,5 
(2015)

Het aantal opgeleverde projecten uit het Strategische Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) 2019-2022 
waardoor schoolgebouwen uitgebreid, nieuw en/of vernieuwd zijn (2019/85960).

7

(2019)

a. Uitbreiden en (ver)nieuwbouw schoolgebouwen___________________________
Wat hebben we gedaan?
De vernieuwbouw van de Cruquius is opgeleverd en in gebruik genomen. Dit 
gebouw uit het begin van de 20e eeuw is volledig aardgasvrij en voldoet aan de 
normen van de 21e eeuw. Het gebouw van het Sterren College is intern aangepast 
zodat het geschikt is gemaakt voor het Spaarne College, waarin het Sterren College, 
de Paulus Mavo en de Daaf Gelukschool zijn samengegaan. De bouw van de nieuwe 
gymzaal aan de Phoenixstraat is gestart. Ook is begonnen met het ontwerpproces

1.005 

(2018)

3.316

R (2020)

1.516 

(2019)

7,5 
(2016)
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Het oordeel van Haarlemmers (rapportcijfer) over gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties, 
sporthallen, zwembaden en gymzalen in Haarlem (Inwonerspeiling).
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voor de vernieuwbouw van de Wijde Wereld, de uitbreidingen van het Schoter en 
het ECL, de renovatie van het Stedelijk Gymnasium, de nieuwbouw van de 
Liduinaschool en de gymzaal bij de Huibersschool (IKC Wijzer).

In 2020 was er vanwege de coronacrisis veel aandacht voor de ventilatie van 
schoolgebouwen. De staat van de ventilatie is in de meeste gebouwen in Haarlem 
geïnventariseerd. Het Rijk stelt in 2021 € 100 miljoen subsidie beschikbaar voor het 
verbeteren van de ventilatie van schoolgebouwen.

jutttants B.V. 
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In het Kennemersportcenter is de luchtbehandelingsinstallatie vervangen en zijn 
maatregelen getroffen ter verbetering van de brandveiligheid (in het kader van 
vernieuwde wet- en regelgeving). Tegelijkertijd zijn er duurzaamheidsmaatregelen 
doorgevoerd (ledverlichting en het terugwinnen van warmte). Ook hebben de 
entree en kleedkamers een facelift gekregen, waardoor de uitstraling eigentijdser is 
geworden. Uit de aanbesteding en door het efficiënt uitvoeren van de 
werkzaamheden tijdens de lockdown, is een voordeel gerealiseerd. Eind 2020 heeft 
de raad besloten dat dit voordeel ingezet mag worden ter verbetering van de

Voor de buitensport zijn vervangingsinvesteringen voor bestaand areaal 
sportaccommodaties uitgevoerd op de sportparken Zeedistelweg, Pim Mulier en 
Zomervaart. De kunstgras toplagen van SV Alliance '22 zijn vervangen door een 
toplaag met kurk infill. Daarnaast zijn duurzaamheidsmaatregelen getroffen. 
Afgeschreven conventionele verlichting in 2020 is op de sportvelden vervangen door 
ledverlichting. Het gaat om de velden bij SV Alliance '22 en Koninklijke HFC. 
Om zo veel mogelijk verspreiding van het rubber infill materiaal naar de directe 
omgeving van het veld te voorkomen, zijn op alle kunstgrasvelden met rubber infill 
kantplanken geplaatst. Het onderhoud is door SRO ook aangepast ter voorkoming 
van verspreiding. Tevens wordt het drainagewater van kunstgrasvelden met 
rubbergranulaat gemonitord. Rondom de velden en in de kleedkamers zijn borden 
en posters geplaatst om de gebruikers te wijzen op hun verplichtingen in het kader 
van de zorgplicht.

Wat hebben we niet gedaan?
In het SHO was de verhuizing van de International School Haarlem (ISH) naar het 
gebouw van de Paulus Mavo opgenomen. Deze verhuizing is op verzoek van de 
gemeenteraad uitgesteld, omdat het gebouw nog wordt gebruikt door de 
Internationale Schakelklas (ISK). De ISK heeft bezwaar om te verhuizen naar de 
beoogde locatie aan de Schoterstraat en is hierover in overleg met het 
schoolbestuur en de gemeente.___________________________________________
b. Zorg voor voldoende en goed onderhouden sportaccommodaties_____________
Wat hebben we gedaan?
In 2020 is in opdracht van de gemeente het planmatig onderhoud uitgevoerd door 
SRO Kennemerland bv (SRO) conform het Meerjarig Onderhoud Programma (MJOP). 
Voor alle binnensportaccommodaties en kleedkamers waar de gemeente eigenaar 
van is, heeft SRO haar MJOP eind 2019 bijgesteld op basis van de eerder opgestelde 
Energie Prestatie Advies Utiliteit (EPAU). Er is gestart met het vervangen van het 
leidingwerk van de douche installaties in de kleedkamers om de vorming van 
legionella tegen te gaan (legionella beheersplan). De werkzaamheden zijn in de 
afrondende fase.

Deloitte Acco
Voor identifj^ 
BehorericHw
d.d. 2Tuli 20;



R/S

Beleidsveld 1.2 Sociale basis

1. Versterken zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie kwetsbare Haarlemmers

©

58

5

S(2020)

7

R (2020)

93%
(2014)

95% 
(2017)

94%
(2019)

Prestatie indicator Het aantal gestarte (ver)nieuwbouw- en uitbreidingsprojecten schoolgebouwen (Jaarlijks 
Onderwijshuisvestingsplan).

springkuil en bijbehorende toestellen in de turnhal van het Kennemer Sport Center 
(2020/1122596). Deze werkzaamheden zijn gestart en lopen tot en met het tweede 
kwartaal van 2021 door. Het haalbaarheidsonderzoek voor de bouw van een turnhal 
naast de provincie Noord-Holland hal is afgerond. Verschillende varianten voor de 
bouw zijn uitgewerkt en besproken met stakeholders. Een kredietaanvraag is in 
voorbereiding.

94%
(2015)

95%
(2016)

95%
(2018)

Wat hebben we niet bereikt?
Gemeente Haarlem streeft ernaar dat alle inwoners voldoende betekenisvolle 
contacten hebben. Veel organisaties, waaronder de coalitie Haarlem Ontmoet, hebben

Prestatie indicator Het percentage goed onderhouden sportaccommodaties (Registratie SRO). 

R/S

Er is gestart met de bouw van een gymzaal van 308 m2 op maaiveld aan de 
Phoenixstraat als vervanging voor het gymonderwijs van basisschool de Kring dat nu 
plaatsvindt in de Beijneshal. De gymzaal wordt naar verwachting in het tweede 
kwartaal van 2021 opgeleverd.

Wat hebben we niet gedaan ?
Twee geplande vervangingsinvestering van toplagen van buitensportaccommodaties 
zijn op verzoek van de gebruikers doorgeschoven naar 2021. Het gaat om de 
ombouw van het zand ingestrooide hockeyveld 2 naar een waterveld van HC 
Haarlem en de renovatie van het natuurgras hoofdveld van Kon. HFC.

Wat hebben we bereikt?
Het percentage Haarlemmers dat zichzelf als volledig zelfredzaam beschouwt en geen 
hulp nodig heeft, is iets hoger dan de streefwaarde en vertoont over de jaren heen 
een redelijk stabiel beeld.

ftants B.V.
jedoeleinden. 

ft/controleverklaring
!021

95%
5 (2020)

95%
R (2020)

De tijdelijke sporthal aan de Pianetenlaan is in gebruik genomen door het Schoter 
College en Sportclub HLC. De oude gymzalen van het Schoter College en de 
naastgelegen conciërge woning zijn gesloopt en het terrein is bouwrijp gemaakt, 
zodat in januari 2021 gestart kan worden met de bouw van de Sporthal Sportweg. 
Hiervoor is in samenwerking met de toekomstige gebruiker een definitief ontwerp 
opgesteld en daarna vastgesteld door de raad (2019/868380). Het bestemmingsplan 
is vastgesteld en de benodigde vergunningen zijn verleend. De sporthal sportweg 
wordt gebouwd ter vervanging van de Beijneshal en is volgens planning eind 2021 
gereed.

Deloitte Acco
Voor identif
Behorei
d.d. 2<$
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(2016)
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Effect indicator

R/S 82%
(2007)

71% 
(2015)

84%

(2016)

68%
(2016)

71% 
(2017)

69%
(2018)

zich ingespannen om mensen die moeite hebben om contacten te leggen ofte 
onderhouden hiermee te helpen en te ondersteunen. De coronamaatregelen hebben 
er helaas voor gezorgd dat meer inwoners het gevoel hadden te weinig contacten te 
hebben. Dit geldt voor alle groepen, maar met name onder ouderen en jongeren. Het 
percentage Haarlemmers dat aangeeft voldoende contacten te hebben, is dan ook 
lager dan in 2019 en lager dan de streefwaarde.

85% 

(2013)

86%

(2017)

86%

(2018)

85%

(2019)

71% 
(2019)

25% 

(2019)

88%

(2015)

In 2020 is het koplopertraject cliëntondersteuning gestart in samenwerking met 
maatschappelijke partijen. Het project is bedoeld om de communicatie en 
vindbaarheid van cliëntondersteuning verder te verbeteren. Door de aanpassing van 
het Wmo-webformulier op de website van de gemeente Haarlem werden inwoners 
die digitaal contact opnamen automatisch actief geïnformeerd over de mogelijkheid 
gebruik te maken van cliëntondersteuning.

Wat hebben we niet gedaan?
Er zijn als gevolg van de coronamaatregelen diverse welzijnsactiviteiten niet (geheel) 
doorgegaan. Wel zijn er zoveel mogelijk alternatieven gebruikt om activiteiten en 
ondersteuning alsnog uit te voeren. Zo is er meer gebruik gemaakt van digitale 
hulpmiddelen en individuele begeleiding in plaats van aanbod in groepsverband. 
De bekendheid dat mensen gebruik kunnen maken van cliëntondersteuning is 
afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren en ook lager dan de streefwaarde. 
Mede hierom neemt Haarlem deel aan het landelijke koplopertraject. Hierbij is één 
van de doelen om de bekendheid van cliëntondersteuning binnen de gemeente te 
versterken. Dit project is in 2020 gestart en duurt tot eind 2021, maar de effecten 
hiervan zijn helaas nog niet zichtbaar.

47%

(2018)

>40%

S (2020)

Effect indicator

R/S

58%
R (2020)

86%

R (2020)

22%

R (2020)

a. Zorg voor voldoende ondersteuning t.b.v. redzaamheid_____________________
Wat hebben we gedaan?
In 2020 hebben gemeente en subsidiepartners in de sociale basis gezorgd voor een 
sluitend aanbod van laagdrempelige ondersteuning en zijn nieuwe initiatieven 
ondersteund. Ook zijn afspraken gemaakt met subsidiepartners over hun inzet voor 
2021.

Het percentage Haarlemmers dat zichzelf volledig zelfredzaam beschouwt (Inwonerspeiling)

>85% 

5(2020)

Het percentage Haarlemmers dat aangeeft voldoende contact te hebben (Inwonerspeiling) 

>70%
5(2020)

Prestatie indicator Het percentage cliënten dat aangeeft bekend te zijn met de mogelijkheid gebruik te maken van 
cliëntondersteuning (Cliëntervaringsonderzoek Wmo)

42 - 37%

(2015) (2016) (2017)

Deloitte Accountants B.V.
Voor identifi«rtiedoeleinden.
Behorepd^Jn^ontroleverklaring
d.d. 2<ilL2O21



2. Inwoners nemen initiatief en ondersteunen elkaar

©

©
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55%

(2016)

16%
(2016)

16%
(2017)

49%

(2018)

De klankbordgroep mantelzorg is in 2020 meerdere keren bijeengekomen voor een 
directe lijn tussen mantelzorgers en gemeente, zodat het ondersteuningsaanbod op 
de behoefte kan worden afgestemd. Er is een andere invulling aan de Dag van

12%
(2009)

16%
(2015)

16%
(2018)

14% 
(2019)

jutftants B.V. 
^«doeleinden.
Zcontroleverklaring
21

Voor de uitbraak van de coronacrisis was de geboden ondersteuning voor 
mantelzorgers conform de prestatieafspraken van de 'Nota Mantelzorg(er) in de 
Balans in Haarlem'. Door de coronamaatregelen heeft Tandem geïnvesteerd in een 
digitaal ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers en zijn ze meer outreachend 
gaan werken. Zo namen zij actief contact op met de mantelzorgers waarvan de 
verwachting was dat daar extra ondersteuning nodig zou kunnen zijn. Daarnaast is 
de bekendheid van het ondersteuningsaanbod verbeterd. Voor mantelzorgers die 
het huis niet kunnen verlaten, is het mogelijk gemaakt om thuis getest te worden op 
het coronavirus.

Effect indicator

R/S

Effect indicator

R/S

Wat hebben we bereikt?
Het percentage mantelzorgers dat aangeeft (zeer) vaak overbelast te zijn, is verder 
afgenomen. Twaalf procent van de mantelzorgers geeft aan vaak overbelast te zijn. 
Dat is minder dan in 2018 (16%) en daarmee ook onder de streefwaarde.

Wat hebben we niet bereikt?
De inwonerspeiling geeft in 2020 een lager percentage Haarlemmers dat 
vrijwilligerswerk doet dan in 2019 en dan de streefwaarde. Dit komt naar verwachting 
door de coronamaatregelen, waarbij maatschappelijke activiteiten gedeeltelijk niet 
zijn doorgegaan. Hierin zijn normaliter veel vrijwilligers actief. 

a. De gemeente bemiddelt voor inwoners, biedt ruimte voor initiatieven en zorgt 
voor ondersteuning voor mantelzorgers.____________________________________
Wat hebben we gedaan?
Het Vrijwilligerscentrum ondersteunde vrijwilligersorganisaties en creëerde 
deskundigheidsbevordering. Ook zijn activiteiten voor ondersteuning aan kwetsbare 
vrijwilligers en anderstaligen uitgevoerd. In het voorjaar is er een platform voor 
coronahulp opgericht, een gezamenlijk initiatief van het Vrijwilligerscentrum en 
BUUV. Opvallend is dat het aanbod van vrijwilligers tijdens deze periode groter 
werd, omdat bewoners meer tijd kregen en er bereidheid was om elkaar te helpen. 
Het bewonersplatform BUUV, waar Haarlemmers elkaar ontmoeten en 
ondersteunen met (praktische) hulp, is ondersteund. Een groot aantal inwoners 
kiest voor deze laagdrempelige vorm van vrijwilligerswerk. In 2020 waren er ruim
3.500 matches tussen Haarlemmers. Dit is het hoogste aantal sinds het tienjarig 
bestaan van BUUV.

>50%

5 (2020)

Het percentage mantelzorgers dat aangeeft (zeer) vaak overbelast te zijn (Inwonerspeiling) 

<16%
5(2020)

43%

R (2020)

12%
R (2020)

Deloitte Accoi 
Voor identitó 
Behorerid-tffy
d.d. 2^uli 2Ó;

Het percentage Haarlemmers dat vrijwillige inzet pleegt (Inwonerspeiling) 

55% 55% 48% 49% 50%

(2015) (2016) (2017) (2018) (2019)



3. Voorkomen van escalatie problematiek
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584 
(2007)

3.230

(2016)

mts B.V. 
^ledoeleindcn. 
'controleverklaring
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3.777 
(2019)

Het jongerenwerk van Haarlem Effect, DOCK, STAD, Triple Threat, Hattrick en 
Streetcorner/Permens heeft in 2020 alle zeilen bijgezet om jongeren tijdens de 
coronacrisis zo goed mogelijk te blijven bereiken en zoveel mogelijk activiteiten door 
te laten gaan, rekening houdend met de coronamaatregelen. Zo heeft het

Mantelzorg gegeven om de waardering voor mantelzorgers te tonen. In de Week 
van de Mantelzorg, 9 tot 14 november, hebben diverse workshops (digitaal) 
plaatsgevonden en konden mantelzorgers een cadeau uitkiezen.

3.341

(2017)

3.792
R (2020)

Wat hebben we niet gedaan?
Het Informatiepunt Haarlem Samen voor vrijwillige inzet was door de 
coronamaatregelen maar beperkt geopend. Hierdoor was het aantal bezoekers lager 
dan in voorgaande jaren. Ook het bieden van respijtzorg was door de 
coronamaatregelen nauwelijks realiseerbaar in het tweede kwartaal van 2020. In 
het derde en vierde kwartaal was respijtzorg beperkt beschikbaar.

Het aantal mantelzorgers dat eind 2020 staat ingeschreven bij Tandem is iets 
toegenomen ten opzichte van 2019. Toch is hiermee de streefwaarde niet behaald. 
Dit is te verklaren door de afname van het aantal geregistreerde mantelzorgers in 
2019 ten opzichte van 2018 dankzij een opschoningsactie (belactie) van Tandem in 
2019. De toename in 2020 was niet genoeg om dit te compenseren.

Prestatie indicator Het aantal matches via BUUV (registratie BUUV) 

R/S

4.083 
(2016)

Wat hebben we bereikt?
In elk stadsdeel van Haarlem is een team van coaches van het Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG) beschikbaar voor ondersteuning van ouders en jeugdigen bij vragen over 
en problemen met opvoeden en opgroeien. Deze teams zorgen ervoor dat zij de 
specifieke situatie en vraagstukken van dat stadsdeel goed kennen. Ze zijn onderdeel 
van de sociale basis en versterken deze door aansluiting met de scholen in dat gebied, 
het Sociaal Wijkteam, het welzijnswerk, wijkinitiatieven, de Jeugdgezondheidszorg en 
de huisarts hoort hier vanzelfsprekend ook bij. Afgelopen jaar is de verbinding met het 
onderwijs verder versterkt. Een procesbegeleider vanuit het CJG, werkzaam bij het 
samenwerkingsverband passend onderwijs, begeleidt de scholen voor primair 
onderwijs. Sinds september 2020 heeft bijna elke VO school één of twee vaste coaches 
met geoormerkte uren. Door deze multidisciplinaire aanpak is de signaleer-, advies- en 
informatiefunctie in een eerder stadium beschikbaar. De inzet van de 
praktijkondersteuner GGZ Jeugd bij de huisarts (POH), die vanuit het CJG bij 90% van 
de huisartsen wordt geboden, is door de huisartsen als positief ervaren. 80% van de 
huisartsen vindt dat de verwachtingen zijn waargemaakt en de helft van de huisartsen 
geeft aan zelfs boven verwachting. Laagdrempelige hulp en minder verwijzingen zijn 
het meest door de huisartsen genoemd als meerwaarde.

>5.000
S (2020)

1.200

(2011)

3.220 

(2015)

4.041 
(2018)

4.025 
(2017)

2.975

(2018)

2.936 

(2019)

4.042 
(2015)

Deloitte Accoi 
Voor identify 
Behorei
d.d. 2<

3.250 3.523

S (2020) R (2020)

Prestatie indicator Het aantal mantelzorgers dat ondersteund wordt om overbelasting te verminderen (registratie Tandem) 

R/S



Effect indicator

R/S

Effect indicator

R/S
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82%

(2019)

jycrtants B.V. 
^iedoeleinden. 
^controleverklaring
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Wat hebben we niet bereikt?
Er is op verschillende manieren gewerkt aan de zichtbaarheid en toegankelijkheid van 
het sociaal wijkteam tijdens de coronamaatregelen door in een aantal wijken huis-aan- 
huis te flyeren, aan te sluiten bij buitenactiviteiten van samenwerkingspartners en 
door zelf de wijk in te gaan om inwoners te spreken. Ook is er samen met het CJG 
geadverteerd in mupi's in de stad. Desondanks is de naamsbekendheid van het sociaal 
wijkteam ten opzichte van 2019 afgenomen. 58% van de inwoners geeft aan het 
sociaal wijkteam te kennen en 22% van de inwoners kent het sociaal wijkteam én weet 
goed waarvoor je hier terecht kunt. In 2019 was dit nog 62% en 25%. Het verschil ten 
opzichte van 2019 komt mogelijk voort uit beperktere mogelijkheden door de 
coronamaatregelen om grotere groepen inwoners te informeren over de rol van het 
sociaal wijkteam via bijvoorbeeld informatiemarkten als de langer zelfstandig thuis 
wonen markt.

20%

(2016)

24%

(2017)

jongerenwerk meer ambulant gewerkt om jongeren op straat te spreken en ook over 
de coronacrisis in gesprek te gaan. Veel activiteiten zijn aangepast waardoor ze toch 
doorgang konden vinden of zijn naar buiten verplaatst. Het online jongerenwerk is 
enorm uitgebreid, meer dan ooit wordt contact onderhouden via social media 
en vele activiteiten hebben online plaatsgevonden. Ook zijn tiktok, podcasts en andere 
nieuwe media ingezet om jongeren zo goed mogelijk te blijven bereiken. Rond kerst en 
op oudejaarsdag hebben vele activiteiten voor de jeugd plaatsgevonden, van een 
voetbaltoernooi en een tiktok dansworkshop tot een online gametoernooi. 
De sociaal wijkteams zijn laagdrempelig toegankelijk op verschillende manieren: 
telefonisch, digitaal en via inloopspreekuren. Zij hebben te maken met een grote 
diversiteit aan (groepen) inwoners, met een breed scala aan vaak met elkaar 
samenhangende ondersteuningsvragen over geldzorgen, woonproblemen, psychische 
kwetsbaarheden, sociale problematiek en lichamelijke beperkingen. Veel van deze 
inwoners kunnen beperkt beroep doen op steun vanuit hun sociale omgeving. De 
sociaal wijkteams versterken het netwerk van mensen door hen enthousiast te maken 
voor activiteiten in de sociale basis. In de laatste maanden van 2020 zagen de sociaal 
wijkteams ook inwoners met problemen als gevolg van de coronacrisis door 
bijvoorbeeld verlies van werk en financiële problemen.

24%

(2018)

25%

(2019)

Het percentage Haarlemmers dat het sociaal wijkteam kent en weet waarvoor je hier terecht kunt 
(Inwonerspeiling) 

a. Versterken via voorlichting en ondersteuning i.s.m. CJG en SWT_____________
Wat hebben we gedaan?
Het Informatie- & Adviesteam is het middelpunt van het Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG). Het team is op werkdagen bereikbaar voor iedereen met vragen over 
opvoeden, opgroeien of ouderschap. De CJG-coaches geven in hun contacten met 
wijkprofessionals, scholen en ouders ook veel informatie en advies. De website 
www.cjgkennemerland.nl biedt informatie voor ouders en jongeren die online op

85%1

R (2020)

80%

S (2020)

Deloitte Accoi
Voor identitó
Behorerjd^n/
d.d. 2'juli 20;

>24% 22%

S (2020) R (2020)

Het percentage Haarlemse gezinnen dat zelfstandig verder kan met of zonder duurzame hulp, 
(registratie CJG Kennemerland).
1 Het percentage is gebaseerd op voorlopige gegevens.



R/S
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2.500

S (2020)

zoek gaan. Met ingang van het vierde kwartaal van 2020 worden al deze contacten 
anoniem geregistreerd via de app Vink, met als doel trends en ontwikkelingen op 
het gebied van zorgvragen te kunnen signaleren. Daarnaast coördineerde het CJG 
het preventieve groepsaanbod voor kinderen en ouders. Samen met scholen is 
maatwerk in de voorlichting ontwikkeld en werden erkende groepstrainingen 
georganiseerd. Het CJG vervult hierbij ook een triagefunctie, zodat de training 
voldoende aansluit bij wat de jeugdige en het gezin nodig hebben.

Wat hebben we niet gedaan?
Door de coronamaatregelen heeft een aantal (binnen)activiteiten, zoals 
voorlichtingsbijeenkomsten en langer zelfstandig thuismarkten, niet plaats kunnen 
vinden.

De inloopspreekuren van het sociaal wijkteam zijn door de coronamaatregelen 
vervangen door spreekuren op afspraak om de veiligheid van bezoekers en 
medewerkers te kunnen garanderen. In het sociaal wijkteam van Haarlem-Noord is 
een pilot Vroegsignalering Schulden gestart met als doel problematische schulden 
en daarmee verband houdende problematiek zoveel mogelijk te voorkomen. Het 
sociaal wijkteam heeft in samenwerking met het CJG en HVO Querido de 
ondersteuning aan gezinnen in de Velserpoort voortgezet en de
samenwerkingsafspraken verbeterd. Samen met het CJG en Veilig Thuis neemt het 
sociaal wijkteam deel aan de overdrachttafel waarbij casuïstiek vanuit Veilig Thuis 
overgedragen wordt aan het sociaal wijkteam of CJG. In alle werkgebieden van de 
sociaal wijkteams is een samenwerking opgezet tussen sociaal wijkteam, het 
opbouwwerk en de gemeentelijke gebiedsverbinders om met elkaar signalen over 
knelpunten in de wijken te agenderen en adresseren.

rtants B.V.
Jedoeleinden. 

fijTcontroleverklaring
!Ö21

Prestatie indicator Het aantal (nieuw) bereikte kinderen, gezinnen en jongeren door het Centrum voor Jeugd en Gezin (via 
onder andere haar website, het Informatie- en Adviesteam, de CJG-coaches en de CJG 
praktijkondersteuners jeugd bij huisartsen) (registratie CJG Kennemerland)
1 Het betreft voorlopige gegevens. Deze gegevens zijn exclusief het aantal bezoekers op de website, omdat de

__________________ bezoekers uit Haarlem en regio afkomstig zijn. Jaarlijks bezoeken circa 45.000 personen de CJG website.

2.394

(2019)

2.6731

R (2020)

Deloitte Acco
Voor identifj^ï
Behorei
d.d.



Financiën per programma

Programma Maatschappelijke participatie

Lasten (exclusief mutaties reserves)

38.94911 Onderwijs en sport 40.608 37.558 41,111

30.45612 Sociale basis 30.315 30.074 30.902

Totaal lasten 72.013 69.40670.923 67.631

Baten (exclusief mutaties reserves)

Onderwijs en sport -7.685 -7.384 -8.112 -8.25611

12 Sociale basis -166 -106 -106 -115

-8.371Totaal baten -7.852 7.490 -8.217

Totaal saldo excl. mutaties reserves 63.795 61.03563.072 60.141

1.235 100 50 50Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves -1.161 -174 -621 -621

Totaal saldo incl. mutaties reserves 63.146 60.067 63.224 60.464
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veld

Rekening
2019

Deloitte Accoi
Voor identif
Behorepd-
d.d. 2^uli

Primaire
begroting

2020

Rekening
2020

Begroting
na wijz.

2020



Beleidsvelden

Beleidsveld 2.1 Voorzieningen volwassenen
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Samenleving
Zorg, Welzijn, Volksgezondheid, Jeugd, Ouderen
Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugd,
Onderwijs en Sport

De voorlopige uitkomsten van het diëntervaringsonderzoek Wmo 2020 laten zien dat 
de gemeente het beoogde effect grotendeels heeft bereikt. Een ruime meerderheid 
van de respondenten geeft aan dat zij zich beter kunnen redden (80%) en dat zij een 
betere kwaliteit van leven hebben (77%). Een groot deel van de Haarlemmers kan 
waar nodig met passende ondersteuning zelfstandig thuis wonen, zelfstandig 
functioneren en maatschappelijk participeren. Kwetsbare inwoners met een 
verstandelijke, psychosociale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke beperking zijn 
met voorzieningen ondersteund bij het verbeteren van hun zelfstandigheid en 
deelname aan het maatschappelijk leven.

Wat hebben we niet bereikt?
De vraag naar Wmo maatwerkvoorzieningen blijft stijgen. Hoewel deze stijging lager is 
dan in 2019, is deze stijging hoger dan op basis van de demografische ontwikkelingen 
verwacht mag worden. Ondanks diverse maatregelen is er in 2020 een tekort ontstaan 
op de begroting van maatwerkvoorzieningen.

:ants B.V.
edoeleinden. 

’controleverklaring
121

Wat hebben we bereikt?
Ondanks de coronacrisis en de noodzakelijke maatregelen is de gemeente er in 
geslaagd om inwoners die dat nodig hebben te ondersteunen. Door de 
coronamaatregelen hebben zorgaanbieders, inwoners en medewerkers van de 
gemeente en de sociaal wijkteams zich moeten aanpassen. Er is op andere manieren 
ondersteuning geboden en inwoners hebben soms genoegen moeten nemen met 
minder ondersteuning dan ze gewend waren. De wachttijden zijn zoveel mogelijk 
weggewerkt ten opzichte van 2019.

Realisatie programmadoelstelling (missie)
Ook in 2020 organiseerde de gemeente specialistische ondersteuning en zorg op maat. Als er sprake 
was van een beperking, van chronische, psychische of psychosociale problemen of bij jeugdigen die 
opgroeien in een onveilige situatie of een strafbaar feit hebben begaan, bood de gemeente passende 
zorg. Deze ondersteuning en zorg is geboden zolang het nodig was en ging uit van het individu, de 
leefeenheid of het gezin. Het doel daarbij is dat Haarlemmers weer zoveel mogelijk kunnen 
participeren in de maatschappij.

1. Haarlemmers zo lang mogelijk thuis laten wonen, functioneren en maatschappelijk 
participeren

Programma 2 Ondersteuning en zorg
Commissie
(Coördinerende) Portefeuilles
Afdeling(en)

Deloitte Accoi 
Voor identifp 
Behorejid^bij 
d.d. 2



Effect indicator

R/S

(2016)

Effect indicator

R/S

(2016)

©

Prestatie indicator Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners (CBS Monitor Sociaal Domein Wmo)
(BZK).

R/S

R/S

(2016)

R/S

(2016)
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85%

(2018)

86%

(2018)

78%
(2018)

94%

(2019)

82%

(2019)

91%

(2017)

68%

(2018)

De gemeente is in samenwerking met diverse partners gestart met de 
verwervingstrajecten voor maatwerkvoorzieningen als woningaanpassingen Wmo, 
hulp bij het huishouden, dagopvang, kortdurend verblijf en ambulante begeleiding.

75%
(2019)

77% 

(2019)

>74%
S (2020)

79%

(2017)

Wat hebben we niet gedaan?
In de begroting was een taakstelling opgenomen voor de invoering van het 
Normenkader Hulp bij het huishouden. De opgenomen taakstelling kan alleen 
gerealiseerd worden als ook de financieringswijze van de Hulp bij het huishouden 
wordt gewijzigd van productie- naar resultaatgericht. Omdat deze mogelijkheid niet 
bestaat in de huidige contracten is de taakstelling niet gerealiseerd.

660

(2017)

670

(2018)

740

(2019)

>88%

5 (2020)

a. Verstrekken materiële en/of immateriële voorzieningen______________________
Wat hebben we gedaan?
In 2020 zijn de voorzieningen hulp bij het huishouden, ambulante begeleiding, 
dagopvang, kortdurend verblijf en materiële voorzieningen (hulpmiddelen, 
woningaanpassingen en vervoer) verstrekt conform de geldende wet- en 
regelgeving en de contractafspraken en naar tevredenheid van de inwoner. Zo is het 
percentage Wmo cliënten dat aangeeft tevreden te zijn met de snelheid waarmee ze 
geholpen werden, de mate waarin ze serieus genomen werden en de kwaliteit van 
de gekregen zorg/ondersteuning toegenomen ten opzichte van 2019 en in alle 
gevallen ook hoger dan de streefwaarde.

96%

R (2020)

77%
R (2020)

Voor jongeren boven de 18 jaar die zijn aangewezen op Wmo is het mogelijk om 
ondersteuning van jeugdhulpaanbieders in te zetten. De zorgvraag van de jongere is 
hierbij leidend en vanuit deze zorgvraag is het meest passende aanbod ingezet. 
Daarnaast is het mogelijk om integrale gezinsbegeleiding in te zetten bij gezinnen 
waar vanwege de problematiek zowel voor ouders als kinderen ondersteuning nodig 
is.

Deloitte Accoi
Voor identifp 
Behorei 
d.d. 2<

Percentage cliënten Wmo dat aangeeft zich beter te kunnen redden door de zorg/ondersteuning die zij
krijgen (Cliëntervaringsonderzoek Wmo).

77%

(2015)

>70% 84%

5 (2020) R (2020)

Prestatie indicator Percentage cliënten Wmo dat aangeeft dat de medewerker van de gemeente hen serieus nam 
(Cliëntervaringsonderzoek Wmo).

81%

(2015)

>80% 80%

5 (2020) R (2020)

Percentage cliënten dat aangeeft dat zij een betere kwaliteit van leven hebben door de zorg/ 
ondersteuning die zij krijgen (Cliëntervaringsonderzoek Wmo).

70% - 74%
(2015) (2016) (2017)

<750 720

5 (2020) R (2020)

Prestatie indicator Percentage cliënten Wmo dat aangeeft dat zij door de gemeente snel geholpen werden met hun 
hulpvraag (Cliëntervaringsonderzoek Wmo).

61% - 73%

(2015) (2016) (2017)



R/S
(2016)

Beleidsveld 2.2 Voorzieningen jeugd

1. Tijdige jeugdhulp op maat bieden

0
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83%
(2018)

83%
(2019)

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bracht in oktober 2020 een tweede 
rapportage uit over de jeugdbescherming. De IGJ stuurde strak op gemeenten om 
kinderen met een beschermingsmaatregel binnen drie maanden hulp te bieden. Het 
casuïstiekoverleg 'HET' heeft zich ook ingezet om voor deze kinderen versneld hulp te 
organiseren. De IGJ komt in voorjaar 2021 met een vervolgrapportage.

Wat hebben we niet bereikt?
Ondanks de extra bemiddeling vanuit het HET-overleg en het zoeken naar ander

Het regelen van tijdig inzetten van passende jeugdhulp kan niet los gezien worden van 
de maatregelen rondom de kostenbeheersing (2020/581102) en de
verwervingsstrategie Inkoop 2022. Om de maatregelen van kostenbeheersing goed te 
stroomlijnen en eventuele wachttijden te voorkomen is een tijdelijk casuïstiek overleg 
gestart (het Haarlems Expertise Team, HET). In dit overleg participeerden de 
gemeente, het CJG en de Gecertificeerde Instellingen (Gl'en). Het belangrijkste doel is 
om samen met de partners inzet van zorg mogelijk te maken binnen het 
gecontracteerde aanbod. Indien nodig is zorg boven het budgetplafond ingezet en/of 
een light-contract afgegeven. Ook is in het HET-overleg het gesprek gevoerd over het 
aanbod dat is gemist en/of anders kon worden georganiseerd in de regio. Met deze 
gesprekken is de voorbereiding voor verbetervoorstellen in 2021 en de 
verwervingsstrategie 'inkoop' in 20221 gestart.

Wat hebben we bereikt?
Na een aanmelding bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is de vraag binnen twee 
weken opgepakt. Alle gezinnen die zijn aangemeld kregen een gedragen plan, dat 
samen met hen is gemaakt. Daarmee voelden de gezinnen zich daadwerkelijk eigenaar 
en is er gebruik gemaakt van de eigen kracht. Waar nodig is een maatwerk voorziening 
ingezet. Elke twee maanden is geëvalueerd of de ingezette hulp nog passend is. 
Het gedachtegoed van het gedragen plan werd breed gedragen en ketenpartners zijn 
hiervoor getraind. Hierdoor werkten alle betrokkenen met dezelfde aanpak en 
maakten zij gebruik van eikaars inzet om tot een gedragen plan te komen. Het CJG 
heeft de laatste maanden meerdere kostenbeheersingsmaatregelen 
geïmplementeerd. Het CJG rapporteerde per kwartaal over de bereikte doelstellingen 
en de behaalde kostprijsindicaties, zoals opgenomen in het prestatieplan 2020 van het 
CJG. Er is een flinke slag gemaakt in het data-gestuurd werken. Hiernaast is gestart 
met het verder inrichten van het interne werkproces zodat de prestatie indicatoren tot 
op de werkvloer zijn geborgd. Om een beter beeld te krijgen van de cliëntervaringen 
startte het CJG in november 2020 een onderzoek waarbij zij in gesprek zijn gegaan met 
de tien duurste cliënten van Haarlem. Hieruit volgen verbetervoorstellen voor het 
beleid in 2021 en de verwervingsstrategie 'Inkoop' voor 2022.

>82%
5(2020)

84%
R (2020)

iiWtants B.V.
jfóUedoeleinden. 
/controleverklaring
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Deloitte Acco
Voor identifiij
Behorepd^fn/
d.d. 2 juli 20:

Prestatie indicator Percentage cliënten Wmo dat aangeeft dat zij de kwaliteit van de zorg/ondersteuning die zij krijgen
goed vinden (Cliëntervaringsonderzoek Wmo).

71% - 82%
(2015) (2016) (2017)



©

R/S
(2017) (2018)

2. Jongeren groeien zo veel mogelijk thuis op, in gezinsgerichte omgeving

©
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8,8%
(2016)
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3.8001
S(2020)

1.390
R (2020)

passend gecontracteerd aanbod is het terugdringen van de wachtlijsten bij sommige 
aanbieders niet gelukt. Het proces om passende hulp te vinden kost veel tijd en 
verhoogt de administratieve druk bij gemeente, de verwijzers en de aanbieders.

Wat hebben we niet gedaan ?
Het CJG benaderde cliënten aan de hand van een eindvragenlijst om de ervaring met 
de verschillende kerntaken van het CJG te onderzoeken en de tevredenheid te 
toetsen. De vragenlijsten van het CJG leverde onvoldoende bruikbare informatie op 
en dit vraagt een dóórontwikkeling in 2021. Hiervoor zijn prestatie-indicatoren in 
het prestatieplan 2021 van het CJG opgesteld die ieder kwartaal worden 
geëvalueerd, zodat gestuurd kan worden op de vorderingen.
De slagvaardigheid van het doorbraakberaad om in een korte tijd tot een passende 
oplossing te komen en om in kritieke situaties krachtig door te pakken is door alle 
participanten onvoldoende gevonden. Het ontbreken van heldere afspraken over 
doorzettingsmacht zijn onvoldoende regionaal belegd. Er is gestart met een 
dóórontwikkeling van het Doorbraakberaad als zodanig in samenspraak met de 
jeugdzorgregio.

Effect indicator

R/S

Wat hebben we bereikt?
Samen met de jeugdhulpregio IJmond en de aanbieders Kenter, Parlan en Levve! 
(voorheen LijnS) is er uitvoering gegeven aan het actieplan pleegzorg (2019/293272), 
met als doel het bestendigen en verbeteren van de steun aan pleegouders. Het 
afgelopen jaar is hiervoor een speciale pleegzorgapp ontwikkeld. Deze app is actief 
sinds het voorjaar van 2020 en is door alle pleegzorgorganisaties aangeboden aan de 
pleegouders, zodat ouders onderling kennis en ervaring met elkaar konden uitwisselen 
en beter ondersteund konden worden.

a. Betere aansluiting jeugdhulp op vraag en behoefte jongere/gezin______________
Wat hebben we gedaan?
Het CJG speelde een centrale rol in de organisatie van diverse casuïstiekoverleggen 
(de zogenaamde doorbraakberaden) waarin het niet lukt om tot een gezamenlijk 
plan te komen of dat plan uit te voeren. Als het nodig is, organiseerde het CJG in een 
stagnerende situatie een doorbraakberaad met alle betrokkenen. De 
doorbraakberaden boden tevens inzicht welke knelpunten er zijn, hiaten in het 
zorgaanbod, trends en ontwikkelingen en adviseerde de opdrachtgever over de 
gewenste koers.

10,0%
S (2020)

9,0%
(2018)

Deloitte Accoi
Voor identifi^
Behorepd^Jiy
d.d. 2'juii 20;

nnb1
R (2020)

Het percentage jongeren met jeugdhulp als percentage van alle jongeren tot 18 jaar (CBSXBZK)

8,1% 8,8% 8,3% 9,0% 9,7%
(2015) (2016) (2017) (2018) (2019)

'Realisatiewaarde voor 2020 is nog niet bekend.

Prestatie indicator Het aantal uitgevoerde jeugdhulptrajecten volgens plan (CBS).
1 Het streefgetal 2020 is gebaseerd op andere data en wijkt daarom af.

1.450 1.260 1.620 1.030 1.325
(2015) (2016) (2017) (2018) (2019)



Effect indicator

R/S

©

R/S

3. Herstellen veiligheid en voorkomen (verdere) ontsporing jongeren

©
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195
(2018)

53,8% 
(2015)

58,2% 
(2017)

55%
(2019)

205 
(2019)

200
(2016)

Er is aandacht besteed aan de week van de pleegzorg om nieuwe pleeggezinnen te 
werven. Door een postercampagne en een bezoek aan een pleeggezin is aandacht 
gevraagd voor deze noodzakelijke vorm van opvang. Ook zijn kennisbijeenkomsten 
voor verschillende partners in de pleegzorg georganiseerd.

Wat hebben we niet bereikt?
Het Leger des Heils heeft in 2020 besloten niet verder te gaan met de bouw van een 
woonvoorziening voor jongeren in Molenwijk. De kosten vielen hoger uit dan gepland, 
waardoor het niet haalbaar voor het Leger des Heils was. Het Leger des Heils denkt 
samen met de gemeente na over een alternatieve locatie.

lutftants B.V. 
$tiedoeleinden. 
zcontro I everkl a ri n g 
21

l/l/nt hebben we bereikt?
De jeugdbeschermingsketen behoefde verbetering. Er is in 2020 samen met de 
ketenpartners gewerkt om de doorlooptijd van hulp te verkorten, werkprocessen van 
betrokken partijen beter op elkaar te laten aansluiten (bijvoorbeeld door het HET- 
overleg). Met de drie gecontracteerde Gecertificeerde Instellingen (Gl'en) is de 
afspraak gemaakt dat indien er sprake is van een wachttijd bij de ene Gl, de gezinnen 
overgedragen konden worden aan een andere GL De ketenpartijen (Gl'en, de Raad 
voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, Centrum voor Jeugd en Gezin en Sociaal 
Wijkteam) maakten een eerste inventarisatie van de knelpunten, maar verder 
onderzoek is nodig. Het verbeteren en vereenvoudigen van de 
jeugdbeschermingsketen heeft ook landelijke aandacht gekregen in 2020. Het Rijk 
reikt regio's een voorkeursscenario aan voor inrichting van de keten. Dat komt 
beschikbaar in het eerste kwartaal 2021. Elke regionaal werkende Gl heeft in 2020 op 
verzoek van de inspectie een verbeteragenda opgesteld. Voor onze regio is dat De 
Jeugd- en Gezinsbeschermers (DJGB). Doel van deze verbeteragenda is om te komen 
tot een goed functionerende jeugdbescherming waarin elk kind tijdig een vaste 
jeugdbeschermer heeft en er sprake is van een kwalitatieve uitvoering van 
maatregelen.

Het percentage jongeren in pleegzorg of gezinsgerichte omgeving van totaal percentage jeugdhulp met 
verblijf (CBS)   

48,2%
(2016)

61,9% 
(2018)

209
S (2020)

62%
S (2020)

a. Meer passend en toereikend aanbod voor gezinsvervangende zorgvormen______
Wat hebben we gedaan?
Vanuit het actieprogramma dak- en thuisloze jongeren is gezocht naar flexibele 
vormen van opvang, ook gericht op gezinsgerichte opvang. In Haarlem is het project 
'Onder de pannen' gestart waarbij particuliere woningbezitters gevraagd is een 
kamer te verhuren aan deze kwetsbare groep jongeren.

Deloitte Acco
Voor identitó
Behorepd^iy
d.d. 2<jóli 20;

nnb1
R (2020)

Prestatie indicator Het aantal jongeren in pleegzorg of gezinsvervangende verblijfsvormen (CBS). 
 1 De gegevens over 2020 zijn nog niet bekend.

180 200 195
(2015) (2016) (2017)

62,%
R (2020)
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0,8%
(2018)

In de academische werkplaats Jeugdreclassering 2.0 Op weg naar succes en herstel 
staat samenwerking van de straf- en zorgketen centraal. Twaalf jongeren zijn 
begeleid naar herstel door gebruik te maken van hun netwerk. Waar mogelijk 
vonden de werkplaatsbijeenkomsten voor professionals digitaal plaats. Hieraan 
namen onderwijs, Bureau Leerplicht, Streetcornerwork, Slachtofferhulp en het 
Openbaar Ministerie deel. Er is een website met hersteltools voor professionals in 
ontwikkeling en deze wordt in het eerste kwartaal 2021 openbaar.

De samenwerkende jeugdhulpregio's in Noord-Holland die een contract hebben met 
DJGB bespraken de voortgang van de uitvoering van de verbeteragenda. Hieruit is in 
2020 één centraal thema geselecteerd, namelijk de echtscheidingsproblematiek. In 
70% van de ondertoezichtstellingen die De Jeugd- en gezinsbeschermers (DJGB) 
uitvoert, speelt echtscheidingsproblematiek een rol. Vroegtijdige inzet door 
bijvoorbeeld mediation kan bijdragen aan het voorkomen van een 
beschermingsmaatregel. Dit kreeg met subsidie van het ministerie van Veiligheid en 
Justitie een impuls. Deze eenmalige subsidie heeft bijvoorbeeld een aanzet gegeven 
tot verbetering van de informatievoorziening aan ouders (www.scheidingsplein.nl).

14/ot hebben we niet gedaan ?
Door de coronacrisis zijn minder gezinnen met de methode 'Samenwerken aan 
veiligheid' bereikt. Door de coronamaatregelen konden CJG en Gl geen fysieke 
huisbezoeken afleggen. Direct contact met gezinnen in hun eigen leefomgeving

Wat hebben we niet bereikt?
Ondanks alle inzet van de betrokken partners in 2020 is het een blijvend 
aandachtspunt om de doorlooptijden van hulp te verkorten en de werkprocessen van 
betrokken partijen beter op elkaar te laten aansluiten en dubbele intakes te 
verminderen. Het verloop en ziekteverzuim bij de Gl'en bemoeilijkte deze opgave. De 
personele inzet van de Gl'en is een punt van aandacht.

Het aantal ondertoezichtstellingen is gedaald, van 260 in 2019 naar 225 in 2020. Er 
waren wel wachttijden bij aanbieders en bij de betrokken partners van de 
veiligheidsketen. Hierdoor was niet altijd direct passende zorg beschikbaar en vroeg 
deze zorgvorm van de aanbieders extra inspanningen en maatwerk om de veiligheid 
in het gezin te verbeteren.

Effect indicator
R/S

a. Verminderen jeugdbeschermingsmaatregelen___________________________
Wat hebben we gedaan?
Samen leren is een centraal thema binnen de werkwijze Samenwerken aan 
Veiligheid waarin het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de Gecertificeerde 
Instelling (Gl) intensief samenwerken om onveiligheid in gezinnen in het vrijwillig 
kader te herstellen. Alle geplande methodische leerbijeenkomsten en workshops 
voor professionals voor intervisie en lerend ontwikkelen vonden doorgang. Er is 
goed omgeschakeld naar digitale mogelijkheden.

0,9%
(2016)

0,9%
S (2020)

0,9%
R (2020)

Deloitte Acco 
Voor identitó 
Behorepd-Ün/ 
d.d. 2^11-20;

Percentage jongeren met jeugdbescherming als percentage van alle jongeren tot 18jaar (CBS) (BZK) 
1,1% 0,9% 0,9% 0,8% 0,9%

 (2015) (2016) (2017) (2018) (2019)



werkt motiverend voor deelname.

R/S

Beleidsveld 2.3 Opvang, wonen en herstel
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225 
(2017)

225 
(2018)

235
(2019)

235 
(2016)

0,4%
(2015)

0,4%
(2016)
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0,4%
(2017)

0,5%
(2018)

Door de coronacrisis is de academische werkplaats Jeugdreclassering 2.0 Op weg 
naar succes en herstel met een half jaar verlengd. Het eindsymposium is verplaatst 
van september 2020 naar maart 2021. Op deze bijeenkomst wordt de website 
gepresenteerd en vertellen jongeren die begeleid zijn met deze werkwijze via een 
filmpje over hun ervaringen.

Prestatie indicator Het aantal (voorlopige) onder toezicht stellingen (OTS) (CBS). 

R/S 300 
(2015)

0,4%
(2019)

Begin oktober is het Pact voor Uitstroom door gemeenten, woningcorporaties en zorg
en welzijnsorganisatie in Zuid-Kennemerland en IJmond ondertekend. Daarin zijn 
afspraken gemaakt over een betere verdeling van cliënten over de regio, goed en 
voldoende aanbod voor cliënten en een goede landing in de wijk door middel van 
passende huisvesting, een passende woonomgeving en maatwerkondersteuning in de 
wijk. Samen met de andere regiogemeenten is er gestart met de nadere uitwerking 
van geformuleerde doelstellingen.

Stichting De Regenbooggroep voerde namens de gemeente het huisvestingsproject 
'Onder de pannen' uit. Dit project stelde bewoners in staat een kamer te verhuren aan 
(economisch) daklozen voor de duur van één jaar. In de periode november 2019 t/m 
oktober 2020 zijn er 11 huurders geplaatst. Hiervan zijn twee huurders inmiddels weer 
verhuisd naar een zelfstandige woning.

Wat hebben we niet bereikt?
Door de coronacrisis heeft het proces van woningtoewijzing via de 
contingentenregeling in het voorjaar van 2020 enige tijd stilgelegen. Hulpverleners 
waren onvoldoende in staat om noodzakelijke begeleiding aan te bieden en 
begeleidings- en verhuurprocessen moesten coronaproof worden ingericht. Ook 
waren er door de coronamaatregelen tijdelijk minder verhuisbewegingen met als 
gevolg dat het aantal beschikbare sociale huurwoningen afnam. Hoewel de

Wat hebben we bereikt?
In het kader van de contingentregeling hebben gemeenten in Zuid-Kennemerland in
2020 een regionale verdeelsleutel afgesproken op basis van het bezit van sociaal 
vastgoed. Door spreiding van contingenten naar draagkracht nam de druk op de 
Haarlemse sociale woningmarkt af.

1. Zelfredzaamheid van psychisch kwetsbare Haarlemmers vergroten en waar mogelijk 
zelfstandig laten wonen

0,4%
S (2020)

0,4%
R (2020)

Deloitte Accoi 
Voor identitó 
Behorend ifij/ 
d.d. 2 juli 20;

220 nnb
5(2020) R (2020)

Prestatie indicator Het percentage jongeren met een jeugdreclassering als percentage van alle jongeren van 12 tot 23 jaar 
_________________ (CBS) (BZK)_________________________________________________________



Effect indicator

R/S

Effect indicator

R/S

S (2020)

O
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19

(2018)

31

(2019)

95

48

232 

(2019)

Het aantal cliënten beschermd wonen dat bij uitstroom gebruik maakt van een contingentwoning 
(Gemeentelijke registratie).

corporaties in het najaar een inhaalslag hebben gemaakt, is de doelstelling van 100 
contingent woningen niet geheel gehaald.

In 2020 is er ook minder uitstroom geweest uit de maatschappelijke opvang dan in 
2019. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het coronavirus. De coronamaatregelen 
hebben invloed gehad op de uitstroom uit de voorzieningen voor maatschappelijke 
opvang mede omdat het aantal verhuisbewegingen in de stad is afgenomen.

72

48

235

66

36

152 

(2018)

In 2020 is de gemeente Haarlem de zoektocht gestart voor twee speciale 
woonvoorzieningen: een Domus Plus en een project Skaeve Huse. Domus Plus is een 
beschermde woonvorm waar 24 mensen wonen met een verslaving, psychosociale 
of psychiatrische problematiek en vaak ook een verstandelijke beperking. Skaeve 
Huse zijn kleine, eenvoudige woningen voor mensen die zich niet kunnen aanpassen 
aan het leven in een normale woonwijk en daar veel overlast veroorzaken. Er zijn 
inmiddels vier locaties gekozen voor de mogelijke vestiging van een Domus Plus 
en/of Skaeve Huse. De gemeente heeft in 2020 verschillende gesprekken 
georganiseerd met de buurten. De inbreng van de buurten is betrokken bij het

mts B.V. 
$iedoeleinden. 
'controleverklaring

121

67

34

183

R (2020)

a. Zorgen voor passend aanbod bij ondersteuningsbehoefte van cliënten__________
Wat hebben we gedaan?
In reactie op de coronamaatregelen zijn twee tijdelijke Maatschappelijke Opvang 
locaties gerealiseerd: van 23 maart 2020 tot 17 augustus 2020 de locatie Beijneshal 
door HVO- Querido en van november 2020 tot 15 maart 2021 het schip Aurora door 
PerMens en de rederij. De locaties voor nachtopvang zijn daarnaast sinds maart 
geopend als 24-uurslocaties. In de tweede helft van 2020 is Perron 18 gerealiseerd, 
een nieuwe tussenvoorziening voor 16 dakloze jongvolwassenen tot 23 jaar uit de 
VRK-regio. Perron 18 heeft als doel de uitstroom uit de instelling voor 
maatschappelijke opvang Spaarnezicht te versnellen. Hierdoor konden nieuwe 
cliënten voor Spaarnezicht weer eerder instromen, zodat het aantal 
hotelovernachtingen voor geïndiceerde wachtenden vermindert. De eerste 
ervaringen zijn positief. Tegelijkertijd bood de woonvoorziening de mogelijkheid om 
te trainen in het zelfstandig wonen voor cliënten die het hersteltraject in 
Spaarnezicht hebben voltooid en wachtten op eigen woonruimte. In 2020 zijn er 13 
kamers in gebruik genomen. Door de afbouw van de tijdelijke noodopvang voor dak
en thuislozen in de Beijneshal zijn er tijdelijk 10 cliënten geplaatst die ouder zijn dan 
23 jaar.

Deloitte Accoi
Voor identify
Behorepd-
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20 20

S (2020) R (2020)

Het aantal cliënten dat uitstroomt uit de maatschappelijke opvang binnen 6 maanden, binnen 9 
maanden en de totale uitstroom (deze cijfers zijn gebaseerd op basis van de uitstroomcijfers van alle 
aanbieders in de maatschappelijke opvang. Dit zijn Kenter, Hvo-Q.uerido en de RIBW/KAM)

< 6 maanden

< 9 maanden

Totaal
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In 2020 zijn er minder trajecten ingezet dan verwacht. Een mogelijke verklaring 
hiervoor is de afname van het totaal aantal nieuwe meldingen bij de BCT in 2020.

onderzoek naar de vier locaties, zodat de gemeenteraad in 2021 een keuze kan gaan 
maken voor de twee locaties.
Samen met gemeente Haarlemmermeer en een zorgaanbieder is gewerkt aan de 
realisatie van een locatie voor 35 plekken beschermd en forensisch wonen voor de 
regio. Verwachte realisatie is begin 2021.

De gemeente Haarlem neemt deel aan het koplopertraject cliëntondersteuning
2019-2021. Met dit project wordt de kwaliteit en deskundigheid van 
cliëntondersteuning waar mogelijk verbeterd, met extra aandacht voor de 
doelgroep van de maatschappelijke opvang. In 2020 is onder andere een brede 
startbijeenkomst georganiseerd waar verschillende partners uit het veld aan hebben 
deelgenomen.

Vanaf 1 juni 2019 liep een pilot voor anderhalf jaar waarin 13 trajecten werden 
aangeboden aan economisch daklozen in de maatschappelijke opvang. Dat hield in 
dat de economisch dakloze deelnemers van de pilot werden gekoppeld aan een 
begeleider/trajecthouder van HVO-Querido. De trajecthouder en de client(en) 
stelden samen een trajectplan op gericht op uitstroom. De pilot is in het kader van 
de brede aanpak dak- en thuisloosheid met een jaar verlengd tot 31 december 2021. 
In 2020 hebben nog meer cliënten een maatwerkarrangement beschermd wonen 
ontvangen. Doordat dit cijfer hoger is dan de streefwaarde wordt hiermee nog beter 
invulling gegeven aan de ambitie dat elke cliënt een hersteltraject op maat krijgt 
waardoor het zelfstandig thuiswonen eerder mogelijk wordt.

lucftants B.V. 
^tiedoeleinden. 
/controleverklaring
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Wat hebben we niet gedaan?
Naast impact op de voorzieningen en de verhuisbewegingen heeft de coronacrisis 
ook gevolgen gehad voor de trajectbegeleiding. De trajectbegeleiding heeft tijdelijk 
stil gelegen, omdat de trajectbegeleiders tijdelijk werden ingezet om de extra 
locatie(s) te bemensen.

Wat hebben we niet gedaan?
De vraag naar doorstroom locaties is vele malen groter gebleken dan het aanbod. 
Daardoor liep de wachtlijst voor deze plekken op en verbleven mensen soms langer 
in de opvang dan gewenst. Om de wachtlijst te verkorten is in 2020 een aanvraag 
gedaan voor extra middelen in het kader van de brede aanpak dak- en thuisloosheid 
(zie ook de tekst onder Terugdringen aantal daklozen).________________________
b. Passende begeleiding voor cliënten in de MO en BW________________________
Wat hebben we gedaan?
In het derde kwartaal van 2020 is de samenwerking in de OGGZ keten geëvalueerd. 
Uit de evaluatie blijkt dat de afgelopen jaren de ketensamenwerking in de OGGZ is 
verbeterd en is een aantal aanbevelingen naar voren gekomen, zoals gezamenlijk 
werken aan expertisebevordering in de keten. Ook bestaat de wens om ketenbreed 
samenwerkingsafspraken te maken met de sociaal wijkteams en om een partij met 
licht verstandelijke beperking expertise bij de keten te betrekken. Hiervoor zijn eind 
2020 gesprekken gevoerd met relevante partijen met LVB expertise en het Sociaal 
Wijkteam.

Deloitte Acco
Voor identitó
Behorerid-iw
d.d. 2'juli 20;
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Het aantal feitelijke daklozen (Brede Centrale Toegang)
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545
(2018)

Hiernaast hebben cliënten in 2020 intensiever gebruik gemaakt van de MO-plekken. 
Voorheen maakten vaak meerdere mensen tegelijktijdig gebruik van dezelfde plek, 
op dit moment maken cliënten frequenter gebruik van de plekken. Een mogelijke 
verklaring hiervoor is dat door de coronamaatregelen mensen vaak minder lang of 
minder makkelijk in het eigen netwerk kunnen verblijven. Dit in combinatie met de 
verminderde uit-, en doorstroom maakt dat mensen in 2020 langer in de opvang 
verblijven en ook langer in traject zijn.

110

(2018)

548 

(2019)

Wat hebben we bereikt?
In 2020 nam de gemeente Haarlem deel aan de landelijke aanpak van dak- en 
thuisloosheid. Het plan droeg bij aan alle drie de ambities van Opvang Wonen en 
Herstel: een preventie-offensief, iedereen een hersteltraject op maat en zelfstandig 
thuis wonen versterkt. Het accent lag echter met name op de ambitie waar de meeste 
winst te behalen is: zelfstandig wonen versterken. Het aantal nieuwe dak- en 
thuislozen is in 2020 lager dan in 2019. De cijfers geven inzicht in het aantal daklozen, 
maar het is niet het volledige beeld. De cijfers hebben alleen betrekking op de 
daklozen die zich in 2020 hebben gemeld bij de Brede Centrale Toegang. Het totale 
aantal daklozen is in werkelijkheid hoger omdat niet alle daklozen zich melden. Ook 
zijn de personen die in 2020 al gebruik maakten van de maatschappelijke opvang niet 
meegenomen in de aantallen. De dak- en thuislozen die zich wel melden bij de Brede 
Centrale Toegang hebben bovendien niet allemaal een opvangvraag. Sommige 
personen willen bijvoorbeeld alleen hulp bij het aanvragen van een briefadres.

Deloitte Accoi
Voor identitó 
Behorenddaijz

Prestatie indicator Aantallen; (Gemeentelijke registratie)
R/S

90

59

Domus Plus

Skaeve Huse

Contingentwoningen

Beschut wonen

Beschermd wonen

Maatschappelijke opvang

Vrouwenopvang

» met winternoodopvang
** is inclusief circa 35 extra plekken in het kader van de coronacrisis _____ ___

Prestatie indicator Aantal trajecten in de maatschappelijke opvang (Gemeentelijke registratie). 

R/S
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S (2020)
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Prestatie indicator Aantal maatwerkarrangementen beschermd wonen (Gemeentelijke registratie) 
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3. Stoppen en duurzaam oplossen van huiselijk geweld en kindermishandeling
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15

(2019)

15 

(2018)

13

S (2020)

4

R (2020)

Prestatie indicator Aantal huisuitzettingen door huurschuld (Elan, Pré en Ymere) 

R/S

Het Centrum Seksueel Geweld Noord-Holland is één van de 16 landelijke centra die 
steeds meer naamsbekendheid kregen door media aandacht, mond tot mond reclame 
en goede ervaringen van professionals en inwoners. Dat valt ook op te maken uit een 
groeiende vraag van adviezen en meldingen over de jaren heen. In 2016 ging het om 
72 adviezen en 56 meldingen per jaar. In 2019 waren dit respectievelijk 164 adviezen 
en 118 meldingen. Door de coronamaatregelen was er in 2020 een daling van het 
aantal acute meldingen. Het aantal adviesvragen is over de eerste helft van 2020 ten 
opzichte van de prognose voor 2020 wel toegenomen van 75 naar 89 adviezen. De 
gemeente subsidieerde namens de regio de Vrouwenopvang die wordt uitgevoerd 
door de Blijf Groep. Zij hebben door de coronacrisis te maken gehad met minder 
aanmeldingen, nadat er aan het begin van het jaar een tekort aan noodbedden en 
crisisopvang was.

Wat hebben we bereikt?
De gemeente Haarlem werkte samen met de gemeenten Bloemendaal, Beverwijk, 
Haarlemmermeer, Heemstede, Heemskerk, Zandvoort en Velsen aan het verminderen 
van huiselijk geweld en de gevolgen ervan. In december is samen met de 
regiogemeenten een nieuwe regiovisie Huiselijk Geweld/ Kindermishandeling 
vastgesteld. Ruim 50 partijen waren betrokken bij de uitwerking en uitvoering van 
deze visie in een actieprogramma voor de komende jaren. Veilig Thuis Kennemerland 
(VT) is inmiddels ondergebracht bij de VRK als een apart programma. VT maakte nog 
geen onderdeel uit van de Gemeenschappelijke Regeling van de VRK daarom is er van 
een overgangssituatie.

ftants B.V. 
iedoeleinden. 
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a. Het voorkomen van huisuitzettingen door huurschuld_______________________
Wat hebben we gedaan?
Gemeente en woningcorporaties hanteren een sluitende aanpak om 
huisuitzettingen door huurschulden te voorkomen. Huurschulden zijn in een vroeg 
stadium door corporaties gesignaleerd en huurders zijn door corporaties benaderd 
met een verzoek om tot een oplossing te komen. Het benaderen van huurders 
verloopt lukte echter niet altijd. Het komt voor dat deze al zijn vertrokken. Sociaal 
wijkteams zijn ingezet wanneer het contact tussen huurder en corporatie niet het 
gewenste resultaat gaf. Wijkteams zijn het meest succesvol bij 'face-to-face' contact 
met huurders. De 'Er op af' methode is ingezet op schuldenbemiddeling. Tevens is 
gedurende alle fasen van het incassotraject de voortgang gemonitord waardoor het 
mogelijk was om ook in de laatste fase nog in te grijpen om ontruiming te 
voorkomen. Naar aanleiding van de coronacrisis hebben kabinet en 
koepelorganisaties van verhuurders in maart 2020 afspraken gemaakt om 
huisuitzettingen tegen te gaan. Deze afspraken zijn succesvol geweest en hebben er 
mede toe bijgedragen dat het aantal huisuitzettingen ondanks de economische 
effecten van de coronacrisis beperkt is gebleven.

Deloitte Accoi
Voor identifj^
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Wat hebben we niet bereikt?
Het definitief onderbrengen van VT onder de Gemeenschappelijke Regelingen van de 
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) zoals de gemeenten dat eerder met elkaar, VT 
en de VRK hadden afgesproken per 1 januari 2021, is nog niet afgerond. Hoewel het 
percentage van beoordeling op onveiligheid binnen 5 dagen is toegenomen ten 
opzichte van 2019, is de streefwaarde niet behaald. Hier is helaas geen echte 
verklaring voor. De belangrijkste oorzaken zijn onvoldoende (kwalitatieve) capaciteit 
bij VT door krapte op de arbeidsmarkt en dat het overdragen naar het lokale veld (ook 
wel afschalen genoemd) moeizaam verloopt. Dit komt door wachttijden bij het lokale 
veld en handelingsverlegenheid bij het oppakken van deze complexe problematiek. 
Het is belangrijk om hier aan toe te voegen dat VT sinds haar start in 2015 met veel 
verbeteringen en nieuwe taken te maken heeft gehad. Hierdoor zijn de resultaten van 
de verschillende jaren niet goed met elkaar te vergelijken. Deze veranderingen en het 
stijgend aantal meldingen en adviezen door de jaren heen maken het werk van VT erg 
dynamisch.

Wat hebben we niet gedaan ?
Het percentage meldingen dat direct na een veiligheidsbeoordeling is overgedragen 
aan het CJG of het SWT, is met 21% (gemiddeld over het jaar) lager dan de 
streefwaarde. Dit wordt ook veroorzaakt door onvoldoende (kwalitatieve) capaciteit 
bij VT en de overdracht aan het lokale veld die nog beter kan.

Wat hebben we niet gedaan ?
De wettelijke termijnen voor het beoordelen van meldingen zijn nog niet altijd 
gehaald. Dit geldt niet voor spoed en crisissituaties. Deze zijn wel altijd binnen de 
termijn opgepakt. Dit is ook hier veroorzaakt door onvoldoende (kwalitatieve) 
capaciteit bij VT en de overdracht aan het lokale veld die nog beter kan.__________
b. Passende en tijdige inzet CJG en SWT_____________________________________
Wat hebben we gedaan?
De samenwerking tussen Veilig Thuis en het CJG en sociaal wijkteam (SWT) is sterk 
verbeterd dit jaar. De nieuw gestarte overdrachtstafel heeft hier aan bij gedragen. 
Dit lijkt niet aan te sluiten bij de cijfers van de prestatie indicator. Echter, deze 
indicator geeft harde cijfers en percentages (gemiddelde over het jaar) over 
doorlooptijden en wachttijden. Deze indicatoren zeggen niets over de kwaliteit van 
het werk van VT en de samenwerking met het lokale veld. Daar is en wordt wel hard 
aan gewerkt en dat heeft ook direct een effect op de kwaliteit en het duurzaam 
stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

a. Passende en tijdige inzet van beoordeling en onderzoek door Veilig Thuis 
Wat hebben we gedaan?
Landelijk is er bij het begin van de coronacrisis door de VT-organisaties een 
chatfunctie gestart, om zo mensen de mogelijkheid te bieden om op een andere 
manier in contact te komen met VT voor advies. Van deze mogelijkheid is goed 
gebruik gemaakt, daarom wordt deze functie vervolgd in 2021.

90%

S (2020)

47%

R (2020)
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Het percentage triage (=beoordeling op onveiligheid) binnenS dagen (Veilig Thuis) 

92% 38% 35%

(2017) (2018) (2019)



R/S 90% 47%80% 56% 83%

(2017) (2018) (2019)

R/S 32% 40% 21%25%

(2019) S (2020) R (2020)(2018)

Financiën per programma

Lasten (exclusief mutaties reserves)

40.628Voorzieningen volwassenen 37.979 35.470 42.69421

30.865 34.383 34.38022 Voorzieningen jeugd 32.910

Opvang, wonen en herstel 60.573 62.555 63.438 63.19823

128.890 140.515 138.206Totaal lasten 131.462

Baten (exclusief mutaties reserves)

-1.021 -1.214 -1.30421 Voorzieningen volwassenen -1.281

-169 -90 -90 -14122 Voorzieningen jeugd

-3.765 -3.723Opvang, wonen en herstel -3.825 -4.12423

-5.167Totaal baten -5.275 -5.235 -5.069

135.447 133.040Totaal saldo excl. mutaties reserves 126.187 123.655

18.5519.051 9.204 18.551Toevoegingen aan reserves

-12.238 -12.418Onttrekkingen aan reserves -15.685 -11.293

141.760 139.173Totaal saldo ind. mutaties reserves 119.552 121.566
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Prestatie indicator Het percentage onderzoek naar huiselijk geweld en kindermishandeling door Veilig Thuis binnen 10
weken (Veilig Thuis)

Rekening
2019

Primaire
begroting

2020

S (2020) R (2020)

Prestatie indicator Het percentage meldingen dat direct na veiligheidsbeoordeling kan worden overgedragen naar het CJG 
of Sociaal Wijkteam (Veilig Thuis).

Begroting
na wijz.

2020
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Bel. Programma Ondersteuning en Zorg 
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Rekening
2020
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Beleidsvelden

Beleidsveld 3.1 Werk
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Haarlem heeft in 2020 weer meer Haarlemmers bereikt met de minimaregelingen. Inwoners met een 
laag inkomen tot 120% van de bijstandsnorm hebben recht op de HaarlemPas. De deelname aan de 
gemeentelijke zorgpolis groeide opnieuw en ook voor kinderen heeft Haarlem met de 
minimaregelingen meer kunnen betekenen.

In 2020 zijn in totaal 151 werkzoekenden na aanmelding voor een 
ondersteuningsaanbod bij Pasmatch uitgestroomd naar betaald werk, zowel fulltime 
als parttime. Daarnaast hebben circa 25 kandidaten een baan geaccepteerd van 
minder dan 15 uur per week en korter dan drie maanden. De gemeente heeft een 
aanvullend ondersteuningsaanbod voor specifieke doelgroepen: 50 plussers, 
statushouders, ex-gedetineerden en jongeren die het speciaal onderwijs VSO/PRO en 
Mbol hebben gevolgd. In totaal zijn hierdoor van deze mensen 89 uitgestroomd.

Realisatie programmadoelstelling (missie)
Ook in 2020 heeft de gemeente Haarlem inwoners ondersteund op het gebied van werk, inkomen en 
schulden wanneer zij dat onvoldoende op eigen kracht konden. Er wordt onderscheid gemaakt 
tussen uitkeringsgerechtigden die direct bemiddelbaar zijn naar werk, uitkeringsgerechtigden met 
een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt die re-integreren naar werk en uitkeringsgerechtigden 
met onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt die participeren door vrijwilligerswerk, mantelzorg 
of arbeidsmatige dagbesteding.

:ants B.V.
sdoeleinden.

tontroleverklaring
>21

Wat hebben we bereikt?
Door de coronacrisis is het aantal direct bemiddelbare werkzoekenden toegenomen. 
De reden hiervoor is dat werkzoekenden die een uitkering op grond van de 
Participatiewet hebben aangevraagd een zeer recent arbeidsverleden hadden en 
daarmee dus direct bemiddelbaar waren. In totaal zijn rond de 200 kandidaten 
aangemeld voor bemiddeling bij re-integratiebedrijf Agros. Daarvan hebben 30 
kandidaten hun bijstandsaanvraag ingetrokken nadat zij waren doorverwezen voor 
bemiddeling en 36 kandidaten bleken niet te voldoen aan de criteria voor 
bemiddeling. In totaal zijn 134 kandidaten bemiddeld en circa 55 kandidaten hebben 
een baan gekregen. Om de doelgroep uitkeringsgerechtigden met een overbrugbare 
afstand tot de arbeidsmarkt te re-integreren, hebben ze ondersteuning en 
bemiddeling op maat geboden gekregen. Uitkeringsgerechtigden zijn werk-fit gemaakt 
en begeleid naar werk.

Programma 3 Werk, inkomen en schulden
Commissie Samenleving
(Coördinerende) Portefeuilles Sociale Zaken, Schulden en Minima
Afdeling(en) Werk en Inkomen, Schulden, Minima en Sociale

Recherche

1. Werkzoekenden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt hebben betaald 
werk

Deloitte Accoi
Voor identifji
Behorei
d.d. 2<



Effect indicator

R/S

Effect indicator

R/S

(2018) (2019)

Effect indicator

R/S

(2016) (2017)

O
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72

S (2020)

1

S (2020)

Het aantal werkzoekenden zonder afstand tot de arbeidsmarkt dat passend werk heeft gevonden ten 
opzichte van het totaal aantal uitkeringsgerechtigden (gemeentelijke registratie).

In aanvulling op bovenstaand ondersteuningsaanbod is in 2019 en 2020 een pilot 
uitgevoerd 'Individuele Plaatsing en Steun' (IPS). In 2020 hebben 11 personen 
deelgenomen aan deze pilot. Deze vorm van jobcoaching is ingezet voor mensen met 
een psychische aandoening.

71,4

(2018)

250,0
S(2020)

71,1

(2019)

iftants B.V.
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Wat hebben we niet bereikt?
De gevolgen van de coronacrisis voor de arbeidsmarkt hebben er toe geleid dat 
minder mensen naar betaald werk, fulltime en parttime, zijn uitgestroomd.

Effect indicator

R/S

Effect indicator

R/S

Wat hebben we niet gedaan ?
Pasmatch heeft door de coronacrisis de dienstverlening tijdelijk anders in moeten 
vullen (geen fysieke bijeenkomsten), waardoor de effectiviteit van de 
bijeenkomsten minder is geweest. Ook heeft de crisis gevolgen voor de 
arbeidsmarkt en de werkgelegenheid. Hierdoor was uitstroom naar betaald werk 
moeilijker te realiseren. Wanneer er sprake was van uitstroom, waren dit vaak

a. Het ondersteunen, werk-fit maken en bemiddelen van werkzoekenden.  
Wat hebben we gedaan?
De gemeente heeft in samenwerking met re-integratie partij Pasmatch voor re
ïntegratie trajecten op maat voor de doelgroep met een overbrugbare afstand tot 
de arbeidsmarkt gezorgd. Uitkeringsgerechtigden zijn ondersteund bij het zoeken 
naar betaald werk en bij het vergroten van werknemersvaardigheden, werk-fit 
worden en de juiste kwalificaties behalen. De trajecten zijn vaak intensief en lang 
voordat ze kunnen uitstromen naar betaald werk. Het aantal mensen dat een 
ondersteuningstraject volgt, is toegenomen doordat ook de mensen met een zeer 
grote afstand tot de arbeidsmarkt nu onder de doelgroep overbrugbaar vallen en 
doordat er steeds beter wordt geregistreerd. Inwoners die gebruik maken van de 
Tozo regeling hebben bij Agros en Pasmatch op vrijwillige basis begeleiding 
gekregen naar betaald werk.

18/3580

(2018)

24/3507

(2019)

265/3553

R (2020)

nnb

R (2020)

Deloitte Accoi 
Voor identifj^ 
Behorepd-
d.d. 2<}uli

nnb

R (2020)

nnb
R (2020)

Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar) (Verwey Jonker Instituut). (BZK) 

3 1 2 2 2 2

(2005) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019)

Lopende re-integratievoorzieningen per 1.000 inwoners 15-74 jaar (CBS) (BZK)

101,1 - - 238,8 130,0
(2015) (2016) (2017) (2018) (2019)

40/3600 55/3553

S (2020) R (2020)

Het aantal werkzoekenden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat passend werk heeft
gevonden ten opzichte van het totaal aantal uitkeringsgerechtigden (gemeentelijke registratie).

547/3600 448/3507 550/3600

S (2020)

Netto arbeidsparticipatie: het percentage van de werkzame beroepsbevolking (15-74 jaar) ten opzichte 
van de totale beroepsbevolking (CBS) (BZK)

69,4 68,5 68,8 70,1

(2007) (2015) (2016) (2017)



R/S

R/S

2. Uitkeringsgerechtigden met onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt participeren

©

Effect indicator

R/S

O
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750 

(2019)

Wat hebben we niet gedaan?
Door de coronacrisis hebben inwoners in 2020 minder of helemaal niet kunnen 
participeren, omdat de meeste organisaties met participatieplekken gesloten waren.

Wat hebben we bereikt?
Voor bijstandsgerechtigden met een al dan niet tijdelijke onoverbrugbare afstand 
tot de arbeidsmarkt heeft de gemeente zich gericht op participatie op maat. Dat 
betekent dat de klant naar vermogen participeerde in de vorm van arbeidsmatige 
dagbesteding, vrijwilligerswerk of mantelzorg. De klantmanagers werkten hierin 
samen met partners in de stad en met de sociaal wijkteams.

200/3553

R (2020)

Wat hebben we niet bereikt?
Door de coronacrisis konden minder mensen participeren, omdat de meeste 
organisaties waar participatieplekken zijn, een groot deel van 2020 waren gesloten.

940

(2018)

638

(2018)

kortdurende contracten of een contract met een minder aantal uren dan in 
voorgaande jaren.

:ants B.V. 
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a. Het ondersteunen en bemiddelen naar participeren in de samenleving 
Wat hebben we gedaan?
In 2020 zijn klanten telefonisch gesproken en hun afstand tot de arbeidsmarkt is 
bepaald. Als in dit gesprek bleek dat mensen een onoverbrugbare afstand tot de 
arbeidsmarkt hadden, werd met hen de mogelijkheden tot participatie in de 
Haarlemse samenleving besproken. Zij werden verwezen naar partners in de stad 
die arbeidsmatige dagbesteding of vrijwilligerswerk aanbieden of in overleg met het 
sociaal wijkteam werd onderzocht welke activiteiten iemand kon ondernemen, 
veelal in de eigen wijk. Mantelzorg of een tegenprestatie behoorden ook tot de 
mogelijkheden. In sommige gevallen bleek een klant in aanmerking te komen voor 
opname in het doelgroepenregister. Deze klanten werden bemiddeld naar 
gesubsidieerd werk. Door de coronacrisis hebben inwoners in 2020 minder of 
helemaal niet kunnen participeren omdat de meeste organisaties met 
participatieplekken gesloten waren.

900

S (2020)

Prestatie indicator Het aantal werkzoekenden zonder afstand tot de arbeidsmarkt dat is overgedragen aan een 
uitzendbureau, ten opzichte van het totaal aantal uitkeringsgerechtigden (gemeentelijke registratie).

50/3600

5 (2020)

Prestatie indicator Het aantal werkzoekenden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat in een 
ondersteuningstraject zit (gemeentelijke registratie).

Het aantal uitkeringsgerechtigden met een onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat participeert 
in de vorm van maatschappelijke participatie of arbeidsmatige dagbesteding (gemeentelijke registratie).

1.300

(2019)

800

S (2020)

2079

R (2020)

1.273

R (2020)

22/3580

(2018)

61/3.507

(2019)

Deloitte Accoi
Voor identifp
Behorejid'dzm
d.d. 2'



3. Mensen met een arbeidsbeperking hebben betaald werk
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Effect indicator

R/S

Effect indicator

R/S

Effect indicator

R/S

©
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622

(2018)

576 

(2019)

23

(2018)

17 

(2017)

547

R (2020)

58

R (2020)

40

5(2020)

649 

(2015)

1.134 
(2015)

1948
R (2020)

684

(2014)

641

(2016)
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In 2020 zijn garantiebanen ingevuld bij reguliere werkgevers. Het UWV verzorgt de 
rapportage voor de uitvoering van de regeling banenafspraak (garantiebanen). Het 
UWV registreert alleen de cijfers voor alle werkzoekenden met een uitkering (van 
het UWV en de gemeente) voor de hele arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en 
Umond en dus niet afzonderlijk voor Haarlem. In totaal zijn er 1.948 garantiebanen 
gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Er is sprake van een groei van 
1.092 garantiebanen ten opzichte van de nulmeting van 856 garantiebanen van 
december 2012.

Wat hebben we bereikt?
Ook in 2020 is gezorgd voor continuering van de werkplekken in de sociale 
werkvoorziening bij de GR Paswerk in de Cruquius. Deze werkplekken nemen 
jaarlijks af door pensionering van werknemers. In 2020 waren 547 banen van 36 uur 
beschikbaar voor de sociale werkvoorziening. Voor de voorziening nieuw beschut 
werken zijn dienstbetrekkingen gerealiseerd. In 2020 werkten 58 mensen op een 
beschutte werkplek bij Paswerk.

Het aantal mensen met een indicatie op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening dat werkzaam is in 
de sociale werkvoorziening (gemeentelijke registratie).

a. Behouden van bestaande werkplekken voor medewerkers in sociale
werkvoorziening_______________________________________________________
Wat hebben we gedaan?
Sinds 1 januari 2015 is instroom in de sociale werkvoorziening niet meer mogelijk. 
Voor de groep mensen die voor deze datum al een SW-indicatie hadden, is ook in 
2020 de werkplek beschikbaar gebleven bij Paswerk in Cruquius. De gemeente 
Haarlem en alle andere gemeenten die deelnemen aan de GR Paswerk hebben ook 
in 2020 toezicht gehouden op een financieel gezonde bedrijfsvoering, zodat de SW- 
plekken konden worden gecontinueerd voor deze doelgroep.__________________
b. Creëren van beschut werk werkplekken__________________________________
Wat hebben we gedaan?
Sinds 2015 bestaat de voorziening beschut werk binnen de Participatiewet en deze 
voorziening is de opvolger van de sociale werkvoorziening. Ook in 2020 zijn 
kandidaten voorgedragen bij het UWV voor een indicatie beschut werk. Bij 
toekenning van een indicatie, is aan de kandidaten een dienstverband aangeboden 
bij de Werkpas Holding BV.

1.454 
(2017)

1.872
(2018)

1.925
S (2020)

560

S (2020)

1.844 
(2019)

Deloitte Acco
Voui idtjiilifjj  ̂
Behorerid-
d.d. 24uli

631

(2017)

Het aantal mensen met een indicatie Beschut werk dat werkzaam is op een beschut werk- plek 
(gemeentelijke registratie).

37

(2019)

Het aantal mensen werkzaam in een garantiebaan binnen de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en 
Umond (gemeentelijke registratie).

1.313
(2016)
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R/S

Beleidsveld 3.2 Inkomen

©

Jaarverslag en Jaarrekening 2020 84

34
(2018)

37 
(2019)

40
R (2020)

40
S (2020)

Wat hebben we bereikt?
In 2020 hebben 3.553 Haarlemmers die (tijdelijk) niet in hun eigen levensonderhoud 
konden voorzien, inkomensondersteuning ontvangen op grond van de Participatiewet. 
Het aantal mensen dat in 2020 een bijstandsuitkering heeft ontvangen, is nagenoeg 
gelijk gebleven. Dit kwam mede door de landelijke ondersteuningsmaatregelen, zoals 
de Tozo en NOW-regeling. De gemeente heeft de Tozo regeling voor levensonderhoud 
en/of bedrijfskrediet uitgevoerd. In totaal zijn 6.857 aanvragen levensonderhoud Tozo 
1, 2 en 3 toegekend en 256 aanvragen bedrijfskapitaal Tozo 1, 2 en 3. Hierbij valt op 
dat relatief veel jongeren een beroep hebben gedaan op deze regeling.

Wat hebben we niet gedaan?
De coronacrisis maakte de uitstroom naar werk voor deze doelgroep moeilijker. Er 
zijn regionaal 59 minder garantiebanen gerealiseerd dan in 2019.

HaarlemPashouders hebben meer gebruik gemaakt van de minimaregelingen die door 
de gemeente verstrekt worden. In 2020 nam de deelname aan de gemeentelijke 
zorgpolis opnieuw toe met circa 8% naar 3.877 volwassenen en 1.609 kinderen. Door 
deelname aan deze zorgverzekering hadden zij geen eigen risico en konden zij gebruik 
maken van brede vergoedingen.

Ook in 2020 was het versterken van de werkgeversdienstverlening voor mensen met 
een arbeidsbeperking en andere werkzoekenden belangrijk. Haarlem heeft 
samenwerkingsafspraken met Pasmatch, IJmond werkt!! en het UWV gemaakt om 
de dienstverlening aan werkgevers te optimaliseren en zoveel mogelijk 
werkzoekenden te plaatsen in een (garantie)baan.

1. Het vergroten van financiële zelfstandigheid en participatie inwoners met 
minimuminkomen

rtants B.V. 
iedoeleinden. 
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Prestatie indicator Het aantal mensen met een indicatie Beschut werk indicatie dat werkzaam is op een Beschut werk-plek 
(gemeentelijke registratie).

c. Voldoen aan de regionale opgave voor de invulling van garantiebanen__________
Wat hebben we gedaan?
Het Werkgeversservicepunt en de re-integratiepartners hebben in opdracht van de 
gemeenten en het UWV werkzoekenden met een arbeidsbeperking geplaatst op een 
garantiebaan bij een reguliere werkgever. De coronacrisis heeft het voor deze groep 
moeilijker gemaakt een baan te vinden. Zo zijn er regionaal 58 minder 
garantiebanen gerealiseerd dan in 2019. De gemeente heeft gezorgd voor een 
loonkostensubsidie voor de werkgever en begeleiding door een jobcoach en indien 
nodig een maatwerkvoorziening voor de werknemer, zoals een aangepaste werkplek 
of een doventolk).

Deloitte Acco
Voor identifj^
Behorei
d.d. 2<
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R/S

Effect indicator
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Effect indicator
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358,4 
(2015)

3.695

(2016)

6%

(2016)

367,0 
(2016)
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375,3 
(2017)

6% 

(2018)

371,9
(2018)

355,7 
(2019)

2.238

(2013)

3.550 

(2015)

6% 

(2019)

De aanvragen voor de HaarlemPas en minimaregelingen zijn ondanks de 
coronamaatregelen tijdig verwerkt. Er zijn geen achterstanden opgelopen doordat 
de werkwijze in taakverdeling en inzet snel is aangepast.

Effect indicator

R/S

Wat hebben we niet gedaan?
In 2020 was het contact met de klant door de coronamaatregelen meestal 
telefonisch. Dat zorgde ervoor dat het compleet maken van het dossier meer tijd 
kostte dan wanneer mensen fysiek gesproken waren. Daarom is de hersteltermijn 
minder strak toegepast, zodat mensen meer tijd kregen om informatie en 
bewijsstukken aan te leveren. Het aantal uitkeringsaanvragen Participatiewet, dat 
binnen de wettelijke termijn van acht weken is afgehandeld, is daarom gedaald met 
14%. Dit is ook de reden van daling in het percentage van de verwerking van de 
aanvragen bijzondere bijstand.____________________________________________
b. Samen met partners vergroten van de bekendheid van minimaregelingen_______
Wat hebben we gedaan?
In 2020 vond de communicatie door de coronacrisis met name digitaal plaats. Er zijn 
regelmatig informatiebrieven verstuurd en ook zijn er interactieve webinars 
gehouden met de partners in de stad over het thema geldzaken en geldzorgen. De 
HaarlemPas en de vele regelingen kwamen daarbij standaard aan bod. Ter 
voorbereiding op de nieuwe beleidsvisie gaven de partners tijdens een webinar 
vooral aan dat de gemeente de bestaande minimaregelingen moest voortzetten en 
was merkbaar dat zij zelf in hun contacten met minima veelvuldig op alle 
mogelijkheden attenderen._______________________________________________
c. Makkelijk maken aanvragen minimaregelingen_____________________________
Wat hebben we gedaan?
In het laatste kwartaal van 2020 konden er geen inloopspreekuren meer worden 
gehouden voor advies en hulp bij het overstappen naar de gemeentelijke zorgpolis.

a. Tijdig afhandelen van aanvragen inkomensondersteuning___________________
Wat hebben we gedaan?
In 2020 hebben Haarlemmers die (tijdelijk) niet in hun eigen levensonderhoud 
konden voorzien, tijdig en rechtmatig inkomensondersteuning ontvangen op grond 
van de Participatiewet.

3.760 

(2017)

3.580

(2018)

3.960

(2016)

4.460

(2017)

4.807

(2018)

4.100

(2019)

4.500 

(2019)

Deloitte Acco
Voor identifj^
Behorepd^/iy
d.d. 2Tuli 20;

3.600 3553

S (2020) R (2020)

Het aantal huishoudens dat gebruik maakt van een minimaregeling via een gemeentelijke aanvraag 
(gemeentelijke registratie).

3.080

(2015)

Het aantal uitkeringsgerechtigden dat een Participatiewet-uitkering ontvangt (gemeentelijke
registratie).

2.536

(2009)

5.000 5062

S (2020) R (2020)

Het percentage kinderen tot ISjaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet 
rondkomen (Verwcij Jonkcr lnstituut) (BZK).

8% 5% 6% 6%

(2000) (2015) (2016) (2017)

5,7% 6%

S (2020) R (2020)

Het aantal personen (18 jaar en ouder) met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners (CBS) (BZK). 

370,0 493,8
S (2020) R (2020)
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5.896 

(2016)
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7.222

(2017)

Eind 2020 kregen alle kinderen met een HaarlemPas een fashioncheque van € 45 
thuisgestuurd voor de aanschaf van (winter)kleding. Het bedrag per kind is in 2020 
hoger dan in 2019. Dat was mogelijk omdat er door de coronamaatregelen in 2020 
minder is uitgegeven aan uitstapjes voor kinderen. De meeste Haarlemmers die in 
het bezit zijn van de HaarlemPas zijn goed te spreken over de minimaregelingen en 
de dienstverlening.

83% 

(2015)

98% 

(2015)

5.722

(2015)

88%

(2017)

98% 

(2017)

82%

(2017)

89%

(2018)

96%

(2018)

7.500

(2019)

86%

(2019)

98%

(2019)

Net als voorgaande jaren kregen HaarlemPashouders een verkort invulformulier 
toegestuurd voor het aanvragen van bijvoorbeeld de tegemoetkoming schoolkosten 
of individuele inkomenstoeslag. Tot en met december 2020 hadden al 1.254 ouders 
voor hun kinderen de schoolkostenregeling aangevraagd. Op basis daarvan kregen 
de kinderen een vrij besteedbaar 'kinderkeuzebudget' van € 50. De vele ingestuurde 
kaarten met tekeningen en verhalen toonden aan dat dit budget besteed is aan 
uitjes, kleding of het kunnen kopen van cadeautjes. Ouders kunnen deze regeling 
nog tot de zomer van 2021 aanvragen. Niet voor alle regelingen is, wettelijk gezien, 
eerst een schriftelijke aanvraag nodig. Haarlem ondersteunde ook direct waar dat 
kan. Om die reden werden in verband met de coronamaatregelen sinds november 
2020 wasbare mondkapjes verstrekt aan HaarlemPashouders. Na een telefoontje 
werd het benodigde aantal mondkapjes thuisgestuurd.

Wat hebben we niet gedaan?
Het aantal huishoudens dat in 2020 recht had op een HaarlemPas had in 
werkelijkheid hoger moeten zijn. Maandelijks zijn namelijk als gevolg van de 
coronacrisis niet alle nieuwe uitkeringsgerechtigden direct geregistreerd als 
HaarlemPashouder, Waar mogelijk zijn deze HaarlemPassen alsnog verstrekt.

1.350

S (2020)

In plaats daarvan konden Haarlemmers gebruik maken van het telefonisch 
spreekuur en werden zij alsnog geholpen bij de keuze van de zorgverzekering voor 
2021.

7.302

(2018)

4.240 

(2014)

98%

S (2020)

98%

R (2020)

1.330
(2019)

1.207

(2018)

1254

R (2020)

Deloitte Accoi
Voor identiftó
Behorepd^bn/
d.d. 2'juli 20:

98% 86%

S (2020) R (2020)

Prestatie indicator Het percentage aanvragen bijzondere bijstand dat binnen de wettelijke termijn van acht weken is 
afgehandeld (gemeentelijke registratie).

94%

(2016)

Prestatie indicator Het percentage aanvragen Participatiewet-uitkering dat binnen de wettelijke termijn van acht weken is 
afgehandeld (gemeentelijke registratie).

91%

(2016)

8.000 7.023

S (2020) R (2020)

Prestatie indicator Het aantal gezinnen dat gebruik maakt van de schoolkostenregeling (gemeentelijke registratie). 

R/S

98% 80%

S (2020) R (2020)

Prestatie indicator Het percentage aanvragen minimavoorzieningen dat binnen de wettelijke termijn van acht weken is 
afgehandeld (gemeentelijke registratie).

82% 78% 82% 85% 90%

(2015) (2016) (2017) (2018) (2019)

Prestatie indicator Het aantal huishoudens met een HaarlemPas (gemeentelijke registratie).

R/S
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Beleidsveld 3.3 Schulden

1. Het voorkomen en vroeg signaleren van schulden bij inwoners
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46
R (2020)

6,7

(2018)

85
S (2020)

6,7

(2019)

7,6

R (2020)

7,0

S(2020)

388 
(2015)

268
(2019)

89 
(2016)

404
(2018)

Wat hebben we bereikt?
Ook in 2020 is er op verschillende manieren onderzoek gedaan naar mogelijke fraude. 
Als gevolg van de coronacrisis is het daarbij niet altijd mogelijk geweest om gebruik te 
maken van de benodigde onderzoeksinstrumenten, zoals huisbezoeken en/of 
persoonlijke gesprekken.

Prestatie indicator Het rapportcijfer van klanten voor dienstverlening minimavoorzieningen (Klanttevredenheidsonderzoek
Werk, Inkomen en Schulden).

Wat hebben we bereikt?
Het voorkomen van problematische schulden en huisuitzettingen bleef ook in 2020 
een prioriteit voor de sociaal wijkteams. Zodoende ging het benaderen van inwoners 
met een huurachterstand bij de woningbouwcorporaties, zij het in aangepaste vorm, 
door met voordeurbezoeken, een kaartje in de brievenbus, telefoontjes en via 
beeldbellen.
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2. Misbruik en oneigenlijk gebruik uitkeringen en niet nakomen van inlichtingenplicht 
signaleren en voorkomen

Prestatie indicator Het aantal gestarte fraudeonderzoeken Participatiewet/loaw/loaz (gemeentelijke registratie). 

R/S

Wat hebben we niet gedaan?
Door de coronacrisis is het niet altijd mogelijk geweest om alle
onderzoeksinstrumenten in te zetten die nodig zijn, zoals huisbezoek en persoonlijke 
gesprekken. Dit heeft de looptijd van sommige onderzoeken vertraagd en het aantal 
verrichte onderzoeken vermindert._________________________________________
b. Beëindigen en terugvorderen onrechtmatig verstrekte uitkeringen_____________
Wat hebben we gedaan?
Zowel door in- als externe meldingen zijn signalen van fraude bekend geworden en 
onderzocht. In een aantal gevallen heeft dit geleid tot beëindiging of wijziging van 
de uitkering. Teveel betaalde bijstand is teruggevorderd.

a. Onderzoeken fraude___________________________________________________
Wat hebben we gedaan?
De gemeente paste integraal handhaven toe als onderdeel binnen het gehele proces 
van dienstverlening en nam daarbij zowel preventieve als repressieve maatregelen.

439 
(2016)

349 
(2017)

Deloitte Accoi
Voor identifj^
Behorend-
d.d. Z'iuU

320 331
5(2020) R (2020) 

Prestatie indicator Het aantal beëindigde uitkeringen op basis van onrechtmatigheid (gemeentelijke registratie).

147 89 81 85 22
(2015) (2016) (2017) (2018) (2019)
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Inwoners die zich meldden met geldzorgen en inwoners die door het vroegtijdig 
signaleren van betalingsachterstanden om hulpvragen, krijgen in een eerste gesprek 
praktische ondersteuning en advies. Inwoners die zich aanmelden voor 
schulddienstverlening krijgen in een kennismakingsgesprek uitleg over het vervolg van 
het traject. Als handreiking bij dit gesprek en alle daaropvolgende contacten is een 
folder ontwikkeld met de te nemen stappen en een overzichtelijk tijdschema. Ondanks 
de belemmeringen door de coronacrisis hebben toch 196 kennismakingsgesprekken 
voor een traject schulddienstverlening plaatsgevonden. In totaal zijn 628 
startgesprekken gevoerd over geldzorgen en/of schulden.

Alle Haarlemse bijstandsgerechtigden die na forse betalingsachterstand door de 
zorgverzekeraar zijn aangemeld bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK) zijn door 
de budgetcoaches telefonisch benaderd. Deze 'CAK-lijst' is een voorspellende bron 
voor het ontstaan van risicovolle schulden. Na contact is hulp geboden bij het treffen 
van een betalingsregeling en waar mogelijk volgde verdere budgetondersteuning of, 
wanneer dat noodzakelijk bleek, aanmelding voor schulddienstverlening. In 2020 
kwam er elke maand een minimaal aantal bij dat ook is benaderd.

In de pilotwijk Haarlem Noord-Noord is ervaring opgedaan met het vroegtijdig 
opsporen van betalingsachterstanden als er naast een huurachterstand ook sprake 
was van achterstanden in de andere vaste lasten (zorgverzekering, water of energie). 
De crediteuren meldden hun betalingsachterstanden in een beveiligd portaal. Meer 
dan 90% van de huishoudens die via deze meldingen binnenkwamen, bleek niet 
bekend bij de gemeente (bij Schulddienstverlening noch bij het wijkteam). Dat 
betekent dat Haarlem met 'Vroeg Eropaf' huishoudens in beeld kreeg met geldzorgen 
die zichzelf (nog) niet eerder gemeld hebben voor hulp.

Behorepd-
d.d. 24uJi

Haarlem doet in 2020 en 2021 samen met Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Arnhem en 
Nijmegen mee aan het project 'Challenge'. Dit project is van de ministeries van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Doel 
van dit project is om verschillende werkbare methodieken te ontwikkelen voor de 
aanpak van zorgpremieschulden, waar vervolgens alle gemeenten gebruik van kunnen 
gaan maken. In de zomer van 2020 is Haarlem gestart met het vroegtijdig opsporen 
van jongvolwassenen die met zorgpremieschulden waren aangemeld bij het CAK. 
Jongeren in de leeftijd van 18-20 jaar werden actief benaderd, waar mogelijk via 
huisbezoek. Vroegtijdig ingrijpen, vooral als jongeren nog thuis wonen, kan veel 
problemen voorkomen. Als de geboden hulp aanvaard werd, volgde een cash-check 
gesprek, oftewel een budgetadviesgesprek met een budgetcoach. Deze cash-check 
gesprekken werden ook aangeboden aan alle jongeren die zich vanaf de zomer 
aangemeld hebben voor een uitkering in het kader van de Participatiewet. In totaal 
zijn er op deze manier 44 jongeren geholpen.

Effect indicator

R/S

Deloitte Accoi
Voor identitó

ln/controleverklaring
►021

Het aantal kennismakingsgesprekken over geldzorgen en/of schulden (gemeentelijke registratie).

61

(2017)

600

S (2020)

240 

(2019)

628

R (2020)
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De budgetcoaches hebben de begeleidingstrajecten zo veel mogelijk digitaal en 
telefonisch voortgezet en waar nodig en mogelijk vonden persoonlijke gesprekken 
bij de gemeente plaats.

:ants B.V. 
$jedoeleinden. 
tontroleverklaring

121

Wat hebben we niet gedaan?
Vanwege de coronamaatregelen was het niet mogelijk alle geplande gastlessen op 
basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs te geven. 
Ook de groepsbijeenkomsten voor jongeren in NewFuture en de vrijwillige 
voorlichtingsbijeenkomsten Grip op Geld moesten meestal worden geannuleerd. Zo 
was de 'Week van het geld' volgepland met lessen. Maar helaas zijn die allemaal niet 
doorgegaan. Een grootschalig congres, dat georganiseerd was in samenwerking met 
de ministeries van Binnenlandse Zaken (BZK) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(SZW) gericht op de aanpak en voorkomen van schulden onder jongeren, moest ook

a. Het vergroten van de bekendheid van mogelijkheden van hulp bij geldzorgen 
Wat hebben we gedaan?
Door de coronamaatregelen was het contact over geldzorgen het afgelopen jaar 
voornamelijk digitaal. Veel fysieke bijeenkomsten zijn vervangen door digitale 
bijeenkomsten. Tijdens de eerste lockdown vanaf maart 2020 is direct gestart met 
een intensief communicatietraject 'Geldzorgen en corona'. Er is aandacht besteed 
aan de financiële gevolgen door de coronamaatregelen. In de huis-aan-huisbladen 
zijn in vier opvolgende edities advertenties geplaatst en is als afsluiting een 
'Geldkrant' huis aan huis bezorgd. Ook de netwerkpartners zijn via lokaal 
georganiseerde webinars geïnformeerd over de mogelijkheden van hulp bij 
geldzorgen. Netwerkpartners konden zelf op deze manier ook bijdragen aan de 
ontwikkeling van nieuw beleid en uitvoering.

Voor het project 'Blik op geld' zijn zes verschillende filmpjes gemaakt over hoe in 
Haarlem inwoners op diverse manieren ondersteund werden bij geldzorgen en 
schulden. Zo was er aandacht voor de hulp die geboden is via de Schuldhulpmaatjes, 
het project NewFuture, Open Huis, het Nova College en het Spaarne Ziekenhuis. Ook 
werd er een filmpje gemaakt om beeld te geven bij hoe een intake voor 
schulddienstverlening verloopt en door mensen ervaren wordt. De geplande 
première van het project 'Blik op geld' in de Toneelschuur kon door de 
coronamaatregelen niet doorgaan, maar de filmpjes zijn in het najaar alsnog 
getoond bij een Webinar waar circa 100 mensen zeer interactief aan deelnamen. 
b. Vergroten van kennis en vaardigheden in het omgaan met geld________________
Wat hebben we gedaan?
De cursus 'Grip op Geld' wordt in het derde jaar van een schuldbemiddelingstraject 
aangeboden. In 2020 hebben 36 mensen deze cursus gevolgd. Met deze 
bijeenkomsten maakt de gemeente Haarlemmers meer bewust van hun financiële 
situatie en krijgen zij tips om de administratie te ordenen en inzicht te krijgen. Het is 
een goede aanvulling op de individuele begeleiding die zij krijgen van de 
budgetcoaches. De gestelde doelen zijn helaas door de coronamaatregelen niet 
geheel behaald. Ondanks de coronacrisis is een groot aantal gastlessen over grip op 
geld en het voorkomen van schulden op het voortgezet onderwijs en 
beroepsonderwijs wel gegeven door stichting Kikid en Money Start. Kikid in de vorm 
van een theatervoorstelling en Money Start met een volledig lesprogramma met 
gemiddeld vier lessen. In 2020 kregen 508 scholieren een gastles.

Deloitte Accoi
Voor identifjj 
Behorepd- 
d.d. 2<uli



2. Het vergroten financiële zelfredzaamheid van inwoners met schulden
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99 
(2015)

81 
(2016)

151 
(2018)

525 
(2014)

567
R (2020)

156
R (2020)

worden geannuleerd. De Haarlemse aanpak is naderhand wel in diverse landelijke 
webinars gedeeld.

918 
(2017)

116
(2017)

850
(2019)

ftants B.v. 
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^controleverklaring

Haarlemmers zijn zeker tevreden over de schulddienstverlening, Zij geven in het 
klanttevredenheidsonderzoek aan dat zij over het algemeen binnen vier weken de 
uitnodiging voor een intake hebben ontvangen. Dat betekent dat zij het 
kennismakingsgesprek met de consulent hebben gehad en bij Humanitas

850 
(2016)

80%

(2016)

80%

(2017)

83%

(2018)

164
(2019)

1.000
5(2020)

Prestatie indicator Het aantal deelnemers aan preventieve voorlichtingsbijeenkomsten (gemeentelijke registratie). 

R/S

86%
(2019)

Wat hebben we bereikt?
In 2020 zijn 156 Haarlemmers geheel schuldenvrij geraakt na een driejarige 
schuldregeling. Het slagingspercentage was hoog (95%). Slechts twee Haarlemmers 
zijn gedurende hun traject van 36 maanden uitgevallen. In het laatste jaar 
schulddienstverlening volgden deze inwoners de cursus 'Grip op geld' en de 
budgetcoaches begeleidden hen zodat zij (weer) leerden zelfstandig met hun financiën 
om te gaan. Als zelfredzaamheid niet haalbaar bleek, werd na goed overleg een klant 
begeleid naar beschermingsbewind. Met diverse beschermingsbewindvoerders zijn 
samenwerkingsafspraken gemaakt, zodat zij klanten die kunnen uitstromen uit bewind 
in contact brengen met de budgetcoaches van de gemeente.

Het percentage succesvolle uitstroom van klanten met geldzorgen en/of schulden die geholpen zijn 
(gemeentelijke registratie).

a. Het zorgen voor een drempelloze toegang naar schulddienstverlening__________
Wat hebben we gedaan?
Tijdens de eerste lockdown in maart is er een nieuwe werkwijze opgesteld in 
verband met de coronamaatregelen. Kennismakingsgesprekken die niet face-to-face 
konden plaatsvinden zijn zoveel mogelijk telefonisch afgehandeld. Normaliter wordt 
de dossiervorming door Humanitas gedaan, maar nu hebben de consulenten 
schulddienstverlening in de wijk dit samen gedaan met de klant. Ondanks de 
lockdown is er alles aan gedaan om zo veel mogelijk inwoners met geldzorgen 
telefonisch of via beeldbellen te spreken. Het intakegesprek werd via de telefoon of 
beeldbellen gedaan en zo werd de schuldenaar geholpen om verder te gaan met 
het eigen dossier. Alles werd in het werk gesteld om te voorkomen dat de schulden 
verder zouden oplopen. Waar nodig en mogelijk werden er afspraken gepland op 
het gemeentekantoor. Het afgelopen jaar zijn ondanks de belemmeringen door de 
coronamaatregelen, na akkoord van al hun schuldeisers, toch 146 klanten gestart 
met een driejarig traject schulddienstverlening.

120
5 (2020)

1.014 
(2015)

1.450 
(2018)

Deloitte Accoi
Voor identifj^
Behorei
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85% 95%

5 (2020) R (2020)
Het aantal klanten dat succesvol uitstroomt na drie jaar reguliere schuldbemiddeling (gemeentelijke 
registratie).

70
(2014)



©

R/S

R/S

Jaarverslag en Jaarrekening 2020 91

123 
(2014)

212
(2019)

7,8

(2018)

7,8 

(2019)

147 
(2017)

85

S (2020)

95

R (2020)

ondersteund door de vrijwilligers een overzicht van inkomsten en schulden hebben 
gemaakt.

139 
(2015)

168
(2018)

181
(2016)

:ants B.V. 
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tontroleverklaring
121

Prestatie indicator Het aantal klanten gestart in een regulier schuldbemiddelingstraject (gemeentelijke registratie).

R/S

Wat hebben we niet gedaan?
Op de locaties van de sociaal wijkteams konden vanwege de coronamaatregelen 
geen inloopspreekuren worden gehouden. De dienstverlening kon alleen veilig op 
afspraak plaats vinden. Dit heeft de drempelloze toegang beperkt.______________
b. Het geven van nazorg_________________________________________________
Wat hebben we gedaan ?
Alle Haarlemmers die een traject schulddienstverlening afronden, ontvangen 
nazorg. Uitzondering hierop zijn de kwetsbare inwoners die onder 
beschermingsbewind blijven vallen. Drie en zes maanden na een geslaagde 
beëindiging van een driejarig traject schulddienstverlening vindt deze nazorg plaats. 
Ook de budgetcoaches houden vinger aan de pols na afloop van de geboden 
ondersteuning.

105

(2018)

98
(2019)

Deloitte Accoi 
Voor idcntifjj 
Behorepd-
d.d. 2<4ulL

140 146
5(2020) R (2020)

Prestatie indicator Het rapportcijfer van klanten voor schulddienstverlening (Klanttevredenheidsonderzoek Werk, Inkomen 
en Schulden).

7,5 8,1

S (2020) R (2020) 
Prestatie indicator Het aantal klanten dat nazorg heeft gekregen na geslaagde schuldbemiddeling (gemeentelijke 

registratie).  



Financiën per programma

Programma Werk, Inkomen en Schulden

Lasten (exclusief mutaties reserves)

31 Werk 21.479 24.701 23.19023.703

32 Inkomen 106.064 103.33767.361 70.860

33 Schulden 2.323 2.324 1.836 1.777

Totaal lasten 128.30493.388 94.663 132.601

Baten (exclusief mutaties reserves)

-32831 Werk -1.352 -311

32 Inkomen -58.598 -100.134 -100.547-58.190

33 Schulden -263 -222 -222 -219

Totaal baten -59.804 -58.820 -100.667 -101.094

Totaal saldo excl. mutaties reserves 33.583 35.843 31.934 27.211

4.009 4.248 4.819Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves -4.743 -241 -1.392 -1.392

Totaal saldo incl. mutaties reserves 32.850 35.602 34.790 30.637
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Programma 5: Beheer en onderhoud gaat over de openbare ruimte die schoon, heel en veilig is en 
groener en klimaatbestendiger wordt en over een verschuiving in mobiliteit naar fiets en openbaar 
vervoer.

Haarlem is een aantrekkelijke stad gebleven. In 2020 staat Haarlem opnieuw op de vierde plaats van 
de woonaantrekkelijkheidsindex van de 50 grootste gemeenten van de Atlas voor gemeenten. In 
G40-verband is Haarlem de hoogst scorende gemeente op de totaalranking.

Jtants B.V. 
jedoeleinden. 

^controleverklaring

Tenslotte is een nota voorbereid die het mogelijk maakt dat ontwikkelaars (naar rato) meebetalen 
aan infrastructurele maatregelen die noodzakelijk zijn om de groei van Haarlem op te vangen. Deze 
nota Kostenverhaal Bovenwijkse Voorzieningen wordt begin 2021 aangeboden aan de raad.

Haarlem maakt deel uit van de Metropool Regio Amsterdam (MRA). De MRA heeft een aantal 
zogenaamde sleutelgebieden benoemd waar de gebiedsontwikkelingen zo groot en complex zijn dat 
ze samen met Rijk en regio moeten worden opgepakt. Haarlem is in 2020 intensief betrokken, zowel 
vanuit de fysieke als de sociale invalshoek, bij het opstellen van de MRA Verstedelijkingsstrategie Rijk 
Regio 2020, een samenwerking tussen MRA en de ministeries van BZK, EZ en l&W en de keuzes die 
hierin worden gemaakt ten aanzien van ruimtelijke invulling, investeringen en bekostiging.

De gemeente wil in de periode tot en met 2025 10.000 extra woningen realiseren en die groei 
evenwichtig laten zijn. In 2020 zijn voorbereidingen getroffen om te komen tot een stedelijke 
strategie die de ontwikkelingen op verschillende plekken in de stad op elkaar afstemt. Het opstellen 
van deze strategie loopt parallel aan de Omgevingsvisie. Daarnaast is gewerkt aan een drietal 
aanvragen voor Impulsgelden: een subsidie van het ministerie van BZK die de versnelde uitvoering 
van woningbouwprojecten beoogt. Inmiddels is de aanvraag voor de zone Europaweg met 7,6 
miljoen gehonoreerd. De aanvragen voor de ontwikkelzones Oostpoort en Zuid-West zijn in het 
najaar (opnieuw) ingediend.

Inleiding en context
Dit cluster gaat over de duurzame ontwikkeling en het beheer van de fysieke stad en tevens over de 
economie van de stad, evenementen, cultuur en toerisme.

In 2020 zijn voor alle ontwikkelzones de visies vastgesteld en is het versnellingsplan woningbouw 
(2020/485204) vastgesteld. De positie van de corporaties bij de ontwikkelzones is versterkt in lijn 
met de nota Kaders en instrumenten sociale huur en middensegment en de gemaakte prestatie
afspraken. Ter verbetering en versnelling van het planproces is gewerkt met stadstafels.

Onderliggende programma's
Programma 4: Duurzame stedelijke vernieuwing gaat over de ontwikkeling van Haarlem: een mooie 
leefomgeving, beter aanbod van woningen en duurzaamheid. Het gaat ook over een goed klimaat 
voor (duurzame) ondernemers, grip op toerisme en een goed cultuuraanbod.

Het openbaar vervoer in Haarlem zal naar verwachting tot 2040 aanzienlijk groeien en plannen om 
Haarlem bereikbaar te houden kunnen niet door de gemeente alleen worden gefinancierd. Haarlem 
heeft daarom in 2020 samen met partners als de provincie ingezet op het inhoudelijk en financieel 
mogelijk maken van drie OV knooppunten en de gebiedsontwikkeling daaromheen: het 
stationsgebied Haarlem, het gebied Haarlem Oostpoort en een nieuw knooppunt: Haarlem Nieuw- 
Zuid.
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