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Onderwerp: Informatie voor bestuurswisseling

Geachte leden van de gemeenteraad,

Allereerst wil ik u van harte feliciteren met uw (her)benoeming in de gemeenteraad Haarlem. Ik kijk 
uit naar een constructieve samenwerking tussen raad, college van B&W en ambtelijke organisatie 
voor de komende 4 jaar, waarin we samen voor en met onze stad mooie resultaten behalen. 

Bij dit schrijven bied ik u ter informatie een set factsheet aan. Ook bij de voorgaande 
bestuurswisselling is een dergelijke informatie-set aan de raad aangeboden. De factsheets zijn een 
informatiebron voor (nieuwe) raadsleden. Daarnaast kunnen ze ondersteunend zijn bij het opstellen 
van een coalitieprogramma voor de periode 2022-2026. 

Voor de factsheets is gebruik gemaakt van reeds beschikbare informatie. De informatie is beknopt 
weergegeven met digitale verwijzingen naar relevante brondocumenten en kaderstellende 
nota’s. Naast de factsheets wordt u een financieel document (kader) aangeboden. Dit bevat de 
verwachte ontwikkeling van het begrotingskader en geeft hoofdafwegingen weer voor de nieuwe 
bestuursperiode met betrekking tot investeringen, schulden etc. De informatie uit de factsheets is 
vertaald naar opties in het financieel kader. Via scenario’s worden verschillende samenhangende 
keuzemogelijkheden gepresenteerd. 

Onderwerpen factsheets en samenhang
De factsheets zijn geordend langs drie domeinen (Burger en Bestuur, Fysiek domein en 
Sociaal domein). Er is per domein een overkoepelend factsheet opgesteld met daarin majeure 
overwegingen. In de overige factsheets wordt nader ingegaan op onderwerpen c.q. wordt relevante 
informatie verstrekt. Deze informatie kan gaan over ontwikkelingen waarvan met zekerheid 
verwacht kan worden dat deze de komende jaren urgenter worden (bijvoorbeeld aanpassingen 
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van de openbare ruimte aan het veranderend klimaat) of nadere duiding van reeds ingezette 
ontwikkelingen (bijvoorbeeld verwerving ‘Gewoon in de wijk’). Naast de inhoudelijke factsheets 
is er een factsheet opgenomen over de verschillende ingezette ontwikkelingen in de ambtelijke 
organisatie n.a.v. de evaluatie van Berenschot uit 2021. Deze informatie is toegevoegd om de context 
te schetsen waarbinnen de bestuurlijke ambities zullen landen en de dienstverlening door de 
gemeente wordt uitgevoerd. 

De informatie is opgesteld om u te ondersteunen in de komende werkzaamheden voor de stad, 
de informatiepositie van raadsleden te verbeteren en handvatten te bieden voor bestuurlijke 
onderhandelingen.   

Waardepropositie
Naast de factsheet en het financieel kader wordt u een waardepropositie aangeboden. De afgelopen 
jaren is gebleken dat het niet altijd even gemakkelijk is om alle ambities uit het coalitieprogramma 
te realiseren. Met name door een stapeling van ambities, waarvoor onvoldoende capaciteit en 
middelen beschikbaar waren, en door bestuurlijke wensen op detailniveau. Om die reden wordt u 
tevens informatie aangeboden over de uitvoerbaarheid in de vorm van (a) scenarioplanning, (b) 
waardesysteemanalyse en (c) organisatiediagnose. 

Deze informatie kan u helpen bij keuzen met betrekking tot ontwikkelingen die u meer of minder 
wilt versterken of juist afremmen. De waardesysteemanalyse (kwetsbaarheden van de stad) 
en organisatiediagnose (kwetsbaarheden van de organisatie) zijn producten waarmee de 
uitvoerbaarheid kan worden beoordeeld. 

Wilt u meer informatie? 
In de factsheets zijn verwijzingen en links opgenomen naar brondocumenten. Mocht u behoefte 
hebben aan een verdere verdieping dan kunt u contact opnemen met Frank van Hattem 
(fdjhattem@haarlem.nl). 

Ik hoop dat dit een goede informatiebron voor u en uw mede raadsleden blijkt te zijn en dat het u 
helpt bij het maken van gefundeerde politieke keuzen voor de nieuwe bestuursperiode.

Met vriendelijke groet,

Catrien Lenstra,
Gemeentesecretaris / Algemeen directeur
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SD00  Majeure overwegingen sociaal 
domein

Inleiding

Bijgaand de factsheets van het sociaal domein. In deze oplegnotitie vatten we die 
factsheets samen die betrekking hebben op onvermijdelijke keuzes in de 
komende coalitieperiode: jeugdhulp, wet maatschappelijke ondersteuning, 
beschermd wonen, maatschappelijke opvang, investeringen in sport en onderwijs 
en armoedebeleid. 

Wat is het kernvraagstuk?

De komende jaren is er een impuls nodig binnen het brede sociaal domein. De 
hoofdopgave is zorgen dat het sociaal domein toekomstbestendig is en blijft. 
Haarlem wil de ondersteuning in het sociaal domein in de toekomst meer pas-
send en betaalbaar laten zijn. Belangrijke ontwikkelingen daarbij zijn de regio-
nale verwerving van voorzieningen jeugd en de lokale verwerving ‘Gewoon in de 
wijk’: de bundeling van een aantal maatwerkvoorzieningen Wmo met de sociale 
basis. Er zijn inhoudelijke en financiële keuzes te maken aangaande Jeugdhulp, 
Wmo, beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Deze worden mede 
gestuurd vanuit nadere regelgeving vanuit het Rijk. Daarnaast zijn er extra 
vervanging en uitbereidingsinvesteringen nodig in sport en onderwijshuisvesting 
om aan behoefte en wettelijke taken te voldoen. 

Jeugdhulp

Wat hebben we gedaan
Bij alle gemeenten in Nederland hebben de oplopende tekorten in de jeugdhulp 
tot grote financiële vraagstukken geleid. Deze tekorten worden veroorzaakt door 
de toenemende vraag naar jeugdhulp en het uitblijven van een structurele 
toename van de rijksbijdrage. In Haarlem hebben de oplopende tekorten vanaf 
2020 geleid tot kostenbesparende maatregelen waarvan de instelling van bud-

Sociaal domein
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getplafonds per aanbieder vanaf 2021 de meest vergaande maatregel betreft. 
Daarnaast is de regionale aanbesteding jeugdhulp van start gegaan die even-
eens moet bijdragen aan het financieel beheersbaar maken van de jeugdhulp. 
Contractering vindt plaats per 1 januari 2023.

Waar staan we nu
Ondanks een uitspraak van een landelijke arbitragecommissie komt het nieuwe 
kabinet niet met structurele financiële compensatie voor de toenemende vraag 
naar jeugdhulp. In het coalitieakkoord is zelfs sprake van een nieuwe bezuiniging, 
wat de verhoudingen tussen het nieuwe kabinet en de VNG opnieuw op scherp 
zet. De VNG heeft inmiddels haar medewerking aan de zogenoemde Hervor-
mingsagenda ingetrokken. 

Wat staat het college te wachten
Zonder een nadere afbakening van de reikwijdte van jeugdhulp (wat is de verant-
woordelijkheid van de gemeente en wat is de verantwoordelijkheid van het 
individuele gezin, onderdeel van de Hervormingsagenda) blijft de vraag naar 
jeugdhulp toenemen zonder zicht op (voldoende) financiële compensatie. Dat 
wordt versterkt door de rijksbezuinigingen uit het coalitieakkoord, de incidentele 
extra rijksmiddelen lopen in 4 jaar tijd terug naar € 300 miljoen structureel, ruim 
€ 1 miljard minder dan verwacht. Dit blijft de gemeente voor de jaren vanaf 2025 
nog steeds voor aanzienlijke en toenemende financiële risico’s plaatsen. 

Voor Haarlem is het verwachte financiële effect als volgt:

2023 2024 2025 2026 2027
Macro (miljard) 1.454 1.265 0,758 0,364 0,300
Haarlem (miljoen), 0,85% aandeel 12,3 10,7 6,4 3,1 2,5

In de Kadernota 2023 wordt een nieuw scenario van de verwachte ontwikkeling 
van inkomsten en uitgaven opgenomen. 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wat hebben we gedaan
Ook binnen de Wmo is sprake van oplopende tekorten. Ook deze wordt veroor-
zaakt door de toenemende vraag naar ondersteuning, onder meer veroorzaakt 
door demografische ontwikkelingen, landelijke beleidskeuzes zoals langer zelf-
standig wonen en door de invoering van het abonnementstarief.

In 2021 zijn verschillende maatwerkvoorzieningen opnieuw aanbesteed, waarbij 
rekening is gehouden met de wettelijke plicht tot het bieden van reële tarieven. De 
aanbesteding huishoudelijke ondersteuning heeft dan ook een kostenverhogend 
effect. De aanbesteding hulpmiddelen leidt naar verwachting tot een kostenbespa-
rend effect. De maatwerkvoorzieningen ambulante begeleiding zijn onderdeel 
geworden van de aanbesteding ‘Gewoon in de Wijk’ en worden hiermee onderdeel 
van ongeïndiceerde vrij toegankelijke voorziening in de sociale basis. Er zijn binnen 
de Wmo waar mogelijk al kostenbesparende maatregelen genomen. Er zijn niet of 
nauwelijks aanvullende kostenbesparende maatregelen mogelijk.
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Waar staan we nu
Het nieuwe kabinet is voornemens het abonnementstarief voor huishoudelijke 
ondersteuning aan te passen. Dit zal naar verwachting tot een afname in het 
gebruik van maatwerkvoorzieningen leiden en/of een toename van de te ontvan-
gen eigen bijdrage Wmo. Gelet op de voorgenomen invoeringsdatum zal dit 
effect niet eerder optreden dan 2023- 2024. 

In het regeerakkoord is vanaf 2025 overigens met een korting van macro 
€ 80 miljoen gerekend, voor Haarlem zou dat een bedrag van € 700.000 beteke-
nen. Niet duidelijk is of deze lagere rijksbijdrage dan gecompenseerd wordt door 
lagere uitgaven (door minder gebruik) of hogere baten (door een hogere Eigen 
bijdrage). De financiële risico’s rondom het abonnementstarief lijken dus nog 
zeker niet van de baan.

Wat staat het college te wachten
De financiële beheersbaarheid van de Wmo maatwerkvoorzieningen blijft onder 
druk staan. In de Kadernota 2023 wordt een nieuw scenario van de verwachte 
ontwikkeling van inkomsten en uitgaven opgenomen.

Decentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Wat hebben we gedaan
In 2023 worden gemeenten individueel verantwoordelijk voor beschermd wonen en 
verliest de gemeente Haarlem haar rol als centrumgemeente en regionaal budget-
houder. Deze ‘door-decentralisatie’ wordt sinds 2020 binnen de gemeenten in Zuid 
Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer voortvarend voorbereid en heeft ook 
al tot de nodige bestuurlijk besluiten geleid, waaronder de vorming van een 
Gemeenschappelijk Orgaan voor gezamenlijk uitvoering van een aantal taken.

Waar staan we nu
In 2022 moet de inrichting van het gemeenschappelijk Orgaan zijn definitieve 
vorm krijgen. Het gaat dan om taken, bevoegdheden en budgetten. De regio 
heeft tot nu toe voldoende rijksmiddelen ontvangen voor deze taak en er zijn zelfs 
overschotten gerealiseerd waardoor een (regionale) reserve Opvang Wonen en 
Herstel is ingesteld. Deze reserve is in de afgelopen jaren mede ingezet om de 
tekorten op de maatschappelijke opvang te dekken.

Naar verwachting zal het nieuwe verdeelmodel richting individuele gemeenten 
niet tot financiële knelpunten leiden, daarnaast wordt mogelijk een verevenings-
afspraak tussen gemeenten gemaakt voor het geval dit effect wel zal optreden.

Maatschappelijke opvang

Wat hebben we gedaan
De gemeente Haarlem werkt volgens het uitgangspunt dat niemand tegen zijn/
haar wil op straat slaapt. Om deze ambitie te bereiken heeft de gemeente Haar-
lem zowel ingezet op het realiseren van extra opvangplekken als het verbeteren 
van de opvangplekken. In onze regio zijn de grootschalige slaapzalen in 2015 
afgeschaft en heeft er een verbetering van de accommodaties plaatsgevonden. 
Bestaande accommodaties zijn gedifferentieerd naar subgroepen zoals jongvol-
wassen, alleenstaanden en gezinnen. Door de coronamaatregelen in 2020 en 
2021 is de opvang tijdelijk fors uitgebreid en is de nachtopvang omgevormd naar 
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24-uursopvang. Alle cliënten in de maatschappelijke opvang krijgen hiernaast 
een traject aangeboden gericht op herstel.

Waar staan we nu
Er is al jarenlang sprake van een tekort op het regionale budget maatschappe-
lijke opvang. Deze tekorten worden gedekt uit de reserve Opvang Wonen en 
Herstel. In het coalitie-akkoord van het nieuwe kabinet is weliswaar structureel 
extra budget beschikbaar voor Maatschappelijke opvang (macro € 65 miljoen). 
Op basis van het aandeel van de centrumgemeente Haarlem in de DU maat-
schappelijke opvang, een toename van ongeveer € 1,25 miljoen, dat is niet 
voldoende om het structurele tekort van € 3 miljoen te dekken.

Wat staat het college te wachten
De verwachting is dat de tekorten van de maatschappelijke opvang (structureel 
ongeveer € 3 miljoen) ook de komende jaren niet meer volledig gedekt kunnen 
worden vanuit de centrumgemeenten-gelden voor Maatschappelijke Opvang. 
Op dit moment zijn er in het kader van de Doordecentralisatie Beschermd Wonen 
met de regiogemeenten afspraken gemaakt over de verdeling van het tekort voor 
de Maatschappelijke Opvang na 1 januari 2023. De intentie is om het tekort van 
de Maatschappelijke Opvang de eerste drie jaar gezamenlijk te bekostigen. De 
regiogemeenten vinden het op de lange termijn niet wenselijk dat er een structu-
reel tekort blijft bestaan. Daarom is de verwachting dat er aanvullend wordt 
afgesproken dat gemeenten samen een plan opstellen om toe te werken naar 
een situatie per 2026 waarbij passende en goede zorg voor de MO-doelgroep 
gerealiseerd wordt binnen het budget dat daarvoor beschikbaar gesteld wordt 
door het Rijk. Gemeente Haarlem staat als centrumgemeente voor de keuze om 
het tekort in gezamenlijkheid met de regiogemeenten binnen 3 jaar volledig in te 
lopen, of om uit lokale middelen bij te dragen aan de Maatschappelijke Opvang.

Sport

Wat hebben we gedaan?
De gemeente realiseert en onderhoudt de buitensport-- en binnensportaccom-
modaties (incl. zwembaden) en kleedaccommodaties. Onder andere verenigin-
gen nemen deze accommodaties in gebruik door hiervoor een vergoeding aan de 
gemeente te betalen. Ook het (bewegings)onderwijs maakt gebruik van de 
sportaccommodaties. De gemeente heeft een wettelijke taak om het bewegings-
onderwijs van basis- en voortgezet onderwijs te faciliteren. 

De gemeente is verantwoordelijk voor de realisatie of herbouw van sportaccom-
modaties, zeker waar het gaat om ruimte voor het bewegingsonderwijs. Belang-
rijke actoren bij dit vraagstuk zijn partners SRO, die het onderhoud en exploitatie 
van de accommodaties doet, partners voor beheer en onderhoud van openbare 
ruimte Spaarnelanden en SportSupport, als uitvoeringspartner van sportstimule-
ringsprogramma’s
 
Waar staan we nu?
Het huidige areaal voor zowel buiten-, binnen- en zwemsport is kwantitatief en 
kwalitatief ontoereikend. Op basis van de autonome groei en groei op basis van 
de woonvisie, is de verwachting dat dit knelpunt alleen nog verder zal toenemen 
in de toekomst.
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Om sport en bewegen beschikbaar en bereikbaar (laagdrempelig) te houden 
voor de (groeiende) Haarlemse bevolking, is het noodzakelijk om ruimte en 
budget te reserveren voor extra voorzieningen op het gebied van sportaccom-
modaties (uitbreiding sportareaal). Ook zijn investeringen benodigd voor het 
vervangen van het bestaande areaal. Denk aan de zwembaden, gymzalen en 
sporthallen die aan het einde van hun levensduur zijn. Daarnaast zijn investerin-
gen in de openbare ruimte nodig om in te kunnen spelen op de toenemende 
behoefte van inwoners om in de openbare ruimte te sporten en bewegen. Haar-
lem kent momenteel geen beleid op sport en bewegen in de openbare ruimte en 
heeft hiervoor geen investeringsbudget gereserveerd. In het Integraal uitvoe-
ringsplan sportaccommodaties 2018-2028 is rekening gehouden met de huidige 
knelpunten en de groei van Haarlem.

Wat staat het college te wachten?
In het plan staat opgenomen dat voor de periode 2018 – 2028 een investering voor 
de buiten- en binnensport benodigd is van € 18,6 miljoen (op basis van autonome 
groei) tot € 31,6 miljoen (op basis van de autonome groei en de woonvisie). De 
raad heeft voor de periode 2019 – 2022 hiervan reeds € 9,2 miljoen beschikbaar 
gesteld. Momenteel wordt de haalbaarheid van (nieuwbouw) locaties nader 
onderzocht en financiële consequenties in beeld gebracht. Eerste ramingen van de 
stichtingskosten geven aan dat afhankelijk van het gekozen scenario hiervoor een 
investering benodigd is van € 33 tot € 43 miljoen. Binnen het huidige investerings-
plan zijn eventuele vervangingsinvesteringen nog niet voorzien.

Vervangingsinvesteringen en onderhoud van buitensportaccommodaties zijn 
meerjarig in het Investeringsprogramma opgenomen. De investeringsagenda 
binnensport (nieuwe investeringen) is financieel verwerkt in het IP tot en met 2022. 
Dat betekent dat voor alle nieuwe investeringen na 2022 nog geen kredieten 
geraamd zijn. Vervangingsinvesteringen voor het huidige binnensport areaal 
(denk aan de bestaande gymzalen en sporthallen) zijn nog niet opgenomen. 
Hiertoe wordt een Meerjaren investeringsplan (MJOP) voor de binnensport-
accommodaties en kleedkamers opgesteld..

Naast de traditionele sportaccommodaties willen steeds meer mensen ook 
gebruik maken van de openbare ruimte om te sporten en bewegen. Als gevolg 
van corona lijkt deze ontwikkeling in een stroomversnelling te zijn gekomen. 
Gemeentebreed is er nog geen beleid op dit thema en/of zijn hiervoor structureel 
middelen en capaciteit voor vrij gemaakt. 

De onderstaande grote investeringen vragen de komende coalitieperiode om 
besluitvorming.
Het uitvoeringsplan voorziet nog niet in de volgende investeringen:
• In 2028 zijn de zwembaden technisch afgeschreven, waarvoor naar verwach-

ting een investering benodigd is van € 33 tot € 43 miljoen, haalbaarheidson-
derzoek loopt.

• Vervangingsinvesteringen voor het huidige binnensport areaal. Een meerjaren 
investeringsprogramma wordt naar verwachting in 2022 aan de raad voorge-
legd, een eerste schatting van de benodigde investeringen betreft € 25 miljoen.

• Updaten van de Investeringsagenda uitbreiding areaal binnensport voor de 
periode 2022 – 2026 en hiervoor middelen beschikbaar stellen, zodat het areaal 
binnensport uitgebreid wordt met verschillende nieuwe, duurzame, sportac-
commodaties, waaronder een nieuwe sporthal in Schalkwijk, nieuwe sporthal in 
Zuid West en een sportzaal in Haarlem Oost (Beatrixdreef);
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• Uitbreiding binnensport in Schalkwijk binnen 3-4 jaar), benodigde investering 
minimaal € 11 miljoen die nog geen onderdeel van het IP is (BBV: 2021/662987). 
(https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210662987-1-Lo-
catieonderzoek-multifunctionele-sporthal-Schalkwijk.pdf) 

• Krediet voor de vervanging van de Spaarnehal in Schalkwijk is niet opgenomen 
in het IP (bedrag naar schatting € 25 miljoen)

Onderwijs

Wat hebben we gedaan?
De wettelijke taak om achterstand in (taal)ontwikkeling in de voorschoolse 
periode en het basisonderwijs in te halen, is uitgevoerd. Evenals de wettelijke taak 
van het verminderen van voortijdig schoolverlaten. 

Hiernaast heeft de gemeente heeft de wettelijke taak om te voorzien in vol-
doende onderwijs-huisvesting van voldoende kwaliteit en het verduurzamen van 
de bestaande gebouwenvoorraad. Het huidige Strategisch Huisvestingsplan 
Onderwijs (SHO 2019-2022) zet in op uitbreiding van de capaciteit, daar waar 
mogelijk gecombineerd met vervangende nieuwbouw in het kader van de groei 
van de stad. Daarnaast is in 2020 een ‘technische nulmeting’ uitgevoerd naar alle 
schoolgebouwen ouder dan 10 jaar. De gebouwen zijn beoordeeld op de onder-
delen energie, technische kwaliteit, functionaliteit en binnenmilieu. De beoorde-
ling heeft plaatsgevonden op basis van nieuwbouwniveau. Een groot aantal 
scholen scoort lager dan een 6.

In het huidige Strategische Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) zijn projecten 
uitgevoerd, hebben eerste uitbreidingen van capaciteit in onderwijshuisvesting 
plaats gehad als gevolg van de groei van de stad die minder sterk is als gedacht. 
Ook is start gemaakt met de verbetering van de kwaliteit van de schoolgebouwen 
als gevolg van onder meer duurzaamheidseisen. Verder is een verkennend 
onderzoek in samenwerking met de schoolbesturen VO gedaan over de wens van 
de gemeenteraad voor een nieuwe VO-school in Schalkwijk. 

Waar staan we nu?
Op dit moment wordt voor het nieuwe SHO inzichtelijk gemaakt wat de beno-
digde investering is. Een eerste inventarisatie laat zien dat een jaarlijkse investe-
ring van ca. € 15 miljoen reëel lijkt. Aangezien er afgelopen 4 jaar € 45 miljoen 
beschikbaar is gesteld (ca. 11 miljoen per jaar), zou dit investerings-niveau opge-
hoogd moeten worden. 

In het huidige SHO zijn projecten opgenomen die uitgevoerd moeten worden 
maar waarvoor nog geen budget beschikbaar is gesteld. Ook zijn er aanvullende 
projecten zoals de definitieve huisvesting van het ISK en ISH die nog niet in het 
huidige SHO staan.

Hiernaast zal als gevolg van het uitvoeren van de technische nulmeting naar de 
staat van de schoolgebouwen aanvullende projecten opgevoerd worden, al dan 
niet in het kader van duurzaamheid. Al deze projecten hoeven niet de komende 
4 jaar uitgevoerd te worden. Wettelijk wordt de gemeente vermoedelijk verplicht 
om een Integraal Huisvestingsplan (IHP, in Haarlem SHO genoemd) voor 16 jaar 
op te stellen. Het Ministerie van OCW is bezig met wetgeving hierover die op zijn 
vroegst in 2023 in zal gaan. Het is de bedoeling dat het nieuwe SHO 2022-2038 in 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210662987-1-Locatieonderzoek-multifunctionele-sporthal-Schalkwijk.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210662987-1-Locatieonderzoek-multifunctionele-sporthal-Schalkwijk.pdf
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2022 wordt vastgesteld. Hierin wordt een actueel investeringsoverzicht opgeno-
men voor de komende 16 jaar. Hiervoor moeten voldoende financiële middelen 
beschikbaar gesteld worden. Naast financiële middelen is het ook van belang dat 
er voldoende personele capaciteit is om de plannen te realiseren. Binnen onder-
wijshuisvesting is voldoende capaciteit aanwezig. Echter, op het gebied van 
vergunningen, plantoetsen, stedenbouw, verkeer etc. is onvoldoende capaciteit 
aanwezig waardoor het realiseren van plannen meer tijd inneemt dan gewenst. 
De uitvoering van de plannen vraagt ook capaciteit van de schoolbesturen zelf 
omdat het uitgangspunt van landelijke wetgeving is dat zij bouwheer zijn, tenzij 
gemeente en schoolbesturen daarvan in overleg afwijken. 

Wat staat het college te wachten?
Het Onderwijskansenbeleid wordt in combinatie tot het Nationaal Programma 
Onderwijs uitgevoerd. Zowel de schoolbesturen als de gemeente hebben NPO- 
middelen van rijkswege om in twee jaar activiteiten te realiseren om leervertra-
gingen als gevolg van de coronamaatregelen te verminderen en/of weg te 
werken. Hiernaast zal een actualisatie over de periode 2023 tot en met 2026 van 
het regionale Meerjarenbeleidsplan Vervolgaanpak voorkomen voortijdig school-
uitval van jongeren 2019 t/m 2022 door het bestuur van de GR Schoolverzuim en 
VSV van de regio(=wethouders Onderwijs) plaatsvinden. Verder zal de aansluiting 
binnen opleidingen/ onderwijs, de aansluiting met werk en de aansluiting met 
jeugdhulp/dagbesteding versterkt moeten worden.

De portefeuille kinderopvang is verdeeld over drie portefeuilles (handhaving, 
onderwijskansen en economie/ werk en inkomen). Zeker in relatie tot de landelijke 
ontwikkelingen (95% gratis kinderopvang in het landelijk coalitieakkoord), is het 
wenselijk om hier in de toekomst de integrale aanpak te versterken ten behoeve 
van sturing en het uitzetten van een gedeelde visie op het dossier.

De uitvoering van het onderwijskansenbeleid en het verminderen van voortijdig 
schoolverlaters, thuiszitters en schoolverzuimers is gebaseerd op rijksbudgetten. 
Hiernaast is er een gemeentelijk budget peuterspeelzalen/peuteropvang , een 
basisvoorziening voor de uitvoering van de wettelijke onderwijsachterstanden-
beleid. De budgetten voor VSV inclusief thuiszitters en schoolverzuimers wordt 
vastgesteld via de begrotingen van de Gemeentelijke Regeling (GR) Leerplein. 

Voor het komende nieuwe SHO 2022 – 2038 zal de focus op vergroten van de 
capaciteit daar waar nodig aangevuld worden met het verbeteren van de 
bestaande capaciteit. Hiervoor is de komende jaren veel extra geld nodig. 
Hoeveel er nodig is, wordt inzichtelijk gemaakt bij het opstellen van het nieuwe 
SHO. Op dit moment lijkt het reëel om uit te gaan van zeker ca. € 15 miljoen per 
jaar. 

Uitbreiding en (vervangende) nieuwbouw van schoolgebouwen is een gemeente-
lijke taak. In het Investeringsprogramma zijn tot en met 2024 kredieten opgeno-
men:

Jaar 2022 2023 2024 2025 2026
Beschikbaar krediet (mln.) 19,225 11,460 5,370 0 0

Dat betekent dat voor alle nieuwe investeringen na 2024 nog geen kredieten 
geraamd zijn. Medio 2022 wordt het nieuwe SHO 2022-2038 aan de raad aange-
boden en wordt zichtbaar welke investeringen de komende periode nodig zijn. 
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Gelet op de ramingen en werkelijke investeringen in de afgelopen periode, is een 
investeringsvolume van € 15 miljoen per jaar minimaal nodig. 

In het coalitieakkoord zijn geen extra middelen opgenomen voor investeringen in 
onderwijshuisvesting, verduurzaming daarvan of het verbeteren van ventilatie en 
binnenklimaat. Dat betekent dat ook deze extra investeringen -voor zover deze 
voor rekening van de gemeente komen- binnen de huidige middelen gedekt moet 
worden. 
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SD01 Kostenbeheersing

Wat is het kernvraagstuk?

De kosten voor de ondersteuning via de Wet maat-
schappelijke ondersteuning (Wmo) zijn de afgelopen 
jaren sterk gestegen. Dit komt voornamelijk door het 
Rijksbeleid om inwoners zolang mogelijk thuis te 
laten wonen, al dan niet met (zorg) ondersteuning 
door de overheid en de invoering van het vaste (niet 
inkomensafhankelijke) ‘abonnementstarief Wmo’ De 
verwachting is dat het beroep op ondersteuning via 
de Wmo de komende jaren verder stijgt, onder 
ander als gevolg van de vergrijzing. De Rijksmidde-
len die voor de ondersteuning via de Wmo beschik-
baar worden gesteld zijn onvoldoende om alle 
inwoners de ondersteuning te bieden binnen de 
wettelijke en juridische kaders. 

Het handelingsperspectief van gemeenten om de 
kosten te beperken is beperkt en deels afhankelijk 
van landelijk beleid. De gemeente kan kiezen om in 
te zetten op het beheersen van de kosten door 
binnen de juridische kaders in te zetten op eigen 
kracht en verantwoordelijkheid van inwoners en/of 
door het invoeren van budgetplafonds voor maat-
werkvoorzieningen Wmo. 

Toelichting

De Wmo kent concurrerende zorgaanbieders en een 
enkele zorginkoper (de gemeente). De gemeente 
geeft beschikkingen af aan inwoners op basis 
waarvan ondersteuning ingezet kan worden. 
Daarbij betalen de gebruikers een eigen bijdrage. 
Sinds 2020 gaat het om een vast ‘abonnementstarief 
’ van 19 euro per maand. Tot de invoering van het 
abonnementstarief in 2020 was de eigen bijdrage 
inkomensafhankelijk. De financiering van de onder-
steuning uit de Wmo komt uiteindelijk uit de 
gemeentelijke begrotingen. Op haar beurt krijgt de 
gemeente het grootste deel van hun middelen van 
het Rijk, via het Gemeentefonds, waarvoor een deel 
bestemd voor de Wmo. Gemeenten, zoals ook 
Haarlem, kampen momenteel met grote overschrij-
dingen op de Wmo en hebben al veel geld bijgelegd 
om de tekorten op te vangen.

Waar hebben we tot nu toe naar toe 
gewerkt?

Maatschappelijk effect
Inwoners zijn zelfredzaam en doen mee.

Hoofddoelstelling(en)
1.  Meer inwoners zijn lichamelijk en sociaal redzaam
2.  Meer inwoners zijn praktisch redzaam
3.  Meer inwoners zetten zich in voor elkaar en voor 

hun buurt, wijk of stad
4.  Meer inwoners doen mee in de samenleving

Wat is de rol van de gemeente?

Op grond van de Wmo moeten gemeenten inwoners 
ondersteuning bieden in de zelfredzaamheid en 
participatie als inwoners daarin een beperking 
ervaren (en opvang bieden in gevallen dat, dat 
nodig is). Dit doet de gemeente door de inzet van 
algemene voorzieningen zoals dagbestedingsactivi-
teiten of via maatwerkvoorzieningen zoals huishou-
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delijke ondersteuning of een woningaanpassing. 
Gemeenten hebben de vrijheid om te kiezen welke 
ondersteuning zij als algemene voorzieningen 
(laagdrempelig toegankelijk) en welk ondersteuning 
zij als maatwerkvoorziening inzetten. 

Wat gebeurt nu al?

In 2020 en 2021 zijn maatregelen genomen om de 
kosten van de Wmo maatwerkvoorzieningen te 
beheersen. Denk hierbij aan de nieuwe aanbeste-
ding Huishoudelijke Ondersteuning en de aanpak 
Gewoon in de Wijk. Zie ook: 20200705190-1-Maat-
regelen-kostenbeheersing-Jeugd-en-Wmo-1.pdf 
(haarlem.nl) 

Welke scenario’s en handelings-
perspectieven c.q. keuzes zijn er?

In tegenstelling tot de Zorgverzekeringswet en Wet 
langdurige zorg, is ondersteuning vanuit de Wmo 
géén verzekerd recht. Wel zijn door de Centrale 
Raad van Beroep de afgelopen jaren diverse 
uitspraken gedaan die het handelingsperspectief 
van gemeenten binnen de Wmo beperken. Zo is het 
niet mogelijk om te beschikken op basis van een 
‘resultaat’1 en dient bij een ‘algemeen gebruikelijke 
voorziening’ vastgesteld te worden of deze ook 
betaalbaar zijn voor inwoners met een minimumin-
komen (ongeacht de feitelijke inkomenssituatie van 
de aanvrager). De beweging die met de Wmo was 
ingezet - waarbij er uit gegaan wordt dat burgers 
primair een eigen verantwoordelijkheid hebben 
voor de wijze waarop zij deelnemen aan de maat-
schappij en mocht de steun vanuit de eigen omge-
ving onvoldoende blijken, het dan mogelijk is een 
beroep te doen op de gemeente - komt daarmee 
onder druk te staan. Het verzekerd recht zoals dat 
bestond onder de Algemene wet bijzondere Ziekte-
kosten en Wet voorzieningen gehandicapten lijkt ook 
binnen de Wmo van toepassing te zijn. 

Door het abonnementstarief Wmo, het langer 
zelfstandig blijven wonen en de vergrijzing zal de 
vraag naar Wmo ondersteuning de komende jaren 
verder stijgen. Door gemeenten en de VNG is 
meermaals aangegeven dat de huidige ondersteu-

ning niet (financieel) toekomstbestendig is. Door de 
‘Commissie Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen’ 
wordt dit onderschreven. 

De Commissie adviseert hoe om te gaan met de 
schaarse financiële middelen en het steeds groter 
wordende personeelstekort in de zorg. Een van de 
maatregelen is het organiseren van de Huishoude-
lijke Ondersteuning binnen de Bijzondere Bijstand. 
Het nieuwe kabinet heeft in het coalitie akkoord 
aangekondigd een eerlijker stelsel voor de eigen 
bijdrage Wmo te willen. Voor 2023-24 is daarvoor 
macro 10 miljoen geraamd, maar vanaf 2025 is er 
weer een korting van 80 miljoen ingerekend. Het is 
onduidelijk hoe eea wordt uitgewerkt. 

Scenario 1: beheersen van de kosten door de binnen 
de juridische kaders in te zetten op eigen kracht en 
verantwoordelijkheid van inwoners
Met de maatregelen die eerder in 2020 en 2021 zijn 
genomen zijn de grenzen van de wettelijke en 
juridische mogelijkheden opgezocht. Een andere 
mogelijkheid om de kosten te beheersen is het 
inzetten op de eigen kracht en verantwoordelijkheid 
van inwoners. Door inwoners te vragen, indien zij 
dat kunnen, zelf ondersteuning te regelen (bijvoor-
beeld in het geval van een woningaanpassing). Dit is 
binnen de huidige juridische en wettelijke kaders 
niet ‘afdwingbaar’. Dat neemt niet weg dat steeds 
meer gemeenten in Nederland er in hun beleid en 
uitvoering bewust voor kiezen om in de communica-
tie met inwoners expliciet de optie om voorzieningen 
zelf aan te schaffen te noemen en inwoners te 
informeren hoe en waar dit kan.

Scenario 2: beheersen van de kosten door het 
invoeren van budgetplafonds voor 
maatwerkvoorzieningen Wmo
Binnen de Jeugdhulp zijn in 2021 budgetplafonds 
ingevoerd voor de aanbieders. Voor de Wmo-maat-
werkvoorzieningen was dat binnen de overeenkom-
sten niet mogelijk. In de nieuwe overeenkomsten 
voor Woningaanpassingen en de Huishoudelijke 
Ondersteuning is deze mogelijkheid wel opgeno-
men. Invoering van een budgetplafond kan leiden 
tot het ontstaan van een wachtlijst.

Scenario 3: Wijzigingen in Rijksbeleid
In diverse verkiezingsprogramma’s voor de afgelo-
pen Tweede Kamerverkiezingen waren het afschaf-
fen van het abonnementstarief Wmo, het beschik-
baar stellen van voldoende budgetten voor het 
uitvoeren van de gemeentelijke taken in het Sociaal 

1 Een resultaat indicatie is bijvoorbeeld een ‘schoon en leefbaar huis’. Om 
zo’n resultaat te bereiken worden de omschrijvingen van de werkzaam-
heden en hoe vaak deze nodig zijn in de beschikking aangegeven, maar 
niet het aantal uren dat vergoed wordt – dit is niet langer toegestaan. 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20200705190-1-Maatregelen-kostenbeheersing-Jeugd-en-Wmo-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20200705190-1-Maatregelen-kostenbeheersing-Jeugd-en-Wmo-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20200705190-1-Maatregelen-kostenbeheersing-Jeugd-en-Wmo-1.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/organisatie/organogram/diensten-en-instellingen/commissie-toekomst-zorg-thuiswonende-ouderen
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Domein of hervorming van de Wmo, Jeugdwet en 
Participatiewet opgenomen. Ook in de adviezen van 
de ‘Commissie Toekomst Zorg Thuiswonende 
Ouderen’ en van het ‘Expertiseteam reikwijdte rol 
gemeenten in de Wmo’ wordt geadviseerd om 
gemeenten handvatten te geven voor het beheer-
sen van de kosten voor maatschappelijke onder-
steuning óf om voldoende financiële middelen 
beschikbaar te stellen. 

Vanuit de gemeenten en VNG is meermaals aange-
geven dat de Wmo in zijn huidige vorm niet houd-
baar is. Met de toekomstige demografische ontwik-
kelingen ontstaat een steeds grotere vraag naar 
ondersteuning terwijl het personeelstekort in de 
zorg- en welzijnssector verder toeneemt. Bij de 
‘Derde monitor abonnementstarief’ is aangegeven 
dat er momenteel gewerkt wordt aan een rapport 
met betrekking tot de houdbaarheid van de Wmo in 
zijn huidige vorm (door VNG en de ministeries van 
VWS, BZK en Financiën). Keuzes met betrekking tot 
het beschikbaar stellen van extra middelen of 
fundamentele keuzes over de reikwijdte van de 
Wmo worden doorgeschoven naar een nieuw 
Kabinet. 

Wat zijn de consequenties?

Financieel

Scenario 1:
Binnen de bestaande juridische kaders hebben 
gemeenten beperkte mogelijkheden om inwoners te 
stimuleren zelf oplossingen te realiseren. Het is 
momenteel niet mogelijk om de inzet van eigen 
mogelijkheden (bijvoorbeeld financieel) of een 
eigen verantwoordelijkheid af te dwingen. Het 
financiële effect (verwachtte kostenbesparing) is 
daarmee beperkt.

Scenario 2:
Door met budgetplafonds te werken wordt het 
mogelijk om te sturen op de kosten van de onder-
steuning. Daarbij zullen (zeer) waarschijnlijk wacht-
lijsten ontstaan voor inwoners met een ondersteu-
ningsvraag. Dit is in strijd met de zorgplicht die 
gemeenten vanuit de Wmo hebben om te zorgen 
voor een stelsel met voldoende en beschikbare 
algemene en maatwerkvoorzieningen. Door strak te 
sturen op budgetplafonds kan echter wel scherp op 
de budgetten gestuurd worden. 

Scenario 3:
De financiële en inhoudelijke consequenties zijn 
afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden door 
een nieuwe Kabinet. 

Meer informatie

Kaderstellende beleidsnota’s
• Strategische Agenda Sociaal Domein 2021-2025 - Strategische agenda sociaal domein (haarlem.nl)
• Werkagenda Maatschappelijke Ondersteuning - 20200883976-3-Bijlage-2-Werkagenda-Maatschappelij-

ke-Ondersteuning.pdf (haarlem.nl) 

Overig
• 20200705190-2-Bijlage-1-Maatregelen-kostenbeheersing-Jeugd-en-Wmo-Voortgangsrapportage-1.pdf 

(haarlem.nl)
• Advies Commissie Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen - Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen 

| Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Rijksoverheid.nl
• Inhoudelijke en financiële impact van het abonnementstarief Wmo - derde monitor abonnementstarief Wmo 

2021
• Advies ‘Het verschil durven maken’ van het expertiseteam ‘Reikwijdte rol gemeenten in de Wmo t.a.v. oudere 

inwoners met een zorgvraag’ in opdracht van het bestuur van de VNG. - Het verschil durven maken: advies 
Expertiseteam reikwijdte Wmo | VNG

• Vng ledenbrief Maatregelen beheersing kosten abonnementstarief - Maatregelen om extra kosten abonne-
mentstarief te beheersen | VNG

• Voorbeeld van communicatie naar inwoners over eigen verantwoordelijkheid door de gemeente: Den Haag 
- Wat is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Moreel appel om zelf Wmo-hulp te betalen - Binnenlands Bestuur

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20200883976-5-Bijlage-4-Werkagenda-Sociaal-Domein.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20200883976-3-Bijlage-2-Werkagenda-Maatschappelijke-Ondersteuning.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20200883976-3-Bijlage-2-Werkagenda-Maatschappelijke-Ondersteuning.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20200705190-2-Bijlage-1-Maatregelen-kostenbeheersing-Jeugd-en-Wmo-Voortgangsrapportage-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20200705190-2-Bijlage-1-Maatregelen-kostenbeheersing-Jeugd-en-Wmo-Voortgangsrapportage-1.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/organisatie/organogram/diensten-en-instellingen/commissie-toekomst-zorg-thuiswonende-ouderen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/organisatie/organogram/diensten-en-instellingen/commissie-toekomst-zorg-thuiswonende-ouderen
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/10/04/monitor-abonnementstarief-wmo-2021/monitor-abonnementstarief-wmo-2021.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/10/04/monitor-abonnementstarief-wmo-2021/monitor-abonnementstarief-wmo-2021.pdf
https://vng.nl/publicaties/het-verschil-durven-maken-advies-expertiseteam-reikwijdte-wmo
https://vng.nl/publicaties/het-verschil-durven-maken-advies-expertiseteam-reikwijdte-wmo
https://vng.nl/nieuws/maatregelen-om-extra-kosten-abonnementstarief-te-beheersen
https://vng.nl/nieuws/maatregelen-om-extra-kosten-abonnementstarief-te-beheersen
https://www.denhaag.nl/nl/zorg-en-ondersteuning/wat-is-de-wet-maatschappelijke-ondersteuning-wmo.htm#Deze_hulp_regelt_u_zelf-anchor
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/moreel-appel-om-zelf-wmo-hulp-te-betalen
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SD02 Jeugd/ Jeugdhulp Haarlem (meningsvormend)

Wat is het kernvraagstuk?

De gemeente is verantwoordelijk voor preventief 
jeugdbeleid en – sinds de transitie in 2015 – voor alle 
vormen van jeugdhulp, jeugdbescherming en 
jeugdreclassering. De gemeente staat voor de 
opgave te zorgen voor een goede sociale basis voor 
jeugd en goede jeugdhulp. Deze moet aansluiten bij 
de behoeften en mogelijkheden van jeugdigen, 
ouders en gezinnen én die betaalbaar is, nu en in de 
toekomst. Dit vraagt zowel inhoudelijke (de reik-
wijdte van jeugdhulp) als financiële keuzes (beschik-
bare budgetten).

Toelichting

Preventief jeugdbeleid
De gemeente Haarlem heeft een stevige sociale 
basis voor jeugd. Dat betekent dat er veel voorzie-
ningen zijn in de wijken voor kinderen/ jongeren en 
hun ouders. Dat varieert van ontmoetingsplekken, 
opvoedondersteuning, speeltuinen, sportvoorzienin-
gen tot jongerenwerk. Dit zijn allemaal vrij toegan-
kelijke voorzieningen. Jeugdigen en gezinnen met 
een hulpvraag waarvoor geen jeugdhulp nodig is, 
kunnen bij deze voorzieningen terecht. Het CJG 
vormt de spil tussen de mogelijkheden die er zijn om 
jeugdigen en ouders in hun eigen netwerk en in de 
sociale basis steun te bieden, zelf lichte hulp te 

geven en jeugdhulp erbij te halen. Zij hebben een 
belangrijke rol in het klein houden van gewone 
opvoed- en opgroeivragen en het tijdig passende 
hulp bieden als dit nodig is.

Jeugdhulp
Wanneer jeugdhulp nodig is wordt dit (tijdelijk) 
ingezet en waar mogelijk in de leefomgeving van 
kinderen, jongeren en ouders, daar waar zij wonen, 
hun vrije tijd doorbrengen werken en naar school 
gaan. Het aantal jeugdigen dat jeugdhulp krijgt in 
Zuid-Kennemerland en IJmond is sinds 2015 met 
schommelingen toegenomen van 7,6 naar 8,8 % in 
de eerste helft van 2020. De totale kosten voor de 
jeugdhulp stegen in de periode van 2018 tot en met 
2020 harder dan het aantal cliënten, de stijging van 
de kosten is 31%. Dit komt overeen met het landelijke 
beeld.

Door de druk op de jeugdhulp ontstaat er op 
sommige plekken een disbalans tussen vraag en 
aanbod. De uitstroom en doorstroming is soms 
onvoldoende en de complexiteit van de zorgvraag 
zien we toenemen.

Specialistische jeugdhulp inzetten ter versterking 
van de basis
Er worden tijdig signalen en jeugdhulp-vragen 
opgehaald en professionals in de sociale basis (op 
scholen, bij sportverenigingen, jongerenwerk) 
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hebben handvaten om, om te gaan met normale 
hobbels in het opvoeden en opgroeien en lichte 
vragen en problemen. Als er sprake is van lichte 
(psychische) problematiek wordt deze ook als 
dusdanig behandeld, met lichte trajecten. Maar 
tegelijkertijd is de expertise beschikbaar om proble-
matiek die om de inzet van specialistische jeugdhulp 
vraagt vroegtijdig te herkennen.

Waar hebben we tot nu toe naar toe 
gewerkt?

Hoofddoelstelling
Haarlem wil in samenwerking met de regio’s 
Zuid-Kennemerland en IJmond de volgende doelen 
realiseren:
1.  Ouders en jeugdigen kunnen, met steun van hun 

omgeving, omgaan met de gewone hobbels in 
het opvoeden en opgroeien

2.  Kinderen en jongeren krijgen tijdig de best 
passende hulp (zo licht als mogelijk, zo zwaar als 
nodig)

3.  Kinderen en jongeren groeien zo thuis mogelijk 
op

4.  Kinderen en jongeren groeien veilig op
5  Jeugdhulp en onderwijs zetten zich in samenhang 

in voor de ontwikkeling van jeugdigen

Maatschappelijk effect 
Vanaf de voorbereiding van de decentralisatie van 
de jeugdhulp in 2015 werken de twee jeugdhulpre-
gio’s Zuid-Kennemerland en IJmond samen. Met de 
decentralisatie is het nog niet gelukt een jarenlange 
trend van stijging van het aantal kinderen met 
jeugdhulp te keren. 

Wat is de rol van de gemeente?

De gemeente is verantwoordelijk voor preventief 
jeugdbeleid en – sinds de transitie in 2015 – voor alle 
vormen van jeugdhulp, jeugdbescherming en 
jeugdreclassering. Het is van groot belang dat er 
een goede verbinding bestaat tussen de leefomge-
ving in de wijk en de gecontracteerde hulp en 
ondersteuning. De toegang tot jeugdhulp speelt hier 
een belangrijke rol. Door goed te sturen op de 
toegang tot jeugdhulp zorg je enerzijds dat direct 
passende hulp wordt geboden en anderzijds krijg je 
meer grip op de instroom in de jeugdhulp. Het is de 
lokale verantwoordelijkheid van iedere gemeente 
om te zorgen dat deze functies geborgd zijn in het 

eigen CJG/lokale team. Dit vormt een belangrijke 
basis voor de transformatie van de jeugdhulp. 

Wat gebeurt nu al?

De sociale basis voor jeugd is vanaf 1 januari 2023 
aanbesteed met de verwerving ‘Gewoon in de wijk’. 
Ook lopen de huidige contracten met jeugdhul-
paanbieders per 1 januari 2023 af. Om deze reden 
loopt een inkoopprocedure voor de verwerving van 
de specialistische jeugdhulp. De komende jaren 
komt met de transformatie ook een verschuiving van 
gespecialiseerde jeugdhulp naar de ‘sociale basis’ 
en wordt meer aansluiting gezocht met de voorzie-
ningen voor jeugd in de wijken. 

Waarneembaar is verder dat de gemeente Haarlem 
de afgelopen vier jaar veel heeft meegemaakt. De 
bestuurlijk en politieke ambities versus de landelijke 
ontwikkelingen en bijbehorende nieuwe wetgeving 
binnen het jeugdhulpdomein maakten dat de 
gemeente werkt aan veel verschillende ambities 
tegelijkertijd. De ontwikkelbehoefte zijn begrijpelijk 
en tegelijkertijd veelomvattend. Om maar eens wat 
te noemen, is er gewerkt aan de volgende actuali-
teiten:
• Versterken sociale basis 
• Terugdringen van gezondheidsverschillen
• Lange wachtlijsten, want hulp niet altijd beschik-

baar
• Onvoldoende samenwerking in de keten / lange 

keten SWT/CJG-VT-RvdK-GI
• Meer eenvoudig maatwerk voor gestapelde 

problemen, betere overgang tussen 18/18+, betere 
ondersteuning voor kinderen met LVB

• Teveel doorverwijzing van aanbieder naar aan-
bieder om volledig aan hulpvraag van het kind te 
kunnen voldoen / meer aandacht voor de verbin-
ding met onderwijs, Jeugd GGZ-Problematiek 
i.c.m. armoede en schulden.

• Beweging stoppen met gesloten jeugdzorg
• Betere samenwerking tussen zorg en veiligheid, 

samenwerking met zorgverzekeraars 
• Financiële tekorten en personeelstekorten bij 

aanbieders
• Contractuele sturing op anders verantwoorden en 

kwaliteit

De gemeente verwacht dan ook van toekomstige 
aanbieder dat zij kosteneffectieve maatregelen en 
werkwijze voorstaat. Daarnaast is de verwachting 
dat - juist door de wijze van financieren en de 



 18  Sociaal domein | SD02 Jeugd/ Jeugdhulp Haarlem (meningsvormend) 18  Sociaal domein | SD02 Jeugd/ Jeugdhulp Haarlem (meningsvormend)

ruimte die de gemeente gaat bieden – hier meer 
mogelijkheden toe zijn dan tot dusver.

Kostenbeheersingstraject
De uitgaven in de gemeente Haarlem zijn gestegen 
van ongeveer € 28 miljoen in 2015 naar ruim 
€ 40 miljoen in 2020. Dit budget wordt ingezet voor 
voorzieningen op het gebied van Jeugdpreventie en 
maatwerkvoorzieningen Hoog Specialistische 
Jeugdhulp. Voor de inzet van maatwerkvoorzienin-
gen is € 35 miljoen gemoeid. Om deze groei af te 
remmen heeft de gemeente Haarlem kostenbeheer-
singsmaatregelen genomen. De maatregelen 
hebben als doel om de steeds verder oplopende 
kosten te begrenzen. Tegelijkertijd worden de kosten 
ook beheerst via “meer sturing aan de voorkant en 
scherper definiëren wat er onder de jeugdzorg valt”. 
De gemeente Haarlem zoekt nadrukkelijk in de 
samenwerking met de huisartsen, POH-ers, GI’s en 
het CJG naar mogelijkheden om het aantal verwij-
zingen zo laag mogelijk te houden. Dit wordt voort-

gezet in de nieuwe verwerving. Naast deze sturings-
maatregel heeft de gemeente niet de mogelijkheid 
om de toegang tot jeugdhulp volledig te beperken. 
Hiervoor is een wijziging van de Jeugdwet noodza-
kelijk. Als samenleving moeten we weer meer 
accepteren dat opvoeden en opgroeien met hob-
bels gepaard gaat. De lichamelijke, mentale, emoti-
onele en cognitieve ontwikkeling van kinderen en 
jongeren verloopt in fasen, met ups en downs. Vaak 
is dat gedrag of een gevoel weliswaar lastig of naar, 
maar niet abnormaal. Inzicht in wat normaal is bij 
het opvoeden en opgroeien, delen van ervaringen, 
steun uit eigen omgeving, vrijwillige inzet of wel-
zijnswerk vanuit preventie is noodzakelijk en onder-
steuning hoeft niet altijd jeugdhulp te zijn.

Regionaal
Zuid-Kennemerland en IJmond vormen ieder een 
eigen jeugdhulpregio. Bestuurlijk en ambtelijk wordt 
intensief samengewerkt binnen en tussen Zuid-Ken-
nemerland en IJmond. De wijze waarop dit gebeurt 
is organisch gegroeid.

Wat moet er nog gebeuren?

Lokale/Regionale Ontwikkelingen: Verwerving 
specialistische jeugdhulp
De verwerving is georganiseerd op regionale 
schaal: de gemeenten in IJmond en Zuid-Kennemer-
land. In 2021 is een regiovisie met de definitieve 
transformatiedoelen vastgesteld in de gemeentera-
den. Deze regiovisie dient als inhoudelijk kader op 
basis waarvan tijdens de dialoogfase een uitvoe-
ringsplan zal worden opgesteld. We kiezen voor 
meerjarige samenwerkingsrelaties met een over-
zichtelijk aantal strategische partners die medever-
antwoordelijkheid nemen voor de inhoudelijke en 
financiële opgave binnen de jeugdhulp. Met deze 
verwerving koersen we op een versnelling van de 
realisatie van onze transformatiedoelen. Deze 
kunnen we alleen behalen met strategische partners 
die zich committeren aan de opdracht. De concre-
tere invulling van deze opdracht geven we vorm in 
partnerschap en dialoog. Daarnaast is bovenregio-
nale afstemming als het om weinig voorkomende 
specialistisch aanbod gaat.

Landelijke ontwikkelingen
Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028
De hervormingsagenda Jeugd komt voort uit de 
bestuurlijke afspraken die de VNG en het Rijk heb-
ben gemaakt. Deze landelijke agenda moet leiden 
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tot verbetering van de hulpverlening en een financi-
eel beheersbaar en duurzaam jeugdhulp stelsel. Dit 
moet een meerjarig financieel kader opleveren.

Toekomstscenario kind en gezingszinbescherming 
– als gevolg van verbetering van de samenwerking 
2023. 
De jeugdbescherming moet effectiever en slimmer 
worden georganiseerd. Het huidige stelsel is com-
plex en knelt. Kinderen en gezinnen voelen zich 
onvoldoende gehoord en gezien. De achterliggende 
problematiek, die dikwijls op verschillende leefge-
bieden ligt en in het gezinssysteem wortelt, is te 
weinig in beeld. Om die reden moet de samenwer-
king tussen verschillende instanties (zoals Recht-
bank, RvdK, VT, GI,CJG) verbeteren. Met de komst 
van het wetsvoorstel ‘toekomscenario kind en 
gezinsbescherming’ wordt dit voor gemeenten nog 
meer mogelijk gemaakt.

Wet verandering beschikbaarheid zorg voor 
jeugdigen – als gevolg van de beweging stoppen 
met gesloten jeugdzorg 2023
Op dit moment staat de beschikbaarheid van 
bepaalde vormen van specialistische zorg voor 
kinderen en jongeren onder druk. Door in de Jeugd-
wet samenwerking tussen gemeenten op regionaal 
niveau te verplichten kan die beschikbaarheid 
worden verbeterd. Met de komst van het wetsvoor-
stel ‘beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’ wordt dit 
voor gemeenten nog meer mogelijk gemaakt.

Wetsvoorstel doorbraakaanpak onderwijs en 
Jeugdhulp – als gevolg van aandacht voor jeugd-
hulp en onderwijs 2023
Het doel van het wetsvoorstel is om te voorkomen 
dat leerlingen thuis komen te zitten doordat er 
vanuit onderwijs en jeugdhulp niet tijdig een pas-
send aanbod komt. Het voorstel regelt dat de taak 
voor samenwerkingsverbanden om te zorgen voor 
een dekkend aanbod explicieter in de wet komt. En 
wordt verbinding tussen de Wet Passend Onderwijs 
en de Jeugdhulp een feit. Met de komst van het 
wetsvoorstel ‘doorbraakaanpak Onderwijs – Jeugd-
hulp’ wordt dit voor gemeenten nog meer mogelijk 
gemaakt.

Externe ontwikkelingen
Gelet op bovenstaande ontwikkelingen is extern 
een situatie ontstaan waarin maatschappelijke 
ontwikkelingen vragen om een meer verbindende 
gemeente en zijn er meerdere taaie integrale 
strategische vraagstukken geïdentificeerd. Die 

vraagstukken doen zich lokaal én over de 
gemeentegrenzen voor. Dit betekent dat het 
speelveld van gemeente Haarlem complexer is 
geworden, meer samenwerking rond vraagstuk-
ken die grensoverschrijdend zijn en meer strate-
gisch vermogen vereisen. De vraagstukken ken-
nen ook een veelzijdigheid aan perspectieven en 
thema’s die integraal verbonden moeten zijn om 
effect te realiseren.

Keuzes:

1. Bepalen van beschikbare budget voor jeugdhulp:
a)  Wordt hiervoor het beschikbare rijksbudget 

ingezet (rijksbudget is werkbudget), of
b)  Stelt de gemeenteraad extra middelen ter 

beschikking en welke dekking is hiervoor voor-
zien?

2. Inzet van kostenbeheersingsmaatregelen, het 
inzetten van intelligente budgetplafonds of inzetten 
op preventie in de sociale basis. Budgetplafons 
kunnen financiële voordelen opleveren, tegelijkertijd 
kunnen zij ook leiden tot langere wachttijden en 
uitstel van zorg. Dit kan leiden tot hogere kosten in 
een later stadium en toename van administratieve 
lasten. 
a)  Zet u in op de reikwijdte van jeugdhulp. Door 

problemen te normaliseren hoeft niet elke 
ondersteuning jeugdhulp te zijn, en/of;

b)  Zet u in op de verdeling van beschikbare midde-
len op de lijn preventie-specialistische jeugdhulp. 
Een verschuiving van budget van specialistisch 
naar preventie levert op lange termijn voordeel 
op, op de korte termijn is er echter sprake van 
een tekort op specialistische jeugdhulp. Hierdoor 
zal een verschuiving op de korte termijn de 
tekorten doen oplopen, en/of;

c)  Zet u in op het door ontwikkelen van intelligente 
budgetplafons gerelateerd aan trendontwikke-
lingen.

Wat zijn de consequenties?

• De uitkomst van de hervormingsagenda moet 
leiden tot duidelijkheid over de structureel 
beschikbare jeugdhulpbudgetten.

• Normalisatie kan leiden tot een afname van de 
kosten. Bredere kaders voor de jeugdwet kunnen 
leiden tot overschrijding van de budgetten. Het is 
niet mogelijk om dit nu in concrete bedragen uit te 
drukken.
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• Het werken met strategische partners die mede 
verantwoordelijkheid nemen voor de financiële 
opdracht kan leiden tot betere financiële beheers-
baarheid.

• En multidisciplinair samenwerken (data- en 
opgavegericht) in de breedste zin van het woord 
op de verschillende domeinen binnen de jeugd-
hulp (zoals de wetsvoorstellen voorschrijven), is 
een vraagstuk waarop de ambitie van de 
gemeente gericht moet zijn om de kosten te 
kunnen dragen. 

• Tenslotte, in 2023 wordt er samengewerkt met 
4 consortia voor perceel 1 en 118 ‘vrij gevestigden’ 
in perceel 2. De samenwerking met de consortia 

die binnen het budgetplafond moeten opereren 
zal enorm complex worden en tegelijkertijd moet 
er goed gelet moet worden op de verwijzingen en 
bijbehorende budgetten die o.a. door CJG en 
POH/Huisarts worden ingezet aan de ‘vrij geves-
tigden’ in perceel 2.

Bovenstaande betekent ook dat de incidentele 
formatie die steeds aan al deze hervormingen van 
het jeugdhulpstelsel ten grondslag liggen structu-
reel ingebed moeten worden in de organisatie. Dit 
helpt ons om datgene te doen wat we moeten doen 
en noodzakelijk blijft om in een kalenderjaar 2022 
e.v. te kunnen blijven doen. 

Meer informatie

Kader stellende beleidsnota’s
•  HRLM- Nota integraal jeugdbeleid ‘Samen voor jeugd’ (2019/293272)
•  HRLM - Regiovisie Jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond (2021/327593)
•  HRLM - Maatregelen kostenbeheersing Jeugd en Wmo 2021 en verder (2020/851367)
•  HRLM - Terugblik Uitvoeringsprogramma Jeugd 2020 (2021/83135)
•  HRLM - Regionale verwervingstrategie jeugdhulp (2021/46902)

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019293272-1-Nota-integraal-jeugdbeleid-Samen-voor-jeugd-3.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2021/14-oktober/19:30/Regiovisie-Jeugdhulp-Zuid-Kennemerland-en-IJmond-getekend-raadsstuk-14-okt-2021.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20200851367-1-Ontwikkelingen-en-maatregelen-kostenbeheersing-Jeugd-en-Wmo-2021-en-verder.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210083135-1-Terugblik-Uitvoeringsprogramma-Jeugd-2020.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210046902-1-Regionale-verwervingsstrategie-jeugdhulp.pdf
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SD03 Maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Wat is het kernvraagstuk?

Al enige tijd worden het jaarlijkse tekort op Maat-
schappelijke opvang van ca. 3 miljoen gedekt uit het 
overschot aan rijksmiddelen Beschermd Wonen. De 
verwachting is dat de structurele tekorten van de 
Maatschappelijke opvang vanaf 1 januari 2026 niet 
meer volledig gedekt kunnen worden vanuit de 
centrumgemeenten-gelden voor Maatschappelijke 
Opvang en Beschermd Wonen. 

In het kader van de doordecentralisatie Beschermd 
Wonen hebben de regiogemeenten in Zuid Kenne-
merland, IJmond en Haarlemmermeer afspraken 
gemaakt over de dekking van het tekort van de 
Maatschappelijke Opvang voor de periode 1 januari 
2023- 2026. Afgesproken is het tekort de eerste drie 
jaar gezamenlijk te bekostigen. In 2025 zullen de 
regionale afspraken worden geëvalueerd. De 
regiogemeenten vinden het op de lange termijn niet 
wenselijk dat er een structureel tekort blijft bestaan. 
Daarom is de verwachting dat gemeenten samen 
een willen gaan plan opstellen om toe te werken 
naar een situatie per 2026 waarbij passende en 
goede zorg voor de MO-doelgroep gerealiseerd 
wordt binnen het budget dat daarvoor beschikbaar 
gesteld wordt door het Rijk. Gemeente Haarlem kan 
dan voor de keuze komen te staan het tekort in 
gezamenlijkheid met de regiogemeenten binnen 
3 jaar volledig in te lopen, of om uit lokale middelen 
bij te dragen aan de Maatschappelijke Opvang. 

Toelichting

De tekorten op het budget Maatschappelijke 
Opvang worden gedekt vanuit het budget 
Beschermd wonen. Jaarlijks ontvangt gemeente 
Haarlem als centrumgemeente € 7,5 miljoen voor 
de uitvoering van de Maatschappelijke opvang. De 
uitgaven voor de opvang zijn in onze regio, net zoals 
bij veel andere regio’s in Nederland, al jaren hoger 
dan de bijdrage vanuit het Rijk. In de afgelopen 
jaren was er in onze regio sprake van een jaarlijks 
tekort van ca. € 3 miljoen. Door de coronamaatre-
gelen die van toepassing zijn geweest in 2020 en 
2021, loopt het tekort mogelijk nog verder op. In het 
coalitie-akkoord van het nieuwe kabinet is welis-
waar structureel extra budget beschikbaar voor 
Maatschappelijke opvang (macro € 65 miljoen). Op 

basis van het aandeel van de centrumgemeente 
Haarlem in de DU maatschappelijke opvang, een 
toename van ongeveer € 1,25 miljoen, dat is niet 
voldoende om het structurele tekort van € 3 miljoen 
te dekken.

Op 1 januari 2023 gaat het Gemeenschappelijk 
Orgaan Beschermd Wonen Zuid Kennemerland, 
IJmond en Haarlemmermeer van start en gaat de 
financiële doordecentralisatie Beschermd Wonen in. 
De financiële doordecentralisatie verloopt via een 
ingroeipad van 10 jaar. In deze periode groeien 
gemeenten van de huidige historische verdeling 
(over centrumgemeenten) naar een objectieve 
verdeling (over alle gemeenten). In het Gemeen-
schappelijk Orgaan is er een gezamenlijke sturing 
op beleid en financiën. Op 1 januari 2023 draagt de 
gemeente Haarlem de rijksmiddelen beschermd 
wonen (exploitatie), de middelen in de reserve 
Opvang Wonen en Herstel (dit is opgebouwde 
regionale reserve Beschermd Wonen van de afgelo-
pen jaren) en de verantwoordelijkheid voor de 
bestaande cliënten over aan het Gemeenschappe-
lijk Orgaan. De overgedragen regionale reserve 
wordt ingezet voor ontwikkeling en innovatie, 
tekorten Maatschappelijke opvang en incidentele 
kosten en frictiekosten. 

Waar hebben we tot nu toe naar toege-
werkt?

Maatschappelijk effect
Alle cliënten Maatschappelijke Opvang, Beschermd 
Wonen en Vrouwenopvang verblijven zo volwaardig 
mogelijk met herstelondersteuning, gericht op 
inclusie, burgerschap, participatie, zelfredzaamheid 
en informele steun in de lokale omgeving. 

Hoofddoelstelling 
De afgelopen jaren is ingezet op de volgende 
doelstellingen: 
1.  Een passend aanbod voor alle cliënten
2.  Begeleiding op maat voor alle cliënten in de 

Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. 
3.  Het verminderen van het aantal dak- en thuis-

lozen in onze regio. 
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Wat is de rol van de gemeente?

Haarlem ontvangt de middelen voor Maatschappe-
lijke opvang van het Rijk, het betreft een regionale 
taak en regionale voorzieningen voor inwoners uit 
de hele regio. Haarlem heeft de positie van cen-
trumgemeente in de regio. In 2026, drie jaar na de 
financiële doordecentralisatie Beschermd Wonen, 
wordt besloten of de Maatschappelijke Opvang ook 
wordt door-gedecentraliseerd naar alle gemeenten. 
Tot die tijd blijft de opvang onder de verantwoorde-
lijkheid van de centrumgemeente vallen.

Wat gebeurt nu al?

De gemeente Haarlem werkt volgens het uitgangs-
punt dat niemand tegen zijn/haar wil op straat 
slaapt. Om deze ambitie te bereiken heeft de 
gemeente Haarlem zowel ingezet op het realiseren 
van extra opvangplekken als het verbeteren van de 
opvangplekken. In onze regio zijn de grootschalige 
slaapzalen in 2015 afgeschaft en heeft er een verbe-
tering van de accommodaties plaatsgevonden. 
Bestaande accommodaties zijn gedifferentieerd naar 
subgroepen zoals jongvolwassen, alleenstaanden en 
gezinnen. Door de coronamaatregelen in 2020 en 
2021 is de opvang tijdelijk fors uitgebreid en is de 
nachtopvang omgevormd naar 24-uurs opvang. 

Alle cliënten in de maatschappelijke opvang krijgen 
hiernaast een traject aangeboden gericht op 
herstel. 

Door de ingezette maatregelen heeft de gemeente 
Haarlem een structureel tekort. Het tekort op de 
opvang is niet alleen een probleem in onze regio, 
maar een landelijk probleem. In 2019 zijn de vier 
grootste steden een lobby gestart om tot een 
oplossing te komen voor de daklozen problematiek. 
In 2020 is, o.a. naar aanleiding van de lobby door 
gemeenten, landelijk 200 miljoen beschikbaar 
gesteld door VWS voor gemeenten die willen bijdra-
gen aan de brede aanpak dak en thuisloosheid. De 
gemeente Haarlem heeft namens de regio een plan 
ingediend voor de brede aanpak gelden en heeft 
hiervoor een bijdrage ontvangen van 5,6 miljoen 
(voor meer informatie zie Brede aanpak Dak- en 
Thuisloosheid 2020-2021). De bijdrage van VWS was 
eenmalig en geen oplossing voor het structurele 
tekort. Het nieuwe kabinet heeft in het coalitie 
akkoord aangegeven macro € 65 miljoen extra voor 
de opvang van daklozen vrij te maken, maar dat zal 

niet genoeg zijn om het tekort geheel te dekken.

Hiernaast heeft Haarlem in 2020 een benchmark uit 
laten voeren met zes referentiegemeenten om te 
onderzoeken of Haarlem in verhouding meer geld 
uitgeeft dan andere gemeenten. Uit deze bench-
mark blijkt dat Haarlem een gemiddelde overschrij-
ding heeft van het budget ten opzichte van de 
referentiegemeenten. 

Welke scenario’s en handelings-
perspectieven c.q. keuzes zijn er?

Het risico bestaat dat de regiogemeenten het tekort 
van maatschappelijke opvang vanaf 2026 niet 
langer uit de rijksmiddelen voor Beschermd wonen 
willen dekken. Dan staat Haarlem voor de keuze om:
1.  Vanuit lokale middelen bij te dragen aan de 

maatschappelijke opvang.
2.  De kosten samen met de regiogemeenten te 

beheersen door het treffen van maatregelen, 
zoals:

a.  Het aantal opvangplekken af te bouwen
De gemeente Haarlem heef in 2020 een benchmark 
uit laten voeren door onderzoeksbureau HHM. Uit 
deze benchmark blijkt dat de gemeente Haarlem, in 
vergelijking met zes referentiegemeenten, veel 
nachtopvang- en gezinsplekken heeft. Er kan een 
keuze worden gemaakt om het totaal aantal plek-
ken af te bouwen. Het is ook mogelijk om alleen de 
tijdelijke opvang, zoals de winternoodopvang, direct 
af te bouwen. De huidige beleidslijn van gemeente 
Haarlem is om bij tijdelijke opvang via natuurlijk 
verloop de extra locaties af te bouwen. De grote 
steden kiezen er vaak voor om de winteropvang met 
ingang van een specifieke datum te beëindigen. Via 
deze systematiek kunnen plekken eerder worden 
afgebouwd. 

b.  De opvang te versoberen 
Het is een mogelijkheid om de maatschappelijke 
opvang te versoberen en alleen nachtopvang te 
bieden in plaats van 24-uurs opvang. Daarnaast als 
er onvoldoende plek is in de opvang worden jonge-
ren, gezinnen en zeer kwetsbare cliënten tijdelijk 
opgevangen in hotels/vakantiehuisjes, er kan 
onderzocht worden of er voor deze groep een 
sobere oplossing gezocht kan worden. Ook kan de 
trajectbegeleiding worden versoberd door minder 
uur begeleiding aan te bieden of aan minder 
cliënten begeleiding te bieden. 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20200883762-2-Bijlage-1-Brede-aanpak-van-Dak-en-Thuisloosheid-2020-en-2021.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20200883762-2-Bijlage-1-Brede-aanpak-van-Dak-en-Thuisloosheid-2020-en-2021.pdf
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c.   De toegangscriteria voor de opvang aan te 
scherpen

De gemeente Haarlem gaat er bij de toegang vanuit 
dat mensen waarbij het niet lukt om onderdak te 
vinden onderliggende problemen hebben en een 
beroep kunnen doen op de maatschappelijke 
opvang. Er zijn ook gemeenten die strikter zijn in het 
toegangsbeleid, deze gemeenten nemen bijvoor-
beeld remigranten met alleen een huisvestings-
vraag niet op. Deze gemeenten baseren zich op de 
recentelijke uitspraak van Centrale raad1 van 
Beroep waaruit blijkt dat de gemeenten op grond 
van de Wmo géén opvang hoeven te bieden als er 
uitsluitend een huisvestingsvraag speelt. 

d.   Door strikter te sturen op meewerken aan een 
traject.

In het huidige beleid is meewerken aan een her-
steltraject als voorwaarde opgenomen in de 
beschikking. De maatschappelijke opvang is een 
noodvoorziening en het doel is altijd om door te 
stromen naar een passende (begeleid of zelfstan-
dige) woonplek. Langdurig verblijf in de maat-
schappelijke opvang draagt niet bij aan het herstel 
van individuen. Mensen die niet aan herstel willen 
werken worden daarom vanaf het begin gemoti-
veerd om dit wel te doen. Dit is maatwerk waarbij 
hulp voor persoonlijke, belemmerende factoren 
zoals psychische problemen een belangrijke rol 
speelt. Indien mensen zonder zwaarwegende 
redenen medewerking aan het hersteltraject 
blijven weigeren, zijn daar op dit moment niet altijd 
consequenties aan verbonden. Dit heeft gevolgen 
voor de cultuur in de maatschappelijke opvang. In 
sommige gevallen beschouwen cliënten de opvang 
als goedkope verblijfplaats. Door strikter te sturen 
op uitstroom uit de maatschappelijke opvang, 
zorgen we dat mensen niet langer gebruik maken 
van de maatschappelijke opvang dan nodig, en dat 
de plekken vrij komen voor mensen die het echt 
nodig hebben. 

e.   Verhogen eigen bijdrage
Uit de benchmark van HHM blijkt dat de eigen 
bijdrage voor sommige MO locaties in Haarlem in 
vergelijking met andere gemeenten laag is. Het 
gaat hierbij met name om de 24-uurs gezinslocatie 
Velserpoort. Voor deze locatie wordt nu een eigen 
bijdrage gevraagd van € 5,75. Dit tarief is gelijk aan 
het tarief van de nachtopvang. Volgens het eindrap-

port evaluatie contracten zou een eigen bijdrage 
van € 11,65 meer passend zijn voor een 24-uurs-
locatie. 

Wat zijn de consequenties?

Financieel?
1. Bijdrage vanuit het lokale budget. 
  Omdat de afspraken met de regiogemeenten 

nog in ontwikkeling zijn is het lastig om een 
inschatting te maken van de kosten voor de 
gemeente Haarlem. Een manier om de kosten te 
verrekenen is op basis van het gebruik per 
gemeente. De afgelopen jaren was ongeveer 50% 
van de mensen in de opvang afkomstig uit de 
gemeente Haarlem. Als het tekort wordt verre-
kend op basis van het gebruik dan moet 50% van 
het tekort worden betaald uit de lokale middelen 
van de gemeente Haarlem. Dit komt ongeveer op 
een bedrag van € 1,5 miljoen per jaar. 

2.  De kosten te beheersen door de opvang af te 
bouwen, de opvang te versoberen, de 
toegangscriteria aan te passen en strikter te 
sturen op meewerken aan het traject. 

  Om het tekort van € 3 miljoen in te kunnen lopen 
moeten er scherpe keuzes worden gemaakt. De 
verwachting is dat alle voorgestelde maatregelen 
moeten worden doorgevoerd om het volledige 
tekort in te lopen. Voor het uitwerken van de 
maatregelen is mogelijk incidenteel extra ambte-
lijke capaciteit nodig. 

Overig?
Wat zijn andere consequenties van de voorgestelde 
maatregelen?:

2. De kosten beheersen door 

a.  Afbouwen van plekken. 
Door het afbouwen van plekken kunnen er wacht-
lijsten gaan ontstaan voor de opvang. Uit de bench-
mark van HHM blijkt dat mensen die op een wacht-
lijst staan vaak nog in het eigen netwerk kunnen 
overbruggen Mensen die een beroep doen op de 
opvang maar nog niet terecht kunnen, kunnen vaak 
toch nog een overnachtingsplek vinden. Hierbij moet 
wel de kanttekening worden geplaatst dat het niet 
inzichtelijk is hoe wenselijk deze overnachtingsplek-
ken zijn. Het kan zijn dat de situatie in deze periode 
verergert en dat het herstel hierna in de opvang 
langer duurt. Ook is de verwachting dat de overlast 
op straat en in de openbare ruimte (zoals parkeer-

1 https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CR-
VB:2019:3446

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:3446
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:3446
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garages) toeneemt als mensen geen structurele 
verblijfplek hebben. 

b.  De opvang versoberen
Het beleid is nu gericht op zo snel mogelijk herstel. 
Door de opvang te versoberen en minder begelei-
ding te bieden en de opvang terug te brengen naar 
nachtopvang bestaat de kans dat het herstel van de 
cliënten minder snel gaat en cliënten hierdoor 
langer in de opvang moeten verblijven of na uit-
stroom eerder terugvallen.

c.   De toegangscriteria voor de opvang aan te 
scherpen;

Als de toegangscriteria worden aangescherpt 
kunnen sommige groepen géen gebruik meer 
maken van de opvang. Denk hierbij aan remigran-
ten zonder OGGZ problematiek en economische 
daklozen (zonder binding met Haarlem). Voor de 
groep cliënten zonder binding met Haarlem geldt 
dat er weinig uitstroommogelijkheden zijn, waar-
door zij vaak langdurig in de opvang verblijven, 
hetgeen grote druk legt op de beschikbare plekken. 
Mogelijk zorgt dit beleid voor een toename in het 
aantal klachten, bezwaren en beroepen. Deze 
aanpak vereist dan ook een goede uitwerking van 
de beleidsregels.

d.  Strikter sturen op meewerken traject. 
Een consequentie is dat opvang niet onvoorwaarde-
lijk is. Als cliënten medewerking weigeren kan de 
opvang worden beëindigd. Pas als de cliënt mee-
werkt aan een traject kunnen de cliënten weer 
worden toegelaten. De verwachting dat dit beleid 
zorgt voor een toename in het aantal klachten, 
bezwaren en beroepen. Deze aanpak vereist dan 
ook een goede uitwerking van de beleidsregels.

e  Verhogen eigen bijdrage
Uit de benchmark van HHM blijkt dat verschillende 
gemeenten zien dat de eigen bijdrage een belem-
mering kan zijn voor de doorstroom/uitstroom uit de 
MO. Dit omdat vervolgplekken vaak een hogere 
eigen bijdrage hanteren dan in de eerste crisis/
nachtopvang het geval is, bijvoorbeeld omdat deze 
plekken werken volgens de Wlz-systematiek/ of een 
eigenbijdrage vergelijkbaar aan huur. Door de 
eigen bijdrage van de Maatschappelijke Opvang te 
verhogen wordt het verschil met de bijdrage bij de 
vervolgplek kleiner. Hierdoor vervalt de financiële 
prikkel om langer in de Maatschappelijke Opvang te 
blijven. De verwachting is dat door deze maatrege-
len cliënten in de gezinslocatie sneller doorstromen, 
waardoor er waarschijnlijk ook minder gezinnen 
aan de voorkant opgevangen hoeven te worden in 
hotels.

Meer informatie

Kader stellende beleidsnota’s
•  Regionaal Kader Opvang Wonen en Herstel
•  Raadstuk Oprichten gemeenschappelijk orgaan Beschermd Wonen
•  Voortgangsrapportage Opvang Wonen en Herstel 

Overig
•  Brede aanpak Dak- en Thuisloosheid 2020-2021
•  Eindrapportage benchmark bureau HHM (haarlem.nl)
•  Eindrapportage evaluatie contracten MO Haarlem - bureau HHM
•  Rapportage Staat van de nachtopvang (landelijk)

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/27-januari/19:30/Regionaal-kader-Opvang-Wonen-en-Herstel-2022-tm-2027-getekend-raadsstuk-27-januari-2022.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/27-januari/19:30/Oprichten-gemeenschappelijk-orgaan-Beschermd-Wonen-getekend-raadsstuk-27-januari-2022.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20200491429-2-Bijlage-1-Voortgangsrapportage-en-bijstelling-uitvoeringsprogramma-Opvang-wonen-en-herstel.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20200883762-2-Bijlage-1-Brede-aanpak-van-Dak-en-Thuisloosheid-2020-en-2021.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210100565-3-Bijlage-2-Benchmark-maatschappelijke-opvang-Haarlem.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210100565-2-Bijlage-1-Evaluatie-contracten-MO-Haarlem-1.pdf
https://www.valente.nl/wp-content/uploads/2020/01/Rapportage-Staat-van-de-Nachtopvang-2019-4.pdf
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SD04 Sport

Wat is het kernvraagstuk?

Het huidige areaal voor zowel buiten-, binnen- en 
zwemsport is kwantitatief en kwalitatief ontoerei-
kend. Met name voor de binnensport bestaan 
knelpunten en kunnen sportverenigingen niet 
groeien en minder activiteiten aanbieden dan zij 
zouden willen. Op basis van de autonome groei en 
groei op basis van de woonvisie, is de verwachting 
dat dit knelpunt alleen nog verder zal toenemen in 
de toekomst. 

Om sport en bewegen beschikbaar en bereikbaar 
(laagdrempelig) te houden voor de (groeiende) 
Haarlemse bevolking, is het noodzakelijk om ruimte 
en budget te reserveren voor extra voorzieningen 
op het gebied van sportaccommodaties (uitbreiding 
sportareaal). 

Ook zijn investeringen noodzakelijk voor het vervan-
gen van het bestaande areaal. Denk aan de zwem-
baden, gymzalen en sporthallen, maar ook klee-
dkamers die aan het einde van hun levensduur zijn. 

Daarnaast zijn investeringen in de openbare ruimte 
nodig om in te kunnen spelen op de toenemende 
behoefte van inwoners om in de openbare ruimte te 
sporten en bewegen. Haarlem kent momenteel 
geen beleid op sport en bewegen in de openbare 
ruimte en heeft hiervoor geen investeringsbudget 
gereserveerd. 

Toelichting

Om nu en in de toekomst voldoende sportvoorzie-
ningen beschikbaar te hebben, moet er extra 
geïnvesteerd worden in sportaccommodaties en 
sporten in de openbare ruimte. 

Noodzakelijke investeringen binnensportaccom-
modaties en kleedkamers
Het Integraal uitvoeringsplan sportaccommodaties 
2018-2028 is in februari 2018 als informatienota 
aangeboden aan de commissie samenleving. In dit 
uitvoeringsplan wordt uiteengezet hoeveel nieuwe 
sportaccommodaties voor de binnen- en buitensport 
benodigd zijn voor de periode 2018 – 2028. Hierin is 
rekening gehouden met de huidige knelpunten en de 
groei van Haarlem (autonome groei en woonvisie). In 

het plan staat opgenomen dat voor de periode 
2018 – 2028 een investering voor de buiten- en 
binnensport benodigd is van € 18,6 miljoen (op basis 
van autonome groei) tot € 31,6 miljoen (op basis van 
de autonome groei en de woonvisie). 

De raad heeft voor de periode 2019 – 2022 hiervan 
reeds € 9,2 miljoen beschikbaar gesteld. Daarnaast 
staat in het plan dat de zwembaden in Haarlem in 
2028 technisch afgeschreven zijnen grootschalige 
renovatie en/of nieuwbouw noodzakelijk is. Momen-
teel wordt de haalbaarheid van (nieuwbouw) 
locaties voor de zwembaden de Planeet en het 
Boerhaavebad nader onderzocht en financiële 
consequenties in beeld gebracht. Eerste ramingen 
van de kosten geven aan dat afhankelijk van het 
gekozen scenario hiervoor een investering benodigd 
is van € 43 miljoen (prijspeil 2019). Het buitenzwem-
bad de Houtvaart is ook dringend aan renovatie toe. 
De installaties zijn technische afgeschreven en het 
gebouw zelf dient op onderdelen gerenoveerd te 
worden. Door de monumentale status van het 
gebouw is dit een complex geheel. Vanuit de afde-
ling Vastgoed zal in 2022 onderzocht worden hoe dit 
het beste uitgevoerd kan worden. Eerste voorzich-
tige ramingen geven aan dat er rekening gehouden 
moet worden met renovatiekosten van circa € 1 tot 
€ 1,5 miljoen. Binnen het huidige investeringsplan 
zijn deze eventuele vervangingsinvesteringen nog 
niet voorzien. 

Vervangingsinvesteringen voor het huidige areaal 
buitensport (denk aan de bestaande gras- en 
kunstgrasvelden) zijn in het investeringsplan voor-
zien, maar de vervangingsinvesteringen voor het 
huidige binnensport areaal (denk aan de bestaande 
gymzalen en sporthallen) nog niet. SRO stelt op dit 
moment in opdracht van de gemeente een Meerja-
ren investeringsplan (MJIP) voor het huidige areaal-
binnensportaccommodaties en kleedkamers op. Dit 
zal naar verwachting in 2022 richting de raad 
gebracht worden.

Bewegingsvriendelijke omgeving: nieuw beleid, 
investeringen en capaciteit
Naast de traditionele sportaccommodaties willen 
steeds meer mensen ook gebruik maken van de 
openbare ruimte om te sporten en bewegen. Als 
gevolg van corona lijkt deze ontwikkeling in een 
stroomversnelling te zijn gekomen. Deze trend is 
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terug te zien in een groeiend aantal initiatieven van 
sport-, welzijn en zorgorganisaties én inwoners uit 
Haarlem om sport- en beweegmogelijkheden te 
realiseren en/of te verbeteren in de openbare 
ruimte. Een beweegvriendelijke omgeving raakt veel 
andere beleidsterreinen: speelruimte-, sport- en 
gezondheidsbeleid, doelstellingen binnen de 
gebiedsprogramma’s, visies voor de ontwikkel-
gebieden en de omgevingsvisie en -plannen. Het 
onderwerp is dus breed, hierdoor vrij complex en 
vraagt om een integrale aanpak. De aandacht voor 
dit thema is vrij nieuw en mede daarom heeft 
Haarlem nog geen beleid op dit thema en/of zijn 
hiervoor structureel middelen en capaciteit voor vrij 
gemaakt. 

Waar hebben we tot nu toe naar toe 
gewerkt?

Maatschappelijk effect
Iedere Haarlemmer moet kunnen sporten en 
bewegen in veilige en aantrekkelijke sportgelegen-
heden: zowel in buitensport- en binnensportaccom-
modaties (incl. zwembaden) als in de openbare 
ruimte in het kader van de beweegvriendelijke 
omgeving. 

Hoofddoelstelling
We realiseren voldoende aantrekkelijke, laagdrem-
pelige en toegankelijke plekken (binnen-, buiten-, 
zwemsportaccommodaties en in de openbare 
ruimte) om sport en bewegen mogelijk te maken, die 
goed gebruikt worden, duurzaam zijn en aansluiten 
bij de veranderende wensen van sporters en sport-
aanbieders in Haarlem. 

 
Wat is de rol van de gemeente?

De gemeente realiseert en onderhoudt de buiten-
sport- en binnensportaccommodaties (incl. zwem-
baden) en kleedaccommodaties. Onder andere 
verenigingen nemen deze accommodaties in 
gebruik door hiervoor een vergoeding aan de 
gemeente te betalen. Ook het (bewegings)onderwijs 
maakt gebruik van de sportaccommodaties. De 
gemeente heeft een wettelijke taak om het bewe-
gingsonderwijs van basis- en voortgezet onderwijs 
te faciliteren. De gemeente is dus verantwoordelijk 
voor de realisatie of herbouw van sportaccommo-
daties, zeker waar het gaat om ruimte voor het 
bewegingsonderwijs. Daarnaast wil de gemeente 

het ‘goede voorbeeld’ geven als het gaat om kli-
maatdoelstellingen. Door de bouw en aanleg van 
duurzame en klimaat adaptieve sportaccommoda-
ties geeft de gemeente het goede voorbeeld richting 
de inwoners en draagt ook bij aan bijvoorbeeld 
voorkomen van hittestress, waterberging of CO2- 
reductie. Ook is de gemeente verantwoordelijk voor 
de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. In de 
omgevingsvisie van Haarlem is als één van de pijlers 
‘het bevorderen van een gezonde leefomgeving’ 
benoemd. In dit kader is het van belang dat de 
gemeente visie ontwikkelt op het gebied van een 
beweegvriendelijke omgeving. De gemeente Haar-
lem heeft de komende jaren een opgave om extra 
woningen te bouwen, daarvoor zijn ontwikkelzones 
of gebieden aangewezen door het bestuur. Woning-
bouw in deze gebieden heeft veelal effect op de 
aanwezige sportinfrastructuur. Herinrichting van de 
sportparken is in sommige gevallen noodzakelijk om 
ontwikkelingen mogelijk te maken en/of soms een 
kans om extra kwaliteit toe te voegen aan het 
gebied. Binnen het huidige investeringsplan zijn 
eventuele middelen voor herinrichting van sport-
parken niet voorzien. 

Belangrijke actoren bij dit vraagstuk zijn de interne 
afdelingen PC, BBO en OMB, maar ook partners als 
SRO, die het onderhoud en exploitatie van de 
accommodaties doet, partners voor beheer en 
onderhoud van openbare ruimte Spaarnelanden en 
SportSupport, als uitvoeringspartner van sport-
stimuleringsprogramma’s. 

Wat gebeurt nu al?

• Beheer en onderhoud van buiten-, binnensportac-
commodaties en zwembaden; SRO is hiervoor 
onze uitvoeringspartner;

• Investeringsplan Sport buitensport (IP) voor 
meerjarige vervangingsinvesteringen van buiten-
sportaccommodaties; 

• Een gezamenlijk inkoop-, aanbesteding- en 
ontwikkelproces met de gemeente Amsterdam 
voor duurzame, circulaire, klimaat adaptieve en 
innovatieve kunstgras sportvelden;

• Uitvoering geven aan de Investeringsagenda 
binnensport 2019 – 2022 (2019/237490) voor 
uitbreiding areaal binnensport (projecten afge-
rond en/of in voorbereiding: nieuwe sporthal 
aan de Sportweg, nieuwe turnhal, nieuwe  
gymzaal Phoenixstraat, nieuwe gymzaal Vilnius-
straat);

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019237490-1-Vaststellen-geactualiseerde-Investeringsagenda-binnensport-2019-2022.pdf
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• Onderzoek naar een locatie voor een nieuwe 
sporthal in Schalkwijk en Zuid West en uitwerking 
van scenario’s voor de toekomst van het zwemba-
dareaal na 2028 en renovatie van zwembad de 
Houtvaart; 

• Onderzoek naar een sportzaal in Haarlem Oost in 
combinatie met een “huis van de wijk”;

• Ondersteuning/ faciliteren van verschillende 
initiatieven voor een beweegvriendelijke omge-
ving middels verbindingen met onder andere het 
Haarlems Sportakkoord en SportSupport. 

Wat moet er nog gebeuren?

• Het ontwikkelen van een IP (dus vervanging/
nieuwbouw en klimaat besparende aanpassingen) 
van de bestaande binnensportaccommodaties en 
kleedkamers; 

• Op basis van de haalbaarheidsstudie die momen-
teel loopt, een keuze maken voor een scenario van 
het zwembadareaal in Haarlem vanaf 2028 en 
rekening houden met de financiële consequenties 
hiervan;

• Op basis van het onderzoek naar de renovatie van 
zwembad de Houtvaart middelen vrij laten geven 
voor de werkzaamheden;

• Updaten van de Investeringsagenda uitbreiding 
areaal binnensport voor de periode 2022 – 2026 
en hiervoor middelen beschikbaar stellen, zodat 
het areaal binnensport uitgebreid wordt met 
verschillende nieuwe, duurzame, sportaccommo-
daties, waaronder een nieuwe sporthal in Schalk-
wijk, nieuwe sporthal in Zuid West en een sport-
zaal in Haarlem Oost (Beatrixdreef);

• Meer inzet op een beter passende bezettings-
graad van de bestaande accommodaties, onder 
meer door multifunctioneel gebruik te stimuleren 
en accommodaties aan te passen (innovatie) aan 
de veranderde (sport)behoefte van inwoners. 
Denk aan een functie-uitbreiding van de atletiek-
baan tegelijkertijd met de renovatie hiervan, 
waardoor meer doelgroepen en inwoners gebruik 
kunnen maken van de bestaande sport faciliteit;

• Het ontwikkelen van een visie op de beweegvrien-
delijke omgeving en bijbehorend investeringsplan. 

• Meer inzet op ondersteuning van zowel de ont-
wikkelprogramma’s als de verenigingen in de 
ontwikkelzones om woningbouw in die gebieden 
mogelijk te maken.

Wat zijn de consequenties?

Financieel?
• Beheer en onderhoud van de het bestaande 

sportareaal zijn opgenomen in de begroting (sport 
en vastgoed). 

• Vervangingsinvesteringen voor het bestaande 
buitensportareaal zijn bekend en opgenomen in 
het IP sport. 

• Investeringen voor uitbreiding van het binnen-
sportareaal zijn tot en met 2022 opgenomen in het 
IP sport. Zo zijn er middelen gereserveerd voor de 
sporthal Sportweg, gymzaal Wijzer, nieuwe 
turnhal en een sportzaal aan de Belgiëlaan, maar 
nog geen middelen voor een nieuwe sporthal in 
Schalkwijk, sporthal in Zuid West en sportzaal in 
stadsdeel Oost. Inschatting van benodigde inves-
teringen is € 25 miljoen. 

• Om het gebruik van de atletiekbaan te optimalise-
ren en in te spelen op de veranderende (sport)
behoefte van inwoners is een functie uitbreiding 
benodigd, dit kan gecombineerd worden met de 
renovatie van de atletiekbaan. Hiervoor wordt in 
2022 een plan geschreven en voorgelegd aan de 
raad. Indicatie van de kosten zijn € 1 miljoen 
(uitbreiding en renovatie). 

• Vervangingsinvesteringen voor het bestaande 
binnensport areaal en de kleedkamers van de 
buitensport- en worden in 2022 uitgewerkt en zijn 
deels opgenomen in het investeringsplan sport. 
Op basis van een investeringsplan wat momenteel 
in samenwerking door SRO wordt opgesteld, 
worden de financiële consequenties duidelijk en 
kunnen keuzes gemaakt worden. Dit wordt aan-
gekondigd bij de KN2023 en voor de behandeling 
van de begroting 2023 naar de raad gebracht 
worden. Een eerste indicatie van de kosten voor 
de periode 2022 – 2026 is € 3 miljoen1 voor het 
binnensport areaal en € 1,5 miljoen voor de 
kleedkamers buitensport.2 

• Er zijn middelen benodigd voor het opstellen van 
een visie en uitvoeringsplan voor het beweeg-
vriendelijker maken van de openbare ruimte 
(€ 40.000). Afhankelijk van de visie en uitvoerings-
budget is een jaarlijks investeringsbudget beno-
digd (IP) en fte (beleid en projectbegeleiding) voor 
de uitvoering. Globale inschatting van het jaar-
lijkse benodigde investeringsbudget is € 1 miljoen 
en inschatting fte is 1,5. 

1 Dit gaat om investeringen in het bestaande areaal op het gebied van 
functieverbetering en verduurzaming, in deze bedragen zijn de sloop en 
nieuwbouw van accommodaties niet voorzien.
2 Idem als hierboven
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• Mogelijke herinrichting van sportparken om 
woningbouw mogelijk te maken in de ontwikkelzo-
nes is niet voorzien binnen het IP-sport, op dit 
moment is hiervoor nog geen inschatting van de 
kosten aan te geven.

Overig?
Bij een nieuw te bouwen accommodatie is het 
vinden van voldoende ruimte vaak een knelpunt. Er 
zal altijd een ruimtekwestie in het geding zijn. In het 
dichtbebouwde Haarlem zijn veelal meer ruimte-
claims aanwezig. Daarom wordt ook gekeken naar 
het multifunctioneel gebruik.

Meer informatie

Kader stellende beleidsnota’s
•  Agenda voor de Sport 2020+
•   Investeringsplan (IP) Sport 
• (Regionale) Gezondheidsnota
•  Haarlems Sportakkoord en Nationaal Preventieakkoord (via www.sportsupport.nl/sportakkoord en Maatre-

gelen in het Nationaal Preventieakkoord | Gezondheid en preventie | Rijksoverheid.nl
 
Overig
•  Haarlems Sportakkoord en Nationaal Preventieakkoord (via www.sportsupport.nl/sportakkoord en Maatre-

gelen in het Nationaal Preventieakkoord | Gezondheid en preventie | Rijksoverheid.nl

http://sportsupport.nl/sportakkoord/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gezondheid-en-preventie/nationaal-preventieakkoord
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gezondheid-en-preventie/nationaal-preventieakkoord
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gezondheid-en-preventie/nationaal-preventieakkoord
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gezondheid-en-preventie/nationaal-preventieakkoord
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gezondheid-en-preventie/nationaal-preventieakkoord
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SD05 Onderwijshuisvesting

Wat is het kernvraagstuk?

De komende jaren zijn extra financiële middelen 
nodig om de wettelijke taak rond onderwijshuisves-
ting te kunnen blijven uitvoeren. Dit als gevolg van 
de groei van de stad (uitbreiding), om de kwaliteit te 
verbeteren (onderhoud en duurzaamheid) en 
(mogelijk) aanvullende wensen zoals een nieuwe 
VO-school in Schalkwijk1 te kunnen realiseren. Dit 
vergt niet enkel aanvullende middelen maar ook 
een uitbreiding van de capaciteit van betrokken 
afdelingen. 

Toelichting

De komende jaren zijn extra financiële middelen 
nodig om de wettelijke taak rond onderwijshuisves-
ting te kunnen blijven uitvoeren. Enerzijds gaat het 
om uitbreiding van de capaciteit. Hoewel de leer-
lingengroei minder groot is dan eerder gedacht, zal 
het leerlingenaantal in bepaalde wijken naar 
verwachting nog wel toenemen vanwege de groei 
van de stad. Anderzijds gaat het om verbetering van 
de kwaliteit van de schoolgebouwen. Schoolbestu-
ren zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de 
gebouwen maar wanneer onderhoud niet meer 
opweegt tegen nieuwbouw, moet de gemeente 
nieuwbouw bekostigen. Daarnaast hebben bij 
renovatie van bijvoorbeeld monumenten schoolbe-
sturen en gemeente een gezamenlijke verantwoor-
delijkheid. Ook de verduurzamingsopgave is een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Naast de 
wettelijke verantwoordelijkheden zijn er aanvul-
lende politieke wensen zoals een school voor voort-
gezet onderwijs in Schalkwijk. 

Waar hebben we tot nu toe naar toe 
gewerkt?

Maatschappelijk effect
Het uitvoeren van de wettelijke taak om te voorzien 
in voldoende onderwijshuisvesting van voldoende 
kwaliteit en het verduurzamen van de bestaande 
gebouwenvoorraad. 

Hoofddoelstelling
1.   Wettelijke basis: Voldoende middelen beschik-

baar stellen om te kunnen voorzien in onderwijs-
huisvesting (zowel kwantiteit als kwaliteit);

2.   Het invullen van aanvullende politieke wensen;
3.   Het aanbrengen van een versnelling in 1 en 2 

door meer geld en/of capaciteit beschikbaar te 
stellen. 

Wat is de rol van de gemeente?

De gemeente heeft de wettelijke taak om te voor-
zien in voldoende onderwijshuisvesting van vol-
doende kwaliteit, inclusief lokalen voor bewegings-
onderwijs (gymzalen en sporthallen). 

Wat gebeurt nu al?

Het huidige Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 
(SHO 2019-2022) zet sterk in op uitbreiding van de 
capaciteit, daar waar mogelijk gecombineerd met 
vervangende nieuwbouw in het kader van de groei 
van de stad. Afgelopen jaren is gebleken dat de 
groei van het aantal leerlingen minder sterk toe-
neemt dan verwacht. Daarnaast is er in 2020 een 
‘technische nulmeting’ van schoolgebouwen ouder 
dan 10 jaar uitgevoerd. De gebouwen zijn beoor-
deeld op de onderdelen energie, technische kwali-
teit, functionaliteit en binnenmilieu. De beoordeling 
heeft plaatsgevonden op basis van nieuwbouw-
niveau. Een groot aantal scholen scoort lager dan 
een 6. Voor het komende nieuwe SHO 2022 – 2038 
zal de focus niet enkel liggen op het vergroten van 
de capaciteit maar ook gelegd moeten worden op 
het verbeteren van de bestaande capaciteit. Hier-
voor is de komende jaren extra geld nodig. Hoeveel 
er nodig is, wordt inzichtelijk gemaakt bij het opstel-
len van het nieuwe SHO. Op dit moment lijkt het 
reëel om uit te gaan van zeker ca. € 15 miljoen per 
jaar. Het is de bedoeling dat het nieuwe SHO in het 
vierde kwartaal van 2022 wordt vastgesteld. 

De afgelopen 4 jaar is ca. € 45 miljoen beschikbaar 
gesteld voor onderwijshuisvesting. Zo zijn onder 
meer de nieuwe gymzaal Phoenixstraat en het 
nieuwe Rudolf Steinercollege gebouwd, is de 
Cruquiusschool gerenoveerd en is begonnen met de 
vernieuwbouw van de Wijde Wereld, de uitbreiding 
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1 In 2021 is in opdracht van de Commissie samenleving een onderzoek 
uitgevoerd naar de haalbaarheid van een VO-voorziening in Schalkwijk. 
De resultaten daarvan zijn op 3 februari 2022 in de commissie besproken. 
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van het Schoter en de renovatie van het Stedelijk 
Gymnasium. 

Wat moet er nog gebeuren?

In het huidige Strategisch Huisvestingsplan Onder-
wijs (SHO) zijn projecten opgenomen die uitgevoerd 
dienen te worden maar waarvoor nog geen budget 
beschikbaar is gesteld. Daarnaast zijn er aanvul-
lende politieke wensen en eisen die kosten met zich 
meebrengen. Ook zullen er als gevolg van het 
uitvoeren van de technische nulmeting naar de 
staat van de schoolgebouwen aanvullende projec-
ten opgevoerd worden, al dan niet in het kader van 
duurzaamheid. Al deze projecten hoeven niet de 
komende 4 jaar uitgevoerd te worden. Wettelijk 
wordt de gemeente waarschijnlijk verplicht om een 
Integraal Huisvestingsplan (IHP, in Haarlem SHO 
genoemd) voor 16 jaar op te stellen. Het Ministerie 
van OCW heeft wetgeving hieromtrent aangekon-
digd, die op zijn vroegst in 2023 in zal gaan. Het is 
de bedoeling dat het nieuwe SHO 2022-2038 in 2022 
wordt vastgesteld. Hierin wordt een actueel investe-
ringsoverzicht opgenomen voor de komende 16 jaar. 
Hiervoor moeten voldoende financiële middelen 
beschikbaar gesteld worden. In dit SHO en bij de 
Kadernota moet meer inzichtelijk worden hoeveel er 
precies nodig is. Op basis van de huidige inzichten 
verwachten we een noodzakelijke investeringsbe-
hoefte van ca. € 15 miljoen/jaar. 

Naast financiële middelen is het ook van belang dat 
er voldoende personele capaciteit is om de plannen 
te realiseren. Binnen onderwijshuisvesting is vol-
doende capaciteit aanwezig. Echter, op het gebied 
van vergunningen, plantoetsen, stedenbouw, 
verkeer etc. is onvoldoende capaciteit aanwezig, 
waardoor het realiseren van plannen mogelijk meer 
tijd kost dan gewenst. Voor het nieuwe SHO zal 
afstemming plaatsvinden met genoemde afdelingen 
om zo goed als mogelijk inzichtelijk te maken in 
hoeverre de plannen passen binnen de beschikbare 
capaciteit. 

Wat zijn de consequenties?

Financieel?
Op dit moment wordt voor het nieuwe SHO inzichte-
lijk gemaakt wat de benodigde investering is. Een 
eerste inventarisatie laat zien dat een jaarlijkse 
investering van ca. € 15 miljoen reëel lijkt. Aangezien 

er afgelopen 4 jaar € 45 miljoen beschikbaar is 
gesteld (ca. 11 miljoen per jaar), zou dit investerings-
niveau opgehoogd moeten worden. 
De in het nieuwe SHO op te nemen projecten omvat:
• Projecten uit het SHO 2019-2022 waar nog geen 

financiering voor is gevonden;
• Aanvullende projecten die nog niet opgenomen 

waren in het SHO 2019-2022 maar die we op dit 
moment verwachten tot 2038. 

• Definitieve huisvesting voor de ISK (wellicht in 
samenhang met de ITK) en ISH en mogelijk 
nieuwbouw voor een nieuwe VO-school in Schalk-
wijk. 

Overig?
• Het uitvoeren van de plannen op het gebied van 

onderwijshuisvesting draagt bij aan het bereiken 
van de duurzaamheidsdoelstellingen. 

• In een aantal gevallen is de opgave afhankelijk 
van het tempo van ontwikkelgebieden en ontwik-
kelzones. 

• In een aantal gevallen is een benodigde locatie 
nog niet gevonden, met name voor de ISH en voor 
een VO-school in Schalkwijk. 

• Het uitvoeren van de plannen vraagt ook capaci-
teit van de organisatie bij afdelingen als OMB, 
BBOR, Vergunningen, PG, ECDW, PCM, Vastgoed. 
Deze afdelingen zijn betrokken bij bouwplannen 
(van scholen) en/of de realisatie van ontwikkelzo-
nes. Afdeling Vastgoed is bovendien eigenaar van 
enkele schoolgebouwen. Deze benodigde capaci-
teit is op dit moment niet altijd aanwezig.

• De uitvoering van de plannen vraagt ook capaci-
teit van de schoolbesturen zelf omdat het uit-
gangspunt van landelijke wetgeving is dat zij 
bouwheer zijn, tenzij gemeente en schoolbesturen 
daarvan in overleg afwijken. Het is de vraag in 
hoeverre zij die capaciteit altijd kunnen leveren. 

Risico’s
• Onzeker tempo ontwikkelgebieden en ontwikkel-

zones;
• Onzekere ontwikkeling leerlingenaantal;
• Onzekere ontwikkeling bouwkosten. 

Meer informatie

Kaderstellende nota’s
•  Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2019-

2022
•  Technische nulmeting

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2021/07-januari/17:10/20200423-SHO-2019-2022.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2021/07-januari/17:10/20200423-SHO-2019-2022.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210314655-2-Bijlage-1-Ranglijst-technische-nulmeting-Haarlemse-schoolgebouwen-2.pdf
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SD06 Onderwijs

Wat is het kernvraagstuk?

De gemeente heeft de wettelijke taak om het 
onderwijsachterstandenbeleid en beleid op het 
verminderen van voortijdig schoolverlaten uit te 
voeren. De visie is daarbij dat jeugdigen het maxi-
male uit zichzelf kunnen halen en hun vaardigheden 
optimaal kunnen ontwikkelen. Hiervoor wordt met 
alle partners in de stad de kansengelijkheid in het 
onderwijs versterkt en samen gewerkt om zo veel 
mogelijk jongeren hun opleiding af te laten sluiten 
met een start- of beroepskwalificatie om hen 
grotere kansen te geven in de samenleving te 
participeren. Op dit moment zijn er aanvullende 
interventies nodig om leerachterstanden (ontstaan 
door de coronacrisis) te verminderen. Ook sluiten 
nog te weinig jongeren in de regio Zuid-Kennemer-
land en IJmond hun schoolloopbaan af met een 
start- of beroepskwalificatie. 

Toelichting

Afstemming en samenwerking met onderwijs en 
andere ketenpartners vindt plaats in het kader van 
het onderwijskansenbeleid, jeugd(hulp)beleid, 
armoedebeleid, de verzuimaanpak, de thuiszitters-
aanpak, de aanpak bestrijding voortijdig schoolver-
laten (VSV) en de aanpak jongeren in kwetsbare 
posities van de regio Zuid-Kennemerland en IJmond. 
Uitvoering van de gezamenlijke visie vanuit de 
kansencirkel zal geïntensiveerd moeten worden, 
mede als gevolg van de effecten op jeugdigen door 
de coronacrisis.

Waar hebben we tot nu toe naar toe 
gewerkt?

Maatschappelijk effect
Het uitvoeren van de wettelijke taak om in het kader 
van onderwijsachterstandenbeleid en het vermin-
deren van voortijdig schoolverlaten door:
• Achterstand in hun (taal)ontwikkeling in te halen,
• het aantal schoolverzuimers, het aantal (nieuwe) 

voortijdig schoolverlaters en thuiszitters te vermin-
deren en kwetsbare jongeren extra te begeleiden 
in alle gemeenten van de regio Zuid-Kennemer-
land en IJmond, samen met de partners in de stad 
om elke jeugdige zo veel mogelijk gelijke kansen in 

het onderwijs te bieden, zodat zij in staat zijn om 
vervolgens op de arbeidsmarkt en in de samenle-
ving te participeren.

Hoofddoelstelling

Onderwijskansen voorschools en op de basisschool:
• Zoveel mogelijk kinderen met een risico op achter-

stand worden geleid naar een VVE-gecertificeerde 
peuteropvang of VVE- school en volgen Voor- en 
Vroegschoolse Educatie.

• Er is een doorgaande leerlijn van voor- naar 
vroegschool

• Basisscholen worden gestimuleerd en onder-
steund om samen te werken met andere partners 
op het gebied van preventie, zorg, sport, cultuur 
en welzijn. 

• Sterke verbinding tussen onderwijs, passend 
onderwijs en jeugdhulp

Voortijdig schoolverlaters:
• Vermindering van het aantal nieuwe vsv-ers met 

ruim 10% in schooljaar 2023-2024 
• (regionaal van 584 naar 500), uitgaande van de 

situatie voor de corona-periode. 
• Vergroten van het percentage voortijdig school-

verlaters dat een jaar later terug naar school 
gaat, begeleiding naar stageplekken of aan het 
werk is: de streefcijfers hierbij zijn 30% naar school 
en 30% naar werk, wederom uitgaande van de 
situatie voor de corona-periode.

• Monitoren, ondersteunen en begeleiden van 
jongeren in kwetsbare posities, vooral bedoeld 
voor jongeren vanuit het praktijk- en voortgezet 
speciaal onderwijs, VMBO, entreeopleiding en 
jongeren van de Internationale Schakelklas (ISK) 
richting vervolgopleiding, werk of dagbesteding 

• Elke thuiszittende leerling is in beeld en krijgt in 
principe binnen drie maanden een traject aange-
boden. Het streven is dat het aantal thuiszittende 
en verzuimende jongeren 10% in 2024 lager wordt. 

Wat is de rol van de gemeente?

De gemeente heeft de wettelijke taak om het 
onderwijsachterstandenbeleid en het verminderen 
van voortijdig schoolverlaten uit te voeren. Dit om 
achterstanden van jeugdigen in het onderwijs 
zoveel mogelijk te verminderen en hen gelijke 
kansen in het onderwijs te bieden.
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Hiernaast is de gemeente Haarlem door de rijks-
overheid aangewezen als contactgemeente voor de 
regio Zuid-Kennemerland en IJmond en is als 
zodanig ook voorzitter van het bestuur van de 
Gemeenschappelijke Regeling (GR). De aanpak 
wordt gezamenlijk uitgevoerd met ketenpartners, 
zoals voorschoolse VE-voorzieningen, het primair en 
voortgezet onderwijs, de MBO’s, en de partners uit 
het domein van preventie, zorg, sport, cultuur en 
welzijn, arbeidsmarkttoeleiding, dagbesteding, 
hulpverlening en veiligheid.

Wat gebeurt nu al?

Uitvoering van:  
• Onderwijskansenbeleid
• Meerjarenbeleidsplan Vervolgaanpak voorkomen 

voortijdig schooluitval van jongeren 2019 t/m 2022 
RMC regio West Kennemerland (Zuid-Kennemer-
land en IJmond) 

• Aanvullende maatregelen 2021-2024 bestrijding 
Voortijdig Schoolverlaten (VSV), regio Zuid-Kenne-
merland en IJmond 

• Regionale Thuiszitterspact en Convenant School-
verzuim

• Aanpak Jeugdwerkloosheid
• De regionale Arbeidsmarktagenda

De visie is daarbij dat jeugdigen het maximale uit 
zichzelf kunnen halen en hun vaardigheden opti-
maal kunnen ontwikkelen. Hiervoor wordt met alle 
partners in de stad de kansengelijkheid in het 
onderwijs versterkt en samen gewerkt om zo veel 
mogelijk jongeren hun opleiding af te laten sluiten 
met een start- of beroepskwalificatie om hen 
grotere kansen te geven in de samenleving te 
participeren.

Wat moet er nog gebeuren?

Uitvoering Onderwijskansenbeleid in combinatie tot 
het Nationaal Programma Onderwijs 
Scholen hebben in juni 2021 tijdelijke NPO- middelen 
gekregen om de onderwijsachterstanden die door 
corona zijn ontstaan aan te pakken. In de zomer 
2021 ontvangen de gemeenten ook extra middelen 
om bij te dragen aan de uitvoering van het Natio-
naal Programma Onderwijs in samenwerking met 
alle partners in de stad om de achterstanden van 
jeugdigen voorschools en in het onderwijs te ver-
minderen en/of weg te werken. 

Actualisatie over de periode 2023 tot en met 2026 
van het regionale Meerjarenbeleidsplan Vervol-
gaanpak voorkomen voortijdig schooluitval van 
jongeren 2019 t/m 2022 door het bestuur van de GR 
Schoolverzuim en VSV van de regio(=wethouders 
Onderwijs). 

Een verdere uitvoering van drie thema’s in de brede 
Regionale Werkagenda, namelijk: de aansluiting 
binnen opleidingen/ onderwijs, de aansluiting met 
werk en de aansluiting met jeugdhulp/
dagbesteding.

Wat zijn de consequenties?

Financieel
De uitvoering van het onderwijskansenbeleid en het 
verminderen van voortijdig schoolverlaters, thuiszit-
ters en schoolverzuimers is gebaseerd op rijksbud-
getten. Hiernaast is er een gemeentelijk budget 
peuterspeelzalen/peuteropvang, een basisvoorzie-
ning voor de uitvoering van de wettelijke onderwijs-
achterstandenbeleid. De budgetten voor VSV 
inclusief thuiszitters en schoolverzuimers wordt 
vastgesteld via de begrotingen van de Gemeente-
lijke Regeling (GR), die voor zienswijze jaarlijks aan 
alle gemeenteraden in de regio Zuid-Kennemerland 
en de IJmond wordt voorgelegd. 

Overig?
• In december 2021 ontvangt de gemeente rijksbud-

get t.b.v. de uitvoering van het Nationaal Pro-
gramma Onderwijs, naast de reguliere budgetten 
voor onderwijskansenbeleid en vermindering van 
voortijdig schoolverlaters. In samenwerking met 
het onderwijs en aanpalende beleidsterreinen 
wordt gekeken naar extra aanvullende interven-
ties, bekostigd uit dit budget om de achterstanden 
bij jeugdigen door corona zoveel mogelijk weg te 
werken. 

• Aanpak onderwijskansenbeleid en vermindering 
van voortijdig schoolverlaters heeft samenhang 
met het opgestelde jeugdondersteuningsplan, 
waarin de activiteiten in het kader van onder-
wijs-passend onderwijs en jeugdhulp beschreven 
staan. 

• De gevolgen van de corona-periode op het 
inhalen van de achterstanden bij jeugdigen is 
vooralsnog op korte en lange termijn onzeker, 
evenals de maatregelen die al dan niet worden 
getroffen in het kader van de uitvoering van het 
Interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO)
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Meer informatie

Kaderstellende beleidsnota’s
Welke kaderstellende nota’s zijn van belang om kennis van te nemen?
• Onderwijskansenbeleid Haarlem 2019-2023 (2019/462550)
•  Samen voor Jeugd Haarlem (2019/293272)
•  Meerjarenbeleidsplan Vervolgaanpak voorkomen voortijdig schooluitval van jongeren 2019 t/m 2022 
•  RMC regio West Kennemerland (Zuid-Kennemerland en IJmond (2018/871454) 
•  Aanvullende maatregelen 2021-2024 bestrijding Voortijdig Schoolverlaten (VSV),
•  regio Zuid-Kennemerland en IJmond (2020/1135473)
•  Regionale Thuiszitterspact en Regionaal Convenant Schoolverzuim (2021/85466)
•  Regionale Arbeidsmarktagenda (2020/0903313)

https://haarlem.notubiz.nl/document/8341117/1/2019462550_1__Onderwijskansenbeleid_Haarlem_2019-2022
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210085466-1-Thuiszitterspact-en-Convenant-Schoolverzuim-met-ingang-van-1-januari-2021-regio-Zuid-Kennemerland-en-IJmond.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20200903313-1-Vaststellen-van-de-Regionale-aanpak-arbeidsmarkt-Zuid-Kennemerland-en-IJmond-2020-2022-en-het-Haarlems-addendum-doe-agenda-arbeidsmarkt.pdf
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SD07 Arbeidsmarkt (afstand tot)

Arbeidsmarkt: extra inzet om werkzoeken-
den met een arbeidsbeperking te plaatsen 
op een garantiebaan bij een reguliere 
werkgever

Wat is het kernvraagstuk?

De gemeente Haarlem voert de Participatiewet uit 
en is verantwoordelijk voor inkomen en (de begelei-
ding naar) werk voor een van de meest kwetsbare 
groepen werkzoekenden op de arbeidsmarkt, te 
weten mensen met een arbeidsbeperking. Voor 
deze groep geldt dat zij door middel van loonkos-
tensubsidie en begeleiding op het werk (jobcoa-
ching), aan het werk kunnen op een garantiebaan 
bij een reguliere werkgever of gebruik kunnen 
maken van de voorziening beschut werk (niet 
regulier maar in een beschutte werkomgeving). 
Sinds het uitbreken van de coronacrisis blijft het 
aantal plaatsingen van deze kwetsbare werkzoe-
kenden op een garantiebaan achter, zo ook in de 
arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond. 
De arbeidsmarkt herstelt zich, maar deze kwetsbare 
werkzoekenden profiteren daar nog niet voldoende 
van. Om het volume van het aantal plaatsingen op 
niveau van de banenafspraak te brengen kan 
gekozen worden om op de korte termijn meer 
capaciteit toe te kennen en/of te verkennen wat er 
nodig is om structureel op de lange termijn het 
volume op niveau te brengen. 

Toelichting

In 2015 neemt de doelgroep Participatiewet (volu-
meontwikkeling) voor de gemeente toe. De instroom 
in de Sociale Werkvoorziening is stopgezet en ook 
de mogelijkheid om als werkzoekende met een 
arbeidsbeperking in te stromen in de Wajong is sterk 
ingeperkt. Een groot deel van de groep werkzoe-
kenden met een arbeidsbeperking valt vanaf die 
datum onder de Participatiewet die door de 
gemeenten wordt uitgevoerd. Deze groep werkzoe-
kenden die niet meer terecht kan in de sociale 
werkvoorziening dan wel Wajong maar wel moet 
worden begeleid naar werk door gemeenten of het 
UWV, zal daardoor jaarlijks groeien. 

 

In 2015 is daarom tussen kabinet en sociale partners 
de zogenaamde Banenafspraak gemaakt: een 
landelijke opgave om jaarlijks zoveel mogelijk 
garantiebanen bij werkgevers te creëren voor de 
doelgroep. 

Toelichting (afstand tot) Arbeidsmarkt
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Bovenstaand overzicht van deze extra banen op 
grond van de Banenafspraak (UWV-gegevens) laat 
zien dat het aantal extra banen in 2021 terugloopt. 
Ook het percentage van het aantal plaatsingen met 
loonkostensubsidie (39%) blijft achter bij het lande-
lijke gemiddelde (46%).

Maatschappelijk effect

Een inclusieve arbeidsmarkt waar iedereen een 
passende betaalde werkplek kan vinden, ook de 
groep werkzoekenden met een arbeidsbeperking. 

Hoofddoelstelling 
Werkzoekenden met een arbeidsbeperking plaatsen 
op een betaalde baan op de arbeidsmarkt

Wat is de rol van de Gemeente Haarlem?

De gemeente is op grond van de Participatiewet 
verantwoordelijk voor de begeleiding naar werk van 
werkzoekenden met een arbeidsbeperking en wil 
bijdragen aan zoveel mogelijk plaatsingen van 
mensen met een arbeidsbeperking op een garantie-
baan.

Wat gebeurt nu al?

De gemeente zorgt voor re-integratietrajecten 
(begeleiding naar betaald werk) voor de doelgroep. 
Dit gebeurt in samenwerking met het Participatie-
bedrijf dat per 1 januari 2022 is opgericht en dat in 
opdracht van de gemeenten deze trajecten gaat 
uitvoeren. Gemeenten en Participatiebedrijf hebben 
afgesproken extra inzet te plegen om meer mensen 

te plaatsen op een garantiebaan. Daarnaast zorgt 
de gemeente voor uitvoering van de genoemde 
participatie-instrumenten loonkostensubsidie en 
jobcoaching, voorlichting en verbinding met werk-
gevers bij het aanvragen van deze instrumenten 
door de inzet van twee klantmanagers. Verder is de 
gemeente opdrachtgever van het regionale Werk-
geversservicepunt die werkgevers ondersteunt bij 
het creëren van garantiebanen en heeft de 
gemeente als centrumgemeente in de arbeids-
marktregio een faciliterende rol in de regionale 
samenwerking tussen werkgevers- en werknemers-
organisaties, onderwijs, UWV en regiogemeenten 
(samenwerkingsvorm regionaal werkbedrijf). 

Wat moet er nog gebeuren  
(handelperspectief, scenario’s)

Er zijn meerdere factoren van belang om te komen 
tot meer plaatsingen op garantiebanen.
Zo is de status van de arbeidsmarkt (ruim/krap) van 
belang en de bereidheid en betrokkenheid van 
werkgevers bij deze doelgroep. Ook in het verster-
ken van de regionale samenwerking tussen partijen 
heeft de gemeente een belangrijke rol in het facili-
teren en bij elkaar brengen van partijen op de 
arbeidsmarkt.

Inloopscenario (korte termijn) om het volume van 
het aantal plaatsingen op niveau banenafspraak 
te brengen
Extra inzet door gemeente en Participatiebedrijf en 
het WSP
De gemeente heeft niet op alle factoren direct 
invloed, maar kan wel door extra inzet (capaciteit) in 
de organisatie en uitvoering het aantal plaatsingen 
op garantiebanen vergroten. 
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Dit betekent meer inzetten op klantmanagement 
Participatie-instrumenten: maatwerk en dienstver-
lening en verbinding tussen werkgevers en werkne-
mers met betrekking tot de loonkostensubsidies en 
jobcoaching zijn nodig. Het Participatiebedrijf 
vervult een belangrijke rol in de samenwerking met 
de klantmanager om kandidaten doelgroep te 
vinden en te begeleiden en zo plaatsingen te 
realiseren. Het WSP speelt een belangrijke rol bij het 
vinden van vacatures voor de doelgroep en het 
verleiden van werkgevers om mensen uit de doel-
groep in dienst te nemen. Meer succesvolle plaat-
singen hebben op hun beurt dan weer als conse-
quentie dat meer capaciteit klantmanagement 
nodig is om de complexe aanvragen loonkostensub-
sidie en job coaching af te wikkelen. 

Consequenties 
Voor de uitvoering van dit inloopscenario waarmee 
het aantal plaatsingen garantiebaan op niveau 

banenafspraak wordt gebracht, is een structureel 
budget van € 250.000 nodig om de extra inzet in de 
samenwerking tussen de gemeente, Participatiebe-
drijf en Werkgeversservicepunt te financieren. 

Koploperscenario(lange termijn) om volume aantal 
plaatsingen boven het niveau banenafspraak te 
brengen
Voor de lange termijn is een diepgaander onder-
zoek nodig. Door de omvang en aard van de doel-
groep te analyseren en inzichtelijk te maken welke 
maatregelen het meest effectief zijn, kan er gerich-
ter worden samengewerkt en het aantal plaatsingen 
op een hoger niveau gebracht. De gemeente wil dit 
graag regionaal aanpakken met het UWV en alle 
gemeenten van de arbeidsmarktregio Zuid-Kenne-
merland en IJmond. De uitwerking van het koplo-
perscenario is pas relevant na een grondige analyse 
van de doelgroep en alle relevante factoren. 

Meer informatie

Kaderstellende nota’s 
•  Koersdocument Werk en Inkomen Haarlem 2016
•  Effectief ondersteuningsaanbod re-integratie Haarlem 2017
•  Ontwerp Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland 2020
•  Regionale doe agenda voor de arbeidsmarkt en lokaal addendum inzet Haarlem, 2020
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SD08 Arbeidsmarkt (Borging regionale samenwerking)

Arbeidsmarkt: Duurzame borging van de 
regionale samenwerkingsstructuur 
arbeidsmarktregio

Wat is het kernvraagstuk?

Arbeidsmarkt is een thema waarbij het gaat om 
het evenwicht tussen economische ontwikkeling 
enerzijds en gelijke kansen voor iedereen die kan 
en wil werken anderzijds. Als gemeente willen we 
dat passend werk voor iedereen haalbaar is, ook 
voor de mensen voor wie dit niet vanzelf gaat. 
Daarnaast heeft de gemeente een belangrijke taak 
om te zorgen voor een aantrekkelijk vestigings-
klimaat voor ondernemers. Bijvoorbeeld door te 
werken aan voldoende passend geschoolde 
arbeidskrachten in de regio. De arbeidsmarkt 
wordt echter door zoveel factoren bepaald, dat 
directe sturing door gemeenten niet mogelijk is. Via 
publiek-private samenwerking kan de gemeente 
wél invloed uitoefenen. Het is in het belang van de 
gemeente om de nieuw ontwikkelde regionale 
samenwerkingsstructuur vanaf 2022 te borgen 
(organisatorisch en financieel).

Toelichting

In de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en 
IJmond bundelen 7 gemeenten1, UWV, werkgevers, 
werknemers en onderwijs al jarenlang hun krachten 
om in te spelen op actuele en toekomstige ontwikke-
lingen van de regionale arbeidsmarkt. Sinds 2015 
geven genoemde partijen hieraan invulling met het 
Regionaal Werkbedrijf Zuid-Kennemerland en 
IJmond (RWB ZK-IJ). 

Met de regionale doe-agenda 2020-2022, het 
vernieuwde convenant Regionaal Werkbedrijf 
Zuid-Kennemerland en IJmond zijn er in onze 
arbeidsmarktregio in 2021 extra stappen gemaakt 
naar een samenhangende aanpak die moet leiden 
tot een goed lopende arbeidsmarkt. Deze stappen 
hebben ook geholpen om meer zicht te krijgen op 
de rolverdeling tussen gemeenten en UWV en de 

samenwerking en besluitvorming met private 
partijen.

Sinds het opstellen van de Regionale doe-agenda is 
het werkveld, mede door de coronacrisis, echter op 
een aantal punten ingrijpend veranderd. Denk 
daarbij aan de komst van een Regionaal Mobiliteits-
team (RMT), de vernieuwde wet SUWI met een 
aangescherpte opdracht voor het Werkgevers 
Service Punt (WSP) en de komst van het STAP2-bud-
get in maart 2022. Ook heeft de coronacrisis nieuwe 
arbeidsmarktvraagstukken blootgelegd, die vragen 
om een brede en intensieve samenwerking. Met de 
komst van een RMT is de ontwikkeling ingezet naar 
een platform voor Levenslang Ontwikkelen (LLO). 
LLO is een belangrijke sleutel voor een dynamische 
arbeidsmarkt die kansen biedt voor alle werkenden. 

Begin 2022 wordt met partijen in de regio gekeken 
naar een aantal bestuurlijke scenario’s over de 
wenselijke regionale organisatorische structuur. 
Ongeacht de gekozen bestuurlijke organisatorische 
structuur, is er in gemeente Haarlem blijvend 
capaciteit nodig om de vernieuwde uitvoerings-
structuur in de regio aan te sturen en te faciliteren. 
Cofinanciering vanuit gemeenten en UWV en 
eventuele andere partijen ligt voor de hand.

Maatschappelijk effect
Zorgen voor een arbeidsmarkt waar passend werk 
voor iedereen haalbaar is, ook voor de mensen voor 
wie dit niet vanzelf gaat. 
• het voorkomen van werkloosheid en het onder-

steunen van zoveel mogelijk kwetsbare werkzoe-
kenden ondersteunen bij het vinden en behouden 
van betaald werk

• een gunstig vestigingsklimaat voor ondernemers 
door de beschikbaarheid van voldoende passend 
geschoolde medewerkers

Hoofddoelstelling 
Financiële en organisatorische borging van de 
ontwikkelde regionale samenwerkingsstructuur 
vanaf 2022.
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1 De arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond omvat de 
gemeenten Haarlem, Zandvoort, Heemstede, Bloemendaal, Velsen, 
Beverwijk en Heemskerk.

2 STAP staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie en is een belangrijk 
instrument in het Levenslang Ontwikkelen (LLO) van werkenden. 
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Wat is de rol van de gemeente?

Vanuit de wet Structuur uitvoeringsorganisatie werk 
en inkomen (SUWI) is Haarlem als centrumge-
meente verantwoordelijk voor de regionale samen-
werking in de arbeidsmarktregio. Deze rol borgen 
wij door:
• Het initiëren, faciliteren en voorzitten van verschil-

lende ambtelijke, bestuurlijk en publiek-private 
overleggen 

• Het zorgen voor voldoende ambtelijke capaciteit 
om hieraan invulling te geven. 

Dat samenwerking op het thema arbeidsmarkt op 
regionaal en bovenregionaal niveau noodzakelijk is, 
is nog eens bevestigd door de coronacrisis. Vooral in 
de laatste twee jaar zien we een intensivering van 
de regionale samenwerking en daarmee een 
grotere rol voor Haarlem als centrumgemeente. 

Wat gebeurt nu al

In september 2020 is er een corona-herstelpakket 
toegekend om de economie te ondersteunen. Door 
een aantrekkende economie en arbeidsmarkt 
krapte in veel sectoren, is een deel van het toege-
kende budget niet noodzakelijk voor de (werkende) 
doelgroepen en het type dienstverlening dat bij de 
lancering van de corona-herstelpakket in septem-
ber 2020 voor ogen lag. Voor andere groepen 
blijven de uitdagingen in de regio wel degelijk fors, 
het voorstel is om de beschikbare middelen vooral 
voor deze groepen in te zetten. Eind 2021 en begin 
2022 wordt daarom voorgesorteerd op het vol-
gende:
1.  De kern van de dienstverlening voor werkenden, 

werkzoekenden en werkgevers in de regio wordt 
teruggebracht naar twee loketten: het Regionaal 
werkcentrum (werktitel) en het WSP. Deze funge-
ren als front-office en op basis van inzet wordt 
verbinding gemaakt met de juiste 
financieringsbron

2.  De verantwoordelijkheid voor de re-integratie 
van niet-werkenden die extra ondersteuning 
nodig hebben blijft bij gemeenten en UWV. UWV 
en de door de gemeente ingeschakelde re-inte-
gratiepartners zorgen voor bemiddelbare 
kandidaten voor het WSP. 

Daarnaast is er een eenvoudiger en meer uniforme 
aansturing in de regio nodig. 
•  De hele arbeidsmarktregio wordt ondersteund 

door een klein projectbureau van waaruit wordt 

gecoördineerd, gemonitord, gecommuniceerd. 
Ook worden vanuit hier naar behoefte projectlei-
ding ingekocht en regionale subsidieaanvragen 
gedaan. 

Nader uit te werken/bepalen: Omdat het project-
bureau wordt ingezet op de volle breedte van de 
dienstverlening in de arbeidsmarktregio is het 
belangrijk zorgvuldig te kijken naar de aansturing 
van dit projectbureau. Een vorm waarbij de cen-
trumgemeente dit doet in samenwerking met UWV 
en andere publiek-private partijen in de regio is 
daarin een van de mogelijkheden.

Wat moet er nog gebeuren (handelper-
spectief, scenario’s)

Elke arbeidsmarktregio ontvangt jaarlijks een 
budget ter versterking van de arbeidsmarktregio. 
Deze regeling loopt tot en met 2023. Tussen 2020 en 
2022 zijn daarnaast nog andere regionale middelen 
toegekend, voornamelijk in het kader van crisis-
dienstverlening (eindigt eind 2022). Samenwerking 
met partners was een voorwaarde voor de beste-
ding van de regionale budgetten. De coronacrisis 
heeft hiermee de tendens naar regionale 
financiering versterkt. De verwachting is dat deze 
trend doorzet in de komende jaren. Er is nog onze-
kerheid over vervolgfinanciering vanuit het Rijk. Om 
toekomstbestendig te zijn, kunnen 
de ontvangen regionale (crisis)middelen in een 
bestemmingsreserve worden geborgd. Dit is een 
keuze die samen met de andere gemeenten en 
samenwerkingspartners in de regio gemaakt moet 
worden, maar die wel vraagt om een visie vanuit 
Haarlem als centrumgemeente.

Begin 2022 wordt met partijen in de regio gekeken 
naar een aantal bestuurlijke scenario’s over de 
wenselijke organisatorische structuur. Ongeacht de 
gekozen bestuurlijke organisatorische structuur, is er 
in gemeente Haarlem blijvend capaciteit nodig om 
de vernieuwde uitvoeringsstructuur in de regio aan 
te sturen en te faciliteren. Cofinanciering vanuit 
gemeenten en UWV en eventuele andere partijen 
ligt voor de hand.
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Consequenties

Vanaf 2023 is er dekking nodig voor:

Uitvoeringsorganisaties Regionaal werkcentrum 
(werktitel) en Werkgevers Service Punt (WSP):
Inschatting is dat € 150.000 structureel nodig is voor 
een coördinator Regionaal werkcentrum en een 
ondersteuner voor het WSP.

Projectbureau
Inschatting is € 400.000 euro per jaar voor het 
continueren van een klein projectbureau.

Structureel
Er is € 550.000 nodig om de nieuwe regionale 
uitvoeringsstructuur aan te sturen en te faciliteren. 
Voor de periode tot en met 2023 is nog deels finan-

ciering beschikbaar vanuit de middelen voor de 
coördinatie Regionaal Mobiliteitsteam en vanuit de 
middelen ter versterking van de arbeidsmarktregio. 
De hoogte van het bedrag dat aanvullend nodig is, 
is afhankelijk van de hoogte van de nog aan te 
maken bestemmingsreserve bij de jaarrekening 2021 
en afspraken die met UWV en eventuele andere 
partijen kunnen worden gemaakt in het kader van 
cofinanciering.

Voor de lange termijn is een diepgaander onder-
zoek nodig. In sommige andere arbeidsmarktregio’s 
wordt er een bedrag tussen de €1 en € 3 euro per 
inwoner door gemeenten toegekend. Daarnaast kan 
het projectbureau ook zorgen voor aanvullend 
innovatiekapitaal door subsidieaanvragen of kan 
met partijen in de regio een passende financiering 
worden afgesproken.

Meer informatie

Kaderstellende nota’s 
•  Regionale doe agenda voor de arbeidsmarkt 2020-2022
•  Convenant Regionaal Werkbedrijf 2021-2024
•  Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Mobiliteitsteam
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SD09 Armoede en Schulden

Wat is het kernvraagstuk?

De integrale beleidsvisie Armoede en Schulden ‘In 
Haarlem meer kans voor financieel kwetsbaren’ is 
voor de gemeente de basis om in de periode 2021-
2024 invulling te geven aan het voorkomen en 
bestrijden van armoede, geldzorgen en schulden. Er 
is voldoende budget beschikbaar gesteld om het 
huidige beleid uit te voeren. Het streven naar een 
optimaal bereik van minima, bijvoorbeeld door het 
gericht aanschrijven van minima die (nog) géén 
gebruik maken van de regelingen, vraagt om 
structurele aanvullende middelen.

Toelichting

Haarlem heeft goed zicht op inwoners met een laag 
inkomen. Er wordt gestreefd naar optimaal gebruik 
van de bestaande regelingen, zeker daar waar het 
gaat om gezinnen met kinderen. Bij het invulling 
geven aan het voorkomen en bestrijden van 
armoede, geldzorgen en schulden is de aanpak van 
kinderarmoede één van de speerpunten. Om de 
stress van schulden weg te nemen wordt daarnaast 
ingezet op snel en efficiënt schuldregelen. Veel van 
de dienstverlening met erbij horende instrumenten 
is al vanaf 2016 beschikbaar en de netwerkpartners 
in de stad zijn goed op de hoogte van de mogelijk-
heden. 

In het voorkomen en tegengaan van geldzorgen en 
schulden zijn er veel ontwikkelingen. In samenwer-
king met de Sociaal Wijkteams wordt ingezet op 
preventie en vroegsignalering van betalingsachter-
standen van de vaste lasten (zorgverzekering, water, 
energie en huur). Daarnaast werken de budget-
coaches en consulenten Schulddienstverlening met 
behulp van systeemverbeteringen aan het snel en 
efficiënt schuldenregelen van particulieren én 
ondernemers. 
Verlost zijn van de schuldendruk (schuldenzorgvrij) is 
belangrijk net als goede begeleiding en nazorg 
wanneer inwoners weer schuldenvrij zijn. 

Uitgangspunten in de uitvoering zijn: inwoners staan 
centraal, we leveren maatwerk en inwoners krijgen 
snel passende ondersteuning. De gemeente 
gebruikt hierbij de kansencirkel Grip op geld. Deze 
kansencirkel bestaat uit zes elementen en met deze 

elementen bieden we financieel kwetsbare Haar-
lemmers meer kans op bestaanszekerheid1. Ook zet 
de gemeente in op verbetering van wet- en regel-
geving.

Waar hebben we tot nu toe naartoe 
gewerkt

De verandering die gemeente Haarlem tot stand wil 
brengen, is dat financieel kwetsbare Haarlemmers 
meer kansen op bestaanszekerheid hebben, zodat 
zij volwaardig kunnen deelnemen aan de Haar-
lemse samenleving. Het onderstaande overzicht 
toont de maatschappelijke effecten van het beleid 
en de uitvoering:
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1 Integrale beleidsvisie Armoede en schulden ‘In Haarlem meer kans voor 
financieel kwetsbaren’, 2021-2024 2020/935630

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20200935630-2-Bijlage-1-Beleidsvisie-In-Haarlem-meer-kans-voor-financieel-kwetsbaren-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20200935630-2-Bijlage-1-Beleidsvisie-In-Haarlem-meer-kans-voor-financieel-kwetsbaren-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/26-november/19:30
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Bestaanszekerheid financieel kwetsbare inwoners

Dienstverlening minima Dienstverlening schulden

Meedoen 

8.  Inwoners met een laag inkomen  
en/of geldzorgen doen mee

Stress en zorg wegnemen

9.  Inwoners met geldzorgen of schulden zijn snel 
schuldenzorgvrij

Rondkomen

9.  Inwoners met laag inkomen zijn 
geldzorgenvrij

8.  (a) Kinderen uit minimagezinnen 
groeien op zonder geldzorgen

Schuldenvrij

10.   Inwoners die problematische schulden hadden, 
zijn schuldenvrij

Geen nieuwe schulden

11.   Inwoners met een schone lei maken geen nieuwe 
problematische schulden

Brede preventie

Vroegtijdige signalering

6.  Betalingsachterstanden bij inwoners worden zo snel mogelijk ontdekt

Jongeren financieel bewust

5.  Kinderen (10 tot 23) zijn financieel bewust

Dienstverlening op maat

3. Inwoners met geldzorgen en/of een laag inkomen worden tijdig geholpen

4. Inwoners met geldzorgen en/of een laag inkomen ontvangen kwalitatief goede dienstverlening

Bekendheid en gebruik maatregelen

1.  Inwoners met geldzorgen en/of een laag inkomen zijn bekend met de ondersteuning en regelingen 
die we kunnen bieden

2.  Inwoners met geldzorgen en/of een laag inkomen maken gebruik van onze ondersteuning en regelingen
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Hoofddoelstelling
De hoofddoelstelling is het optimaal bereiken van 
financieel kwetsbare inwoners met alle beschikbare 
regelingen. Kinderen moeten kunnen opgroeien 
zonder geldzorgen. Inwoners met schulden, ook 
ondernemers, moeten snel en efficiënt schulden-
zorgvrij zijn zodat zij weer kunnen meedoen in de 
maatschappij. Hiertoe is structurele budget beschik-
baar gesteld in de Programmabegroting 2022. 

Wat is de rol van de gemeente?

De gemeente heeft een wettelijke taak in de vroeg-
signalering van schulden. Budgetcoaches en de 
sociaal wijkteams van de gemeente worden hier 
actief op ingezet. Het voorkomen en bestrijden van 
armoede en schulden doet de gemeente niet alleen. 
Vanaf 2016 is er intensieve samenwerking op ver-
schillende terreinen met de partners in de stad. Zo 
organiseert Haarlem informatie- en netwerkbijeen-
komsten om professionals en vrijwilligers te infor-
meren over het belang van preventie van schulden 
en de ondersteuning de gemeente hierbij biedt.

Wat gebeurt er nu al?

• Uitvoering geven aan het bestaande beleid, zoals 
de regelingen voor inwoners met een laag inko-
men en inzet van preventie en nazorg.

• Het vroeg signaleren van schulden en actief en 
ongevraagd (‘outreachend’) afgaan op inwoners 
met achterstanden in betalingen. Op basis van 
lokale convenant-afspraken met de woningbouw-
corporaties zijn er gezamenlijke inspanningen om 
huisuitzetting te voorkomen.

• Gemeentelijke taken in Kindertoeslagaffaire. 
Naast de landelijke hersteloperatie vanuit de 
Belastingdienst biedt de gemeente aanvullende 
ondersteuning. In Haarlem zijn er meer dan 375 
gedupeerde ouders. Een speciaal team onder-
houdt contact met hen en biedt waar nodig en 
wenselijk aanvullende hulp bij vragen en proble-
men rond het inkomen, gezinssituatie, schulden, 
gezondheid of opvoeding van de kinderen. We 
zorgen voor kwijtschelding van gemeentelijke 
vorderingen op het moment dat ouders door de 
Belastingdienst erkend zijn als gedupeerden. 
Ouders kunnen zich tot en met 2023 melden als 
gedupeerden bij de Belastingdienst. De gemeen-
telijke ondersteuning zal daarvoor dus ook door-
lopen. 

• Aanvullende dienstverlening voor ondernemers. 
De gevolgen van de coronacrisis trekken een 
zware wissel onder ondernemers en zzp’ers. Veel 
ondernemers hebben te maken gehad met 
drastische afname van inkomsten, terwijl de vaste 
lasten zakelijk en privé doorliepen. Na een periode 
van de steunmaatregelen van het Rijk en de 
mogelijkheden om belastingbetaling uit te stellen, 
kregen/krijgen een aantal ondernemers te maken 
met forse (terug)betalingsverplichtingen. De 
gemeente spant zich in om deze Haarlemmers 
zowel op korte als langere termijn te ondersteu-
nen. 

• Regie op beschermingsbewind. Er zijn conve-
nant-afspraken met 35 bewindvoerderskantoren 
om na instroom de door- en uitstroom van 
inwoners onder schuldenbewind te bevorderen. 
Door intensieve samenwerking zijn deze inwoners 
sneller verlost van hun schuldenstress en waar 
mogelijk eerder in staat hun financiën weer zelf 
te beheren. Hierdoor is meer grip te houden op 
de bijzondere bijstand kosten voor bewindvoe-
ring.

Wat moet er nog gebeuren?

• Uitvoeren acties uit de beleidsvisie 2021-2024. De 
concrete acties zijn veelal meerjarig en worden 
uitgevoerd met een strakke tijdlijn.

• Voorkomen en bestrijden kinderarmoede. Kinder-
armoede is één van de speerpunten en vraagt om 
een integrale en meerjarige aanpak binnen en 
vanuit het gehele sociaal domein.

• Gebiedsverbindend werken. De gemeente intensi-
veert de verbinding en de samenwerking met de 
gebiedsmanagers en de wijken in Haarlem. De 
gemeente brengt in kaart wat passende acties zijn 
gericht op deze gebieden. De organisatie legt de 
verbinding met de wijken waar kinderarmoede is.

• Snel en efficiënt schulden regelen. De ingeslagen 
weg om inwoners snel ondersteuning te bieden 
die de stress van schulden wegneemt wordt 
doorgezet. De gemeente start met het implemen-
teren van het Kwaliteitskader Schulddienstverle-
ning van de branchevereniging NVVK. 

• Optimaliseren van sturing en monitoring. Het 
verder ontwikkelen van het dashboard van indica-
toren op basis waarvan passende sturing, monito-
ring, evaluatie en advies voor aanpassingen 
gerealiseerd kan worden.

• Verdere digitalisering van werkprocessen. Met 
name in de werkprocessen van te minimaregelin-
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gen is nog veel winst te behalen door verdere 
digitalisering. 

• Gericht aanschrijven van HaarlemPashouders. Er 
is een wens om inwoners met een laag inkomen 
gericht aanschrijven over regelingen waar ze nog 
geen gebruik van maken, zoals de Individuele 
inkomenstoeslag (IIT) voor langdurige minima en 
de onvermijdbare schoolkostenregeling.

Wat zijn de consequenties? 

Er is voldoende budget opgenomen in de begroting 
om het huidige beleid uit te voeren. Het streven naar 
optimaal bereik van minima, bijvoorbeeld door het 
gericht aanschrijven van minima die geen gebruik 
maken van de regelingen, vraagt wel om aanvul-
lende structurele middelen. Indicatief is hiervoor op 
jaarbasis € 800.000 nodig. 

Door het open einde karakter van de minimarege-
lingen en bijzondere bijstand is de begroting gevoe-
lig voor een stijging in de grootte van de doelgroep. 
Dit risico wordt continu meegenomen en herijkt in 

de risicoparagraaf en jaarrekening. De reserve 
minimagelden zorgt dat eventuele onderbestedin-
gen van minimagelden beschikbaar blijven voor de 
doelgroep.

Overig
De coronacrisis heeft zowel op de korte als langere 
termijn gevolgen voor Haarlemmers en voor de 
lokale economie. Na het aflopen van de meeste 
landelijke steunmaatregelen per 1-10-2021 ligt het in 
de lijn der verwachtingen dat het aantal bijstands-
aanvragen zal toenemen en dat betekent direct 
meer mensen in de doelgroep voor de HaarlemPas. 
Zzp’ers, jongeren, parttimers en/of flexwerkers 
komen mogelijk in beeld als nieuwe minima. Een 
(groot) deel van deze mensen zal voor het eerst te 
maken hebben met financiële problemen en doet 
mogelijk een beroep op schulddienstverlening. Het 
aantal aanvragen minimaregelingen en schuld-
dienstverlening stijgt hierdoor. Op termijn levert dit 
mogelijk een tekort in het budget en een 
capaciteits probleem op.

Meer informatie

Kaderstellende beleidsnota’s 
•  Integrale beleidsvisie Armoede en schulden ‘In Haarlem meer kans voor financieel kwetsbaren’, 2021-2024 

2020/935630

Relevant naslagwerk 
•  Platform 31 Fact sheet Armoede & Schulden 2019
•  BS&F de maatschappelijke kosten-baten analyse van de gemeentepolis
•  BKR Schuldenmonitor 2020
•  Divosa Handreiking Kinderarmoede 
•  Nationale Ombudsman Vervolgonderzoek 2018 over toegang tot gemeentelijke schuldhulp
•  Nationale Ombudsman Knelpunten analyse corona steunmaatregelen ondernemers en zzp’ers

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/26-november/19:30
https://www.platform31.nl/publicaties/factsheet-armoede-en-schulden-2019
https://www.divosa.nl/nieuws/minder-schulden-en-betere-gezondheid-door-gemeentepolis
https://www.bkr.nl/zakelijk/nieuws/2020/10/bkr-schulden-monitor/
https://www.divosa.nl/nieuws/handreiking-omgaan-met-kinderarmoede-het-sociaal-domein-gelanceerd
https://www.nationaleombudsman.nl/onderzoeken/2018070-vervolgonderzoek-naar-de-toegang-tot-de-gemeentelijke-schuldhulpverlening
https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/bijlage/Knelpuntenanalyse%20steunpakket%20ondernemers_0.pdf
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SD10 Wonen en Zorg

Woonopgave ouderen en kwetsbaren met 
GGZ/LVB achtergrond

Wat is het kernvraagstuk

Het aantal mensen dat een beroep doet op de Wet 
maatschappelijke ondersteuning stijgt. Hier liggen 
onder meer demografische oorzaken aan ten 
grondslag. De belangrijkste daarvan is “dubbele 
vergrijzing”: meer mensen worden steeds ouder. 
Landelijk wordt een verdubbeling van het aantal 
80plussers verwacht. Daarnaast merken we de 
concrete gevolgen van het landelijk beleid dat al 
een aantal jaar geleden is ingezet. Als gevolg van de 
afschaffing van de lichtere zorgzwaartepakketen is 
de groep ouderen die in een verzorgings- of ver-
pleeghuis woont kleiner geworden. De zorginstellin-
gen zien echter voor de komende jaren een groei-
ende behoefte aan intramurale woonvormen 
waarbij intensieve zorg geleverd kan worden, en 
een aantal verzorgings- en verpleeginstellingen zijn 
aan vervanging toe. 

Een groot deel van de groeiende groep ouderen zal 
echter zelfstandig blijven wonen en zorg aan huis 
ontvangen. Voor deze groep zijn er in Haarlem 
onvoldoende passende woningen. Er is hier directe 
samenhang met de recente kostenstijgingen in de 
Wmo. Er is een dringend behoefte aan woonvormen 
die geschikt zijn om op hoge leeftijd veilig en zelf-
standig te kunnen wonen. Nodig zijn woonvormen 
die bijdragen aan het voorkomen van sociaal 
isolement, eenzaamheid en samenredzaamheid 
mogelijk maakt en daarbij bijdragen aan kwaliteit 
van leven. 

De opgave van voldoende woningen voor ouderen 
is onlosmakelijk verbonden aan de bredere opgave 
om voor alle kwetsbare groepen in Haarlem pas-
sende woonplekken met voldoende zorg en onder-
steuning te bieden. Juist een grotere integrale 
sturing op woonplekken voor alle aandachtgroepen 
versterkt de samenhang qua woonvraagstukken en 
op- en afschaal mogelijkheden in het bieden van 
passende en betaalbare zorg en steun. Met Gewoon 
in de Wijk maakt Haarlem van de kant al een 
beweging die daarvoor nodig is. Van belang is nu 
dat er aansluitend op deze beweging ook resultaten 
bereikt gaan worden door het realiseren van 

passende woonvormen en aansluiting van flexibele 
(verpleeg)zorg vanuit Wet Langdurige zorg.

Wat gebeurt er nu al

Landelijke ontwikkelingen 
Brancheverenigingen van zorgorganisaties en 
woningcorporaties, de ministeries van BZK en VWS 
hebben de handen ineen geslagen om te komen tot 
fors meer woningen realiseren voor ouderen. Het 
doel is om in de komende 5 jaar zowel extra wonin-
gen voor ouderen als extra verpleegzorgplekken te 
creëren. In het bestuurlijk akkoord is afgesproken 
dat alle gemeenten medio 2021 een Woonzorgvisie 
2021 geformuleerd hebben waarin staat hoe zij met 
zorgorganisaties en corporaties werken aan vol-
doende woningen voor ouderen en de benodigde 
voorzieningen creëren. 

Haarlem
Ook in Haarlem is de ambitie om tot meer woningen 
voor ouderen te komen. De Woonvisie en de daar-
aan gekoppelde Uitvoeringsagenda gaat uitgebreid 
en concreet in op de situatie en de ambities in 
Haarlem. Dit kan dan ook beschouwd worden als de 
Woonzorg-visie van Haarlem. Onderdeel van de uit-
voeringsagenda van de Woonvisie is de totstandko-
ming van een stadsdeal ouderenhuisvesting met 
zorgorganisaties, woningcorporaties, gemeente en 
eventueel welzijnsorganisaties, projectontwikke-
laars, en huurdersorganisaties afspraken worden 
gemaakt over de opgave ouderenhuisvesting en de 
realisatie daarvan de komende jaren. Afspraken 
over de manier waarop de doelen worden behaald 
over nieuwbouw in verschillende segmenten die 
aantrekkelijk is voor ouderen ( gelijkvloers, geclus-
terd), het realiseren van tussen- en beschutte 
woonvormen met flexibele zorgzwaarte en welke 
ruimtes hiervoor beschikbaar komen in bestaande 
gebouwen, in gebieden of gebouwen waar 
sloop-nieuwbouw gaat plaatsvinden en in de 
ontwikkelzones. De verwachting is dat de stadsdeal 
nog voor de bestuurswisseling tot stand zal komen. 
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Wat moet er nog gebeuren (handelings-
perspectief en keuzes)

De visie om wat er op gebied van Wonen en Zorg 
voor ouderen moet gebeuren is er, afspraken met 
de meest relevante partijen zijn in voorbereiding. De 
bestuurlijke keuze ligt in de mate van urgentie die 

aan deze opgave wordt toegekend. Samenwerking 
met corporaties, zorgkantoor, projectontwikkelaars 
en zorgaanbieders gaat niet vanzelf. Een Investering 
van ambtelijke capaciteit en bestuurlijk tijd is daar-
voor nodig. 

Meer informatie: 

Kaderstellende beleidsnota’s 
•  Woonvisie Haarlem 2021-2025 Doorbouwen aan een duurzaam (t)huis 2021-2025

Overig:
•  Home | Wonen en zorg op de kaart | Wonen en Zorg op de Kaart
Ouderenzorg in Kennemerland (argumentenfabriek.nl)
Bestuursakkoord 
Oud en Zelfstandig in 2030 – Advies van Commissie Toekomst thuiswonende ouderen

https://www.haarlem.nl/bestandsopslag/bestanden/Nieuws/2020/Concept-woonvisie_Haarlem_en_uitvoeringsagenda_2021-2025__web-versie.pdf
https://wonenenzorgopdekaart.nl
https://www.argumentenfabriek.nl/media/3307/kennemerouderenzorg.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/publicaties/2021/06/02/afspraken-bestuurlijk-overleg-wonen-voor-ouderen-tussen-aedes-actiz-vng-taskforce-wonen-en-zorg-zn-ministerie-bzk-en-vws-8-april-2021
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/06/30/oud-en-zelfstandig-in-2030-aangepast-reisadvies
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SD Bijlage

Gewoon in de Wijk

De gemeente Haarlem wil dat alle inwoners zich 
prettig voelen, redzaam zijn en kunnen meedoen in 
de samenleving. Maar soms lukt dat (even) niet 
meer. Gewoon in de wijk is een aanpak die ervoor 
zorgt dat mensen die dit niet zelf kunnen organise-
ren redzaam kunnen zijn en mee kunnen doen in de 
samenleving door het bieden van ondersteuning en 
activiteiten in de eigen leefomgeving. De aanpak 
start met een aanbestedingsprocedure waarbij de 
gemeente in gesprek met zorg- en welzijnsaanbie-
ders tot een opdracht met bijbehorende samenwer-
kingsafspraken komt. Hiermee wil het college 
wijkgericht invulling geven aan de in de Wet maat-
schappelijke ondersteuning gestelde taken. Het 
betreft ondersteuning die op dit moment binnen de 
Sociale Basis, door het Sociaal Wijkteam en via 
maatwerkvoorzieningen Begeleiding wordt gebo-
den.

Met Gewoon in de Wijk geeft de gemeente een 
andere invulling aan de samenwerkingsafspraken 
met partners in de stad en wordt een belangrijke 
stap gezet naar het beheersbaar maken van de kos-
ten in het sociaal domein. Kern van deze stelselwijzi-
ging is dat gewerkt wordt met één integrale 
opdracht, een samenwerkingsverband van een 
beperkt aantal strategische partners, een taakge-
richte bekostiging (lumpsum) en een overeenkomst 

voor 8,5 jaar. Dit wordt gerealiseerd door middel 
van een dialooggerichte aanbestedingsprocedure. 
Het budget voor de opdracht is ruim € 30 miljoen op 
jaarbasis; hierin is een taakstelling van een kleine 
€ 2 miljoen op de Wmo verwerkt.

Volgens de huidige planning (najaar 2021) wordt in 
april 2022 bekend welk samenwerkingsverband de 
opdracht voor Gewoon in de Wijk gegund krijgt. 
Omdat de huidige contracten en subsidierelaties 
verlengd zijn tot 1 januari 2023 heeft het samenwer-
kingsverband tot die datum de tijd om de nieuwe 
werkwijze te implementeren en afspraken te maken 
met partijen die zij daarbij nodig heeft. Verwacht 
mag worden dat dit een grote impact heeft voor 
inwoners en organisaties in de stad.

De implementatie van Gewoon in de Wijk wordt 
tijdig en zorgvuldig voorbereid, maar het is een 
complexe operatie die ongetwijfeld onrust zal 
veroorzaken en waar niet alles in één keer goed zal 
gaan. Ook na 1 januari 2023 zal nog niet alles direct 
lopen zoals beoogd. Het is daarom belangrijk dat de 
gemeente en het samenwerkingsverband direct na 
gunning als strategische partners samenwerken en 
dat de wethouder, het college en de raad op de 
hoogte worden gehouden van de voortgang, en 
waar nodig kunnen interveniëren om een soepele 
overgang naar het nieuwe stelsel mogelijk te maken.
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FD00  Majeure overwegingen fysiek 
domein

Wat is het kernvraagstuk?

Haarlem groeit en past zich aan. In de Omgevingsvisie Haarlem 2045, vastge-
steld in december 2021, staan de opgaven die deze transitieperiode meebrengt. 
Het realiseren van de visie is een zaak van de langere termijn, maar in de 
komende collegeperiode kunnen al veel concrete stappen gezet worden in de 
opgaven die cruciaal zijn om als stad met oog op de lange termijn door te ont-
wikkelen met behoud van kwaliteit en niet in te leveren op de gestelde ambities.

Toelichting

Om ook in de toekomst een aantrekkelijke stad te blijven, is regie voeren op de 
ontwikkeling van de stad belangrijker dan ooit. Daartoe is met de Omgevingsvisie 
Haarlem 2045 een hoofdlijn vastgesteld die richting geeft aan de ontwikkeling 
van de stad tot 2045. De visie benoemt de zes grote opgaven voor de stad en 
maakt zes strategische keuzes die integraal bijdragen aan deze grote opgaven. 
De strategische keuzes zijn:
•  Mobiliteitstransitie
•  Mengen & Verdichten
•  Buurtgericht ontwikkelen
•  Vergroenen & Vernatten
•  Bevorderen gezonde leefomgeving
•  Ruimte voor de Energietransitie

Het is een ambitieuze stip op de horizon. Om op basis van deze visie en de daarin 
gemaakte keuzes voortvarend aan de slag te gaan geven we bij ‘Wat moet er 
nog gebeuren? / Welke scenario’s en handelingsperspectieven c.q. keuzes zijn 
er?’ keuzes mee die bestuurlijke prioriteit verdienen.
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Fysiek domein
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Waar hebben we tot nu toe naar toe gewerkt?

Maatschappelijk effect
Een leefomgeving die door de inwoners van Haarlem als aantrekkelijk wordt 
ervaren.

Hoofddoelstelling
Een duurzame, veilige en gezonde fysieke leefomgeving nu en in de toekomst

Wat is de rol van de gemeente?

De gemeente heeft veel verschillende rollen in deze opgaven, van regie tot 
facilitator tot uitvoering.

Wat gebeurt er nu al?

In de afgelopen jaren zijn al veel projecten afgerond en gestart en is beleid 
ontwikkeld waarmee wordt bijgedragen aan de visie en de opgaven. Goede 
voorbeelden hiervan zijn het realiseren van woningen in de ontwikkelzones, het 
toevoegen van arbeidsplaatsen in de Waarderpolder, het vergroten van het 
voorzieningenaanbod en het uitbreiding van het cultureel aanbod door onder 
andere de uitbreiding van de Koepel. 

Wat moet er nog gebeuren? 
Welke scenario’s en handelingsperspectieven c.q. keuzes zijn er?

1. Mobiliteit

Snelheid maken met de mobiliteitstransitie is noodzakelijk om (vrijwel) alle 
andere opgaven mogelijk te maken.

Om de groei van de stad aan te kunnen is gekozen voor een mobiliteitstransitie 
waarbij de rol van de auto afneemt en die van fietsen en OV toeneemt. De mobili-
teitstransitie is noodzakelijk om alle andere vijf de strategische keuzes mogelijk te 
maken en de stad ook op termijn bereikbaar te houden. De mobiliteitstransitie 
vormt daarom de basis voor andere ontwikkelingen in de komende jaren. Deze 
mobiliteitstransitie is beschreven in het afgelopen jaar vastgestelde mobiliteitsbe-
leid.

Door in de komende bestuursperiode te starten met de mobiliteitstransitie door 
concrete maateregelen te nemen betekent ook dat op termijn ook tot (veel) 
hogere kosten en vaak pijnlijkere maatregelen voorkomen kunnen worden. 

Keuze:
Werkzaamheden voor beheer en onderhoud van de omgeving worden toekomst-
bestendig uitgevoerd: klimaatadaptief, georiënteerd op actieve mobiliteit, 
gezondheid- en natuurinclusief. Hiermee worden hogere kosten op langere 
termijn voorkomen. 
(Nadere toelichting in HLM FD06.)
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Op deze wijze werken betekent dat het aantal parkeerplaatsen zal afnemen, 
terwijl de combinatie van fiets, OV en deelmobiliteit als alternatief nog niet 
volledig ‘af’ is. Alleen door deze tijdelijke situatie als ‘transitiepijn’ te accepteren, 
kunnen we de overgang naar een toekomstbestendig mobiliteitssysteem maken. 
Hierbij kunnen we ter plaatse natuurlijk wel direct de fietsinfrastructuur en 
stallingsplaatsen goed inpassen. Door in te zetten op het alternatief voor de auto 
kunnen stappen worden gezet in de nieuwe bestuursperiode en kan voorkomen 
worden dat op de ambities moet ingeboet.

Keuze:
De knooppuntontwikkelingen (Haarlem Station, Oostpoort, Nieuw Zuid) met 
voorzieningen voor ketenmobiliteit, het versterken van regionale OV- en fiets-
netwerken en het versterken van het 10-minuten-netwerk (stedelijke fiets- en 
wandelnetwerk) snel mogelijk maken door eigen gemeentelijke inzet, samenwer-
king en lobby en belangenbehartiging (bijvoorbeeld via het programma Bereik-
bare Steden). Hiermee blijft de stad bereikbaar.
 

Totaal inversteringen bovenwijkse infra 150,4
Ten laste van de reserve Bovenwijks (GebiedsOntw) 20,3

Ten laste van Algemene Middelen 130,1 
Benodigde investeringsruimte voor groei van de stad 

komenede 3 bestuursperioden
Deze bestuursperiode 43,4 investering

In de nota bovenwijkse voorzieningen (zie 2021 0086978 bijlage Nota bovenwijkse 
netwerkvoorzieningen 2021, blz 42,43 vastgesteld GR 22 april 2021) zijn de inves-
teringen aangegeven die nodig zijn om de mobiliteitsgroei te accommoderen. 
Deze investeringen bedragen € 150 mln. waarvan € 20 mln. als bijdrage vanuit 
de ontwikkelaars wordt betaald. Het restant van € 130 mln. komt ten laste van de 
Gemeente Haarlem voor de komende 12 jaar. In deze bestuursperiode is dan 
circa 43,4 mln. nodig om de stad bereikbaar te houden en te investeren in de 
mobiliteitstransitie. Daarnaast zijn omvangrijke bijdragen vanuit het Rijk en 
Provincie noodzakelijk om de 3 mobiliteitsknooppunten te versterken (Nieuw Zuid, 
Oostpoort, Stationsplein). 

Haarlem heeft een opgave om voor betaalbare woningen te zorgen. Deze wonin-
gen worden grotendeels gerealiseerd in ontwikkelzones. Door deze groei ontstaan 
andere opgaven voor de leefbaarheid in de stad. De druk op het mobiliteitssysteem 
en de toch al schaarse ruimte wordt hoger. Daarom werkt Haarlem samen met 
acht andere middelgrote gemeenten rond Amsterdam aan een betere verdeling en 
bereikbaarheid van wonen en werken in het traject ‘Bereikbare Steden’, onderdeel 
van het rijks- en regioprogramma SBaB (Samen Bouwen aan Bereikbaarheid). Met 
het toevoegen van woningen en werkgelegenheid op en rondom de drie 
OV-knooppunten heeft Haarlem een belangrijk aandeel in de groei van de MRA. 
Elk van de negen gemeenten heeft vorig jaar een Gebiedsplan opgesteld, waarin 
projecten staan opgenomen om de volgende doelen te bereiken: 
• Het versneld aanpakken van het woningtekort; 
• Het optimaliseren van de ov-bereikbaarheid; 
• Het stimuleren van de werkgelegenheid; 
• Het verduurzamen en klimaatveranderingsbestendig maken; en 
• Het blijvend investeren in de leefbaarheid, de ontmoetingsfunctie en inclusiviteit 
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• Bereikbare Steden is een aanpak op maat, waarin wonen, werken, openbare 
ruimte en bereikbaarheid samenkomen. Momenteel wordt het Haarlemse 
Gebiedsplan Bereikbare steden geactualiseerd. 

In het gebiedsplan zijn 26 (was 25) investeringen in beeld gebracht die nodig zijn 
om te zorgen voor een evenwichtige ontwikkeling op en rondom de drie 
OV-knooppunten van Haarlem. De financiële haalbaarheid en fasering wordt 
grotendeels bepaald door bijdragen van het rijk. Daarover komt de komende 
maanden meer informatie beschikbaar. 

Ondertussen is het belangrijk dat we als stad onze cofinanciering zelf op orde 
hebben, en dat we andere partijen bewegen om mee te betalen. In het Investe-
ringsplan is reeds een cofinancieringspost opgenomen van 3 maal € 15 mln in de 
jaren 2024, 2025 en 2026. Het onrendabele deel van de projecten bedraagt in 
totaal echter nog een kleine € 300 mln. We hebben het rijk en andere partijen dus 
echt nodig om onze (boven)regionale ambities te realiseren.

Keuze:
Ophogen en doortrekken van de cofinancieringspost Bereikbare steden en 
blijven inzetten op Haarlemse lobby en belangenbehartiging. Zie ook Fact sheet 
Belangenbehartiging.

Haarlem stelt veel eisen aan woningbouw. Dit kost geld en zorgt voor een langere 
doorlooptijd, maar ook voor betere kwaliteit. Eén van de meest kostbare eisen is 
de parkeernorm die Haarlem aan woningbouw stelt; deze kost vaak meer dan 50 
duizend euro per woning. Deze kosten komen indirect voor rekening van de 
bewoners, waardoor woningen duurder worden. Tegelijkertijd zorgen al deze 
extra parkeerplaatsen voor meer auto’s in de stad, waardoor de bereikbaarheid 
en de leefbaarheid in de stad verslechtert. 

Het inzetten op dure investeringen in de auto-infrastructuur om de extra auto’s te 
faciliteren, is onwenselijk omdat hiermee ruimte en geld worden gebruikt ver-
bruikt die niet meer kunnen worden gebruikt voor andere opgaven zoals woning-
bouw, klimaatadaptatie, vergroening, energietransitie en het verbeteren van 
alternatieve mobiliteit (fiets-, wandel-, en OV-netwerken en fietsparkeren). 
Andersom geldt dat een substantieel lagere parkeernorm deze doelen juist 
éérder in beeld brengt. Daarnaast is het reguleren van parkeren in meer delen 
van de stad dan nu van belang om mogelijk te maken dat bewoners van nieuw-
bouw hun auto in de omgeving stallen, om ruimte vrij te spelen voor andere 
opgaven en om meer bewustwording creëren van het ruimtebeslag van de auto 
in de stad en zo ook bijdragen aan de mobiliteitstransitie.

Keuze: 
Een substantieel lagere parkeernorm bij woningbouw vaststellen. Hiermee wordt 
woonruimte in de stad beter betaalbaar te houden en wordt de mobiliteitstransi-
tie versneld.

Keuze:
In meer delen de stad het parkeren reguleren. Hiermee wordt de mobiliteitstran-
sitie versterkt.
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2. Werkgelegenheid

Om het aantal arbeidsplaatsen in balans te kunnen houden met het aantal 
inwoners moet werkgelegenheid worden toegevoegd in de stad. Een gebied-
stransformatie naar een intensief werkgebied in het zuidelijk deel van de 
Waarderpolder, als onderdeel van de economische corridor tussen Haarlem 
Centraal en Oostpoort is daarvoor noodzakelijk.

Complementair aan de mobiliteitstransitie is het realiseren van (kennis)intensieve 
werkgelegenheid nabij de woonomgeving, dit levert namelijk relatief minder of 
andere pendelbewegingen op. Haarlem wil werkgelegenheid realiseren passend 
bij de aanwezige beroepsbevolking en het woonprogramma moet aansluiten op 
het type werkgelegenheid dat nodig is (onderwijzers, zorgpersoneel, etc.). De 
werkfunctie moet zo goed mogelijk in balans zijn met de woonfunctie, maar blijft 
nu nog achter. In de economische visie wordt ingezet op het verbeteren van de 
woon-werkbalans. Voor ontwikkelaars levert het meer op om woningen te reali-
seren dan werkfuncties. Het aandeel werkfuncties dat bij ontwikkelingen gereali-
seerd wordt blijft mede daardoor achter. Door ruimte te maken voor meer (ken-
nis)intensieve werkgelegenheid in de Waarderpolder en bij de knooppunten 
kunnen in de ontwikkelzones sneller woningen worden gerealiseerd. Voorzienin-
gen blijven uiteraard noodzakelijk in de zones. 

Voor het zuidelijk deel van de Waarderpolder betekent dit een transformatie naar 
een ander werkmilieu, met gevolgen voor het type bedrijven dat zich er zal 
vestigen, het soort gebouwen dat er zal worden gebouwd, het mobiliteitspatroon, 
de inrichting en uitstraling van de openbare ruimte en op het ruimtelijk beleid dat 
de gemeente er zal moeten voeren.

Keuze:
Het zuidelijk deel van de Waarderpolder aanwijzen als ontwikkelzone voor 
transformatie en significante intensivering van de arbeidsplaatsendichtheid. 
Hiermee blijft de stedelijke woon-werkbalans op peil.

Werkgelegenheid 
Gebiedstransformatie zuidelijk deel Waarderpolder, naar arbeidsintensief 
werkgebied
Investering C district, MAAK terrein PM

(Nadere toelichting in HLM FD01.)

3. Wonen

Woningen die gebouwd worden leveren een bijdrage aan het principe van 
‘De ongedeelde stad’. 

Het principe van ‘De ongedeelde stad’ gaat ervan uit dat iedereen op een gelijk-
waardige manier kan wonen en leven in de stad en kan deelnemen op de 
arbeidsmarkt, in het onderwijs en aan de woningmarkt. De zes strategische 
keuzes uit de omgevingsvisie zorgen voor een gebalanceerde ontwikkeling van 
de stad die voor iedereen betaalbaar, bereikbaar, gezond en veilig is. Belangrijk 
is om betaalbare, passende woningen en aantrekkelijke gemengde woonmilieus 
te realiseren. Een goede balans tussen koopwoningen en huurwoningen is daar-
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voor van belang. Het toevoegen van koopwoningen in de stad, in het betaalbare 
en middeldure segment is gewenst.

Keuze:
Naast sturen op sociale en middeldure huur, ook sturen op toevoeging van 
betaalbare/middeldure koopwoningen, inclusief sturing op het betaalbaar 
houden van deze woningen op langere termijn. Hiermee wordt bijgedragen aan 
een ‘ongedeelde stad’.
 
WBI zones WBI OT Gemeente OT totaal Woningen
Europaweg 7,6 7,6 15,2 2.937
Zuidwest 8,2 8,2 16,4 1.472
Oostpoort 6,5 6,5 13,0 1.009
Totaal OT 44,6 5.418

Overige zones OT € 1 mln.) woningen % sociaal
Totaal OT overige zones, 
komende 12 jaar

32,8 4.340 44% 1.919

Aankomende bestuursperiode 10,9 investering

Met de keuze voor een hoog percentage sociale en middeldure huur zijn niet alle 
investeringen in de gebiedsontwikkeling verhaalbaar op de ontwikkelaars en 
ontstaat er een zogenaamde onrendabele top (OT). Uitgaande van de onrenda-
bele top in de 3 WBI-zones, zal bij een vergelijkbare ontwikkeling in de overige 
3 zones ook een onrendabele top ontstaan van € 32,8 mln. in de komende 12 jaar. 
Voor deze bestuursperiode komt dat neer op € 10,9 mln.
(Nadere toelichting in HLM FD01.)

Met de gebiedsontwikkeling ontstaan ook kansen voor de inpassing van maat-
schappelijke voorzieningen en uitbreiding van maatschappelijk voorzieningen ten 
behoeve van de nieuwe bewoners. Voor deze bestuursperiode ligt de keuze voor 
om de bibliotheek te herhuisvesten in het winkelcentrum van Schalkwijk en in de 
vrijkomende ruimte van de oude bibliotheek de uitbreiding van maatschappelijke 
voorzieningen te voorzien.

Schalkwijkcentrum Nieuwbouw Bibliotheek 4,9 investering 

Het bijbouwen van woningen blijft ook in de komende bestuursperiode een grote 
opgave. De stikstofproblematiek kan tot vertragingen, extra kosten en bijstelling 
van plannen leiden (zie HLM01). In de Ontwikkelzone Zuid-West is stikstofproble-
matiek bekend en ook elders in de stad kan zich mogelijk stikstofproblematiek 
voor gaan doen. Hier ligt autoluw ontwikkelen het meest als oplossing voor de 
hand maar ook elders compenseren kan worden onderzocht, bijvoorbeeld door 
landbouwbedrijven in het Westelijk Tuinbouwgebied uit te kopen of door mogelijk 
gebruik te maken van de provinciale stikstofbank.

Keuze:
Onderzoeken of landschapsontwikkeling uitkomst kan bieden voor de stikstof-
problematiek, zoals de realisatie van Stadsrandpark Oost en/of uitkoop van 
landbouwbedrijven in het Westelijk tuinbouwgebied. Hiermee wordt de woning-
bouwambitie ondersteund en landschappelijke kwaliteit toegevoegd. 
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onderzoek landschapsontwikkeling i.v.m. stikstof PM geen investering
strategisch aankoopbudget Westelijk tuinbouwgebied  alleen rentelasten
realisatie stadsrandpark PM investering

4. Vergroenen en Vernatten

Vergroenen en Vernatten is noodzakelijk om de stad leefbaar te houden. In de 
vastgestelde omgevingsvisie staat dat de stad in 2050 klimaatadaptief is 
ingericht zodat deze hevige regenval, ernstige hittestress en langdurige 
droogte aan kan. Deze opgave vereist significant meer groen en water 
verspreid over de hele stad en daarnaast veel technische ingrepen, bijvoor-
beeld vergrotingen en aanpassingen van het rioleringsstelsel

Nieuwbouw dient klimaatbestendig te worden uitgevoerd. Een deel van de kosten 
kan worden gedragen door de kopers, maar voor het deel sociale woningbouw 
ontstaat een onrendabele top. Bij een maximale beleidsambitie bedraagt deze 
2.500 per woning en bij een minimale ambitie 1.200 per woning.

De gemeente is verantwoordelijk voor het klimaatadaptief maken van de open-
bare ruimte. In ruim opgezette wijken zoals Meerwijk is dit al uitdagend maar in 
krappe wijken zoals de Leidsebuurt of het Rozenprieel is dit zeer complex. De 
ruimte die hiervoor nodig is, is zowel openbare ruimte als private ruimte. 

• De opgave is de stad in 2050 klimaatadaptief te hebben ingericht. De onder-
houdscyclus van de openbare ruimte bedraagt 30 à 40 jaar en de meeste 
vervangingsprojecten zijn nog niet klimaatadaptief gedaan. Er is daarmee bij 
voorbaat een achterstand tussen de 2 en 12 jaar. 

• Klimaatadaptief groot onderhoud kost meer geld, deze meerkosten zullen 
meegenomen moeten worden in de investeringsbedragen. 

• De ruimte die primair voor de auto is bedraagt momenteel 38-56% van de 
openbare ruimte afhankelijk van de wijk. Om maatregelen mogelijk te maken 
zal deze ruimte moeten verminderen.

• Nader onderzoek is nodig over de meest kosten- en ruimte-efficiënte oplossin-
gen en de meest maatschappelijk wenselijke oplossingen in verschillende 
wijken. 

• De omgevingsvisie heeft een aantal nieuwe hoofdboezemwaterverbindingen 
benoemd. Het opstellen van een uitvoeringsplan voor deze watergangen helpt 
om goed aan te sluiten bij cycli van andere werkzaamheden en het organiseren 
van de benodigde financiering.

• Voor kwetsbare functies zoals (nieuw aan te leggen) transformatieruimtes voor 
elektriciteit is het van belang dat deze beschermd worden tegen de gevolgen 
van klimaatverandering ten behoeve van o.a. de veiligheid.

Bij het vergroenen van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met de 
beleidsambities uit het groenbeleidsplan. Aanvullend op het Strategisch Plan 
Klimaataaptatie zijn extra maatregelen noodzakelijk om ook de ecologische 
waarde van het groen te versterken.
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Vergroenen en Vernatten (HLM03) en aanvullende beleidsambities Onderhoud 
Openbare ruimte
Klimaatbestendige nieuwbouw keuzen 
max beleidsambitie

2,37 IP

Klimaatbestendige nieuwbouw keuzen 
min beleidsambiti

1,14 IP

Bestrijden knelpunten wateroverlast 13,17 IP, t.l.v. rioolheffing
Bestrijden alle knelpunten hittestress 2,21 IP
mekoppelen beleid klimaatadaptatie bij 
onderhoud OR

9,77 IP, nader onderbouwen met 
onderzoek Panterra, vGRP

onderzoek, strategie, evaluatie en com-
municatie kosten

0,17 str

stimuleringsregeling 0,15 str
ambities routekaart Groenbeleidsplan PM kosten per jaar

5. Wijkgerichte aanpak van (lokale) beheer- en ontwikkelopgaven

Alle grote opgaven worden alleen gerealiseerd door een integrale aanpak en 
door goed samen te werken met de inwoners van de stad.

Op een aantal plekken in de stad krijgen de opgaven uit de omgevingsvisie vorm 
in grootschalige ontwikkelingen (zones). Maar ook de buurten waar dit niet speelt 
veranderen. Er zijn ook daar maatregelen nodig voor bijvoorbeeld de energie-
transitie en klimaatverandering. De directe leefomgeving van de Haarlemmers 
zal hierdoor ingrijpend veranderen. Nog niet iedereen is hierop voorbereid en ziet 
hier het nut van in en ook niet iedere Haarlemmer is zelfredzaam genoeg om mee 
te komen.

Het onderhoud van de openbare ruimte loopt momenteel al achter ten opzichte 
van het kwaliteitsniveau dat we er als gemeente aan stellen. Door de verschil-
lende beheer- en ontwikkelopgaven (klimaatadaptatie, energietransitie, glasve-
zel, mobiliteitstransitie, vergroening, etc.) te integreren en tegelijk op te pakken 
kan in een buurt in een keer het gewenste niveau en en de opgaven gerealiseerd 
worden. Dit betekent wel dat soms straten of infrastructuur wordt aangepakt die 
daar qua planning nog niet aan toe was, maar voorkomt dat er ingrepen na 
elkaar moeten worden gedaan. Het betekent ook dat op sommige plekken in de 
stad het kwaliteitsniveau tijdelijk verder zal dalen omdat niet elke wijk tegelijk 
opgepakt kan worden, omdat de verdeling van ruimte en financiële middelen 
over alle opgaven wordt geoptimaliseerd. 

De veranderingen bieden kansen om tegelijkertijd sociale vraagstukken zoals 
sociale veiligheid en criminaliteit op te pakken. Door een integrale wijkaanpak 
kunnen sociale en fysieke opgaven in samenhang en samen met belanghebben-
den worden opgepakt. Onderdeel daarvan is versterking van het sociaal weefsel. 
Dit betekent onder meer dat er voldoende ruimte is voor sociale basisvoorzienin-
gen die ondersteuning bieden waar nodig. Dit zorgt ervoor dat mensen zich 
prettiger voelen in hun buurt, de kwaliteit van leven toeneemt en de samenleving 
als geheel versterkt wordt. Ook ontstaan kansen buurten te vergroenen en de 
verblijfs- en ontmoetingsruimtes in de buurt te versterken. 
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Keuze:
De opgaven uit de Omgevingsvisie worden deels gerealiseerd in de openbare 
ruimte, en deels door de inwoners zelf. We onderzoeken hoe inwoners kunnen 
worden bewogen noodzakelijke maatregelen te nemen en welke ondersteuning 
daarbij behulpzaam is (zie HLM FD02). Hiermee dragen de inwoners bij aan de 
transitieopgaven voor de stad.

Keuze:
De integrale wijkaanpak die al op een aantal plekken in Haarlem succesvol is, 
wordt voortgezet (Rozenprieel) en uitgebreid over andere wijken. De basis voor 
de aanpak is een (ruimtelijke) gebiedsanalyse, waaronder de inventarisatie van 
beheer- en ontwikkelopgaven en gesignaleerde (dreigende) problematiek op 
wijkniveau zoals segregatie, gezondheidsverschillen en criminaliteit. Een tijdelijk 
lager kwaliteitsniveau van de openbare ruimte in delen van de stad is mogelijk in 
afwachting van een integrale aanpak. Hiermee wordt bijgedragen aan een 
leefbare stad.

Wijkgerichte aanpak beheer en ontwikkelopgaven
integrale wijkaanpak uitbreiden over andere wijken PM
wijkgerichte aanpak Rozenprieel voortzetten va 2023 0,12

6. Ruimte in de bodem

Door een strategie voor de ondergrond te creëren kunnen de ambities op het 
gebied van energietransitie, gezondheid, klimaatadaptatie, vergroening en 
bouw van woon- en werkruimte zo goed mogelijk blijven realiseren.

Opgaven als de energietransitie, mobiliteitstransitie en klimaatadaptatie hebben 
een bovengrondse ruimteclaim die in wijkaanpakken kan worden opgepakt, maar 
ook een claim op ruimte in de bodem en ondergrond. Aanleg van warmtenetten, 
significante uitbreidingen van het elektriciteitsnetwerk, aanleg van nieuwe 
watergangen en aanleg van glasvezel zijn hier voorbeelden van. Deze onder-
grondse ruimtevraag zal toenemen naarmate in de loop van de tijd meer gebou-
wen van het aardgas gaan, er meer elektrisch vervoer komt, het rioleringsstelsel 
uitbreidt, afval meer gescheiden wordt ingezameld en meer bomen worden 
geplant die wortelruimte behoeven. Op plekken waar hiervoor op dit moment nog 
niet voldoende ruimte is, is het nodig deze ruimte tijdig te reserveren of te creë-
ren.

Keuze:
Er wordt een strategie opgesteld om de Haarlemse bodem en ondergrond 
efficiënt te kunnen gebruiken om de opgaven te realiseren. Hiermee worden 
voorwaarden geschapen om de transities met een ruimtelijke claim te kunnen 
realiseren (zie HLM FD05).

Ruimte in de bodem
Opstellen strategie bodem en ondergrond PM inc



7. Verder versterken ontwikkelcapaciteit en -expertise

Het versterken van een ontwikkelgerichte gemeente is randvoorwaardelijk 
voor het realiseren van de Haarlemse doelstellingen in het fysiek domein.

De opgaven waar Haarlem voor staat zijn grote opgaven. Dit vraagt iets van de 
organisatie. In de afgelopen jaren is de ontwikkelcapaciteit en -expertise al 
versterkt en is al veel bereikt. Er is echter nog veel te doen en er liggen veel 
kansen. Haarlem is een aantrekkelijke stad voor ontwikkelaars en ook in regionaal 
verband wordt de potentie van Haarlem gezien en ondersteund, bijvoorbeeld met 
subsidiemogelijkheden. Een verdere versterking van de organisatie en instrumen-
ten vergroot de mogelijkheden ambities te realiseren.

Belangrijk onderdeel van de versterking van gemeente als ontwikkelgerichte 
organisatie is het voeren van actief grondbeleid. Dit zorgt voor meer strategische 
sturingsmogelijkheid en is maakt het over de gehele linie mogelijk ruimte te 
bieden aan maatschappelijke opgaven. Bij actief grondbeleid hoort echter ook 
een ander risicoprofiel.

Keuze: 
Er wordt een stedelijke strategie uitgewerkt. Dit houdt in dat een ruimtelijk-fi-
nancieel instrumentarium wordt opgesteld met onder meer actief grondbeleid, 
het gebruik van fondsen, subsidiering, investeringsstrategie, lobbystrategie en 
het verhalen van kosten. Hiermee wordt het realiseren van de opgaven uit de 
omgevingsvisie versterkt.
(Nadere toelichting zie HLM FD07.)

Keuze:
Het risicoprofiel van de gemeente wordt heroverwogen en ander risicomanage-
ment wordt hierbij onderzocht. Door een hoger risiconiveau te accepteren wordt 
de slagkracht van de organisatie vergroot 
(Nadere toelichting zie HLM FD07.)

Keuze:
Er wordt integraal gestuurd op de strategische hoofdlijn en de lange termijn. 
Keuzes en besluiten worden getoetst aan de lange termijn en het integrale 
karakter van de Omgevingsvisie. Hiermee wordt bewust gewerkt aan het bijdra-
gen aan het realiseren van de Omgevingsvisie (zie HLM07).
(Nadere toelichting zie HLM FD07.)

Keuze:
Haarlem ontwikkelt een lobbystrategie en zet in op actieve participatie in de 
regio en in Den Haag. Door de Haarlemse belangen goed te behartigen kunnen 
financieringsmogelijkheden (binnenhalen subsidies en fondsen) worden uitge-
breid. Hiermee kunnen ontwikkelingen, met name woningbouw als financiële 
aanjager van andere ambities, worden versneld of versterkt.
(Nadere toelichting zie HLM FD07.)

Verder versterken ontwikkelcapaciteit en -expertise (HLM07 Uitvoering)
capaciteit uitwerken stedelijke strategie PM str
capaciteit uitwerken lobby/subsidie strategie PM str
verstrekken ondersteuning en sturingsinstrumentarium FD PM str
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Wat zijn de consequenties?

Financieel
Voor de financiële consequenties van bovenstaande keuzes wordt verwezen naar 
het financieel kader.

Algemeen: De diverse opgaven brengen grote investeringen met zich mee over 
een lange periode. Opgaven kunnen daarnaast ook gevolgen hebben voor de 
exploitatie. Op dit moment wordt voor verscheidene opgaven (zoals de energie-
transitie en de klimaatopgave) geraamd wat het geschatte investeringsvolume is 
en wat dat zou kunnen betekenen voor de komende collegeperiode, afhankelijk 
van de keuzes die in het nieuwe coalitieprogramma worden gemaakt. De 
komende periode wordt ook voor de andere opgaven een inschatting gemaakt. 
Deze raming helpt naast de inhoudelijke overwegingen bij de te maken keuzes. 
De planning is dat dit eind dit jaar gereed is.

Overig
--

Bijlagen en meer informatie

Bijlagen:
•  HLM FD01: Mengen & Verdichten
•  HLM FD02: Buurtgericht ontwikkelen
•  HLM FD03: Vergroenen & Vernatten
•  HLM FD04: Bevorderen gezonde leefomgeving
•  HLM FD05: Ruimte voor energietransitie
•  HLM FD06: Mobiliteitstransitie
•  HLM FD07: Uitvoering

Kaderstellende beleidsnota’s
Omgevingsvisie Haarlem 2045
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FD01: Mengen en Verdichten 
(Ruimte om te wonen en te werken)

Leeswijzer

Deze fact sheet geeft nader toelichting bij de fact-
sheet ‘Majeure overwegingen fysiek domein’ en 
bevat enkele andere overwegingen binnen het 
thema Mengen en Verdichten. De fact sheet heeft 
primair betrekking op de thema’s wonen, economie, 
voorzieningen en erfgoed.

Wat is het kernvraagstuk?

In de vastgestelde omgevingsvisie staat dat Haar-
lem een ongedeelde, dynamische, inclusieve en 
gebalanceerde stad wil blijven.1 Om dit te bereiken 
moet voldoende woon- en werkruimte worden 
toegevoegd. Om in een groeiende stad de balans 
tussen wonen en werken goed te houden is de wens 
in de periode 2016-2025 per saldo minimaal 
10.000 woningen en 6.020-9.030 arbeidsplaatsen* 
toe te voegen. En in de periode 2025-2030 nog eens 
minimaal 6.000 woningen en 3.612-5.418 arbeids-
plaatsen*.2,3

Toelichting

De woningbouw wordt zoveel mogelijk geconcen-
treerd in grootschalige gebiedsontwikkelingen zoals 
de ontwikkelzones. De woningbouw moet in ver-
schillende segmenten wordt gerealiseerd en er 
moet worden vastgehouden aan minimale kwali-
teitseisen en toewijzingscriteria. 

Binnen de ontwikkelzones is het doel tenminste 
behoud van het aantal arbeidsplaatsen en op 
sommige plekken op een uitbreiding. Hier komt 
voornamelijk de verzorgende economie (voorzienin-
gen) en groeit het aantal sociaal-maatschappelijke 
voorzieningen mee (sportvelden, scholen, etc.). 

De stuwende economie (bedrijven die zich niet per 
se op de Haarlemse markt richten zoals maakindus-
trie, kantoren, etc.) komt vooral bij de knooppunten 
(Stationsplein, Oostpoort, Nieuw Zuid) en in (het 
zuidelijk deel van) de Waarderpolder. De Waarder-
polder kent momenteel als bedrijventerrein de 
hoogste arbeidsplaatsendichtheid in de MRA en 
Noord-Holland. Hier nog duizenden arbeidsplaat-

sen (dat willen zeggen ongeveer een verdubbeling 
van het huidige aantal in de Waarderpolder) aan 
toevoegen gaat niet vanzelf. Om dit te realiseren 
kan (het zuidelijk deel van) de Waarderpolder zich 
van een bedrijventerrein doorontwikkelen naar een 
intensief werkgebied. Het vraagt dat er naast 
actieve sturing in de ontwikkelzones ook actief 
gestuurd dient te worden op de transformatie van 
het zuidelijk deel van de Waarderpolder naar 
(kennis)intensieve werkfuncties. Hierdoor ontstaat er 
een economische corridor tussen Haarlem Centraal 
en Oostpoort, met ontwikkelingen als C-District, 
Koepel, Haarlemmerstroom als onderdeel daarvan. 
Met name voor hoogwaardige werkruimte in een 
kwalitatieve ruimtelijke omgeving is veel vraag, Het 
goed functioneren van de OV-knooppunten Oost-
poort en Stationsplein is een voorwaarde.

Haarlem heeft, als vijfde erfgoedstad van Neder-
land, bijzonder veel kwaliteit. De groei moet met 
aandacht voor het bestaande plaatsvinden en 
daarom wordt ingezet op het toevoegen van hoog-
waardige en aantrekkelijke nieuwe stukken stad. Dit 
zorgt voor een aangename woonomgeving maar 
ook voor een beter vestigingsklimaat voor bedrijven.

Wat hebben we hier al aan gedaan?

De afgelopen vier jaar is het fundament gelegd voor 
woningbouwontwikkeling in de ontwikkelzones:
• De visie voor de zones zijn vastgesteld en op 

verschillende plekken in de stad zijn hier projecten 
uit voortgekomen. 

• Voor Europaweg en Zuid-West zijn woningbou-
wimpulsgelden verkregen en voor Oostpoort is 
een aanvraag voor deze woningbouwimpuls 
gedaan. 

• Het uitgangspunt is 40% sociale huur, 40% middel-
duur en 20% vrij. In de ontwikkelzones aan de 
westkant van de stad is 50% sociale huur gepro-
grammeerd. In alle ontwikkelzones wordt gericht 
op het toevoegen van voldoende voorzieningen 
binnen de zone.

Op het gebied van werkgelegenheid is in de 
Economische Visie een ambitieuze koers uitgezet 
die zich richt zich op intensiveren en het beter laten 
aansluiten van Haarlemse werkgelegenheid op de 
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beroepsbevolking van Haarlem.3 De knooppunten 
en (het zuidelijk deel van) de Waarderpolder zijn 
als belangrijkste intensiveringslocaties aangewe-
zen. 

Wat moet er nog gebeuren?

In de fact sheet ‘Majeure overwegingen fysiek 
domein’ staan bij 2. en 3. de belangrijkste keuzes 
voor de komende periode benoemd met betrekking 
tot wonen en werken. 

Een andere overweging betreft de grote hoeveelheid 
randvoorwaarden bij woningbouw (autoparkeren, 
doelgroepen, woningkwaliteit, duurzaamheid,  
groen, erfgoed, andere functies maatschappelijk 
draagvlak). Dit maakt het moeilijk of soms onmoge-
lijk woningbouw (snel) tot stand te brengen en het 
blijft van belang mogelijkheden te versnellen te 
onderzoeken. Voorbeelden hiervan zijn:
• Meer flexibiliteit, bijvoorbeeld met betrekking tot 

beeldkwaliteit;
• De markt beter benutten en de ambtelijke organi-

satie daarmee ontlasten;
• Extra geld inzetten, bijvoorbeeld met actief grond-

beleid;
• Het uitgangspunt 40-40-20 bijstellen, bijvoorbeeld 

naar 50-50 in ontwikkelzones;
• Leegstaande incourante werkruimte benutten 

voor woningbouw;
• De mogelijkheid woningen te kunnen splitsen 

gebruiken als dit bijdraagt aan een toekomst-
bestendige buurt; 

Andere overwegingen zijn:
• Het realiseren van woonruimte voor bijzondere 

doelgroepen (woningen, woonzorgwoningen / 
verzorgd wonen en woonvormen voor woon / 
bewonerscollectieven) draagt bij aan de onge-
deelde stad en zorgt voor de benodigde balans in 
het woningbestand. Meer inzet op huisvesting 
voor ouderen kan bijvoorbeeld helpen de door-
stroom in de totale woningmarkt op gang te 
brengen en kan helpen bij bestrijding van een-
zaamheid en zorgt voor een duurzamer gebruik 
van het woningbestand.

• De betaalbaarheid van het wonen heeft een 
ruimtelijke weerslag in de kaart van de energie- 
armoede in de stad. Meerwijk is hierin als een 
prioriteitsgebied. Dit kan uitgebreid worden naar 
andere wijken voor de aanpak van de bestaande 
woningvoorraad. 

• Het instellen van een stedelijk huurderssteunpunt. 
• Strengere handhaving op van de huisvestings-

verordening, bijvoorbeeld op vakantieverhuur en 
bestrijding leegstand.

• Circulair en duurzaam bouwen vormen zijn 
belangrijke opgaven voor de toekomst. Een 
belangrijk aandachtspunt voor de komende 
periode is houtbouw. Met de Green Deal MRA 
Houtbouw is een inspanningsverplichting aange-
gaan om in 2025 minimaal 20% van de nieuwbouw 
via houtbouw tot stand te brengen. Dit is een zeer 
grote opgave die veel nieuwe expertise van de 
organisatie en de markt vraagt en mogelijk op 
korte termijn tot hogere kosten leidt.

• De stikstofproblematiek krijgt inmiddels ook voor 
Haarlem relevante impact, bijvoorbeeld voor 
ontwikkelzone Zuid-West. Door landelijke ontwik-
kelingen in de rekenwijze en de jurisprudentie 
daarover is de kans op impact voor andere 
ontwikkelzones ook groter geworden. Als oplos-
sing staat aanpassing van mobiliteit voorop: 
zoveel mogelijk autoluw ontwikkelen, al dan niet in 
samenhang met een andere verdeling van het 
bouwprogramma over het gebied. De uiterste 
consequentie kan zijn dat het bouwprogramma 
moet worden aangepast (omlaag gebracht). De 
mogelijkheden van compensatie elders worden 
onderzocht (‘stikstofbanken’; uitkopen of verscho-
nen van bedrijven, vooral agrarisch), maar zijn in 
Haarlem en de regio beperkt.

• De woningvoorraad moet worden aangepast voor 
de energietransitie, klimaatverandering, en op 
sommige plaatsen funderingsproblematiek. 
Daarbij zien we dat door ontwikkelingen als 
bijvoorbeeld extramuralisering, een groeiende 
sociale tweedeling en toenemende ondermijning 
de kwetsbaarheid in wijken toeneemt toe en ook 
de leefbaarheid soms onder druk staat. Dit maakt 
focus op het op peil houden van de leefbaarheid 
in wijken noodzakelijk (incl. middelen en capaciteit 
om hier op complex, buurt en/of wijkniveau in 
samenwerking met onze maatschappelijke part-
ners aanpakken voor te ontwikkelen).

• Haarlem is één van de grootste monumentenste-
den van Nederland. Haarlem heeft gekozen om de 
groei en ontwikkeling van de stad richting 2045 
met aandacht voor het bestaande te laten plaats-
vinden. Erfgoed kan bijdragen aan het toevoegen 
van hoogwaardige nieuwe ontwikkelingen in de 
stad. Hiervoor is een hoger budget nodig om in te 
zetten bij grote ruimtelijke projecten, zoals herbe-
stemming van het V&D-gebouw, het herbestem-
men van leegkomende kerken en het aanvragen 
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van een uitkering Erfgoed Deal voor transforma-
tieopgaven. 

• Het noordelijk deel van de Waarderpolder kan, 
o.a. door het bestaan van de milieuzonering, een 
essentiële rol spelen bij de duurzaamheidsambi-
ties van Haarlem door ruimte te bieden aan 
(toekomstige) innovatieve bedrijvigheid. Zoals het 
ontwikkelen van een warmtenet, duurzame 
energieopwekking en op het gebied van de 
circulaire economie.  
Wonen in de Waarderpolder is onwenselijk, maar 
het gebied kan wel een essentiële rol spelen aan 
woningbouwontwikkelingen in de stad door 
(tijdelijk) plek bieden aan bedrijvigheid die 
momenteel in de ontwikkelzones gevestigd is, 
waardoor werkgelegenheid in Haarlem behouden 
kan worden terwijl er binnen de ontwikkelgebie-
den (versneld) ruimte ontstaat voor woningbouw.

• OV-knooppunten vormen een unieke vestigingslo-
catie voor intensieve werkfuncties, zoals kantoren. 
Het is daarom essentieel om hier voldoende 
ruimte voor werkgelegenheid te creëren. Dit is 
beter voor de woon-werk-balans in de stad, zorgt 
voor meer aantrekkelijke knooppunten en draagt 
bij aan een kleinere dagelijkse woon-werkpendel. 
Werkruimte heeft echter vaak niet de hoogste 
opbrengst voor ontwikkelaars, die daardoor liever 
woningbouw realiseren. Het is van belang om aan 
de keuze, om hier intensieve werklocaties te 
creëren, vast te houden.

• De Haarlemse historische binnenstad is een van 
de belangrijkste werkgebieden van de stad. Het 
gebied kenmerkt zich door de hoge aanwezigheid 

van detailhandel en horeca; sectoren die de 
afgelopen periode aan stevige veranderingen 
(zoals corona en de opkomst van online shoppen) 
onderhevig zijn geweest. Om te zorgen dat het 
centrum de belangrijke werklocatie en het klop-
pende hart van Zuid-Kennemerland blijft is de 
komende tijd inzet nodig om een antwoord op de 
uitdagingen van het gebied (leegstand, digitalise-
ring, krapte op de arbeidsmarkt, etc.) te formule-
ren.

Wat is de rol van de gemeente?

De rol van de gemeente is divers: kaderstellend, 
faciliterend, samenwerkingspartner en actieve 
trekker. Ontwikkelingen in de stad zijn sterk afhan-
kelijk van bewoners, ondernemers, ontwikkelaars, 
corporaties, andere overheden en andere investe-
rende partijen. Goede samenwerking, zowel op 
lokaal, regionaal als nationaal niveau is daarom van 
belang om alle doelstellingen gerealiseerd te 
krijgen.

Meer dan ooit is het van belang bij ontwikkelingen 
na te denken over de rol die de gemeente in wil 
nemen om de maatschappelijke waarde van de 
uitkomst te optimaliseren.

Aanvullende bronnen

•  Haarlem in cijfers - Dashboard - Bevolking - Haarlem
•  Haarlem in cijfers - Dashboard - Wonen - Haarlem
•  Haarlem in cijfers - Dashboard - Economie - Haarlem

Refenties
1 Omgevingsvisie Haarlem 2045: Toekomstgericht met aandacht 
voor historie
2 Woonvisie
3 Economische Visie

https://haarlem.incijfers.nl/dashboard/haarlem-in-cijfers---dashboard/bevolking
https://haarlem.incijfers.nl/dashboard/haarlem-in-cijfers---dashboard/wonen
https://haarlem.incijfers.nl/dashboard/haarlem-in-cijfers---dashboard/economie
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FD02: Buurtgericht ontwikkelen

Leeswijzer

Dit fact sheet geeft nader toelichting bij de fact sheet 
‘Majeure overwegingen fysiek domein’ en bevat 
enkele andere overwegingen binnen het thema 
Buurtgericht ontwikkelen. De fact sheet heeft primair 
betrekken op de thema’s sociaal, nieuwe democra-
tie en voorzieningen.

Wat is het kernvraagstuk?

Met de omgevingsvisie kiest Haarlem ervoor het 
sociaal weefsel in de stad te versterken.1 Er staan 
meerdere grote opgaven voor de deur die veel 
vragen van de stad en haar inwoners. Het is daarom 
van belang om te werken aan een stad met sterke 
sociale netwerken waarin iedereen mee kan komen 
om daarmee het zelforganiserend vermogen in de 
stad te versterken.

Toelichting

Sociale netwerken dragen bij aan persoonlijke 
ontwikkeling en maken inwoners zelfstandiger, 
(mentaal) gezonder en weerbaarder. Sterke sociale 
netwerken zorgen voor weerbaarheid doordat 
mensen elkaar steun kunnen bieden in moeilijke 
tijden, kennis en inzichten kunnen delen, lief en leed 
met elkaar kunnen delen en gezamenlijk aan hun 
toekomst kunnen bouwen. Hiermee wordt geantici-
peerd op mogelijke toekomstige sociale problema-
tiek. Ook in het licht van de grote opgaven die op de 
stad afkomen en die een beroep doen op alle 
Haarlemmers zoals de energietransitie, klimaat-
adaptatie, de circulaire economie, de mobiliteits-
transitie en het werken aan een biodiverse stad is 
het belangrijk om te zorgen voor sociale cohesie 
met veel zelforganiserend vermogen. Dit kan door 
te zorgen voor ruimte voor ontmoeting, goed 
onderwijs, werkgelegenheid, een tien-minuten- 
netwerk en een sociale basisinfrastructuur die 
ondersteuning biedt waar nodig, soms geclusterd in 
‘huizen van de wijk’. Het zelforganiserend vermogen 
dat al in de stad zit kunnen we daarnaast nu al 
beter benutten door meer ruimte in regelgeving te 
creëren waarmee Haarlemmers vaker zelf een 
bijdrage kunnen leveren aan de opgaven van de 
stad.

Wat hebben we hier al aan gedaan?

In een aantal buurten is gekozen voor de zogeheten 
wijkaanpak: een samenhangende aanpak gericht 
op het verbeteren van de leefsituatie van bewoners 
in een gebied, waar sprake is van een optelsom van 
sociale en/of fysieke problemen. Dit gebeurt met 
externe partners, met een belangrijke rol voor de 
corporaties. Vastgestelde wijkaanpakken zijn er in 
het Rozenprieel en Transvaalwijk. Geëxperimen -
teerd wordt met vergelijkbare aanpakken in de 
Slachthuisbuurt in Oost en Delftwijk in Noord. 
Daarnaast zijn projecten zoals het project Lelie 
mogelijk waar het accent ligt op het tegengaan van 
ondermijning en ook het doel is de leefbaarheid en 
sociale cohesie in de buurt te bevorderen.

Onder de noemer ‘Nieuwe Democratie’ is daarnaast 
op verschillende wijzen geëxperimenteerd met een 
andere rolverdeling tussen gemeente en bewoners. 
Verschillende initiatieven vanuit de stad zijn hierdoor 
tot ontplooiing gekomen in de stad.

In Oost wordt ter bevordering van het sociaal 
weefsel een ‘huis van de wijk’ ontwikkeld waarin 
diverse sociale voorzieningen geclusterd worden. In 
Schalkwijk bestaat zo’n laagdrempelige ontmoe-
tingsplek (Da Vinci) al een aantal jaar. 

Wat moet er nog gebeuren?

• Opgaven zoals de energietransitie en de klimaat-
adaptieve stad spelen zich zowel in openbaar als 
op private grond af. Wat in openbaar gebied moet 
gebeuren hangt echter (gedeeltelijk) af van wat er 
op private grond gebeurt en vice versa. Een 
warmtenet in de openbare ruimte heeft bijvoor-
beeld alleen zin als voldoende woningen hier 
gebruik van maken. De belangen van inwoners en 
de gemeente kunnen tegenstrijdig zijn en niet 
iedereen is in staat mee te denken over de toe-
komst van zijn omgeving. 
Goede samenwerking is daarom van belang. Dit 
betekent dat de gemeente duidelijke kaders stelt 
om het algemeen belang te borgen maar daar-
binnen voldoende ruimte overlaat waarbinnen 
bewoners en andere belanghebbenden (al dan 
niet ondersteund door de gemeente) zelf invulling 
kunnen geven aan de wijze waarop de opgaven 
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worden opgepakt. Op lokaal niveau verdienen 
bewoners- en ondernemerscollectieven hierbij 
speciale aandacht. Wanneer Haarlemmers zich 
als collectief organiseren kan de gemeente gericht 
een deel van haar taken om het algemeen belang 
te borgen op lokaal niveau loslaten. Collectieven 
kunnen dan in hun directe leefomgeving met 
elkaar bepalen wat ze wel en niet in hun belang 
achten. Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn dat 
bewoners van een straat zonder doorstroomfunc-
tie er gezamenlijk zelf voor zouden mogen kiezen 
dat ze (een deel van) de parkeerplaatsen in de 
straat opheffen ten bate van meer groen. Ook bij 
dergelijke collectieve initiatieven blijft het van 
belang dat de gemeente er zorg voor draagt dat 
problemen niet naar de omgeving worden ver-
drukt. 
Het is met oog op bovenstaande van belang dat 
de gemeente binnen de strategische keuzes van 
de omgevingsvisie beleidsmatige ruimte creëert 
die het voor bewoners, ondernemers en collectie-
ven mogelijk maakt om een eigen bijdrage te 
leveren zonder dat hier in elk individueel geval 
uitgebreid maatwerk voor nodig is.

• Bij gebiedsontwikkeling blijkt het moeilijk de 
ruimte voor sociaal-maatschappelijke voorzie-
ningen te realiseren. Onderzocht moet worden 
hoe we hier het beste resultaat kunnen boeken.

Wat is de rol van de gemeente?

In algemene zin geldt dat de gemeente regie voert 
op gebiedsontwikkeling, zowel over het ruimtelijk 

proces als het inhoudelijk programma. Per gebied 
wordt samen met de maatschappelijke partners 
waaronder de corporaties, gekeken opgaven zo 
goed mogelijk gecombineerd en ingepast kunnen 
worden. De gemeente gaat uit van een gedeelde 
verantwoordelijkheid met de bewoners en vraagt 
hen mee te denken over en mee te bouwen aan de 
toekomst van hun buurt.

Wat zijn de consequenties?

Financieel
Voor (het continueren en uitbreiden van wijkaan-
pakken en projecten zoal project Lelie is geen 
budget beschikbaar. 
Onderzoek naar het toekomst bestendig maken van 
de huidige maatschappelijke voorzieningenstruc-
tuur naar een toekomstbestendige voorzieningen-
structuur geeft inzicht in de financiële consequenties 
hiervan. 

Overig
Om buurtgerichte vraagstukken met inwoners en 
ondernemers samen op te pakken is een andere rol 
en verantwoordelijkheid van de gemeente gewenst. 
Dit betekent dat we op een andere manier kaders 
moeten stellen en vaker los moeten durven laten 
waar dat kan. 

Aanvullende bronnen

•  Haarlem in cijfers - Dashboard - Leefomgeving - Haarlem
•  Haarlem in cijfers - Dashboard - Veiligheid - Haarlem
•  Haarlem in cijfers - Dashboard - Cultuur, vrije tijd en toerisme - Centrum

https://haarlem.incijfers.nl/dashboard/haarlem-in-cijfers---dashboard/leefomgeving
https://haarlem.incijfers.nl/dashboard/haarlem-in-cijfers---dashboard/veiligheid
https://haarlem.incijfers.nl/dashboard/haarlem-in-cijfers---dashboard/cultuur--vrije-tijd-en-toerisme
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FD03: Vergroenen en Vernatten
(Aanpassen aan een ander klimaat)

Leeswijzer

Deze fact sheet geeft nader toelichting bij de fact-
sheet ‘Majeure overwegingen fysiek domein’ en 
bevat enkele andere overwegingen binnen het 
thema Vergroenen en Vernatten. De fact sheet heeft 
primair betrekking op de thema’s klimaatadaptatie 
en vergroening.

Wat is het kernvraagstuk?

In de vastgestelde omgevingsvisie staat dat de stad 
in 2050 klimaatadaptief is ingericht zodat deze 
hevige regenval, ernstige hittestress en langdurige 
droogte aan kan. Deze opgave vereist significant 
meer groen en water verspreid over de hele stad en 
daarnaast veel technische ingrepen, bijvoorbeeld 
vergrotingen en aanpassingen van het riolerings-
stelsel.

Toelichting

Het streven is dat bij een ‘normale’ regenbui het 
water zonder problemen of overlast wegloopt. Bij 
een ‘zware’ bui mag het hemelwater op straat, in 
tuinen en op andere plekken in de openbare ruimte 
blijven staan, maar wordt het water wel weghouden 
van panden, vitale gebouwen en infrastructuur. Bij 
een ‘extreme’ bui, met kans op overstromingen, kan 
schade optreden, maar vitale gebouwen en infra-
structuur blijven beschikbaar blijven en goede 
hulpverlening blijft mogelijk. 

Bij overmatige hitte willen we in de warmste, meest 
versteende delen van de stad de temperatuur 
omlaag krijgen, om te voorkomen dat extreme hitte 
het onmogelijk maakt om dagelijkse activiteiten te 
ondernemen. 

Tenslotte kunnen er ook meer periodes van droogte 
voorkomen. Dus moet ook dat worden ondervangen. 

Al deze opgaven vereisen significant meer groen en 
water verspreid over vrijwel de hele stad en daar-
naast veel technische ingrepen, bijvoorbeeld 
vergrotingen en aanpassingen van het riolerings-
strelsel.

Wat hebben we hier al aan gedaan?

• In de Omgevingsvisie zijn de fundamenten gelegd 
voor een klimaatadaptieve stad. Essentiële nieuwe 
hoofdboezemwaterverbindingen zijn benoemd 
om wateroverlast te voorkomen. Er is gekozen 
ruimte te creëren voor maatregelen door auto’s 
waar nodig uit de straat te laten verdwijnen. Het 
Convenant Waarderpolder voorziet in maatrege-
len om het bedrijventerrein meer klimaatadaptief 
in te richten.2

• Er loopt onderzoek om duidelijk te krijgen wat de 
gemeente waar moet doen om klimaatgevolgen 
op te vangen, bijvoorbeeld een model waarmee 
duidelijk wordt waar de ernstigste waterproble-
matiek verwacht wordt.3,4 Ook wordt onderzocht 
hoe gemeentelijke objecten in de openbare ruimte 
klimaatadaptief beheerd kunnen worden.

• Het project Integrale Vernieuwing Openbare 
Ruimte in Meerwijk (IVORIM) loopt. Hiermee wordt 
het groot onderhoud klimaatadaptief aangepakt, 
ruimte voor een warmtenet gecreëerd en ingezet 
op een gezondere leefomgeving. De uitkomsten 
van deze pilot kunnen waardevolle inzichten 
bieden voor vergelijkbare delen van Haarlem die 
op termijn ook klimaatadaptief moeten worden.

• Haarlem heeft de afgelopen vier jaar het pro-
gramma MRA Klimaatbestendig getrokken. Vanuit 
de Metropoolregio Amsterdam is er door de 
samenwerkende overheden gewerkt aan een 
intentieverklaring Klimaatbestendige nieuwbouw/
gebiedsontwikkeling, waar mee provincies en 
gemeenten zich achter scharen. De inzet is dat 
alle overheden samen een gelijk speelveld bieden 
aan de markt door op een eenduidige manier via 
het Basisveiligheidsniveau fysieke projecten aan te 
besteden. (Zie tekstkader bij financiële conse-
quenties).

• In de Verstedelijkingsstrategie MRA is in samen-
spraak met het Rijk op regionaal niveau gekeken 
hoe bovengemeentelijke klimaatvraagstukken 
kunnen worden opgepakt. Het gaat hierbij bij-
voorbeeld om het voorkomen van overstromingen.

Wat moet er nog gebeuren?

• De gemeente is verantwoordelijk voor het klimaat-
adaptief maken van de openbare ruimte. In ruim 
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opgezette wijken zoals Meerwijk is dit al uitda-
gend maar in krappe wijken zoals de Leidsebuurt 
of het Rozenprieel is dit zeer complex. De ruimte 
die hiervoor nodig is, is zowel openbare ruimte als 
private ruimte.  
In een voorbeeld: In een deel van de De Clerq-
straat is 114% van de bestaande openbare ruimte 
nodig om een extreme bui op te vangen. Oplossin-
gen zij dan infiltratie (ipv parkeerplekken) en/of 
verhogen van drempels of stoepen zodat meer 
water op straat kan staan.

• De opgave is de stad in 2050 klimaatadaptief te 
hebben ingericht. De onderhoudscyclus van de 
openbare ruimte bedraagt 30 à 40 jaar en de 
meeste vervangingsprojecten zijn nog niet 
klimaat adaptief gedaan. Er is daarmee bij voor-
baat een achterstand tussen de 2 en 12 jaar.  
Klimaatadaptief groot onderhoud kost meer geld, 
deze meerkosten zullen meegenomen moeten 
worden in de investeringsbedragen. 

• De ruimte die primair voor de auto is bedraagt 
momenteel 38-56% van de openbare ruimte 
afhankelijk van de wijk. OM maatregelen mogelijk 
te maken zal deze ruimte moeten verminderen.

• Nader onderzoek is nodig over de meest kostenen 
ruimte-efficiënte oplossingen en de meest maat-
schappelijk wenselijke oplossingen in verschillende 
wijken. 

• De omgevingsvisie heeft een aantal nieuwe 
hoofdboezemwaterverbindingen benoemd. Het 
opstellen van een uitvoeringsplan voor deze 
watergangen helpt om goed aan te sluiten bij cycli 
van andere werkzaamheden en het organiseren 
van de benodigde financiering.

• Voor kwetsbare functies zoals (nieuw aan te 
leggen) transformatieruimtes voor elektriciteit is 
het van belang dat deze beschermd worden tegen 
de gevolgen van klimaatverandering ten behoeve 
van o.a. de veiligheid.

Wat is de rol van de gemeente?

De gemeente is verantwoordelijk voor vraagstukken 
in de openbare ruimte. De gemeente heeft een 
informerende rol, faciliterende en/of coördinerende 
rol bij klimaataanpassingen door eigenaren. 
Voor het bovengemeentelijke watersysteem is het 
hoogheemraadschap verantwoordelijk. De impact 
hiervan beïnvloedt n toenemende mate andere 
opgaven en maakt goede samenwerking tussen 
gemeenten, provincie, rijk en waterschap in 
MRA-verband noodzakelijk.

Wat zijn de financiële consequenties?

De financiële consequenties zijn groot. Het reaslise-
ren van het basisveiligheidsniveau van de MRA met 
doelmatige maatregelen voor de bestaande stad 
betekent een benodigd bedrag van 160 tot 240 
miljoen. 

Het risico zonder (afdoende) maatregelen loopt in 
de honderden miljoenen. Een voorbeeld is water-
overlast: overstroomde/ontoegankelijke straten, 
water dat in panden stroomt, hagelschade (tijdens 
hevige buien) en schade aan netwerken: 
€ 1.400.000,- per keer dat het voorkomt.

Aanvullende bronnen

•  Klimaatatlas | Mra
•  Facts & figures’ over klimaatadaptatie in de Metropoolregio Amsterdam
•  Deltaplan Ruimtelijke adaptatie 2018 - Klimaatadaptatie (klimaatadaptatienederland.nl)
•  Klimaatadaptatie - metropoolregioamsterdam

Refenties
1 Omgevingsvisie Haarlem 2045: Toekomstgericht met oog voor 
historie
2 Convenant Waarderpolder 2021-2025
3 Basisrioleringsplan (BRP)
4 Plan Klimaatadaptatie
5 Mobiliteitsbeleid

https://mra.klimaatatlas.net
http://klimaatverandering-mra.vormgeving.com
https://klimaatadaptatienederland.nl/overheden/deltaplan-ra/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/programma/klimaatadaptatie/


FD04: Bevorderen gezonde leefomgeving
(Een gezonde stad)
Leeswijzer

Deze fact sheet geeft nader toelichting bij de 
fact sheet ‘Majeure overwegingen fysiek domein’ 
en bevat enkele andere overwegingen binnen het 
thema Bevorderen gezonde leefomgeving. De 
fact sheet heeft primair betrekking op de thema’s 
gezondheid, biodiversiteit, natuur, sport en groen.

Wat is het kernvraagstuk?

Haarlem wil een gezonde stad voor mens en dier 
zijn. Het verbeteren van de luchtkwaliteit, het 
uitbreiden van de recreatie mogelijkheden in en om 
de stad, op land en op water, het beweegvriendelijk 
maken van de stad en natuurinclusief denken en 
werken zijn hierbij de opgaven.

Toelichting

Er zijn grote verschillen als het gaat om levensver-
wachting en ervaren gezondheid. Een gezonde stad 
is een stad die uitnodigt tot gezond gedrag, met een 
veilige gezonde omgeving voor mens en dier. De ge - 
zonde keuze moet voor mensen de makkelijke keuze 
zijn. Omdat de stad verdicht en het aantal in woners 
groeit, is het belangrijk te investeren in goede recrea-
tieve- en sportvoorzieningen, een beweegvriende-
lijke aantrekkelijke openbare ruimte, een aantrekke-
lijke buitengebied en natuurontwikkeling. 

Wat hebben we hier al aan gedaan?

• In de omgevingsvisie heeft Haarlem de ambitie 
uitgesproken om alle wijken via aantrekkelijke 
dagelijkse en recreatieve routes in de vorm van 
een ‘tien-minuten-netwerk’ in de openbare ruimte 
met elkaar te verbinden. Dagelijkse voorzieningen, 
zoals winkels, wijkcentra en gezondheidscentra 
worden daarmee comfortabel op loopafstand 
toegankelijk voor iedereen. Hiermee wordt de 
gezonde keuze ook een makkelijke keuze.

• De inzet op een mobiliteitstransitie conform het 
vastgestelde mobiliteitsbeleid2 levert een belang-
rijke bijdrage aan het bevorderen van een 
gezonde en beweegvriendelijke leefomgeving.

• Haarlem zet verder in op versterken, verder 
ontwikkelen en verbinden van waardevolle ecolo-
gische gebieden om de waarde en biodiversiteit te 
vergroten.1,3,4 Het beleidskader Natuurnetwerk 
Haarlem wordt daarvoor gemaakt, met onder 
meer de benodigde ingrepen om natuurverbin-
ding tot stand te brengen. 

• Op het gebied van sport is een Investeringsplan 
Sport (IP) voor meerjarige vervangingsinvesterin-
gen van sportaccommodaties opgesteld. Hiernaast 
zijn er verschillende nieuwbouwplannen voor 
sportaccommodaties en gymnastiekzalen in voor  
bereiding, ook in relatie tot ontwikkelingsplannen. 

• Voor het buitengebied heeft de gemeente de 
afgelopen decennia een heel restrictief planolo-
gisch beleid gevoerd om de landschappelijke 
waarden van het Westelijk Tuinbouwgebied te 
beschermen. Dit beleid is echter gericht op het 
tegengaan van ongewenste ontwikkelingen en 
niet op het mogelijk maken van gewenste ontwik-
kelingen. Versterking van de landschappelijke, 
ecologische en recreatieve waarden van het 
Westelijk Tuinbouwgebied is in het Perspectief 
Binnenduinrand opgenomen. In de omgevingsvi-
sie is het Stadsrandpark Oost geagendeerd om 
verder te ontwikkelen als aantrekkelijk buitenge-
bied aan de oostkant van de stad.

• Haarlem is een van de gemeentes die het Schone 
Lucht Akkoord (SLA) heeft ondertekend. Hiermee 
is de ambitie uitgesproken bij te willen dragen aan 
het permanent verbeteren van de luchtkwaliteit.

Wat moet er nog gebeuren?
• 
• In welke mate loopt het investeringsniveau in 

sportvoorzieningen en beweegvriendelijke open-
bare ruimte mee met de bevolkingsgroei.

• Met de groei van de stad neemt de druk op het 
omliggende landschap toe. Natuurgebieden met 
de hoogste natuurwaarden zoals de Kennemerdui-
nen, moeten beschermd worden tegen teveel 
bezoek. Door in de omgeving van Haarlem te 
zorgen voor meer natuurwaarde en mogelijkheden 
voor recreatie kan deze druk worden verminderd. 
Bijvoorbeeld bij landbouwgrond, maar ook het 
starten van het proces om te komen tot realisatie 
van het Stadsrandpark Oost. De energietransitie 
kan hier een belangrijke drijvende kracht bij zijn. 
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• In het Westelijk Tuinbouwgebied doen zich kansen 
voor om aan te sluiten bij het gebiedsproces 
Stikstof en realisatie Natuurnetwerk Nederland 
van de Provincie Noord-Holland en bij plannen 
van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland om 
het park robuuster te maken. Het verzilveren van 
deze kansen vraagt van de gemeente actieve 
participatie en co-financiering. Het opstellen van 
een plan van aanpak, bestuurlijke afspraken 
maken met provincie, Nationaal Park en Rijnland 
en het opstellen van een inrichtingsplan en een 
realisatieplan zijn hier onderdeel van.

• Bij nieuwbouw en de inrichting van de buiten-
ruimte kan meer rekening gehouden worden met 
flora en fauna. Natuurinclusief bouwen maakt dit 
mogelijk maar kan tevens tot vertraging of hogere 
kosten van woningbouw leiden.

• Er ligt een opgaven om sportparken multifunctio-
neler en opener te maken. Kwetsbare doelgroe-
pen maken momenteel minder gebruik van de 
sportvoorzieningen. Om sportvoorzieningen meer 
bij te laten dragen aan de gezondheid van Haar-
lemmers zal budget vrijgemaakt moeten worden.

• In Haarlem Zuidoost wonen relatief grote groepen 
kwetsbaren, met een lager inkomen en kwetsbare 
gezondheid. De als goed ervaren gezondheid 
onder inwoners is relatief laag en minder inwoners 
voldoen aan de beweegrichtlijn. Een integrale 
aanpak in dit deel van de stad (o.a. het tien-minu-
ten-netwerk, de recreatiemogelijkheden, groen en 
OV-bereikbaarheid) kan helpen bij het aanpakken 
van gezondheidsproblematiek. 

• Haarlem wil de creatieve stad van toegepaste 
innovatie zijn. Dit kan bijdragen aan een gezonde 
stad door proeftuinen en living labs te faciliteren, 
bijvoorbeeld rondom het Spaarne Gasthuis. En 
door nieuw ondernemerschap op het gebied van 
gezondheid, zoals e-health toepassingen, te 
stimuleren en faciliteren. 

• De verkoop van ongezonde voeding nabij scholen 
kan worden ontmoedigd.

Wat is de rol van de gemeente?

De gemeente realiseert en onderhoudt de buiten- 
en binnensportaccommodaties (incl. zwembaden). 
De gemeente heeft een wettelijke taak om het 
bewegingsonderwijs van basis- en voortgezet 
onderwijs te faciliteren. 

In het Westelijk Tuinbouwgebied is de gemeente 
eigenaar van een aantal (verpachte) percelen en 

heeft daarmee de kans actief te participeren in het 
gebiedsproces van de provincie en het Nationaal 
Park en gronden en financiën beschikbaar te stellen 
voor een gezamenlijke aanpak van het gebied. Aan 
de oostkant van de stad bij het stadsrandpark oost 
kan de gemeente de rol van initiatiefnemer en 
verbinder op zich nemen. Ook heeft de gemeente 
op verschillende plaatsen grond in eigendom.

Bij gebiedsontwikkelingen heeft de gemeente een 
kaderstellende rol waarin zaken over bijvoorbeeld 
natuurinclusief bouwen kunnen worden afgedwon-
gen.

Wat zijn de financiële consequenties?

• De gewenste gemeentelijke bijdrage aan het 
gezamenlijke gebiedsproces voor het Westelijke 
Tuinbouwgebied is circa 5 miljoen euro.

• In het kader van de groei van de stad is het 
noodzakelijk om ruimte en budget te reserveren 
voor voorzieningen op het gebied van sportac-
commodaties, zodat sport en bewegen bereikbaar 
en beschikbaar blijft voor de (groeiende) Haar-
lemse bevolking. Investeringen voor uitbreiding 
van het binnensportareaal zijn deels opgenomen 
in het IP sport. Zo zijn er middelen gereserveerd 
voor de sporthal Sportweg, gymzaal Wijzer, 
nieuwe turnhal en een sportzaal aan de Belgi-
elaan, maar nog geen middelen voor een nieuwe 
sporthal in Schalkwijk, sporthal in Zuid West en 
sportzaal in stadsdeel Oost.

• Onderzoek naar de benodigde investeringen voor 
het beweegvriendelijker maken van de openbare 
ruimte moet nog gedaan worden. 

Referenties
1 Omgevingsvisie Haarlem 2045
2 Mobiliteitsvisie Haarlem 
3 Groenbeleidsplan
4 Natuurnetwerk Haarlem
5 Economische Visie
Integraal uitvoeringsplan sportaccomodaties ‘Sport aan Zet’

Aanvullende bronnen

•  Haarlem in cijfers - Dashboard - Zorg en 
gezondheid - Haarlem

•  Homepage: Gezondheid per buurt, wijk en 
gemeente (rivm.nl)

https://haarlem.incijfers.nl/dashboard/haarlem-in-cijfers---dashboard/zorg-en-gezondheid
https://haarlem.incijfers.nl/dashboard/haarlem-in-cijfers---dashboard/zorg-en-gezondheid
https://www.rivm.nl/media/smap/index.html
https://www.rivm.nl/media/smap/index.html


FD05: Ruimte voor de Energietransitie

Leeswijzer

Deze fact sheet geeft nader toelichting bij de fact-
sheet ‘Majeure overwegingen fysiek domein’ en 
bevat enkele andere overwegingen binnen het 
thema Ruimte voor Energietransitie. De fact sheet 
heeft primair betrekking op het thema energie.

Wat is het kernvraagstuk?

Haarlem wil in 2040 aardgasvrij zijn. De regie voor 
de verduurzaming van de gebouwde omgeving, met 
warmtevoorziening als belangrijkste component, is 
belegd bij gemeenten. Waar het bij energiebespa-
ring gaat om stevige isolatie van de woning en meer 
energie-efficiënte mobiliteit, gaat het bij opwekking 
van energie vooral om het vinden van ruimte voor 
windmolens, zonnepanelen en bodemenergiesyste-
men.

Deze transitie heeft ook invloed op de arbeidsmarkt 
en vraagt mogelijk om omscholing van bepaalde 
beroepsgroepen. Ondertussen kan het ook kansen 
bieden ten aanzien van nieuwe vormen van bedrij-
vigheid.

Toelichting 

De uitstoot van CO2 en andere broeikassen dient te 
verminderen om te voorkomen dat de aarde meer 
dan twee graden opwarmt. Dit betekent dat ons 
energieverbruik verlaagd moet worden, efficiënter 
omgegaan moet worden met energie en overge-
stapt moet worden op hernieuwbare energiebron-
nen. 

De opgave is groot: de komende twintig jaar wil de 
gemeente circa 76.000 woningen en 11.000 andere 
gebouwen van het aardgasnet loskoppelen en 
aansluiten op andere geschikte warmtebronnen. 
Daarnaast zet Haarlem in op het duurzaam opwek-
ken van 75% van de elektriciteit voor de huishoudens 
binnen de gemeentegrenzen. 

Vanwege de hoge dichtheid van Haarlem zal de 
lokale winning en productie van duurzame energie 
het energieverbruik in de toekomst niet geheel 
kunnen dekken en zal samenwerking met de regio 

en de rest van Nederland nodig zijn. Om dit alles te 
kunnen doen moet geïnvesteerd worden in een 
robuuste en betrouwbare infrastructuur die de juiste 
bronnen op het juiste moment aan de energie-
behoefte van de stad koppelt door boven- en 
ondergrondse ruimte voor energieopslag en -trans-
port te reserveren en creëren. Deze infrastructuur is 
gebaseerd op bestaande netwerken en wordt 
uitgebreid met warmtenetten met duurzame warm-
tebronnen, verzwaarde elektriciteitsnetten, extra 
laag-, midden-, en hoogspanningsstations en 
bodemenergiesystemen voor warmte- en koudeop-
slag (WKO).

Wat hebben we hier al aan gedaan?

• Haarlem zet al jaren in op het besparen en beter 
benutten van energie. De gemeente ondersteunt 
individuele bewoners en ondernemers bij ver-
duurzaming en beter isolatie van gebouwen. 

• De gemeente heeft een visie voor meer energie-
besparing en een groter aandeel warmte in de 
gehele stad tot 2040 vastgelegd.1 Voor de opwek 
van energie is op regionaal niveau onderzocht 
waar potentie ligt voor relatief grootschalige 
opwek en heeft daarnaast de lokale ambitie voor 
opwek in de gehele stad vastgelegd.2,3 Er wordt 
gewerkt aan zonnepanelen op daken, geothermie, 
aquathermie, windmolens en zonne-energie op 
Schoteroog. In regionaal verband wordt nage-
gaan hoe de restwarmte die bijvoorbeeld vrijkomt 
bij datacenters benut kan worden. 

• Er is beleidsmatig onderzocht hoe zonnepanelen 
in kunnen worden gepast zonder cultuurhistori-
sche waarden te schaden. Hierdoor kan meer 
energie lokaal worden opgewekt.

•  Bij de warmtetransitie kunnen warmte-koude-op-
slagen (WKO) in de bodem helpen bij het efficiën-
ter benutten van energie en dus voor een signifi-
cante energiebesparing zorgen. De hele 
ondergrond van de stad is geschikt voor de opslag 
van warmte en koude. 

• In Meerwijk wordt met de corporaties gewerkt 
aan een warmtenet. In de Waarderpolder wordt 
met ondernemers gewerkt aan een warmtenet dat 
restwarmte van bedrijven benut voor verwarming 
van andere bedrijven.

• Op diverse plekken in de stad schakelen woningen 
al over op alternatieven voor aardgas. Noemens-
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waardig is het Ramplaankwartier waar de wijk 
zelf een ambitieuze transitievisie opstelt voor de 
wijk om volledig van het aardgas af te schakelen.

• Enkele andere strategische keuzes leveren een 
verdere bijdrage aan de besparing van energie.4 
De hogere woonen werkdichtheid waar we op 
inzetten zorgt ervoor dat we minder grote afstan-
den af hoeven te leggen en dus minder brandstof 
verbruiken. Gestapelde en geschakelde gebou-
wen hebben daarnaast een lagere verwarmings-
behoefte dan vrijstaande gebouwen. Ook de 
keuze voor een mobiliteitstransitie betekent dat we 
minder gebruik zullen maken van gemotoriseerd 
vervoer en dat de uitstoot en het energieverbruik 
van de stad dus zullen afnemen.

Wat moet er nog gebeuren?

• De energietransitie legt een grote ruimtelijke claim 
op de ondergrond in de vorm van warmtenetten 
en uitbreidingen van het elektriciteitsnetwerk. 
Deze ruimtevraag zal toenemen naarmate in de 
loop van de tijd meer gebouwen van het aardgas 
gaan, er meer elektriciteit lokaal opgewekt wordt 
en er meer elektrisch vervoer komt. Op plekken 
waar hiervoor op dit moment nog niet voldoende 
ruimte is, is het daarom nodig deze ruimte tijdig te 
reserveren of te creëren (regie en planning van de 
ondergrond en openbare ruimte). Het is nodig de 
komende collegeperiode een strategie op te 
stellen voor de ondergrond. Dat helpt de onder-
grond efficiënt te gebruiken waardoor de snelheid 
in bouwprojecten blijft en meer ambities gereali-
seerd kan worden; met name op het gebied van 
klimaatadaptatie en energietransitie.

• Uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk legt een 
claim op bovengrondse ruimte in de vorm van 
conversiepunten. Er zijn enkele tientallen tot 
honderden extra distributieruimten nodig. Dit gaat 
een enorme claim leggen op de openbare ruimte 
en vraagt om goede regie en planning van de 
openbare ruimte.

• Ook in Haarlem speelt dat er te weinig capaciteit 
op het stroomnet is om nieuwe bedrijven aan te 
sluiten. Netbeheerders hebben dit onder de 
aandacht gebracht bij de landelijk politiek. 
Gevraagd is om wetten te maken die tegen 
kunnen gaan dat een grootverbruiker de hele 
elektriciteitscapaciteit van een station kan opsou-
peren. Om te zorgen dat dit probleem op termijn 
niet onnodig verergert kan de eerder genoemde 
visie op de ondergrond uitkomst bieden.

• Aangezien binnen twintig jaar de gehele stad van 
het aardgas af moet zijn is het van belang verdere 
stappen te zetten om de eerste wijken van het gas 
te krijgen.

• De binnenstad van Haarlem heeft een rijk erf-
goed. Transformatie van historische panden is 
echter altijd maatwerk én voor een groot deel 
afhankelijk van de welwillendheid van inwoners. 
Om de transformatie mogelijk te maken dienen 
inwoners goed geïnformeerd, geïnspireerd en 
waar mogelijk (financieel) ondersteund te worden. 
Het oprichten van een duurzaamheidsloket voor 
de burger in een nieuw erfgoedcentrum helpt 
hierbij.

• Aan de oostkant van de stad ligt de Stelling van 
Amsterdam, een groot samenhangend landschap. 
De geschiedenis van het landschap biedt aankno-
pingspunten voor ruimte voor energieproductie. 
Maar energieproductie moet ook integraal 
onderdeel worden van een landschap waarin 
deze samenkomen met andere opgaven en 
kwaliteiten. Om hier op termijn meer opwek van 
energie mogelijk te maken kan het opstellen van 
een samenhangende visie op dit Stadsrandpark 
Oost uitkomst bieden.

• Vanwege toenemende hitte is het van belang ook 
na te gaan denken over het koel houden van 
woonen werkruimten. Koelen is energie-intensie-
ver dan verwarmen en dit kan op termijn dus tot 
een steeds grotere energievraag leiden. Zeker 
wanneer woningen zo goed geïsoleerd zijn dat 
deze warmte in de hitte nauwelijks meer op 
natuurlijke wijze kwijt kunnen.

Wat is de rol van de gemeente?

De regie voor de verduurzaming van de gebouwde 
omgeving, met warmtevoorziening als belangrijkste 
component, is belegd bij gemeenten.

De energietransitie heeft ook een belangrijke 
regionale component, in de eerste plaats omdat we 
als Haarlem niet al onze eigen energie kunnen 
opwekken maar ook omdat de infrastructuur niet bij 
de grenzen van de stad stopt. Goede regionale 
samenwerking is daarom voor de energietransitie 
van groot belang. 

Vanwege de fijnmazigheid van de opgave is er een 
belangrijke rol voor collectieve initiatieven in de 
buurt of wijk. Door als gemeente dit samen met 
bewoners te doen kan de energietransitie een 
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belangrijke bijdrage leveren aan de sociale cohesie 
in de stad.

Wat zijn de financiële consequenties?

De gemeente heeft met overwegend eigen midde-
len de voorbereiding van de energietransitie bekos-
tigd. Voor de uitvoering van de plannen is de 
gemeente afhankelijk van het Rijk. Een gemeente zo 
groot als Haarlem zou voor de uitvoering ongeveer 
40 fte vergoed moeten krijgen, volgens het onaf-
hankelijke onderzoek dat de Raad voor Openbaar 
Bestuur (ROB) heeft laten uitvoeren, het artikel 2 
onderzoek. Het artikel 2 onderzoek voorziet niet in 
de uitvoeringslasten van partners zoals de corpora-
ties.

Onlangs is het regeerakkoord gepresenteerd. Hierin 
staan middelen voor de ‘uitvoeringskosten medeo-
verheden en planbureaus’. Op dit moment is nog 
niet duidelijk hoeveel middelen de gemeente 
Haarlem daarvan zal ontvangen en op welke wijze 
deze middelen toegekend gaan worden. Voor het 
realiseren van de Haarlemse Routekaart Duur-
zaamheid is er ingeschat dat Haarlem in 2023 ca 
2.5 miljoen Euro ontvangt en de jaren erop ca 
3,75 miljoen Euro.

De duurzaamheidslening wordt al jaren verstrekt, 
verder heeft de gemeente zelf beperkt mogelijkhe-
den om subsidies te verlenen aan derden. Voor het 
maken van meer structurele financiële afspraken 
met het rijk voert de gemeente Haarlem samen met 
de Provincie Noord-Holland lobby bij het Rijk. 
Subsidies worden aangevraagd met als doel te 
innoveren, snelheid te maken en geleerde lessen 
door te geven. Grootschalige projecten zoals 
warmtenet Schalkwijk en Ramplaankwartier worden 
mede gefinancierd door de gemeente, bijvoorbeeld 
via een garantstelling. Ook met de Provincie 
Noord-Holland worden afspraken gemaakt voor 
financiering en garantstelling.

Financiën voor het opstellen van een samenhan-
gende visie voor het Stadsrandpark Oost zijn 
beperkt. Onderdeel van de visie kan een uitvoe-
ringsparagraaf zijn die inzicht geeft in de beno-
digde financiën voor de uitvoering. 

Overige bronnen

•  Haarlem in cijfers - Dashboard - Duurzaamheid - Haarlem
•  Onderzoek naar uitvoeringslasten Klimaatakkoord | VNG
•  Klimaatakkoord | Klimaatakkoord

Referenties
1 Transitievisie Warmte
2 RES 1.0
3 Actieplan Schone Energie
4 Omgevingsvisie Haarlem 2045

https://haarlem.incijfers.nl/dashboard/haarlem-in-cijfers---dashboard/duurzaamheid
https://vng.nl/artikelen/onderzoek-naar-uitvoeringslasten-klimaatakkoord
https://www.klimaatakkoord.nl


FD06: Mobiliteitstransitie

Leeswijzer

Deze factsheet geeft nader toelichting bij de fact-
sheet ‘Majeure overwegingen fysiek domein’ en 
bevat enkele andere overwegingen binnen het 
thema Mobiliteitstransitie. De factsheet heeft 
primair betrekking op het thema mobiliteit.

Wat is het kernvraagstuk?

In het mobiliteitsbeleid en de omgevingsvisie is 
vastgesteld de stad duurzaam bereikbaar te hou-
den.1,2 Dit betekent dat we inzetten op een goed en 
efficiënt functionerend mobiliteitssysteem, dat zowel 
gericht is op de bereikbaarheid als op andere 
doelen van de stad. Dit vraagt om een transitie naar 
meer ruimte-efficiënte, duurzame en actieve 
manieren van vervoer, zoals de voetganger, fietser 
en het OV in plaats van de (privé) auto. Het doel is 
de mobiliteitstransitie snel genoeg te laten voltrek-
ken om de klimaatopgave, woningbouwopgave en 
de energietransitie tijdig doorgang te kunnen laten 
vinden zodat maatschappelijke en financiële kosten 
relatief beperkt blijven.

Toelichting

De ambitie de stad duurzaam bereikbaar te houden 
is niet nieuw3 maar de urgentie ervan is verder 
toegenomen doordat de ernst en omvang van 
klimaatverandering steeds verder duidelijk aan het 
worden is. De noodzaak om (veel) meer openbare 
ruimte in de stad vrij te spelen van de auto ten 
behoeve van klimaatadaptatie (en andere zaken 
zoals gezondheid, verblijf en biodiversiteit) is urgent. 
Ook omwille van de gewenste versnelling van de 
woningbouw, de CO2-verminderingsopgave uit het 
Klimaatakkoord, de stikstofproblematiek, de ener-
gietransitie en de veiligheid en het welzijn van de 
inwoners. De mobiliteitstransitie is daarmee cruciaal 
voor het bereiken van vrijwel alle doelen in de 
Omgevingsvisie. 

Wat hebben we hier al aan gedaan?

Op beleidsniveau zijn grote stappen gemaakt.1,2,3 De 
basis ligt er om de mobiliteitstransitie op te pakken. 

De uitbreiding van de autoluwe binnenstad en de 
voetganger en fietser een prominentere plek geven 
bij herinrichtingen is begonnen. Er is budget vrijge-
maakt voor maatregelen die de mobiliteitstransitie 
verder versnellen, zoals het aanpakken van diverse 
(ontbrekende) schakels in het fietsnetwerk4, het 
realiseren van extra fietsparkeerplekken en het 
versterken van de knooppunten Station Haarlem, 
Station Spaarnwoude (Oostpoort) en Haarlem 
Nieuw Zuid.

Het belang te zorgen voor betere (H)OV-verbindin-
gen5,6 wordt regionaal behartigd. Het versterken 
van Haarlemse werkgelegenheid en het beter laten 
aansluiten hiervan op de Haarlemse beroepsbevol-
king7 wordt opgepakt. Dit draagt bij aan de mobili-
teitstransitie omdat Haarlemmers dichter bij huis 
kunnen werken en dus niet in de spits de stad uit 
hoeven.

Wat moet er nog gebeuren?

Naast de majeure overweging spelen ook nog 
diverse belangrijke vraagstukken die de komende 
periode aandacht verdienen:

De urgentie om aan de slag te gaan met de mobili-
teitstransitie is dé grote opgave voor de komende 
jaren. Onderdeel daarvan is het terugdringen van 
de auto op straat. Dit blijft lastig maar is wel nood-
zakelijk, aangezien hiermee ruimte kan worden 
vrijgespeeld die nodig is voor vrijwel alle andere 
ambities van de gemeente: de woonopgaven, de 
klimaatopgave, de economische opgave etc. In de 
komende coalitieperiode kan met deze urgente 
opgave worden gestart, onder meer door:
• Aan de ingrepen in de openbare ruimte moeten 

de opgaven voor de toekomst gekoppeld worden. 
De stad moet op tijd klaar zijn voor de ergste 
effecten van de klimaatverandering zich voor-
doen. De beheeren onderhoudscyclus loopt nu al 
zo’n 2 à 12 jaar achter. Het koppelen van toekom-
stige opgaven zorgt voor lagere kosten op (mid-
del)lange termijn, maar vragen om hogere 
investeringen en doorzettingsvermogen op korte 
termijn. Het betekent namelijk ook dat er een 
zekere mate van transitiepijn zal optreden. Bij-
voorbeeld wanneer bij herinrichtingen al parkeer-
plaatsen uit de straat verdwijnen, terwijl de 
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combinatie van fiets, OV en deelmobiliteit als 
alternatief nog niet volledig ‘af’ is. Gezien de 
opgaven is de enige reële optie om minder ruimte 
beschikbaar te stellen aan de auto, in de weten-
schap dat de nu gebruikte ruimte voor de auto in 
sommige wijken oploopt tot wel 55% van de totale 
openbare ruimte. Dit niet doen, leidt tot een 
vertraging van de mobiliteitstransitie en dat 
betekent indirect niet alleen vertraging of nood-
zaak tot het bijstellen van ambitieniveau van 
vrijwel alle andere ambities, maar leidt op termijn 
dus ook tot (veel) hogere kosten.

• De ambitie is woonen werkruimte toe te voegen 
aan de stad en het is belangrijk dat deze bereik-
baar is. In het verleden werd dit gelijkgeschaard 
aan bereikbaarheid per auto. Bij nieuwe ontwik-
kelingen is dit niet langer mogelijk en gewenst. 
Toename van autoverkeer verslechtert de bereik-
baarheid voor iedereen. Door in te zetten op de 
mobiliteitstransitie houden we de stad wel bereik-
baar en gezond. Ook zijn er minder beperkingen 
in het kader van de stikstofproblematiek. Bij-
komend voordeel is dat er minder nieuwe, inpan-
dige, dure parkeeroplossingen voor auto’s gerea-
liseerd hoeven te worden. Hierdoor is een 
significant deel van de projecten in de stad te 
versnellen of financieel haalbaar te maken. 

• Voor de woonopgave geldt dat een groot deel van 
de ontwikkelingen vertraging oploopt doordat de 
auto-infrastructuur niet is toegerust op de uitbrei-
dingen die we beoogd hebben en/of dat de 
woningbouwprojecten geen haalbare business-
case hebben doordat de parkeernorm voor een 
onrendabele top zorgt. Bij zeker 3.300 woningen 
die vóór 2025 gepland staan8, is dit het geval, 
door bijvoorbeeld de huidige parkeernorm en/of 
infrastructuur. Hoe meer en eerder bij nieuwe 
ontwikkelingen wordt ingezet op een vergaande 
mobiliteitstransitie (zoals substantieel lagere 
parkeernormen en het invoeren van parkeerregu-
lering in en rondom het gebied), hoe meer we de 
opgaven voor de toekomst kunnen beperken. 

• Snelheid en mate waarin fietsers en voetgangers 
prioriteit krijgen in de stad (ten koste van de auto) 
moeten worden verhoogd. Verbeteringen kunnen 
bij herinrichtingsprojecten, maar ook bij alle 
andere onderhoudsprojecten en nieuwe projecten 
zoals ontbrekende schakels kunnen worden voor 
geïnitieerd.

• De mobiliteitstransitie moet centraal staat bij 
OV-knooppunten andere gebiedsontwikkelingen 
(o.a. lagere parkeernormen en de inzet op voet-
ganger, fiets, OV en deelmobiliteit).

• Er moet meer worden ingezet op een gedragsver-
andering (de stad meer betrekken bij de mobili-
teitstransitie; o.a. werkgeversaanpak, onderwijs-
aanpak, bewonersaanpak).

• Snelheid en voorwaarden waarmee parkeerregu-
lering wordt ingevoerd in de stad kan worden 
verhoogd.

• Het vrijspelen van de ruimte op straat ten koste 
van parkeren kan worden gecompenseerd in 
centrale parkeervoorzieningen c.q. mobiliteitshubs 
in de wijk. Gereguleerd parkeren is randvoor-
waardelijk voorhet behalen van deze ambitie.

• Er kan actiever worden gestuurd op deelmobiliteit 
om zo (privé)auto verkeer te verminderen (hoe 
meer inzet/regie hier naartoe gaat vanuit de 
gemeente, hoe meer effect).

• Snelheid waarmee 30 km/u als norm wordt 
ingevoerd in de stad (bijv. verspreid over groot 
aantal jaren of alles in één keer zoals in Amster-
dam).

• Mate waarin wordt ingezet op verkeersveiligheid 
(in aanvulling op invoeren 30 km/u en prioriteit 
voor fietser en voetganger).

• Mate waarin wordt ingezet op het faciliteren/
afdwingen van zero emissie vervoer (van perso-
nen , maar ook van goederen in een slimme, 
schone efficiënte stadslogistiek)

• Cruciale keuzes waarbij er afhankelijkheid is 
andere partijen: Uitbreiden en herverdelen van 
het Hoogwaardig Openbaar Vervoer-netwerk in 
de regio en binnen Haarlem, inclusief het nieuwe 
OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid en de herin-
richting van het stationsplein bij station Haarlem.

• Voor een levende en fysiek en economisch 
gezonde stad is behalve voor het personenvervoer 
ook voor de bevoorrading een goed doorstro-
mend, schoon, efficiënt duurzaam logistiek sys-
teem onontbeerlijk. Nulemissiezones in tenminste 
40 middelgrote steden in 2025 is een van de 
belangrijke doelstellingen uit het Klimaatakkoord. 
Ook Haarlem heeft zich hieraan gecomitteerd. 
Om duurzame en nulemissiestadslogistiek moge-
lijk te maken is meer nodig dan het verbieden van 
fossiele voertuigen. Wil de bevoorrading niet 
stokken dan zal vóór die tijd de infrastructuur 
beschikbaar moeten zijn voor schone equivalenten 
van fossiele voertuigen, op stroom, wellicht op 
waterstof. Het is tevens het moment om een 
efficiëntieslag te maken en door minder voertuig-
bewegingen, kleinere voertuigen, combinatie van 
vrachten, met name in de laatste stap van de 
bezorging het beslag op ruimte en leefmilieu in de 
stad te verbeteren. Dit alles in onderlinge samen-
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werking met de stakeholders: winkeliers, transpor-
teurs, bewoners, kennisinstellingen, bouwbedrij-
ven etc.

Wat is de rol van de gemeente?

Voor lokale infrastructuur en bijbehorend beleid is 
de gemeente verantwoordelijk. Bij ontwikkelprojec-
ten is de gemeente deels afhankelijk van de ontwik-
kelende partij maar deze afhankelijkheid is weder-
zijds. Omdat parkeren bijzonder duur is staan 
ontwikkelaars meestal positief tegenover het auto-
luw ontwikkelen (met een lage parkeernorm), mits zij 
uiteraard vertrouwen hebben dat de ontwikkeling 
nog verkoopwaardig is. Hoe beter een ontwikkeling 
met het OV verbonden is, hoe minder belang poten-
tiële afnemers aan de auto zullen hechten en hoe 
makkelijker ontwikkelaars dus mee zullen gaan in 
autoluw ontwikkelen. Om parkeeroverlast in de 
omgeving te voorkomen is het de rol van de 
gemeente om dit middels parkeerregelgeving te 
voorkomen.

Voor bovengemeentelijke infrastructuur en de 
exploitatie van het openbaar vervoer is de 
gemeente niet zelf verantwoordelijk. Hier is samen-
werking noodzakelijk en een goede afstemming en 
vertegenwoordiging in regionaal en bovenregionaal 
verband. 

Bij de verduurzaming van de stadslogistiek staat 
een stimulerende, faciliterende, coördinerende rol 
van de gemeente voorop. Het afdwingen van 
zero-emissie in de nul-emissiezone is eigenlijk een 
sluitstuk van een transitie, biedt vooral een richtpunt 
in plaats en tijd. 

Wat betreft duurzame stadslogistiek is een vaste 
trekker en contactpersoon namens de gemeente 
nodig, die de Projectgroep Stedelijke Distributie 
voorzit, inspireert, contacten met andere gemeenten 
en landelijke werkgroepen onderhoudt, helpt bij het 
organiseren van Living Labs, bemiddelt bij eventuele 
subsidieaanvragen voor zulke pilots.

Wat zijn de financiële consequenties?

Op korte termijn brengt de mobiliteitstransitie extra 
onderzoeks-, proces-, ontwerp en realisatiekosten 
met zich mee, omdat het vraagt om een meer 
integrale benadering van beheer & onderhoudspro-
jecten en de aanleg van extra fietsvoorzieningen, 
zoals ontbrekende schakels en fietsparkeergarages. 
Verder worden een aantal beleidsvelden verder 
verdiept. Een voorbeeld hiervan is het fietsbeleid. 
Het ambitieniveau waar de gemeente voor kiest, 
bepaalt de extra middelen die voor bijvoorbeeld 
voor fiets nodig zijn. Op deze manier creëren we wel 
tijdig ruimte voor opgaven zoals klimaatadaptatie 
die anders op (middel)lange termijn een veelvoud 
van deze kosten zullen bedragen. [PM]

Overige bronnen

•  Haarlem in cijfers - Dashboard - Mobiliteit - Haarlem

Referenties
1 Omgevingsvisie Haarlem 2045: Toekomstgericht met aandacht voor 
historie (2021)
2 Mobiliteitsbeleid (2021)
3 Structuurvisie Openbare Ruimte 2040: Groen en bereikbaar (2017)
4 SOR Uitvoeringsprogramma 2020-2040 (2019)
5 Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB)
6 Bereikbare Steden
7 Economische Visie Haarlem
8 o.b.v. Plancapaciteitsmonitor Woningbouw

https://haarlem.incijfers.nl/dashboard/haarlem-in-cijfers---dashboard/mobiliteit


FD07 Ontwikkelgerichte organisatie en versterken 
uitvoeringskracht

Wat is het kernvraagstuk?

Ook in Haarlem blijft de vraag naar woningen groot 
en is de wachttijd voor sociale huur nog te lang, 
ondanks alle inspanningen die al zijn gedaan. Er zijn 
extra middelen geworven via de woningbouwimpuls 
voor de ontwikkelzones Europaweg en Zuidwest. Er 
zijn stappen gezet om de ontwikkelcapaciteit en 
-expertise van de gemeentelijke organisatie te 
versterken, zowel in processen als capaciteit, maar 
een verdere versterking is noodzakelijk om bestuur-
lijke ambities op het gebied van wonen en andere 
ruimtelijke ontwikkelingen te realiseren. 
Daarnaast is er in een aantal buurten aanleiding om 
met een integrale aanpak de leefbaarheid te 
versterken. 

Toelichting

Groei
Haarlem groeit. Er ligt een grote woningbouwop-
gave dat tevens vraagstukken met zich meebrengt 
rondom mobiliteit, bereikbaarheid, openbare 
ruimte, werkgelegenheid en voorzieningen. Door te 
investeren in ontwikkelcapaciteit en -expertise, 
(financieel) instrumentarium en door nog meer 
samen te werken met de stad kan de woningbouw-
productie verder worden versneld en geïntensi-
veerd. Het versterken van een ontwikkelgerichte 
organisatie (inclusief processen en bestuur) is 
randvoorwaardelijk voor binnenstedelijke gebieds-
ontwikkeling en voor het realiseren van bestuurlijke 
ambities en gewenste ontwikkelingen. 

Overige opgaves
Naast de woningbouwopgave liggen er ook andere 
grote opgaves die met een ruimtelijke en financiële 
impact en daarmee ook op de ontwikkel- en uitvoe-
ringskracht van onze organisatie. Deze opgaven 
staan beschreven in de Omgevingsvisie en hebben 
onder meer betrekking op klimaatadaptatie, ener-
gietransitie en gezonde leefomgeving.

Waar hebben we hier al aan gedaan?

De huidige woningbouwopgave betreft 10.000 
woningen, met een groot aandeel betaalbare 

woningen. De Raad heeft in de periode 2017-2019 de 
ontwikkelvisies voor de ontwikkelzones vastgesteld 
te weten; Spaarnesprong, Spaarndamseweg, 
Europawegzone, Oostpoort, Orionzone, Zijlweg en 
Zuid- West. De visies geven richting en verwoorden 
de ambities die de gemeente heeft per gebied om 
Haarlem verder te ontwikkelen over een periode 
van vele jaren.

De gebiedsontwikkeling in deze zones bevindt zich 
in verschillende stadia van ontwikkeling, waarbij 
prioriteit is gegeven aan de zones Oostpoort, 
Zuidwest en Europaweg. De visies zijn uitgewerkt in 
businesscases. Er is daarbij een grote afhankelijk-
heid van ontwikkelaars en initiatiefnemers; de 
gemeente zelf heeft weinig grondposities.

Vanwege schaarste aan ontwikkelcapaciteit zijn drie 
zones tot prioriteit benoemd: Oostpoort, Zuidwest en 
Europaweg. Voor de laatste twee is succesvol 
beroep gedaan op de Woningbouwimpuls (WBI) 
waarmee het Rijk 16 miljoen bijdraagt aan deze 
gebiedsontwikkelingen. 

Er zitten ook verplichtingen aan deze rijkssubsidie, 
daarom wordt de beschikbare ambtelijke capaciteit 
geprioriteerd voor deze drie zones. Dat betekent dat 
overige ontwikkelingen in de stad, binnen en buiten 
de ontwikkelzones, alleen worden opgepakt indien 
er capaciteit beschikbaar is.

De toekenning van 16 miljoen WBI-subsidie aan 
Europaweg en Zuidwest geeft dekking voor de 
publiek onrendabele top van beide zones. Voor deze 
zones is er nu een stevige ruimtelijke en financiële 
basis gelegd voor de ontwikkeling van beide gebie-
den. Dat neemt niet weg dat voor de overige zones 
en voor opgaven op het gebied van maatschappe-
lijke voorzieningen, groen en mobiliteit meer geld 
nodig is.

Voor alle zones geldt dat de eerste financiële 
vertaling op basis van de ontwikkelvisies leidt tot 
een op het eerste gezicht onoverbrugbare financiële 
opgave. Aan de hand van verschillende optimalisa-
ties zijn deze zones inmiddels teruggebracht naar 
financieel meer realistische ontwikkelperspectieven. 
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Voor de prioritaire zones Oostpoort en Zuidwest 
wordt een ontwikkelstrategie op zoneniveau voor-
bereid. Met deze ontwikkelstrategieën op zone-
niveau wordt met name bepaald hoe de gemeente 
wil samenwerken met marktpartijen, welke rol zij wil 
nemen, welke risico’s en beheersmaatregelen 
daarbij horen en welke financiële arrangementen er 
worden gemaakt.

In het collegebesluit ‘Vaststellen plan van aanpak 
ontwikkelgerichte organisatie’ (2021/87667) is het 
fysiek domein formatief versterkt ten behoeve van 
de realisatie van ambities over het brede fysiek 
domein, waaronder duurzaamheid, economie, 
beheer en onderhoud openbare ruimte. Het betrof 
een eerste tranche aan formatie, een tweede 
tranche is nog niet bestuurlijk vastgesteld.

In de begroting 2022 is daarnaast 2 fte zone-
management opgenomen voor de overige 
ontwikkel zones. Hierdoor kan de ontwikkeling in de 
zone in samenhang op gang gebracht worden, 
tesamen met de private en publieke partijen die in 
het gebied al aan het ontwikkelen zijn. Tevens kan 
worden gezorgd voor goede communicatie met 
bewoners, ondernemers en eigenaren. Voor 
realisatie van de visies van de betreffende zones is 
op het gebied van maatschappelijke voorzienin-
gen, groen en mobiliteit meer capaciteit en meer 
geld nodig.

Leefbaarheid in wijken en buurten
Om de leefbaarheid in een aantal buurten en wijken 
te versterken is er in een aantal buurten aanleiding 
voor een integrale aanpak met externe partners. 
Dat doen we in een zogenaamde wijkaanpak. Een 
wijkaanpak is een samenhangende set aan activi-
teiten gericht op het verbeteren van de leefsituatie 
van bewoners in een gebied, waar sprake is van een 
optelsom van sociale en/of fysieke problemen. De 
thema’s hebben een directe relatie met de bestuur-
lijke doelen zoals armoedebestrijding, kansen voor 
participatie, gezondheid, kansen voor jeugd, onder-
steuning en zorg, klimaatadaptatie, zorgen voor een 
veilige en toegankelijke openbare ruimte, bestrijden 
overlast.

Vastgestelde wijkaanpakken zijn er in het Rozenpri-
eel en Transvaalwijk; geëxperimenteerd wordt met 
vergelijkbare aanpakken in de Slachthuisbuurt en 
Delftwijk. Geëxperimenteerd wordt met vergelijk-
bare aanpakken in de Slachthuisbuurt in Oost en 
Delftwijk in Noord. Dit vindt plaats op basis van 

analyses en opgedane ervaringen, in samenspraak 
met externe partijen (zoals een woningcorporatie). 
Haarlem kent meer kwetsbare buurten, zoals 
Meerwijk en Waddenbuurt, die qua leefbaarheid 
‘slecht’ scoren. 

Wijkaanpakken zijn zaak van lange adem (meerja-
rig); zowel voor het Rozenprieel als voor de Trans-
vaalwijk is verlenging gewenst. Een investeringsbud-
get wijkaanpakken is hierbij randvoorwaardelijk. 
Voor de wijkaanpak Rozenprieel is tot en met 2022 
budget vrijgemaakt door zowel gemeente als 
Ymere.

Wat is de rol van de gemeente?

Rol in gebiedsontwikkeling
In algemene zin geldt dat de gemeente regie voert 
op gebiedsontwikkeling, zowel over het ruimtelijk 
proces als het inhoudelijk programma. Voor het 
overige geldt dat de rol van de gemeente kan 
verschillen. Dit hangt samen met de mate van 
complexiteit en samenhang van de betreffende 
gebiedsontwikkeling, de mogelijke strategische  
inzet van eigen grondposities, de mate waarin 
betrokken partijen bereid zijn met elkaar samen te 
werken en het stadium waarin initiatieven zich 
bevinden. 

In algemene zin staat de gemeente aan de lat voor 
het ruimtelijk juridisch kader en vergunningverle-
ning, het realiseren van maatschappelijke voorzie-
ningen, inrichting openbare ruimte, groen, parkeren 
en mobiliteit. Via kostenverhaal of met de winst uit 
een grondexploitatie worden deze zaken voor een 
beperkt deel door de marktpartijen of met subsidies 
betaald.

Er is sprake van een afhankelijkheid van initiatiefne-
mers/marktpartijen doordat de gemeente weinig 
eigen grondposities heeft en Haarlem relatief 
weinig grondexploitaties heeft. Er is ook een samen-
werking met andere overheden en stakeholders 
zoals ProRail.

Rol bij de wijkaanpak
De rol van de gemeente is hier regievoerder op de 
integrale samenwerking met partners en de buurt. 
Daarnaast is de gemeenten opdrachtgever bij 
civiele projecten zoals herinrichting van straten en 
verbeteren van de openbare ruimte en vergroenen 
van de stad. En de gemeente is samenwerkings-
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partner voor welzijnsinstellingen op inhoudelijke 
thema’s zoals ontmoeting, spelen, gezondheid, 
activering, etc.

Wat moet er nog gebeuren?
Welke scenario’s en handelingsperspectie-
ven c.q. keuzes zijn er?

Scenario niets doen:
Gebrek aan ontwikkelcapaciteit (middelen en 
formatie) leidt tot het achterblijven van realisatie 
van de woningbouwopgave. 

Gebrek aan ruimtelijke regie op initiatieven van 
ontwikkelaars kan onwenselijke gevolgen hebben 
voor de stedelijke en ruimtelijke kwaliteit van de 
stad, het gebied, de wijk.

Alleen aandacht voor de prioritaire zones. Overige 
ontwikkelingen worden alleen opgepakt indien de 
beschikbare capaciteit en middelen dit mogelijk 
maakt. 

Overige ontwikkelingen worden plotgewijs opge-
pakt waardoor er te weinig aandacht is voor stad in 
balans en een integrale aanpak.

Scenario investeren in uitvoeringskracht en een op 
ontwikkeling gerichte organisatie
In dit scenario kiest het college voor een versnelling 
van realisatie van ruimtelijke ambities en versnelling 
van de woningbouwopgave waarbij een meer 
integrale gebiedsaanpak de norm wordt. Verschil-
lende ambities en opgaven komen hier samen: in 
relatie tot de vastgestelde omgevingsvisie worden 
er meerdere inhoudelijke thema’s uitgewerkt in 
programma’s die op hun beurt weer moeten wor-
den geïntegreerd in de gebieden (zoals wonen, wer-
ken, klimaat, energietransitie, mobiliteit, vergroe-
ning). Daarbij wel waken voor een stapeling aan 
ambities per gebiedsontwikkeling.

Wat zijn de consequenties?

Organisatiekracht
1)  Verder inzetten op de inrichting van een ontwik-

kelgerichte regie- en ontwikkelorganisatie. Er ligt 
een voorstel tweede tranche versterken uitvoe-
ringskracht fysiek domein die nog moet worden 
vastgesteld.

2)  Om de formatie-uitbreiding binnen het fysiek 

domein financieel mogelijk te maken is voor 
twee jaar gebruik gemaakt van de stelpost 
bedrijfsvoering. Voor het versterken van de 
uitvoeringskracht doet het fysieke domein een 
zwaar beroep op bedrijfsvoering. Omdat 
bedrijfsvoering deze extra vraag op dit moment 
niet kan waarmaken zou het helpen om met 
incidentele middelen deze korting ongedaan te 
maken. Daar staat dan wel tegenover dat de 
kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening 
structureel omhoog moet zodat bijvoorbeeld de 
projectcontrol op de zones versterkt kan worden 
en de ondersteunende informatiesystemen voor 
portefeuillemanagement en planning geïmple-
menteerd kunnen worden. Kosten 1 mln. ver-
deeld over 2021 en 2022.

 
Instrumentarium en middelen
1)  Realiseren van een werkbudgetten voor gebieds-

ontwikkeling, onder meer ten behoeve van 
voorbereidend onderzoek en planvorming

2)  Investeringsbudget maatschappelijke voorzienin-
gen, openbare ruimte en mobiliteit.

3)  Formuleren van investeringsstrategieën en het 
aanboren van externe financieringsbronnen bij 
medeoverheden

4)  Het inrichten van een knelpuntenpot, zoals al 
beschikbaar voor civiele projecten. Kleinere 
wensen van bewoners, politieke ambities en 
nieuwe inzichten die gedurende het proces in 
beeld komen kunnen uit deze knelpuntenpot 
worden gefinancierd en zo vertragingen voor-
komen. Voor de civiele onderhoudsprojecten is 
circa 4% onderhoudsbudget gereserveerd om 
kleine wensen vanuit de gemeenteraad gedu-
rende het jaar te kunnen honoreren. Voor de 
ruimtelijke ontwikkeling kan ook met een derge-
lijke knelpuntenpot gewerkt worden zodat er 
meer bewegingsruimte ontstaat in het systeem 
om tegemoet te komen aan nieuwe inzichten. 
Uitgaande van 15 mln. bijdrage gemeente komt 
dat neer op 0,6 mln.

5)  De optelsom van complexe ontwikkelopgaven 
waar Haarlem voor staat, vragen een herijking 
van de risicofilosofie en risicobereidheid van de 
gemeente. Een risicomijdend scenario is niet 
mogelijk voor de opgaven waar Haarlem voor 
staat. Een voorbeeld hiervan is het voeren van 
een actief grondbeleid: enerzijds om grondspe-
culatie te voorkomen, anderzijds om minder 
afhankelijk te zijn van grondeigenaren en zo 
meer regie te kunnen voeren op ruimtelijke 
ontwikkeling en kwaliteit. Een ander voorbeeld is 
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het mogelijk maken van één op één verkoop bij 
gebiedsontwikkeling.

6)  Vaststellen van een stedelijke ontwikkelstrategie 

Gezonde wijken
1)  Integrale aanpakken mogelijk maken op basis 

van gebiedsanalyses en gesignaleerde (drei-

gende) problematiek op wijkniveau zoals segre-
gatie, gezondheidsverschillen, criminaliteit et 
cetera

2)  Zorgdagen voor een voorzieningenniveau dat 
past bij de wijk en het mee laten groeien van de 
sociale basis met de groei van de stad. 

Meer informatie

•  Zie ook You Tube, Wat de gemeente doet in het Rozenprieel (https://youtu.be/2-Vjlw5evw8)

Kader stellende beleidsnota’s
•  Actieplan versnelling woningbouw (2020/485204)
•  Vaststellen plan van aanpak ontwikkelgerichte organisatie (2021/87667)
•  Stand van zaken ontwikkelzones in Haarlem (2021/177438)
•  Omgevingsvisie, Sor, mobiliteitsbeleid, woonvisie, etc.

Overig
•  Masterplan wonen provincie Noord-Holland



FD 08 Economie en werkgelegenheid

Wat is het kernvraagstuk?

Haarlem wil een woon-werkstad blijven. Om de 
economische structuur te versterken en voldoende 
werkgelegenheid te behouden, ook als de stad met 
inwoners gaat groeien, staan we voor een aantal 
uitdagingen: het borgen van voldoende ruimte voor 
werkfuncties, het behouden, aantrekken en ontwik-
kelen van talent, het aanjagen van innovatie en het 
stimuleren van ondernemerschap. 

Toelichting

Jaarlijks monitort de gemeente de stand van de 
Haarlemse economie. Hieronder een samenvatting 
van de Economische Monitor 2021. De Economische 
Monitor 2021 is hier te downloaden. 

Economische groei
Haarlem had tot 2015 een dalend aantal banen ten 
opzichte van het inwonertal. In vergelijking met 
andere steden scoort Haarlem met 0,44 baan per 
inwoner laag. In de afgelopen jaren is er echter wel 
sprake van een lichte groei van het aantal banen 
per inwoner. Deze banengroei komt voor de helft op 
conto van zzp’ers. Met de groei van het aantal 
banen neemt ook het woon-werkverkeer van 
Haarlemmers naar de regio licht af, hoewel nog 
steeds twee derde van onze beroepsbevolking een 
baan heeft buiten Haarlem.

Banengroei per kansrijke sector (2020) (bron: LISA)

2010 2019 2020 Groei 
2010 

-2020
Procesindustrie 2948 2390 2419 -17,9%
Bouwnijverheid 2805 2807 2899 3,4%
Handel & 
Reparatie

11672 11888 12044 3,2%

Detailhandel 7641 8164 8354 9,3%
Horeca 3145 3775 3782 20,3%
Onderwijs 5211 6149 6191 18,8%
Zorg 11099 12582 12707 14,5%
Cultuur 11672 11888 12044 3,2%
Sport &  
Recreatie

2410 2788 2792 15,9%

Ruimte
De gemeente zet in op een evenwichtige winkel-, 
bedrijven en kantorenmarkt. Het winkelvloeropper-
vlakte is met 218m2 per duizend inwoners relatief 
beperkt. De winkelmarkt kent een leegstand van 
5,2% (2020) van het totale winkelvloeroppervlakte; 
dat is lager dan andere steden in Noord-Holland. 
Internet en digitale zichtbaarheid van fysieke 
winkels worden steeds belangrijker voor de detail-
handel. 

Haarlem heeft relatief weinig areaal aan bedrijven-
terrein ten opzichte van andere steden en regio’s in 
de MRA. Het belangrijkste bedrijventerrein van 
Haarlem, Waarderpolder Haarlem Business Park, 
biedt zo’n 81 banen per hectare. Van het totaal 
aantal banen in Haarlem is een vijfde te vinden in 
de Waarderpolder. Op het bedrijventerrein is nog 
8 ha direct uitgeefbaar en de leegstand is zeer 
beperkt, namelijk 2%.

De kantorenleegstand in Haarlem was voor de 
uitbraak van de corona-pandemie al enkele jaren 
aan het dalen. De leegstand is nu zo’n 11% en dat is 
onder het gemiddelde van de MRA (13%). De focus 
op het gebied van kantorenlocaties ligt rond nieuwe 
multifunctionele woon-werkgebieden rondom de 
drie ov-knooppunten (Haarlem Centrum, Oostpoort, 
Nieuw-Zuid). 
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Ontwikkeling kantorenleegstand  
Zuid-Kennemerland (1-1-2021)
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Bron: kantorenmonitor 2021, bewerking door BCI & Tympaan.
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Talent
De aanwezigheid van arbeidskrachten speelt een 
steeds belangrijker rol bij de locatiekeuze van 
bedrijven. De krapte op de arbeidsmarkt neemt 
steeds meer toe door de vergrijzing en een kwalita-
tieve mismatch: Haarlem kent relatief veel banen 
voor praktisch geschoolden tegenover een relatief 
theoretisch opgeleide beroepsbevolking. De groot-
ste tekorten doen zich voor in de techniek, ict, 
onderwijs en zorg. 

Uitdaging is om jong talent (leeftijd 15-30 jaar) voor 
Haarlem te behouden, vanwege de betaalbaarheid 
en beschikbaarheid van kamers en woningen.

Duurzaamheid
Haarlem wil in 2040 een circulaire stad zijn, waarin 
slimmer en efficiënter omgegaan wordt met eindige 
en schaarse grondstoffen, energie en afval. Met het 
programma Haarlem Circulair 2040 wil de 
gemeente een versnelling tot stand brengen. 

Innovatie
Haarlem zet in op creatief ondernemerschap door 
ruimte te bieden aan hub-vorming, proeftuinen en 
broedplaatsen gericht op toegepaste innovatie. Een 
voorbeeld hiervan is de Koepel. Eind 2021 start 
Cupola XS als een kennis- en innovatiecentrum met 
een onderwijsinstelling en met een mkb-hub.

Wat hebben we hier al aan gedaan?

• De Economische visie Haarlem (EVH)1 zorgt voor 
een trendbreuk, omdat ter voorkomen dat Haar-
lem steeds meer enkel een stad om in te wonen. 
Met de EVH wordt het been bijgetrokken, ook als 
de stad met inwoners gaat groeien. 

• De EVH met vijf strategische uitvoeringslijnen 
Ruimte, Talent, Innovatie, Ondernemerschap en 
Profilering is de koers voor de lange termijn (lees: 
2040). Het uitgangspunt is groeien en ontwikkelen 
in balans. Balans tussen wonen, werken en andere 
functies. Dit is belangrijk voor een aantrekkelijke 
stedelijke dynamiek, het beheersbaar houden van 
de woon-werk pendel en een gezonde en inclu-
sieve arbeidsmarkt dichtbij huis. 

• Met de EVH hebben we een kompas in handen 
hoe we Haarlem verder willen ontwikkelen tot een 
creatieve stad van toegepaste innovatie, met een 
focus op digitalisering van het mkb, circulaire 
economie en gezondheid.

• Er wordt al volop uitvoering gegeven aan de 

bijbehorende Economische agenda 2020-2024. 
Medio 2023 wordt de agenda geactualiseerd. 

Ruimte
Zie de factsheet FD 01 Mengen en Verdichten. 

Talent
• Met de Regionale aanpak arbeidsmarkt Zuid-Ken-

nemerland en IJmond 2020-2022 met Haarlems 
addendum2 is in 2020 een verdere stap gezet in 
de versterking van een samenhangende regionale 
aanpak en een slagvaardig publiek-private 
samenwerking. 

• De komende jaren wordt gewerkt aan een meer 
integrale benadering tussen Werk & Inkomen en 
Economische Zaken en de doorontwikkeling van 
de regionale uitvoeringsstructuur waarin uitkering 
naar werk, opleiding naar werk, werk naar werk 
en Levenslang Ontwikkelen centraal staan. De 
gemeente Haarlem heeft als centrumgemeente 
een belangrijke taak in het aanjagen van de 
regionale samenwerking op dit thema (zie facts-
heet Arbeidsmarkt (Borging regionale samenwer-
king)). 

Innovatie
• Innovatieve ondernemers zijn nodig voor het 

versterken van de concurrentiepositie, economi-
sche groei, banencreatie, het kunnen investeren in 
buitenlandse markten, productiviteitsontwikkeling 
en goed betaalde banen. Maar ook voor het 
maken van impact. Bij impact ondernemers is 
winstmaximalisatie niet de enige factor bij het 
meten van resultaat maar telt ook de sociale en 
maatschappelijke impact. Met de uitvoering van 
het Actieprogramma Impact Ondernemen 2020-
20243 is een eerste stap gezet om impact onder-
nemen in Haarlem te stimuleren. 

• Een belangrijk ontwikkeling op het gebied van 
innovatie is De Koepel als mkb-innovatiecentrum 
met (universitair) onderwijs, gericht op business 
studies en een leergang circulair. Deze ontwikke-
ling moet een vliegwiel worden voor innovatie en 
als inspiratie dienen voor bestaande en toekom-
stige ondernemers.

Ondernemerschap 
• Het Actieplan Detailhandel en Horeca 2020 t/m 

20224 en het Convenant Waarderpolder 2021-
20255 zijn opgesteld en worden uitgevoerd. 

• Via verschillende Bedrijven Investeringszones 
(BIZ-en) en publiek-private samenwerkingsver-
banden zoals de Centrum Management Groep en 
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Stichting Parkmanagement Waarderpolder wordt 
er samengewerkt om gebieden te versterken.

Profilering 
• Er wordt gewerkt aan een Economische visie 

Zuid-Kennemerland, een actiepunt uit de Zuid 
Kennemer Agenda6. Ook wordt er vanuit deze 
deelregio in de MRA input geleverd voor het 
economisch ontwikkelperspectief, loopt er een 
onderzoek naar innovatieve ecosystemen in de 
MRA en wordt uitvoering gegeven aan de MRA 
Verstedelijkingsstrategie7.

Wat moet er nog gebeuren?

Ruimte
• Het borgen van ruimte voor werkfuncties is 

essentieel, in de ontwikkelzones en met name 
rondom de OV-knooppunten (focusgebieden: 
Oostpoort, Haarlem Nieuw-Zuid, NS station 
Centrum). 

• De Waarderpolder volledig beschikbaar houden 
voor werken (niet wonen), knelpunten wegnemen 
voor (ruimtelijke) initiatieven en het zuidelijk deel 
(de economische corridor) intensiveren en hoog-
waardige werkruimte toevoegen in een kwalita-
tieve omgeving. 

• Opstellen en vaststellen ruimtelijk economisch 
beleid, minimaal voorzien van een afwegingska-
der en kwaliteitscriteria voor verdichten, verho-
gen, stimuleren intensieve werkvormen en mate 
van functiemenging, met daarbij de randvoor-
waarden voor vervanging van het aantal banen 
bij transformatie en een voorstel voor de kwalita-
tieve invulling van werkfuncties per gebied.

• Zie ook de factsheet Mengen en Verdichten.

Talent
• De krapte op de arbeidsmarkt. Door de coronacri-

sis is de problematiek die er in bepaalde sectoren 
al was groter en zichtbaarder geworden. Ook 
aandacht voor de ontwikkeling van tech-talent. 

• Voor een gezonde arbeidsmarkt en de 
publiek-private samenwerking hierin, is het 
belangrijk dat Werk & Inkomen en Economische 
Zaken meer samen gaan optrekken en de 
arbeidsvraagstukken integraal en ook regionaal 
gaan aanpakken. 

• Om als werkstad te groeien is het voor Haarlem 
belangrijk om talent aan de stad te verbinden, met 
name ook talent dat in onze eigen stad wordt 
opgeleid en woont.

• Het versterken van de samenwerking tussen 
overheid, onderwijs en ondernemers, het samen 
investeren in concrete acties voor het behouden, 
aantrekken en ontwikkelen van talent en daar-
mee Haarlemse bedrijven behouden en meer 
stuwende werkgelegenheid in Haarlem te creë-
ren.

• De aard van de bedrijvigheid in Haarlem veran-
derd, de nadruk komt steeds meer te liggen op 
stuwende, kennisintensieve economie. Het is in het 
competitieve landschap van talentwerving van 
belang om deze profilering meer zichtbaar te 
maken. Bedrijven vestigen zich immers steeds 
vaker daar waar het aanbod van talent groot is. 

• Meer aandacht voor profilering, positionering en 
communicatie over wat Haarlem als werkstad te 
bieden heeft is wenselijk. 

Innovatie
• Om meer slagkracht op het gebied van impact 

ondernemen te genereren wordt het Actie-
programma Impact Ondernemen 2020-2024 
doorontwikkeld en is er meer budget voor de 
uitvoering nodig.

• Het vormgeven van de verdere samenwerking met 
de ROM InWest en andere partijen in de Koepel, 
zoals CuploaXS en de onderwijsinstellingen.

• Opschalen Uitvoeringsagenda Circulaire Econo-
mie (onderdeel Routekaart Duurzaamheid8) met 
een focus op voedsel en textiel.

• Doorontwikkelen C-district en hiermee het facili-
teren van de proeftuinfunctie voor toegepaste 
innovatie op het gebied van circulaire en duur-
zame economie.

• Opleveren en vaststellen plan van aanpak innova-
tief gezondheidscluster.

Ondernemerschap 
• Uit het onderzoek van de Rekenkamercommissie 

Haarlem9 onder 28 vergelijkbare steden blijkt dat 
Haarlem -op Zaanstad nahet minst uitgeeft aan 
economisch beleid per inwoner. Of zoals het 
onderzoek van Platform3110 het verwoord: ‘In 
vergelijkend perspectief zijn de middelen beperkt’. 

• De economische visie en de acties uit de economi-
sche agenda kunnen sneller -en op sommige 
onderdelen effectievergerealiseerd worden als er 
meer capaciteit en middelen beschikbaar zouden 
zijn. Dit geldt met name op het gebied van 
accountmanagement, acquisitie, stimulering van 
innovaties (waaronder impact ondernemen) en de 
transitie naar een circulaire en duurzame econo-
mie. 
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• Accountmanagement en gerichte acquisitie zijn 
één van de belangrijkste instrumenten om 
bestaande bedrijven te behouden, partijen en 
initiatieven te verbinden, de kracht van de stad te 
benutten en kansen voor nieuwe en innovatieve 
bedrijvigheid te verzilveren. Bovendien kan 
accountmanagement een belangrijke bijdrage 
leveren aan de (versnelling van de) uitvoering van 
Groei van de Stad door de (her)vestiging van 
bedrijven in de ontwikkelzones in goede banen te 
leiden. 

• Het stimuleren van ondernemerschap, het aan-
trekken van jonge bedrijven en het bevorderen 
van innovatie en impact ondernemen in de stad is 
essentieel voor de versterking van de economi-
sche structuur en de transitie naar een duurzame 
en circulaire economie. Extra capaciteit en midde-
len kunnen helpen om dit te versnellen. 

• Het inzetten van ondernemerschap voor de 
aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Ook 
wel de transitie naar een betekeniseconomie, 
zoals verwoord in het Actieprogramma Impact 
Ondernemen 2020-2024. 

• In navolging op het Actieplan Detailhandel en 
Horeca 2020 t/m 2022 wordt een startnotitie 
Detailhandelsen Horecabeleid Haarlem opge-
steld.

• Opstellen nieuw Convenant Binnenstad en input 
leveren voor het Vitaliteitsplan om de binnenstad 
van Haarlem toekomstbestendig te houden. Voor 
uitvoering van het Vitaliteitsplan Binnenstad is 
extra budget nodig. 

• De ondernemersdienstverlening wordt geoptima-
liseerd, waarbij aandacht voor meer communica-
tie vanuit economie wenselijk is. 

Profilering
• Bij het opstellen van een stadsbrede merkstrategie 

in samenwerking met Haarlem Marketing ook de 
economische-/business marketing borgen. 

Wat is de rol van de gemeente?

De gemeente kan de economie niet regisseren en 
ook geen banen creëren. Wel kan de overheid 
zorgen voor goede randvoorwaarden voor een 
aantrekkelijk vestigings- en ondernemingsklimaat. 
De inhoud van de EVH is opgebouwd aan de hand 
van dit principe en dient ook als zodanig gelezen te 
worden. De gemeente kan de visie niet alleen 
realiseren. Uitvoering is afhankelijk van de inzet van 
ondernemers, kennis- en onderwijsinstellingen en 
andere partijen in de stad en regio. Het gaat hierbij 
om het nemen van initiatieven, het inzetten van 
budgetten en capaciteit, en het delen van risico’s.

Referenties
1 Economische visie Haarlem inclusief Economische agenda 2020-2024
2 Regionale aanpak arbeidsmarkt Zuid-Kennemerland en IJmond 
2020-2022 met Haarlems addendum
3 Actieprogramma Impact Ondernemen 2020 – 2024 
4 Actieplan Detailhandel en Horeca 2020 t/m 2022
5 Convenant Waarderpolder 2021 -2025
6 Zuid-Kennemer Agenda
7 MRA Verstedelijkingsstrategie
8 Routekaart Duurzaamheid
9 Woon-werk balans gewogen; Second opinion Economische Visie 
Haarlem, RKC Haarlem 
10 Second opinion Economische Visie Haarlem, Platform31



FD09  Impact coronacrisis, met specifiek aandacht voor 
toerisme

Wat is het kernvraagstuk? 

De coronacrisis heeft grote impact op de samenle-
ving, ook in Haarlem. In mei 2021 is een herstelaan-
pak vastgesteld die bijdraagt aan het behoud van 
Haarlem als aantrekkelijke stad voor inwoners, 
ondernemers, bezoekers en werkenden. Naast inzet 
op sociaal-maatschappelijk vlak is er inzet op 
herstel op economisch-cultureel vlak. De sectoren 
horeca, detailhandel, cultuur, evenementen zijn 
hard zijn getroffen door de coronacrisis en dit zijn 
juist de sectoren waarmee Haarlem bezoekers trekt. 
Corona en de effecten ervan zijn hardnekkige 
factoren waarvoor in ieder geval in de beleidsvoor-
nemens op langere termijn aandacht moet blijven 
om te kunnen bijdragen aan het herstel.

Toelichting

De herstelaanpak richt zich op herstel op meerdere 
sporen. Herstel op sociaal-maatschappelijk vlak 
wordt bevorderd: ‘Iedereen doet (weer) mee’. 
Maatregelen en activiteiten zijn gericht op het 
tegengaan van eenzaamheid, ondersteunen van 
kwetsbare inwoners, bevorderen van een gezonde 
leefstijl en het stimuleren van sporten en bewegen. 
Ook is een half miljoen euro voor 2021 en 2022 
beschikbaar gesteld voor herstel op econo-
misch-cultureel vlak: ‘Haarlem weer open en 
aantrekkelijk’. Doel is het bijdragen aan Inzet van 
deze invalshoek is gericht op ondersteuning van 
ondernemers in de sectoren horeca en detailhandel, 
maar ook op de ondernemers in de cultuursector en 
de evenementen- en toeristenbranche. Het aantal 
dag- en verblijfstoeristen is flink afgenomen. Met 
name de internationale en zakelijke markten blijven 
achter. Daarnaast moest de 1,5 meter afstand in 
acht worden genomen wat impact had op de 
capaciteit. Als Haarlem niet voldoende bezoekers 
trekt zal het aantal voorzieningen (zoals winkels en 
horeca) en de werkgelegenheid teruglopen, de 
leegstand toenemen en de stad minder levendig 
worden. Herstel van de bezoekersmarkt is wenselijk 
om de stad voor bezoekers en bewoners aantrekke-
lijk te houden, mits met oog voor de leefbaarheid. 

Waar hebben we tot nu toe naar toe 
gewerkt?

Maatschappelijk effect
Er wordt ingezet op het verbeteren van de vitaliteit 
van de (binnen)stad, met behoud van de leefbaar-
heid. 

Hoofddoelstelling
We willen bereiken dat het toerisme/de bezoeker-
seconomie weer herstelt, dat we waardevolle 
bezoekers aantrekken en dat we de nadelen van 
drukte op bepaalde plekken en momenten kunnen 
voorkomen. 

Wat is de rol van de gemeente?

De gemeente heeft een trekkersrol als het gaat om 
bezoekersmanagement. Daarnaast heeft Haarlem 
Marketing een belangrijke taak in het aantrekken 
van (waardevolle) bezoekers naar onze stad, in 
nauwe samenwerking met bedrijven en instellingen. 
We luisteren ook naar bewoners/wijkraden, bijvoor-
beeld in het Centrummanagementoverleg, waar-
voor het van belang is dat de stad leefbaar blijft. 

Wat gebeurt nu al?

Er wordt gewerkt aan de uitvoering van het Actie-
plan Detailhandel en Horeca en in september 2021 is 
de Toeristische Koers vastgesteld in de raad. Daar-
naast is op 31 augustus 2021 de subsidieregeling 
‘Corona initiatievenbudget’ van start gegaan gericht 
op het mogelijk maken van initiatieven uit de stad 
die bijdragen aan het herstel van de lokale samen-
leving en economie na de coronacrisis. Om de 
binnenstad ook in de toekomst aantrekkelijk en 
levendig te houden wordt een vitaliteitsplan opge-
steld.

Wat moet er nog gebeuren?

Voor de coronacrisis waren er bepaalde momenten 
en plekken in Haarlem waar het te druk kon zijn en 
de leefbaarheid op de proef werd gesteld. Als het 
toerisme/de bezoekerseconomie weer aantrekt, is 
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het wenselijk dat een verkenning plaatsvindt naar 
verschillende gebruikers/passantenstromen op en 
rondom de Grote Markt. Met name op zaterdagen 
ligt hier een uitdaging. Haarlem Marketing zet zich 
de komende jaren in op meerdaags verblijf door 
bezoekers op doordeweekse dagen buiten het 
hoogseizoen. Het aanbod in Haarlem zal daarmee 
ook meer op doordeweeks gefocust moeten zijn. 
Indien het zakelijk bezoek na corona weer aantrekt 
moet worden bekeken of extra aandacht en finan-
ciën nodig zijn om deze kansrijke doelgroep te 
bereiken. 

Verder zijn er geluiden uit de stad (o.a. Nachtwacht) 
dat het in Haarlem ontbreekt aan nachthoreca. 
Indien het nachtleven een impuls krijgt, wordt 
Haarlem een meer aantrekkelijke bestemming voor 
bezoekers en bewoners. Een eerste stap is het 
onderzoek naar de mogelijkheden voor 24-uursver-
gunningen.

Wat zijn de consequenties?

Financieel?
Voor een verkenning Grote Markt en nachthoreca 
zijn middelen noodzakelijk. Daarnaast zullen de 
sectoren die afhankelijk zijn van het toerisme zoveel 
mogelijk (financieel) ondersteund moeten worden 
om de coronacrisis te overleven. Mogelijk zijn voor 
de te treffen maatregelen om de sectoren econo-
mie, cultuur en evenementen te ondersteunen 
aanvullende middelen nodig. De basis hiervoor is 
analyse en monitoring in 2021 en 2022 die helpen 
een beeld te vormen van wat naar aanleiding van 
de coronacrisis leeft in de stad (en binnen onze 
eigen organisatie) en waar (aanvullend) behoefte 
aan is en/of blijft. 

Als besloten wordt dat Haarlem Marketing zich 
meer op bedrijvenmarketing moet gaan richten, dan 
is daar ook aanvullend budget voor nodig. 

Overig?
Om het e.e.a. te onderzoeken is voldoende capaci-
teit nodig binnen de organisatie. Daarnaast zijn er 
uiteenlopende belangen als het toerisme betreft. 
Het is een uitdaging om toch e.e.a. mogelijk te 
maken/te faciliteren zonder afbreuk te doen aan de 
leefbaarheid. 

Meer informatie

Kader stellende beleidsnota’s
•  Het Actieplan Detailhandel en Horeca (2020/663830),de Toeristische Koers (2021/397691), en de nota ‘Bevor-

deren van het herstel na de coronacrisis’ d.d. 25 mei 2021 (2021/258003)

Overig
•  Onderzoeksrapport Corona Impact Monitor Gemeente Haarlem Editie augustus 2021 (derde editie, 

2021/424777)

https://www.haarlem.nl/bestandsopslag/bestanden/Campagne/economische_visie/2020_september/Actieplan_Detailhandel_en_Horeca_2020_tm_2022_kpdf.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2021/23-september/19:30/Toeristische-Koers
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210258003-09-KN-Bijlage-4-Bevorderen-van-het-herstel-na-de-coronacrisis.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210424777-Corona-Impact-Monitor-gemeente-Haarlem-september-2021.pdf


FD10 Frans Hals Museum

Wat is het kernvraagstuk? 

Het Frans Hals Museum is sinds 2009 verzelfstan-
digd. Na enkele jaren van bezuinigingen wordt 
vanaf 2019 gewerkt aan het versterken van het 
museum. Het oplossen van knelpunten op het vlak 
van exploitatie, huisvesting en collectiebeheer is een 
stevige opgave, die stap voor stap aangepakt wordt. 

Daarnaast werd het museum hard geraakt door de 
lockdowns en andere beperkende maatregelen. Het 
verlies aan inkomsten kon in 2020 gecompenseerd 
worden door substantiële steun vanuit het gemeen-
telijk noodfonds en het Mondriaanfonds. Met deze 
steun, ondergebracht in een door het Rijk voorge-
schreven Covid-bestemmingsreserve, kunnen ook 
coronatekorten in 2021 en mogelijk 2022 worden 
opgevangen. 

Om de exploitatie van het FHM duurzaam op orde 
te krijgen, is besluitvorming nodig over extra midde-
len voor de museale taken (o.a. beheer van collectie 
en gebouwen). In de informatienota van januari 
2022 (bijlage) wordt toegelicht welke stappen in de 
komende periode nog te zetten zijn, wat de ‘bouw-
stenen’ zijn voor de verdere versterking van het 
Frans Hals Museum. Het gaat om:
• Herijken opdracht aan FHM
• Onderhoudsopgave gebouwen 
• Verduurzaming en klimaatinstallatie
• Oplossing Verweyhal
• Depotontwikkeling
• Collectie Baars

Waar hebben we tot nu toe naar toe 
gewerkt?

Maatschappelijk effect
Er wordt ingezet op het versterken van de exploitatie 
van het FHM, waarbij de overeengekomen museale 
taken (waaronder beheeropdracht gemeentelijke 
collectie, maar ook onderhoud van de museale 
panden) en de daarvoor beschikbare middelen met 
elkaar in evenwicht zijn.

Hoofddoelstelling
Duurzame exploitatie van het Frans Hals Museum.

Wat is de rol van de gemeente?

De gemeente is subsidiegever en verhuurder. De 
gemeente is eigenaar van de kunstcollecties en de 
gebouwen. Bij de verzelfstandiging van het museum 
in 2009 is een beheerovereenkomst afgesloten mbt 
de collectie. 

Wat is er gedaan?

Een aantal maatregelen is reeds genomen:
• Met onderzoeken door BMC en Berenschot 

(exploitatie), Toornend (onderhoud vastgoed) en 
Helicon (inspectie collectiebeheer) is in kaart 
gebracht welke knelpunten er zijn.

• In 2020 is een extra subsidie van € 350.000 
verstrekt. Met de kadernota 2021 is opnieuw een 
eenmalige subsidie gegeven, van € 300.000.

• Met de Programmabegroting 2022-2026 is beslo-
ten tot een structurele subsidieverhoging vanaf 
2022 met € 300.000, om een verslechtering van 
de financiële positie te voorkomen.

• Met de Bestuursrapportage 2021 is besloten 
€ 250.000 beschikbaar te stellen voor de registra-
tie en uithuizing van een deel van de extern 
opgeslagen collectie (Baars).

• Met de Versterkers Duurzaam Doen is budget 
gereserveerd voor tijdelijk extra ambtelijke capa-
citeit, ter voorbereiding op besluitvorming over de 
herijkte opdracht voor het FHM inclusief onder-
houdsopgave museaal vastgoed, en de mogelijke 
depotontwikkeling samen met het Noord-Hollands 
Archief.

Wat gebeurt nu al?

• Herijkte opdracht: Berenschot adviseert om in 
aanvulling op de subsidieverhoging een nieuwe 
integrale opdracht te formuleren met betrekking 
tot alle museale taken (beheer, restauratie, educa-
tie, presentatie, onderhoud panden etc.). Hans 
Buurman, voormalig zakelijk directeur Kunstmu-
seum Den Haag, ondersteunt de gemeente hierbij. 
Aan de hand van een herijkte opdracht kan bij de 
Kadernota 2023 besluitvorming plaatsvinden over 
de eventueel noodzakelijke aanvullende 
financiering van museale taken.
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• Onderhoudsopgave gebouwen: Toornend Part-
ners heeft de meerjarenonderhoudsplannen 
(MJOP’s) onderzocht en deze in overleg met 
museum en gemeente opnieuw opgesteld voor 
beide locaties, met inachtneming van de museale 
functie van de monumentale gebouwen. Inclusief 
aanvullende rapportages met ramingen voor de 
beheerkosten van de nieuwe MJOP’s, en het eigen 
vermogen van het museum i.r.t. de geplande 
vervangingsinvesteringen. De MJOP’s zouden de 
grondlegger moeten worden voor de nieuw af te 
sluiten huurovereenkomst en demarcatie per 2022. 
Mits er duidelijkheid en overeenstemming is over 
de dekking van de kosten die uit de nieuwe 
onderhoudsafspraken voortkomen – zowel aan de 
eigenaren als huurderskant. Dit leidt tot een 
aangepaste kostenraming die uitkomt op een 
verhoging van circa € 600.000 op jaarbasis

• Verduurzaming & Klimaat: Toornend is ook 
gevraagd een offerte uit te brengen voor het in 
kaart brengen van ‘collectie parameters’ voor het 
vervangen van de klimaatinstallatie. Op basis 
waarvan Hiensch engineering (adviesbureau voor 
gebouwgebonden installaties) een Programma 
van Eisen (PvE) kan opstellen. De klimaatinstallatie 
heeft ook een relatie met de beoogde verduurza-
ming van de panden; het museale klimaat is 
immers ook afhankelijk van een goed geïsoleerde 
schil. Gemoeide kosten voor opstellen PvE circa 
€ 120.000. Om dit in opdracht te geven moet de 
gemeente eerst budget vrijmaken.

• Oplossing Verweyhal: de complexe situatie 
rondom de Verweyhal blijft uitdagend voor de 
bedrijfsvoering van het museum. Het college 
onderkent dit en zet zich in voor het vinden van 
een oplossing. Voor de coördinatie van alle 
juridische trajecten is binnen de gemeente een 
regiegroep Verweyhal ingesteld.

• Begin 2021 is met de wederpartij en mede VvE lid 
Raiola een mediation traject gestart. Ook het 
Frans Hals Museum is partij in de mediation. 
Recent is in het mediation overleg een voorstel 
besproken voor een wederzijds recht van eerste 
koop, onder een aantal voorwaarden. In het medi-
ation overleg is eveneens voorgesteld dat de 
gemeente met een quick-scan actief inventarise-
ren of er op korte of lange termijn alternatieve 
locaties zijn voor het FHM.

• Depotontwikkeling: Toornend heeft in 2021 
opdracht gekregen om voor een nieuw geza-
menlijk depot met Archeologie, Frans Hals 
Museum, Noord-Hollands Archief (NHA), Teylers, 
Gemeente Velsen en het Museum van de Geest te 

onderzoeken wat de wensen en eisen van de 
betrokken instellingen zijn en wat het ruimtebe-
slag daarvan is. De opdracht is in gezamenlijk-
heid door NHA en de gemeente aan Toornend 
gegeven. De integrale ruimtebehoefte bedraagt 
met afronding 11.300 m2 BVO. De gemeente start 
op korte termijn met een locatieonderzoek waar 
een het depot kan komen, inclusief financiële 
consequenties. Naar verwachting zijn de uitkom-
sten zomer 2022 gereed.

• Opslag Baars: In de beheerovereenkomst is 
gesteld dat het collectiebeheer periodiek en 
onafhankelijk wordt geïnspecteerd. Dit is eind 
2020 voor het eerst gebeurd, door Helicon Con-
servation Support. Helicon adviseerde onder meer 
een oplossing te vinden voor de collectie opgesla-
gen bij Baars, uit oogpunt van veiligheid en 
vindbaarheid (o.a. registratie en toegankelijkheid). 
De gemeenteraad heeft in november 2021 beslo-
ten eenmalig € 250.000 aan het museum beschik-
baar te stellen voor het wegwerken van de regis-
tratieachterstanden van de bij Baars opgeslagen 
collectie, en voor het overplaatsen naar een 
andere opslaglocatie, in afwachting van een meer 
permanente depot oplossing. Naar verwachting is 
dit project begin 2023 afgerond.

Wat moet er nog gebeuren?

Aan de hand van het advies over de herijkte 
opdracht kan het FHM een begroting opstellen, met 
een prioritering van maatregelen en incidentele dan 
wel structurele kosten. Een nieuwe coalitie kan dan 
keuzes maken ten aanzien van de nieuwe opdracht 
voor het museum. Inclusief het onderhoud van en 
investeringen in de museale panden.

Zoals in de eerder genoemde informatienota door 
het college wordt aangegeven, is het oplossen van 
de knelpunten mbt de museale exploitatie, huisves-
ting, en het collectiebeheer een stevige opgave. Met 
de tijdelijke extra capaciteit kunnen naar verwach-
ting in 2022 belangrijke stappen gezet worden, 
maar structureel is sprake van beperkt beschikbare 
ambtelijke inzet, terwijl verwacht mag worden dat 
het Frans Hals Museum ook voor de hele duur van 
een nieuwe coalitieperiode veel aandacht blijft 
vragen. Bovendien bevat het nieuwe Cultuurplan 
2022-2028 ook veel stevige ambities. In het Plan van 
aanpak ontwikkelgerichte organisatie (2021/87667) 
is aangegeven dat een versterking van de ambte-
lijke capaciteit gewenst is, met een beleidsadviseur 
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cultuur en vastgoed. Deze structurele formatie is 
nog niet gerealiseerd.

Wat zijn de consequenties?

Financieel
De voor het FHM benodigde middelen worden 
betrokken bij de integrale afweging van de 
gemeenteraad rondom de financiële voortgangs-
rapportage 2022 en Kadernota 2023. 

• Het gaat dan om: 
• Gevolgen herijkte opdracht: PM
• Onderhoudsopgave gebouwen: € 600.000 per 

jaar
• Onderzoek verduurzaming en klimaatbeheersing: 

€ 120.000 
• Depot: PM
• Versterking ambtelijke capaciteit, beleidsadviseur 

cultuur en vastgoed schaal 11 € 104.000

Meer informatie

Kader stellende beleidsnota’s
•  Informatienota Frans Hals Museum (2022/32483) inclusief 3 bijlagen.
•  Vaststellen Plan van aanpak ontwikkelgerichte organisatie, inclusief werkplan en capaciteitsplan 

(2021/87667).



FD11 Bibliotheek Centrum Schalkwijk

Wat is het kernvraagstuk?

De kans ligt voor een win-win-situatie te realiseren 
voor de bibliotheek en Centrum Schalkwijk door het 
verhuizen van de bibliotheek naar een prominente 
plek in Centrum Schalkwijk. Dit realiseert de doel-
stellingen van de bibliotheek en is een logische en 
cruciale volgende stap in de gewenste ontwikkeling 
van Centrum Schalkwijk, zoals opgenomen in de 
vastgestelde Structuurvisie Schalkstad.

Toelichting

Er lopen twee belangrijke parallelle processen als 
het gaat om de bibliotheek Schalkwijk. Ten eerste de 
vernieuwingsopgave Bibliotheken Haarlem en ten 
tweede de transformatie van het winkelcentrum 
Schalkwijk. Geografisch gezien liggen deze twee 
processen hemelsbreed 100 meter uit elkaar en 
hebben veelal dezelfde doelen, namelijk het realise-
ren van een centrale plek waar mensen elkaar 
kunnen ontmoeten, verblijven, delen en leren. 

De toekomst voor Centrum Schalkwijk inclusief 
maatschappelijke voorzieningen
De gemeente werkt al 20 jaar aan de revitalisatie en 
transformatie van het monofunctionele winkelcen-
trum Schalkwijk tot een multifunctioneel stadsdeel-
centrum. Onder invloed van ontwikkelingen in de 
retailsector is het bestaande oppervlak aan winkel-
ruimte in Centrum Schalkwijk te groot en moet 
inkrimpen. Het doel van de gemeente is om Cen-
trum Schalkwijk te transformeren tot een multifunc-
tioneel stadsdeelcentrum, door er andere functies 
aan toe te voegen, zoals sport, leisure, horeca en 
maatschappelijke functies. In de vastgestelde 
structuurvisie Schalkstad (2013) is er aan de zuidkant 
van Centrum Schalkwijk, aan het Floridaplein, 
ruimte gereserveerd voor een maatschappelijke 
functie die kan bijdragen aan deze doelstelling.

De bibliotheek hoort thuis in Centrum Schalkwijk
De eerste stap richting een diverser centrum is gezet 
door de realisatie van een bioscoop en horeca in 
fase één. Met de eerste fase is een solide basis 
gelegd voor de verdere ontwikkeling van het cen-
trum Schalkwijk. In de tweede fase kan deze ontwik-
keling worden voortgezet door de bibliotheek te 
verhuizen naar Centrum Schalkwijk. De bibliotheek 

is bij uitstek de publiekstrekkende maatschappelijke 
functie die thuishoort in het Centrum Schalkwijk 
nieuwe stijl. De bibliotheek voegt een maatschappe-
lijk bezoekdoel toe en draagt bij aan een stadsdeel-
centrum voor iedereen. De bibliotheek is immers 
een functie die voor alle Haarlemmers relevant is, 
ongeacht leeftijd, beschikbaar inkomen, achter-
grond, opleidingsniveau et cetera. 

In het SPVE voor Centrum Schalkwijk fase 2 is in lijn 
met de structuurvisie rekening gehouden met een 
sociaal maatschappelijk cluster van ca 1.700 m2 bvo. 
De bibliotheek Schalkwijk kan binnen dit sociaal 
maatschappelijk cluster een sleutelfunctie vervullen. 

Breder en groter publieksbereik bij de bibliotheek
De Bibliotheek Zuid-Kennemerland draagt met haar 
beleid bij aan de gemeentelijke doelstellingen en 
beleid op het gebied van economie, duurzaamheid, 
onderwijs, sociaal domein en cultuur. De bibliotheek 
wil deze brede maatschappelijke rol verder verster-
ken met als doel een groter publieksbereik. Daar 
horen bibliotheekgebouwen bij met de juiste inrich-
ting en faciliteiten op de juiste locatie. 

In het Centrum Schalkwijk kan de bibliotheek het 
middelpunt van de wijk worden, zichtbaar met een 
groter en breder publieksbereik. Met name door de 
afname van winkelfuncties worden overige publiek-
strekkende functies, zoals de bibliotheek, in het 
nieuwe stadsdeelcentrum belangrijker. Ze hebben 
een aantrekkende werking en dragen bij aan 
spontane ontmoetingen. Door de ligging aan het 
marktplein en aan de winkel-T, vormt de bibliotheek 
een waardevolle bestemming in het centrum, die 
bijdraagt aan levendigheid en traffic.

Meer dan een financieel vraagstuk: een huiskamer 
voor de stad
De mogelijke verhuizing van de bibliotheek Schalk-
wijk is meer dan alleen een financieel vraagstuk. De 
maatschappelijke kansen die deze verhuizing biedt 
zijn groot en zullen een langjarig effect hebben op 
de wijk Schalkwijk en haar bewoners. Deze verhui-
zing kan worden gezien als een van de belangrijkste 
ingrediënten voor de revitalisering van het stads-
deelhart van Schalkwijk. Een revitalisering waar de 
gemeente zichzelf tot doel heeft gesteld een “huis-
kamer voor de wijk’’ te creëren met commerciële-, 
culturele- en maatschappelijke voorzieningen en 

 86  Fysiek domein | FD11 Bibliotheek Centrum Schalkwijk



 87  Fysiek domein | FD11 Bibliotheek Centrum Schalkwijk

wonen. Een plek om te ontmoeten en te verblijven 
en waar alle bewoners van Schalkwijk zich thuis 
voelen. 

Vanuit sociaal maatschappelijk oogpunt is de 
gemeente groot voorstander van het verhuizen van 
de bibliotheek naar het Centrum Schalkwijk, daar-
naast heeft gemeente de kans om een strategische 
maatschappelijke vastgoedpositie in het centrum in 
te nemen. Financieel gezien brengt het verhuizen 
van de bibliotheek extra investeringen met zich mee. 
Investeringen waar financiële ruimte voor zal 
moeten worden gevonden omdat deze nog niet zijn 
meegenomen in de huidige gemeentebegroting. 

Wat zijn de consequenties van de  
scenario’s en handelingsperspectieven c.q. 
keuzes?

Financieel?
Benodigde investering voor Bibliotheek in Centrum 
Schalkwijk

Door middel van een haalbaarheidsonderzoek is de 
verhuizing van de Bibliotheek naar Centrum Schalk-
wijk verkend. De investering ziet er in hoofdlijnen als 
volgt uit:

Onderdeel Investering (EUR)
Verwerving 1.500 m2 casco 
vastgoed (nieuwbouw) t.b.v. 
bibliotheek, incl. grond (appar-
tementsrecht)

2.300.000

Inrichtingskosten bibliotheek – 
vaste inventaris

1.300.000

Inrichtingskosten bibliotheek – 
losse inventaris

700.000

Bijkomende kosten (proces, 
projectmanagement, ontwerp & 
advies, directievoering) 

900.000

Totaal investering bibliotheek 5.200.000

Nieuwe bibliotheek in combinatie met aanvullende 
maatschappelijke functies
De beschikbare ruimte voor maatschappelijke 
functies in Centrum Schalkwijk Fase 2 is groter dan 
nodig is voor de bibliotheek. In totaal kan +/- 190 m2 
extra vastgoed met een maatschappelijke bestem-
ming worden verworven, direct aansluitend op de 
bibliotheek. Dit biedt de aanvullende kans om in 
aansluiting / in combinatie met de bibliotheek ook 
andere maatschappelijke functies te huisvesten, in 

de vorm van medegebruik van gedeelde ruimten. 
Dit medegebruik kan, mits goed vormgegeven, 
leiden tot efficiënt ruimtegebruik, en relatief veel 
maatschappelijke meerwaarde tegen een relatief 
lage maatschappelijke meerprijs. Dit zou bijvoor-
beeld een aantrekkelijk perspectief kunnen zijn voor 
het huisvesten van organisaties met een cultureel 
profiel, die complementair zijn aan het aanbod van 
de bibliotheek. Mogelijk kan zo ook een bijdrage 
worden geleverd aan de taakstelling voor effectie-
ver (cultuur)accommodatiegebruik (nog te realise-
ren vanaf 2024: € 170.000).

De aanvullende investering in deze extra ruimte 
bedraagt +/- EUR 300.000 (exclusief gebouwgebon-
den en losse inventaris). Inclusief de extra ruimte 
voor aanvullende maatschappelijke functies komt 
de investering in een nieuwe bibliotheek in Schalk-
wijk Centrum Fase 2 op +/- EUR 5.500.000

Totaal investering bibliotheek + extra 
ruimte maatschappelijke functies

5.500.000

Beschikbare dekking
Als de bibliotheek verhuist naar de nieuwe beoogde 
locatie in Centrum Schalwijk Fase 2, dan valt de 
dekking vrij die is gereserveerd voor het verbeteren 
van de bibliotheek op de bestaande locatie. Deze 
dekking betreft EUR 0,6 mln, waarvan EUR 0,4 mln 
uit gemeentelijke middelen, en EUR 0,2 mln door 
fondsenwerving door de bibliotheek.

Reeds beschik-
bare dekking: 

600.000 400.000 dekking 
gemeente + 200.000 
opgave fondsenwer-
ving bibliotheek

Aanvullende dekking
Met een voorgestelde investering van EUR 5,5 mln, 
en een reeds beschikbare dekking van EUR 0,6 mln, 
resteert een dekkingsbehoefte van EUR 4,9 mln.
Het vinden en ter beschikking stellen van aanvul-
lende dekking vraagt een bestuurlijke en politieke 
afweging. Om het gesprek hierover te ondersteunen 
benoemen we hieronder een aantal mogelijke 
dekkingsbronnen:
• Verkopen bestaande locatie: Op basis van een 

waardebepaling in verschillende scenario’s is 
ingeschat dat de hoogst mogelijke opbrengst voor 
de bestaande locatie wordt behaald wanneer het 
eigendom van de gemeente wordt verkocht op de 
vrije markt voor bedrijfshuisvesting. De opbrengst 
is geschat op EUR 1,7 – EUR 2,0 mln. (NB: indien de 
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bestaande locatie niet wordt verkocht blijft deze 
beschikbaar voor de gemeente, en kan worden 
ingezet voor andere functies. Concreet idee voor 
deze locatie is inzetten ten behoeve van een 
culturele broedplaats met betaalbare atelier-
ruimte voor kunstenaars)

• Investeringsprogramma: Een dekkingsmogelijk-
heid is het opnemen van de nieuwe bibliotheek 
Centrum Schalkwijk in het investeringspro-
gramma.

• Aanwenden grondopbrengsten Centrum Schalk-
wijk: De gemeente Haarlem realiseert positieve 
grondopbrengsten in een tweetal lopende projec-
ten in Centrum Schalkwijk. De grondexploitatie 
Centrum Schalkwijk fase 1 wordt volgens de 
prognose afgesloten met een positief saldo van 
EUR 0,4 mln, en eerder is al een winstneming ter 
grootte van EUR 1,5 mln vanuit de grondexploitatie 
Centrum Schalkwijk naar de Reserve Vastgoed 

gevloeid. Grondverkoop ten behoeve van fase 2 
leidt conform prognose tot een geschat positief 
saldo van EUR 3,5 mln. De resultaten vloeien op 
basis van de financiële spelregels van gemeente 
Haarlem naar de reserve Vastgoed. In totaal dus 
EUR 5,4 mln . Gelet op de financieel pijnlijke 
beslissingen die toekomstige fasen in de heront-
wikkeling van Centrum Schalkwijk vragen van 
vastgoedeigenaren in het gebied, is het te ver-
wachten dat het draagvlak voor de herontwikke-
ling van het Centrum negatief beïnvloed zal 
worden als de gemeente met de winsten uit fase 1 
en 2 ‘vertrekt’ uit het gebied. De beslissing om de 
resultaten van de eerste twee fasen te investeren 
in het gebied, bijvoorbeeld door de bibliotheek te 
verhuizen, geeft blijk van het commitment van de 
gemeente aan de herontwikkeling van Centrum 
Schalkwijk.



FD12 De Schuur

Wat is het kernvraagstuk?

De directie van de Schuur heeft aangegeven te 
willen uitbreiden met het aanpalende pand Korte 
Begijnestraat 12, dat in bezit is van de gemeente.

Toelichting

De uitbreidingswens is al geuit door voormalig 
directeur Frans Lommerse. Aanleiding daarvoor was 
in eerste instantie de wens om het aantal filmzalen 
uit te breiden om zo de verwachte concurrentie van 
de filmzalen in De Koepel het hoofd te bieden. Het 
pand is door de gemeente aangekocht in de tijd dat 
het Enschedé-complex door de gemeente werd 
herontwikkeld. De gemeente heeft destijds de 
Toneelschuur toegezegd dat de Korte Begijnestraat 
12 aan hen wordt aangeboden voor mogelijke 
uitbreiding, voordat de gemeente de woning zal 
afstoten. 

Toneelschuur heeft door Architectenbureau Döll een 
ruimtestudie laten maken. 

Deze is in november 2019 besproken in Bestuur op 
Maat. Het college gaf daarna aan meer informatie 

over de situatie te willen hebben. Vervolgens zijn de 
plannen enigszins gewijzigd. De Schuur wil zich ook 
profileren op het gebied van filmeducatie (sinds 
begin 2020 is de Schuur Filmhub voor Noord-Hol-
land (pilot-initiatief van het Filmfonds). De Schuur 
ziet de concurrentie van De Koepel als een grote 
financiële bedreiging, en heeft naast de reguliere 
begroting ook een begroting ‘na uitbreiding’ inge-
diend. 

Sinds kort voert De Schuur gesprekken met De 
Pletterij over samenwerking.

Wat is de rol van de gemeente?

De gemeente is de verhuurder van De Schuur. Er 
wordt exploitatie- en huursubsidie verleend.

Wat moet er nog gebeuren?

De plannen moeten nog worden getoetst; planolo-
gisch, bestemmingsplan, milieu etc. Het pand wordt 
nog bewoond. De Schuur is gevraagd om nadere 
informatie. 
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BB00  Majeure overwegingen burger en 
bestuur

Binnen het domein Burger en Bestuur vallen onderwerpen van diverse aard, die 
niet onder een noemer zijn te scharen zoals binnen het Fysiek Domein wel moge-
lijk is. Daarom worden de majeure ontwikkelingen langs de volgende lijnen 
gegroepeerd:
• Begroting en financiën
• Informatievoorziening en organisatieontwikkeling
• Economie en cultuur
• Dienstverlening, samenwerking en belangenbehartiging

De volgende paragrafen zijn telkens langs deze vier lijnen onderverdeeld. In dit 
factsheet met majeure overwegingen wordt heel kort ingegaan op de kernvraag-
stukken. Iets uitgebreider maar toch nog kort wordt ingegaan op welke scenario’s 
en handelsperspectieven er zijn. Daarbij wordt telkens aangegeven wat de 
financiële gevolgen zijn. Voor alle opgenomen onderwerpen geldt dat er ook een 
afzonderlijk en (veel) uitgebreider factsheet is opgenomen. Dat geldt ook voor de 
onderwerpen die alleen informerend van aard zijn en om die reden niet bij deze 
majeure ontwikkelingen worden genoemd.

Wat is het kernvraagstuk?

Begroting en financiën
In de begroting legt de gemeente vast wat zij wil bereiken met de beschikbare 
middelen. De indeling van de begroting in programma’s en beleidsvelden helpt 
daarbij om onderwerpen logisch te ordenen. Dat geldt ook voor de verdeling van 
die programma’s en beleidsvelden over de collegeleden. Het geld dat de 
gemeente heeft bepaald wat de gemeente de komende jaren kan doen, daarom 
is het belangrijk duidelijke financiële kaders af te spreken. 

Informatievoorziening en organisatieontwikkeling
Digitalisering en informatievoorziening zijn geen zelfstandig te organiseren 
disciplines die kunnen worden overgelaten aan technici maar zijn verweven met 
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Burger 
en bestuur
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alle primaire processen. Dat vraagt om aanpassing van onze werkwijzen en 
bedrijfsmiddelen. En het zorgt voor toenemende inzet voor de beveiliging. Dat 
vraagt om keuzes waar de aandacht en de middelen voor worden ingezet. Ook 
veranderen de taken van de gemeente in de loop der tijd, net als de ambities van 
de stad. De organisatie moet zich daar permanent op aanpassen. Dat geldt voor 
hoe de taken worden uitgevoerd (organisatieontwikkeling) en voor wie de taken 
uitvoeren (personeelsbeleid). De huidige arbeidsmarkt is krap en het vervullen 
van vacatures is daardoor moeilijk. Daarom moeten prioriteiten worden afge-
sproken.

Economie en cultuur
De gevolgen van de coronapandemie hebben ook invloed op de economie en 
cultuur. Dat vergt keuzes waar geld en aandacht aan worden besteed om deze 
sectoren zich te laten herstellen. Los van corona (maar daardoor wellicht wel 
urgenter) is er de vraag naar de toekomstige ontwikkeling van het Frans Hals 
Museum.
 
Samenwerking, belangenbehartiging en dienstverlening
Samenwerken leidt tot meer resultaat. Daarom is samenwerking binnen de 
gemeente met inwoners, organisaties en ondernemers van belang. En buiten de 
gemeente met andere gemeenten, provincie en rijk. De gemeente kan haar 
ambities immers nooit alleen realiseren. Dat moet samen met veel partners 
gebeuren, die vaak per onderwerp verschillen. Het onder de aandacht brengen 
van de belangen van de stad bij met name provincie en rijk is daarbij van wezen-
lijk belang. 

Welke scenario’s en handelsperspectieven zijn er, wat zijn de 
 keuzemogelijkheden en de gevolgen?

Begroting en financiën

Factsheet BB05 Portefeuilleverdeling programma-begroting 
In de huidige indeling zijn er vaak meerdere portefeuillehouders bij een pro-
gramma betrokken. Door meer synergie tussen programmastructuur, bijbeho-
rende doelen en prestaties en portefeuilleverdeling na te streven kan meer 
strategische samenhang tussen portefeuilleverdeling en programmastructuur 
worden gerealiseerd. Dit komt samenhang, eenduidige aansturing en verant-
woording en overzicht ten goede. Het nieuwe coalitieprogramma kan worden 
gehanteerd als uitgangspunt om programmastructuur en portefeuilleverdeling 
vorm te geven.

Keuzes en consequenties 
(Op termijn) meer synergie tussen portefeuilleverdeling, beleidsvelden en pro-
gramma’s organiseren om zo bij te dragen aan het efficiënt en effectief realiseren 
van ambities. Dit kan bereikt worden door:
•  1 coördinerende portefeuille per programma aan te houden, door het aantal en 

inhoud van de programma’s/beleidsvelden (als mogelijk) aan te passen aan de 
portefeuilleverdeling. 

 - Vergroot strategisch samenhang 
 - Inrichting aan te passen aan wens coalitie (binnen aangegeven  
  bandbreedte) 
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 -  Het (radicaal) herschikken van de programmastructuur leidt mogelijk tot 
het verlies van historisch inzicht

• Door in de portefeuilleverdeling rekening te houden met de huidige indeling van 
de programmabegroting. 

 - Vergroot strategische samenhang
 - Behoud historisch inzicht 
 -  Een tussenvariant is om rekening te houden met de ‘huidige’ beleidsvel-

dindeling, de commissies en het aantal coördinerende portefeuilleverde-
ling per programma te beperken. 

• Of de huidige (lossere) relatie tussen portefeuilleverdeling, beleidsvelden en 
programma’s behouden. 

Tot nu toe is duurzaamheid belegd bij 1 wethouder en ambtelijk bij 1 afdeling en 1 
programma. Omdat we in een nieuw fase terecht komen is een sturingsimpuls 
passend. Doordat de opgave (en transitiepaden) raken aan meerdere beleidster-
reinen, zijn ook meerdere portefeuillehouders betrokken. In de duurzaamheids-
begroting en routekaart zijn mogelijke transitiepaden uitgewerkt. Een transitiepad 
bestaat uit een doelstelling voor tenminste 2024, 2026, 2030 en 2050 en (nieuw) 
beleid en investeringen om de doelstellingen te halen. Verschillende transitiepa-
den kunnen gecombineerd worden in een bestuurlijke portefeuille.

Keuzes en consequenties 
• Inzetten op stelsel van transitiepaden en dit ontwerpen
• Toewijzen van transitiepaden aan portefeuillehouders
•  Monitoren en rapporteren over de transitiepaden door portefeuillehouder die 

verantwoordelijk is voor het stelsel

Factsheet BB10 Woonlasten
De woonlasten vaststellen op basis van een afweging tussen het gewenste 
voorzieningenniveau op basis van bestaand en nieuw beleid enerzijds en een 
aanvaardbare ontwikkeling van de woonlasten voor de verschillende typen 
huishoudens anderzijds. 

Keuzes en consequenties 
OZB
• Het beleid voortzetten dat de OZB niet meer dan trendmatig wordt verhoogd, 

met mogelijk afwijking indien WOZ-waarden sneller stijgen dan landelijk. Of de 
OZB behalve trendmatig ook verhogen voor handhaving of uitbreiding van het 
voorzieningenniveau.

Rioolheffing
• Het beleid voortzetten dat de rioolheffing 100%-kostendekkend wordt vastge-

steld. Of de hoogte van de heffing (met een maximum van 100% kostendekkend-
heid) laten afhangen van de ontwikkeling van de totale woonlasten.

• Onderzoek (laten) doen naar de verbreding van de grondslag van de rioolhef-
fing, conform de mogelijkheden van de nieuwe modelverordening van de VNG. 
Of de grondslag houden zoals die nu is. 

• De indirecte kosten zoveel mogelijk blijven (van de exploitatie) of gaan (over de 
investeringen) doorberekenen in de rioolheffing. Of de huidige methodiek 
handhaven.

Afvalstoffenheffing
• Het beleid voortzetten dat de afvalstoffenheffing 100%-kostendekkend wordt 

vastgesteld. Of de hoogte van de heffing (met een maximum van 100% kosten-
dekkendheid) laten afhangen van de ontwikkeling van de totale woonlasten.
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• De indirecte kosten zoveel mogelijk blijven (van de exploitatie) of gaan (over de 
investeringen) doorberekenen in de afvalstoffenheffing. Of de huidige metho-
diek handhaven.

• De huidige tariefdifferentiatie tussen eenpersoons en meerpersoonshuishou-
dens voortzetten of kiezen voor een verdere differentiatie op basis van grootte 
van het huishouden.

Informatie voorziening en organisatieontwikkeling

Factsheet BB07 Informatiesamenleving en informatiebeveiliging
Haarlem is steeds meer ook een digitale stad. Digitalisering en technologie zitten 
diepgeworteld in de haarvaten van de samenleving en de organisatie. Die 
ontwikkeling brengt voor zowel bewoners, bedrijven als organisaties nieuwe 
mogelijkheden en kansen maar brengt ook serieuze risico’s met zich mee. De 
kernvraag is hoe we regie houden op de ontwikkeling van de veilige digitale stad 
in een steeds sneller veranderende wereld. Wat zijn onze ambities, welke kansen 
kunnen we benutten, hoe beschermen we publieke waarden? En ook, hoe zorgen 
we dat de minder digitaal vaardigen mee kunnen blijven doen. 
De hoofddoelstelling is ervoor te zorgen dat informatievoorziening en -veiligheid 
zodanig worden ingericht dat de volgende doelstellingen worden bereikt:
• een open, transparante en betrouwbare overheid
 - informatieveiligheid, informatiekwaliteit en privacy op orde
 - openheid over en controle op inzet artificiële intelligentie/algoritmes
 -  waarborgen van publieke waarden, niet alleen het economisch belang 

staat voorop maar ook sociale, culturele, politieke en ecologische belangen
• goede digitale dienstverlening
 - www.haarlem.nl en MijnHaarlem
 - digitale participatie
• een efficiënt en effectief werkende overheid
 - zorgen voor een vitale digitale informatie-infrastructuur
 - slimme en verantwoorde inzet van data

Keuzes en consequenties 
Informatievoorziening brengt steeds meer kosten met zich mee. Een deel van de 
extra kosten kan worden gefinancierd vanuit het meeademprincipe1 , maar dat is 
alleen voor zover de groei samenhangt met de groei van de organisatie: meer 
licenties en meer ondersteuning. Het is niet voldoende voor de kosten die samen-
hangen met de uitbreiding van het informatievoorzieningslandschap, de kosten 
van de toenemende wettelijke eisen en het benutten van kansen en de daarbij 
horende randvoorwaarden.

Voor het uitvoeren van de digitale transformatie zijn investeringsgelden beschik-
baar van € 1 miljoen structureel per jaar vanaf 2025. Voor de jaren 2022 tot en 
met 2024 is een hoger bedrag beschikbaar, namelijk € 2 miljoen in 2022, € 1,7 mil-
joen in 2023 en € 2,7 miljoen in 2024. De uitnutting van het investeringspro-
gramma en mogelijke aanvullingen daarop is opgenomen in de reguliere 
P&C-cyclus. 

Er is extra geld nodig om de informatievoorziening op orde te brengen en te 

1 Volgens het meeademprincipe groeit en daalt de overhead – waaronder de kosten voor informatievoorziening – 
met de omvang van de lijnafdelingen.
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houden. Dit komt ook door het toenemende en wereldwijde risico van misbruik 
van data en de beveiligingsmaatregelen die daar tegen nodig zijn. Samengevat is 
er extra geld nodig voor de volgende onderwerpen:
a)  versterking van digitale vaardigheden van onze medewerkers, o.a. voor 

datagedreven werken: € 0,5 miljoen. De ontwikkeling van digitale vaardig-
heden zal worden opgenomen in het strategisch personeelsplan.

b)  garanderen minimumniveau beheer en onderhoud conform benchmark2 

vergelijkbare gemeenten: € 2 miljoen per jaar structureel, te bereiken in vier 
jaar via een groeipad van € 0,5 miljoen per jaar

c)  aanvullende investeringen in onderwerpen die niet in de benchmark3 zitten, 
zoals gegevensmanagement, datagedreven werken en organisatieontwikke-
ling. Naar schatting is daar structureel ongeveer € 1 miljoen per jaar nodig.

Factsheet BB04 Programma organisatieontwikkeling
In mei 2021 is het onderzoeksrapport van Berenschot ‘Samen meer dan de som 
der delen’ opgeleverd met een evaluatie van eerder ingezette organisatieontwik-
kelingen. Op basis van deze evaluatie is het programma organisatieontwikkeling 
in september 2021 van start gegaan in opdracht van de gemeentesecretaris/
algemeen directeur. In het programma zijn vijf hoofdopgaven geformuleerd 
waaraan gewerkt wordt in de komende 2-3 jaar. De vijf hoofdopgaven zijn:
a)  Een organisatiekompas met een heldere missie, visie en heldere kernwaarden 
b)  Een leiderschapsprogramma om de rol van leidinggevenden te verstevigen en 

te verduidelijken en daarmee de sturing op de organisatie te verbeteren
c)  Verduidelijking van de rol van netwerkteams om de strategische samenhang 

en afdelingsoverstijgende samenwerking te verbeteren
d)  Verbeteren van de strategische samenhang in de organisatie om te kunnen 

sturen op bestuurlijke prioriteiten
e)  Uitwerking van hoe operationeel capaciteit in te zetten op zowel lopende 

zaken als programma’s, beter te prioriteren en tijdig te escaleren om de 
slagkracht te vergroten

In het programma organisatieontwikkeling wordt aan de cultuurkant nauw 
samengewerkt met het programma dienstverlening. 

De organisatie wil de komende jaren een aantrekkelijke werkgever blijven voor de 
huidige en potentiële medewerkers. Daarom is gestart met de ontwikkeling van 
strategisch personeelsbeleid. De ambities van het strategisch personeelsbeleid 
zijn: 
• Wij zijn een inclusieve organisatie met divers samengestelde teams 
• Wij zijn een aantrekkelijk werkgever 
• Onze organisatie is wendbaar en kan snel inspelen op veranderingen 
• Onze medewerkers zijn duurzaam inzetbaar 
• Wij stimuleren permanente ontwikkeling van onze medewerkers
• Onze leidinggevenden sturen op resultaat met aandacht voor mens en organi-

satie

2 Volgens de M&I Benchmark had Haarlem in 2016 nog de laagste kosten per inwoner voor informatievoorziening. 
Inmiddels hebben we een inhaalslag gedaan maar we zitten nog steeds onder het gemiddelde. De kosten per 
inwoner zijn in Haarlem €3 lager dan vergelijkbare 100k+-gemeenten. Dat lijkt niet veel, iets meer €500k in totaal, 
maar bij inzoomen wordt dat beeld anders. Uitgesplitst naar kostensoorten blijkt dat we veel meer uitgeven aan 
infrastructuur, €8 per inwoner, in totaal bijna €1.500k, maar fors minder aan software en personeel, resp. €5 en 
€6, in totaal €895k + €1.070k = €1.965k, bijna 2 miljoen per jaar.
3 De M&I-benchmark waarnaar wordt verwezen betreft maar een deel van de totale kosten van informatievoor-
ziening, inspanningen rond innovatie, gegevensmanagement, organisatieontwikkeling en digitale participatie zijn 
hierin niet opgenomen.
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Keuzes en consequenties 
Het huidige Strategisch personeelsbeleid is een kapstok, omdat diverse beleids-
onderdelen verdiepend worden doorontwikkeld. Bij de uitwerking van het strate-
gisch personeelsbeleid zullen de financiële consequenties inzichtelijk worden. 
Vooralsnog is voor talentontwikkeling een bedrag van circa € 100.000 extra 
benodigd per jaar voor de periode 2022-2026. De jaarlijkse kosten voor gerichte 
arbeidsmarkt strategie campagne worden geraamd op circa € 150.000. Budget 
voor vitaliteitsprogramma’s zal separaat via de Planning & Control cyclus aange-
vraagd worden.

Hybride werken staat voor het flexibel kiezen van de tijd, de locatie en de wijze 
waarop het werk plaatsvindt. De keuze wordt niet bepaald door het beschikbare 
gebouw (of de gewoonte om naar kantoor te gaan) maar het type werk, het doel 
van de activiteit, de gewenste mate van interactie, de efficiëntie van communica-
tie en de persoonlijke voorkeuren van medewerkers en inwoners en bedrijven van 
de beide gemeenten. 

De coronacrisis heeft geleerd dat er voor- en nadelen zitten aan het hybride 
werken, zowel voor de werknemer, de werkgever als de klantrelaties. Als werkge-
ver moet de gemeente deze andere manier van werken stimuleren en de conse-
quenties daarvan in kaart brengen. Om de voordelen van het thuiswerken voor 
de organisatie te behouden en de nadelen aan te kunnen pakken wordt onder-
zocht hoe we hybride werken in onze organisatie het beste kunnen vormgeven en 
welke kosten en baten deze andere manier van werken met zich meebrengt. 

Keuzes en consequenties 
De eerste fase waarin we als organisatie gaan experimenteren en analyseren 
wordt zoveel als mogelijk budgetneutraal uitgevoerd, maar het ligt in de lijn van 
de verwachting dat het bestendigen van het hybride werken voor de lange 
termijn leidt tot extra investeringen die samenhangen met de inrichting van de 
thuiswerkplek, de kantoorinrichting en het werken op een plek elders in stad of 
dorp. Daar staat tegenover dat hybride werken van invloed kan zijn op de beno-
digde hoeveelheid kantoorruimte en daarmee indirect op het energieverbruik, 
waardoor investeringen (deels) kunnen worden terugverdiend.

Samenwerking, belangenbehartiging en dienstverlening

Factsheet BB02 Belangenbehartiging
De gemeente heeft de nota Versterken en professionaliseren belangenbeharti-
ging en lobby (2021/510722) vastgesteld. Hierin wordt geconstateerd dat er veel 
successen zijn geboekt, maar dat de inzet ontoereikend is om alle ambities en 
opgaven te kunnen realiseren. Er is een solide structuur, tijd en capaciteit nodig 
met medewerkers die getraind zijn in belangenbehartiging en lobby om een 
sterkere subsidiekracht te ontwikkelen. 

De inzet is nodig op velerlei beleidsterreinen van de gemeente: sociaal (vanwege 
financiële tekorten); fysiek (vanwege woningbouw, werkgelegenheid, mobiliteit in 
het algemeen en specifiek in de ontwikkelzones en OV-knooppunten, maar ook 
voor zaken als de energietransitie, circulaire economie) en overige terreinen 
(zoals inkoop- en aanbesteding).

Omdat het veelal om problemen gaat die de gemeentegrens overstijgen werkt 
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Haarlem samen op verschillende schaalniveaus: Zuid-Kennemerland, Metropool-
regio Amsterdam, het G40-netwerk en op Europees niveau in Eurocities en 
Eurotowns. In al deze verbanden wordt actief gelobbyd en worden de belangen 
van Haarlem en de regio behartigd en wordt middelen verkregen. 

Bij het Rijk, in Europa en bij nader te bepalen buitenlandse partners komen 
verschillende mogelijkheden om middelen te verwerven. Bijvoorbeeld op het 
terrein van digitalisering, energietransitie, slimme mobiliteit en sociale cohesie/
innovatie. Hiervoor is nader onderzoek noodzakelijk. 

Een verbeterde inzet op belangenbehartiging, lobby en subsidieverwerving leidt 
ertoe dat er middelen worden binnengehaald. Dit soort externe financiering 
vraagt vrijwel altijd om cofinanciering door de gemeente zelf. Omdat het vaak 
grote projecten betreft gaat het ook voor de gemeente om grote investeringsbe-
dragen. De middelen hiervoor zullen beschikbaar of eerder dan gepland beschik-
baar moeten worden gesteld om aan de eisen voor externe middelen te voldoen. 
Het kan ook nodig zijn prioriteringen te herzien als middelen wel of niet beschik-
baar komen.

Keuzes en consequenties 
Naast investeringscapaciteit moeten ook middelen voor capaciteit beschikbaar 
worden gesteld, om projecten überhaupt te kunnen uitvoeren. Om de ambities en 
de opgaven van de stad op gebieden als wonen, werken, bereikbaarheid en 
energietransitie te realiseren zijn regionale en Europese samenwerking en 
externe subsidies van Provincie, Rijk en EU nodig. Investeren in belangenbeharti-
ging en lobby is daarmee noodzakelijk en urgent. Met de nota Versterkers Duur-
zaam doen zijn voor 2022 en 2023 incidentele middelen beschikbaar gesteld 
(tweemaal € 280.000 ten laste van de reserve Groei) voor een eerste stap. 
Hiermee kan naar schatting € 15 miljoen aan externe baten worden binnenge-
haald. Om de inzet blijvend te verbeteren is vanaf 2024 structureel € 280.000 
nodig. Bij bewezen meerwaarde van de extra inzet kan de inzet op belangen-
behartiging en lobby verder worden uitgebreid.

Factsheet BB01 Nieuwe democratie
Het realiseren van grote stedelijke opgaven, zoals de energietransitie, woning-
bouwopgaven en de opgaven in het sociaal domein, vraagt een grote gemeen-
schappelijke inzet van gemeente, ondernemers en inwoners. Dat betekent niet 
alleen bestuurlijk en ambtelijk plannen maken en uitvoeren voor deze grote 
transities, maar ook de bestaande initiatieven in de stad, dorp en wijk die daar-
aan bijdragen stimuleren. En luisteren naar de input van ondernemers en inwo-
ners op de plannen. Kortom het telkens weer vinden van de balans tussen de 
representatieve en participatieve democratie. 

Om initiatiefnemers, wijkraadsleden en andere betrokken bewoners te kunnen 
ondersteunen is in de ambtelijke organisatie meer ruimte nodig om het wijkgerichte 
werken en de daarbij horende wijkdemocratie te ondersteunen. Te denken valt aan: 
• Afmaken, inregelen en evalueren van de experimenten met overdragen van 

zeggenschap en eigenaarschap naar de wijken
• Sturen op verandering. Meer synergie creëren tussen de opgaves van de 

gemeente en de wijkgerichte wensen van bewoners. 
• Flexibele inzet van ambtenaren (niet alleen gebiedsverbinders en initiatieven-

makelaars) voor het anders werken. Het faciliteren van initiatieven betekent een 
andere werkwijze van de organisatie. Dit kost tijd om dat onder de knie te 
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krijgen en te leren doen. 
• Beleidsruimte om vanuit de bedoeling van de bewoners te werken, ook in het 

fysieke domein.
• Vaststellen verordening Participatie in verband met verandering in de gemeen-

tewet in het kader van de invoering van de omgevingswet.
• Borgen van digitale participatie (zie factsheet informatievoorziening, voor de 

randvoorwaarden)
• Verder brengen van Initiatiefvoorstel van raadsleden over burgerberaad; 

werken met geloot panel

Keuzes en consequenties 
Om het ondersteunen en versterken van stadmakers (initiatiefnemers), wijkraden 
en bewonersorganisaties door te zetten is een jaarlijks werkbudget nodig van 
€ 60.000. Daarnaast is jaarlijks een flexibel budget van € 700.000 nodig om te 
blijven experimenteren in dit programma. Om alle activiteiten uitgevoerd te 
krijgen is ook vaste ambtelijke capaciteit nodig als motor van innovatie ter 
waarde van € 185.000 per jaar. Tot en met 2022 zijn dit werkbudget, flexibel 
budget en de capaciteit steeds incidenteel gefinancierd.



BB01 Nieuwe Democratie

Wat is het kernvraagstuk?

Het realiseren van grote stedelijke opgaven, zoals 
de energietransitie, woningbouwopgaven en de 
opgaven in het sociaal domein, vraagt een grote 
gemeenschappelijke inzet van gemeente, onderne-
mers en inwoners. Dat betekent niet alleen bestuur-
lijk en ambtelijk plannen maken en uitvoeren voor 
deze grote transities, maar ook de bestaande 
initiatieven in de stad, dorp en wijk die daaraan 
bijdragen stimuleren. En luisteren naar de input van 
ondernemers en inwoners op de plannen. Kortom 
het telkens weer vinden van de balans tussen de 
representatieve en participatieve democratie. 

Waar hebben we tot nu toe naar toe 
gewerkt?

Maatschappelijk effect
• Meer Haarlemmers vinden dat de gemeente 

inwoners voldoende betrekt bij haar plannen, 
activiteiten en voorzieningen. 

• En meer Haarlemmers vinden dat inwoners en 
organisaties voldoende ruimte krijgen om ideeën 
en initiatieven te realiseren.

 
Hoofddoelstelling
• Meer Haarlemmers participeren in het besturen 

van de stad. Zij zijn bereid actief mee te praten, 
mee te denken en mee te doen bij het realiseren 
van de beleidsdoelstellingen van het gemeente-
bestuur. 

Subdoelstellingen
Uit het Actieprogramma Nieuwe Democratie 2019-
2022:
• We ontwikkelen een betere dialoog tussen inwo-

ners en gemeente om samen verantwoordelijk-
heid te nemen voor het samenleven en de ontwik-
keling van Haarlem.

• We maken nog meer gebruik van de energie uit de 
stad, om met inwoners, ondernemers, partners en 
gemeente maatschappelijke doelstellingen te 
realiseren.

• We gaan actief aan de slag met het veranderen 
van houding en gedrag van ambtenaren, politiek, 
Haarlemmers en partners in de stad om het 
vertrouwen in elkaar te vergroten.

• We experimenteren met wijkdemocratie door het 
overdragen van zeggenschap en eigenaarschap 
aan de wijk of het stadsdeel. 

Wat is de rol van de gemeente?

De gemeente ondersteunt, faciliteert en enthousias-
meert initiatiefnemers. De gemeente biedt ruimte 
voor inwoners om zelf de leefbaarheid in de eigen 
buurt of wijk te verbeteren. Daarnaast is de 
gemeente zelf vaak initiatiefnemer en vraagt 
daarbij input van bewoners en andere belangheb-
benden. 

Belangrijke actoren zijn wijkraadsleden, initiatiefne-
mers, gemeenteraad en college van b&w, ambtena-
ren en alle inwoners en ondernemers van Haarlem. 
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Wat gebeurt nu al?

Met de uitvoering van het Actieprogramma Nieuwe 
Democratie wordt gewerkt aan het realiseren van 
de doelstellingen die hierboven zijn benoemd. Op 
de vier subdoelstellingen zijn acties benoemd. Deze 
zijn de afgelopen jaren opgepakt en uitgevoerd. 
Met als belangrijkste:
• Werken aan het versterken van de wijkraden en/of 

bewonersorganisaties
• Uitvoeren van de experimenten met overdragen 

van zeggenschap en eigenaarschap naar de wijk
• Programma faciliteren van stadmakers: Initiatie-

venschool, Initiatievencafe, Initiatievenplatform 
Haarlem Link.

• Verbeteren van participatie en inspraak. Door 
versterken van de mogelijkheden voor digitale 
participatie, het betrekken van andere doelgroe-
pen, nieuwe vormen van participatie en inspraak. 

• Bieden van expertise en landelijk & regionaal 
netwerk op gebied van participatie, inspraak en 
overheidsparticipatie. 

Door de coronapandemie zijn een aantal activitei-
ten later uitgevoerd dan gepland. Dit betekent dat 
de afronding van verschillende activiteiten en met 
name de experimenten in de wijken wat langer 
zullen duren dan in eerste instantie was gepland. 
Daarnaast is op het punt van organiseren van 
gesprekken in de stad door de corona maatregelen 
niet de inzet gepleegd die was gepland. 

Wat moet er nog gebeuren?

Om initiatiefnemers, wijkraadsleden en andere 
betrokken bewoners te kunnen ondersteunen is in 
de ambtelijke organisatie meer ruimte nodig om het 
wijkgerichte werken en de daarbij horende wijkde-
mocratie te ondersteunen. Te denken valt aan: 
• Afmaken, inregelen en evalueren van de experi-

menten met overdragen van zeggenschap en 
eigenaarschap naar de wijken

• Sturen op verandering. Meer synergie creëren 
tussen de opgaves van de gemeente en de wijk-
gerichte wensen van bewoners. 

• Flexibele inzet van ambtenaren (niet alleen 
gebiedsverbinders en initiatievenmakelaars) voor 
het anders werken. Het faciliteren van initiatieven 
betekent een andere werkwijze van de organisa-
tie. Dit kost tijd om dat onder de knie te krijgen en 
te leren doen. 

• Beleidsruimte om vanuit de bedoeling van de 
bewoners te werken, ook in het fysieke domein.

• Vaststellen verordening Participatie in verband 
met verandering in de gemeentewet in het kader 
van de invoering van de omgevingswet.

• Borgen van digitale participatie (zie factsheet 
informatievoorziening, voor de randvoorwaarden)

• Verder brengen van Initiatiefvoorstel van raads-
leden over burgerberaad; werken met geloot 
panel

Wat zijn de consequenties?

Financieel?
Om het ondersteunen en versterken van stadmakers 
(initiatiefnemers), wijkraden en bewonersorganisa-
ties door te zetten is een jaarlijks werkbudget nodig. 
Van dit werkbudget worden onder andere georga-
niseerd: het initiatieven café, opleidingen vanuit de 
initiatievenschool, conferentie wijkraden, bijeen-
komsten over versterking van de lokale democratie 
en digitaal platform HaarlemLink. 

Daarnaast is flexibel budget nodig om te blijven 
experimenteren in dit programma. Dat kan gaan om 
buurtbudgetten als wijkbegroting, gelote wijkraad, 
wijkcontracten of andere vormen. Als de gemeente 
verder wil gaan met het overdragen van zeggen-
schap en eigenaarschap in wijken en buurten zal 
het ook meer budget vrij moeten maken waarover 
bewoners zeggenschap en eigenaarschap hebben. 
In 2018 was hier nog budget voor van 1 miljoen per 
jaar. Anno 2021 is dit gereduceerd tot 320.000 euro 
per jaar. Vraag is om dat budget weer op te hogen 
zodat er fundamenteel budget is om wensen en 
ideeën van bewoners over hun eigen wijk te facilite-
ren. Maar ook incidentele middelen om initiatieven 
te cofinanciering. Of bijvoorbeeld te experimenteren 
met nieuwe vormen van digitale participatie of een 
burgerberaad. 

Om alle activiteiten uitgevoerd te krijgen is ook 
vaste ambtelijke capaciteit nodig als motor van 
innovatie. Tot en met 2022 zijn dit werkbudget, 
flexibel budget en de capaciteit steeds incidenteel 
gefinancierd.
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Meer informatie

Actieprogramma Nieuwe Democratie
•  Raadsnota Actieprogramma Nieuwe Democratie 2019-2022
•  Actieprogramma Nieuwe Democratie 2019-2022
•  Overzicht in 1 oogopslag Actieprogramma Nieuwe Democratie 2019-2022

Quick Scan Lokale Democratie
•  Collegebesluit Quick Scan Lokale Democratie
•  Resultaten onderzoek Quick Scan Lokale Democratie (haarlem.nl)
•  Adviesrapport Quick Scan Lokale Democratie
•  Lokale Democratie (programma Democratie in Actie) (lokale-democratie.nl)

Gemeente Groningen
•  Raadsnota Groningsmodel voor wijk en dorpsdemocratie
•  Bijlage-1-Het-Gronings-model-voor-wijk-en-dorpsdemocratie-17-2-2021-1.pdf (groningen.nl)

Overig
•  VNG Voorbeeld Verordening participatie en handreiking verschenen | VNG

Post Bedrag per 
jaar

Jaarlijks werkbudget € 60.000
Experimenteerbudget (incidentele 
initiatieven, wijkdemocratie, 
stedelijke innovatie)

€ 700.000

Capaciteit kernteam € 185.000
excl. overhead

Overig?
Dilemma’s
• Sterke wijken versus aandachtswijken: extra 

inspanning van de gemeente bij aandachtswijken 
voor verbinding en begeleiding van initiatiefne-
mers.

• Het blijft een zoektocht naar flexibele regels, 
medewerkers & budgetten bij uitvoering ideeën uit 
de wijk. Daar is een lange adem voor nodig om 
dat tot in alle lagen van de ambtelijke organisatie 
te organiseren. 

• Wijkraden en bewonersorganisaties: bij het 
versterken van de wijkdemocratie zijn sterke 
bewonersnetwerken nodig. Hoe zien bewonersor-
ganisaties dat in de verschillende gebieden en 
wijken? Wat voor bewonersorganisaties wil de 
gemeente graag zien? Wat betekent dit voor de 
bestaande organisaties? 

• Uitdaagrecht: Nog een abstract begrip. Weinig 
verankerd in contracten van partners van de 
gemeente. Ook voor initiatiefnemers nog een 
abstract begrip. Regels voor initiatiefnemers 
aanscherpen of juist los houden en in de organi-
satie meer mogelijk maken door het recht op 
uitdagen vast te leggen in contracten met part-
ners en ruimte te creëren binnen verschillende 
beleidsthema’s? Uitdaagrecht vastleggen in een 
verordening?

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019316944-1-Actieprogramma-Nieuwe-Democratie-2019-2022.pdf
https://www.haarlem.nl/bestandsopslag/bestanden/Participatie/Actieprogramma_Nieuwe_Democratie_2019-2022.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019316944-3-Bijlage-1a-Schematisch-overzicht-Actieprogramma-Nieuwe-Democratie-2019-2022.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019788746-1-Quick-Scan-Lokale-Democratie-1.pdf
https://www.haarlem.nl/bestandsopslag/bestanden/Feiten_en_cijfers/Digipanel/Quick_Scan_Lokale_Democratie.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2020/18-augustus/10:00/Terugkoppelen-en-vaststellen-vervolgacties-Quick-Scan-Lokale-Democratie/20200550699-4-Bijlage-3-Adviesrapport-begeleidingscommissie-Quick-Scan-Lokale-Democratie-1.pdf
https://lokale-democratie.nl
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Bijlage-1-Het-Gronings-model-voor-wijk-en-dorpsdemocratie-17-2-2021-1.pdf
https://vng.nl/nieuws/voorbeeld-verordening-participatie-en-handreiking-verschenen


BB02 Belangenbehartiging 

Wat is het kernvraagstuk?

Steeds meer maatschappelijke opgaven overstijgen 
de grens van de gemeente en vragen om regionale 
of zelfs landelijke oplossingen. Haarlem is daarom 
actief om de eigen belangen te behartigen, waar 
mogelijk in regioverband, en actief te lobbyen. Dit 
wordt door gemeentelijke functionarissen die als 
beleidsadviseur, projectleider, manager of bestuur-
der werkzaam zijn, als onderdeel van hun reguliere 
inzet gedaan. Dit heeft al geleid tot omvangrijke 
externe subsidies en een betere positionering van 
onze stad.

Om de ambities en de opgaven van de stad op 
gebieden als wonen, werken, bereikbaarheid en 
energietransitie te realiseren zijn regionale en 
Europese samenwerking en externe subsidies van 
Provincie, Rijk en EU nodig. Investeren in belangen-
behartiging en lobby is daarmee noodzakelijk en 
urgent. Met de nota Versterkers Duurzaam doen zijn 
voor 2022 en 2023 incidentele middelen beschikbaar 
gesteld (tweemaal € 280.000 ten laste van de 
reserve Groei) voor een eerste stap. Hiermee kan 
naar schatting € 15 miljoen aan externe baten 
worden binnengehaald. Om de inzet blijvend te 
verbeteren is vanaf 2024 structureel € 280.000 
nodig. Bij bewezen meerwaarde van de extra inzet 
kan de inzet op belangenbehartiging en lobby 
verder worden uitgebreid.

Toelichting

De gemeente heeft de nota Versterken en professi-
onaliseren belangenbehartiging en lobby 
(2021/510722) vastgesteld. Hierin wordt geconsta-
teerd dat er veel successen zijn geboekt, maar dat 
de inzet ontoereikend is om alle ambities en opga-
ven te kunnen realiseren. Er is een solide structuur, 
tijd en capaciteit nodig met medewerkers die 
getraind zijn in belangenbehartiging en lobby om 
een sterkere subsidiekracht te ontwikkelen. 

De inzet is nodig op velerlei beleidsterreinen van 
de gemeente: sociaal (vanwege financiële tekor-
ten); fysiek (vanwege woningbouw, werkgelegen-
heid, mobiliteit in het algemeen en specifiek in de 
ontwikkelzones en OV-knooppunten, maar ook 
voor zaken als de energietransitie, circulaire 

economie) en overige terreinen (zoals inkoop- en 
aanbesteding).

Omdat het veelal om problemen gaat die de 
gemeentegrens overstijgen werkt Haarlem samen 
op verschillende schaalniveaus: Zuid-Kennemer-
land, Metropoolregio Amsterdam, het G40-netwerk 
en op Europees niveau in Eurocities en Eurotowns. In 
al deze verbanden wordt actief gelobbyd en worden 
de belangen van Haarlem en de regio behartigd en 
wordt middelen verkregen. 

In de genoemde nota staat ook dat een voorwaarde 
voor goede belangenbehartiging is dat er een 
gemeenschappelijk beeld is van waar Haarlem voor 
staat en voor gaat. Dit beeld straalt trots uit én geeft 
weer wat voor de stad belangrijk is. Het moet 
langere tijd meegaan en worden uitgedragen door 
iedereen die de belangen van Haarlem behartigt. 
Dat is verwoord in een kernboodschap.

Kernboodschap Haarlem
Haarlem, uniek met een authentiek centrum en een 
prachtig landschap als achtertuin. Meer mensen 
willen in Haarlem wonen en werken. Wat Haarlem 
daarbij kan gebruiken is meer werkgelegenheid in 
In Haarlem wonen steeds meer Haarlemmers. Ook 
voor nieuwe inwoners is de stad een prachtige plek. 
In het historische centrum vinden Haarlemmers op 
loopafstand veel bijzondere winkels, culturele 
voorzieningen, gezellige cafés en restaurants. Ze 
wonen bovendien dicht bij het strand, de duinen en 
eeuwenoude buitenplaatsen. Geen enkele andere 
stad in de Metropoolregio Amsterdam heeft een zo 
veelzijdige omgeving.

Haarlem groeit en doet dat op een manier die 
toekomstbestendig is: sociaal, leefbaar een duur-
zaam. Met de groei van het aantal woningen en 
inwoners is goede bereikbaarheid urgent voor de 
stad. Duizenden Haarlemmers forenzen elke dag 
naar hun werkplek buiten Haarlem. Er is behoefte 
aan meer werkgelegenheid in de stad zelf, voor 
Haarlemmers die met hun hoofd of met hun handen 
werken. Maar er is ook behoefte aan goede verbin-
dingen zodat banen buiten de stad bereikbaar zijn 
voor Haarlemmers. De ontwikkelzones, waar de 
komende jaren flink wordt gebouwd, zijn perfecte 
plekken voor banen. Nieuwe en verbeterde 
OV-knooppunten houden Haarlem bereikbaar.
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Haarlem heeft stadsrechten sinds 1245 en is daar-
mee de oudste stad van de Metropoolregio Amster-
dam. Al eeuwen vinden mensen van buiten een 
nieuw thuis in Haarlem. Nieuw elan wordt gecombi-
neerd met bedachtzaamheid. Haarlem blijft 
authentiek, door het erfgoed te koesteren en door 
dat wat de toekomst brengt te omarmen.

Waar hebben we tot nu toe naar toe 
gewerkt?

Maatschappelijk effect
De ambities van de stad en de opgaven die tege-
moet getreden moeten worden, worden sneller 
gerealiseerd. Dit draagt bij aan een leefbare, 
aantrekkelijke stad.

Hoofddoelstelling
De belangen van Haarlem en van de regio worden 
goed behartigd en er worden externe financiële 
bijdragen verkregen om doelstellingen sneller te 
kunnen realiseren. De inzet is regionaal afgestemd 
en door gezamenlijk op te trekken wordt de effecti-
viteit vergroot.

Wat is de rol van de gemeente?

Binnen de gemeente worden op alle niveaus, van 
gemeenteraad tot beleidsmedewerkers, de belan-
gen van de gemeente behartigd, vanuit de vastge-
stelde kernboodschap.

Haarlem heeft als centrumgemeente (en derde stad 
van de MRA) in de samenwerking in Zuid-Kenne-
merland een trekkende rol.

In de MRA neemt Haarlem deel in de drie bestuur-
lijke platforms (Ruimte, Economie en Mobiliteit) en in 
diverse portefeuillehouder overleggen. Haarlem is 
bestuurlijk trekker circulaire economie en klimaat-
adaptatie.

Wat gebeurt nu al?

• Een eerste, tijdelijke versterking op belangenbe-
hartiging, lobby en subsidieverwerving is in gang 
gezet. De kernboodschap waarmee Haarlem zich 
presenteert is vastgesteld.

• Haarlem neemt vanaf januari 2022 rechtstreeks 
deel in het MRA-platform Mobiliteit. Hierin wor-

den vrijwel alle projecten m.b.t. bereikbaarheid 
bestuurlijk afgewogen.

• De governance in de regio Zuid-Kennemerland en 
in de MRA is mede dankzij de inzet van Haarlem 
verbeterd.

• De positie van Haarlem verbetert door de inzet op 
de ontwikkelzones, de woningbouw vanuit de 
verstedelijkingsopgave, de Waarderpolder, 
Binnenduinrand, Koepelontwikkeling en Internati-
onale School. 

• De relatie met de provincie Noord-Holland en de 
gemeente Haarlemmermeer zijn verbeterd.

• Ook is het versterken van de relatie met Amster-
dam van belang. Over de versterkte samenwer-
king met Amsterdam zijn gesprekken gaande. 

Wat moet er nog gebeuren?

Met de beschikbaar gestelde middelen wordt de 
eerste stap gezet om belangenbehartiging, lobby en 
subsidieverwerving te versterken. Om dit te besten-
digen moet er een vaste structuur, tijd en capaciteit 
op een hoger niveau beschikbaar komen. Iedereen 
die de belangen van de gemeente behartigt en 
lobbyt moet hierin getraind kunnen worden. Dit 
betreft zowel concrete onderwerpen als positiever-
betering in diverse samenwerkingsverbanden in het 
algemeen. 

Ook is substantiële cofinanciering noodzakelijk, zie 
bijvoorbeeld Bereikbare steden (Factsheet FD 00 
Majeure overwegingen).

Bij het Rijk, in Europa en bij nader te bepalen 
buitenlandse partners komen verschillende moge-
lijkheden om middelen te verwerven. Bijvoorbeeld 
op het terrein van digitalisering, energietransitie, 
slimme mobiliteit en sociale cohesie/innovatie. 
Hiervoor is nader onderzoek noodzakelijk. 

Wat zijn de consequenties?

Financieel en capaciteit?
Een verbeterde inzet op belangenbehartiging, lobby 
en subsidieverwerving leidt ertoe dat er middelen 
worden binnengehaald. Dit soort externe 
financiering vraagt vrijwel altijd om cofinanciering 
door de gemeente zelf. Omdat het vaak grote 
projecten betreft gaat het ook voor de gemeente 
om grote investeringsbedragen. De middelen 
hiervoor zullen beschikbaar of eerder dan gepland 
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beschikbaar moeten worden gesteld om aan de 
eisen voor externe middelen te voldoen. Het kan ook 
nodig zijn prioriteringen te herzien als middelen wel 
of niet beschikbaar komen.

Naast investeringscapaciteit moeten ook middelen 
voor capaciteit beschikbaar worden gesteld, om 
projecten überhaupt te kunnen uitvoeren.

Meer informatie

Kader stellende beleidsnota’s:
•  MRA Agenda 2020 2.0
•  Zuid-Kennemer Agenda (2019/954132) College B & W 26 november 2019 
•  Werkplan Zuid Kennemerland (2021/584202) 
•  Collegebesluit Versterken en professionaliseren belangenbehartiging en lobby , Commissie Bestuur 7 

oktober 2021 en 4 november 2021 (2021/510722)
•  Bijlage: Bestuurlijke samenvatting nota subsidiekracht (2021/511459) 
•  Informatienota Haarlem in de wereld (2022/86313)

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019870143-2-Bijlage-1-Zuid-Kennemer-Agenda-samenwerkingsagenda-van-de-gemeenten-Bloemendaal-Haarlem-Heemstede-en-Zandvoort.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210510722-1-Versterken-en-professionaliseren-belangenbehartiging-en-lobby-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210510722-2-Bijlage-1-Bestuurlijke-samenvatting-nota-subsidiekracht.pdf


BB03 Trendstudie

Voor de keuzes in het coalitie programma is het van 
belang rekening te houden met trends, ontwikkelin-
gen en opgaven die voor grote steden zichtbaar zijn 
en ook voor Haarlem aan de orde zijn. Deze zijn in 
opdracht van de G40 uitgewerkt in een trendstudie. 
De trendstudie geeft referentie en een leidraad voor 
het maken van lokale keuzes en afwegingen, het 
leggen van prioriteiten. Dit specifiek nu de 
coronapandemie het belang van sturing op de al 
langer bestaande grote maatschappelijke opgaven 
heeft vergroot. En ook, om met een gerichte herste-
lagenda perspectief te bieden aan de inwoners.

De trends zijn uitgewerkt op acht beleidsonderde-
len. Naast de beschrijving van de belangrijkste 
trends en ontwikkelingen per thema worden de 
bijbehorende opgaven, kansen, denk- en oplos-
singsrichtingen geschetst. De trendstudie sluit af 
met een hoofdstuk waarin de handelingsperspectie-
ven in het licht van herstel, toekomstgerichte ontwik-
keling en lange termijn perspectief worden 
geschetst.

Enkele highlights van de trendstudie zijn:
• De taken waar de gemeenten voor staan nemen 

toe, worden steeds belangrijker en ook ingewik-
kelder. Om vooral de kwetsbare burger beter te 
kunnen helpen en ondersteunen, is meer aan-
dacht nodig voor de uitvoerbaarheid van beleid 
en de menselijke maat daarin.

• De maatschappelijke opgaven voor de overheden 
zijn uitdagend (duurzaamheidstransities, zorg, 
onderwijs, kansenongelijkheid, e.d.). De opgaven 
zijn ook uitdagend omdat de huidige transforma-
tieve tijd, waarin de politieke partijen moeten 
opereren, ingewikkeld, verwarrend, onrustig en 
veeleisend is. Maar paradoxaal genoeg maakt 
juist de onrustige, onzekere en ongemakkelijke tijd 
de noodzakelijke verandering mogelijk. Daarbij is 
de rol van de overheid onmisbaar. Goede bestuur-
ders en goed bestuur doen er nu meer dan ooit 
toe.

• De snel stijgende collectieve zorguitgaven zijn een 
“koekoeksjong” dat andere collectieve uitgaven 
(onderwijs, veiligheid, verbetering van de dijken, et 
cetera) in toenemende mate over de rand van het 
begrotingsnest zal drukken. Ook de gemeentelijke 
zorgtaken ontpoppen zich als een “koekoeksjong” 
dat het budget voor de beleidsvrije(re) taken 
leegeet.

• De potentiële beroepsbevolking zal tot en met 
2023 nog licht toenemen om daarna te gaan 
dalen. Bestuurders, beleidsmakers en het bedrijfs-
leven staan voor de keuze om de tekorten op de 
arbeidsmarkt op te vullen met buitenlandse 
arbeidsmigranten of door de bestaande talenten 
beter te benutten met een hogere arbeidsproduc-
tiviteitsontwikkeling, hogere arbeidsparticipatie, 
minder deeltijdarbeid en het mobiliseren van het 
onbenutte potentieel.

• Regionaal-economische verschillen nemen toe. 
Verschillen in het regionale ondernemerschapskli-
maat spelen daarin een grote rol. De veerkracht 
van de lokale en regionale economie kan worden 
vergroot door te investeren in de wendbaarheid 
en weerbaarheid van werknemers, permanente 
educatie, een grotere arbeidsmobiliteit, het 
bevorderen van cross-overs tussen gerelateerde 
sectoren en door te investeren in het ecosysteem 
voor ondernemerschap.

• De sterke groei van het aantal 80-plussers zal 
gepaard gaan met een grote toename van het 
aantal ouderen met een zorg- en ondersteunings-
vraag. Ondersteuning met goede woningen, 
huisarts, buurtsuper, openbaar vervoer, welzijns- 
en zorgvoorzieningen in wijk, buurt en kern. 
Samen met het Rijk is nú het moment voor de 
gemeenten om na te denken over de organiseer-
baarheid en betaalbaarheid van de zorg in het 
algemeen en de ouderenzorg in het bijzonder.

• Op vele terreinen is de toenemende kansenonge-
lijkheid zichtbaar, zeker ook wat betreft gezond-
heid, levensverwachting en gezonde levensjaren. 
De transformatiedoelen in het sociale domein 
(maatwerk, lichte ondersteuning waar dat kan, 
zwaarder als het moet, preventie) dienen aange-
pakt te worden vanuit realisme en de opgedane 
leerervaringen.

• Het besef is gegroeid dat ondermijning een groot 
maatschappelijk probleem is. De aanpak vergt 
een langjarige aanpak en lange adem waarbij 
ingezet wordt op het terugdringen van de interna-
tionale rol van Nederland op de drugsmarkt, het 
versterken van de strafrechtketen, maar ook op 
een sociaal-preventieve aanpak en het wegne-
men van de voedingsbodem voor ondermijning in 
de samenleving.

• Om tot de benodigde miljoen extra woningen te 
komen, moet sneller worden gebouwd. Daarbij is 
het streven om jaarlijks 120.000 nieuwe woningen 
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https://www.g40stedennetwerk.nl/files/2021-07/Herstel%20en%20perspectief%20in%20tijden%20van%20transitie%20-%20trendstudie%202021.pdf
https://www.g40stedennetwerk.nl/files/2021-07/Herstel%20en%20perspectief%20in%20tijden%20van%20transitie%20-%20trendstudie%202021.pdf
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te bouwen; anderhalf keer de huidige bouwpro-
ductie. Er hangen echter meerdere donkere 
wolken (de verhuurderheffing, de stikstofproble-
matiek, het trage vergunningenstelsel e.d.) boven 
alle voornemens. Gemeenten moeten alles uit de 
kast halen om de plannen te concretiseren en tot 
uitvoering te brengen.

• De vele claims zorgen voor grote druk op de 
schaarse ruimte. De beschikbare ruimte dient 
slimmer te worden gebruikt: met menging van 
functies, met volgtijdelijk en meervoudig gebruik, 
met intensivering en met diversificatie.

• Het mobiliteitsbeleid dient er op gericht te zijn om 
meerdere maatschappelijke doelen (nabijheid van 
werk en voorzieningen, versterking economische 
structuur, het vergroten van de leefbaarheid e.d.) 

te realiseren en niet het reduceren van bijvoor-
beeld de filelengtes of het aantal voertuigverliesu-
ren.

• Het tussendoel om in 2030 één op de vijf woningen 
aardgasvrij te maken is te ambitieus. De gemeen-
ten slagen er wel in om geleidelijk aan de CO2-uit-
stoot van woningen terug te dringen. Wel moet het 
tempo omhoog en dienen meer middelen beschik-
baar te komen.

• De klassieke ruimtelijke opgaven (stedelijke 
ontwikkeling, mobiliteit, natuur en landschap, 
ruimtelijke economie) moeten regionaal verbon-
den worden met de duurzaamheidstransities 
(klimaatadaptatie, energietransitie, landbouw-
transitie en de transitie naar een circulaire econo-
mie).

Uitgebreider informatie in toelichting

•  Deze is te vinden in https://www.g40stedennetwerk.nl/files/2021-07/Herstel%20en%20perspectief%20in%20
tijden%20van%20transitie%20-%20trendstudie%202021.pdf. 

https://www.g40stedennetwerk.nl/files/2021-07/Herstel%20en%20perspectief%20in%20tijden%20van%20transitie%20-%20trendstudie%202021.pdf
https://www.g40stedennetwerk.nl/files/2021-07/Herstel%20en%20perspectief%20in%20tijden%20van%20transitie%20-%20trendstudie%202021.pdf


BB04  Organisatieontwikkeling – Haarlem en 
Zandvoort

Wat is het kernvraagstuk?

Samen, met inwoners, ondernemers en partners, 
zetten ruim 1.500 betrokken en gedreven medewer-
kers zich dagelijks in voor Haarlem en Zandvoort. In 
onze veranderende samenleving staan we voor 
uitdagingen die vragen om heldere keuzes en 
passende oplossingen. De vragen en opdrachten 
waaraan we werken zijn anders dan vroeger. In 
omvang, hoeveelheid en complexiteit. We werken 
met een blik naar buiten. Dat vraagt van ons dat we 
hier samen op een open manier aan werken, zodat 
inwoners, ondernemers en partners op ons kunnen 
vertrouwen. 

Om deze ambitie waar te maken, willen wij een 
sterke organisatie zijn, met gedreven en gezonde 
medewerkers die hun vak verstaan. Om de bestuur-
lijke doelen te kunnen bereiken zijn het realisatiever-
mogen en de capaciteit van de organisatie, zeker in 
de huidige arbeidsmarkt, een aandachtspunt. Het 
komt regelmatig voor dat wel middelen, maar geen 
capaciteit beschikbaar is om aan vraagstukken te 
werken, omdat vacatures nog niet vervuld zijn. 
Actueel inzicht in (capacitaire) haalbaarheid en het 
maken van heldere keuzes zijn belangrijke voor-
waarden om deze doelen te kunnen behalen. Dat 
vergt continu het goede gesprek tussen de organi-
satie en beide besturen, zodat zij elkaar in positie 
kunnen brengen. Alleen zo kunnen bestuurlijke en 
ambtelijke toezeggingen waargemaakt worden. 

Toelichting

In dit factsheet lichten we drie organisatieontwikke-
lingen toe die bijdragen aan het kernvraagstuk: het 
vergroten van de slagkracht van de ambtelijke 
organisatie waarbij de ambities van beide raden en 
colleges verwezenlijkt worden, het bieden van 
goede dienstverlening aan inwoners, partners en 
bezoekers en het zijn van een aantrekkelijk werkge-
ver waarmee divers talent aangetrokken en behou-
den wordt. De drie organisatieontwikkelingen zijn 
het strategisch personeelsbeleid, het programma 
organisatieontwikkeling dat hier onderdeel van 
uitmaakt, en hybride werken. Ook worden eventuele 
financiële consequenties toegelicht.

De ambtelijke organisatie werkt voor twee besturen, 
Haarlem en Zandvoort. Over deze samenwerking is 
een apart factsheet beschikbaar. In dit factsheet 
wordt uitgegaan van voortzetting van de ambtelijke 
samenwerking. 

Strategisch personeelsbeleid 2022-2027 
(2022/56077)
Het Strategisch personeelsbeleid is in januari 2022 
vastgesteld en is bepalend voor de organisatieont-
wikkeling voor de komende jaren. Wij willen een 
aantrekkelijk werkgever zijn, waar medewerkers met 
plezier werken aan resultaten voor Haarlem en 
Zandvoort en bouwen aan hun loopbaan. Wij willen 
collega’s binden, boeien en behouden. Wij willen 
een organisatie zijn die divers en inclusief is, waar 
medewerkers gezien, gehoord en gewaardeerd 
worden om wie ze zijn en wat ze kunnen. Een 
organisatie waar talent zich kan ontwikkelen, waar 
tweede en derde loopbaankansen zijn en waar we 
duurzaam inzetbaar zijn. En een organisatie waar 
wij dagelijks invulling geven aan onze dienstverle-
ningsvisie - werken in vertrouwen, snel en simpel 
waar het kan, persoonlijk waar het hoort, betrouw-
baar - en aan onze organisatiewaarden betrokken, 
open en gedreven. Het organisatiekompas, dat alle 
organisatiewaarden verenigt, wordt 22 maart 2022 
bekend gemaakt binnen de organisatie, en zal ook 
deel uitmaken van het introductieprogramma van 
beide raden. 

Het strategisch personeelsbeleid biedt handvatten 
om samen met deze opdracht aan de slag te gaan. 
Het beleid heeft de vorm van een ‘kapstok’: het 
geeft richting en brengt samenhang in de ontwikke-
ling en actualisatie van HR-beleid en -instrumenten. 
Het biedt geen definitief antwoord op alle vragen; 
onze omgeving en organisatie veranderen continu 
en er zullen nieuwe behoeften ontstaan. Wij zijn 
bovendien al op weg, onder andere met de organi-
satieontwikkeling die in 2021 een nieuwe impuls 
heeft gekregen.

Vier hoofddoelen Strategisch personeelsbeleid
We streven naar aantrekkelijk werkgeverschap dat 
bijdraagt aan het ontwikkelen van een toekomst-
bestendige organisatie. Daarvoor hebben we een 
modern en aantrekkelijk personeelsbeleid nodig, 
met daarbij passende arbeidsvoorwaarden. De 
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https://www.haarlem.nl/vacatures-gemeente-haarlem/
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20220056077-2-Bijlage-1-Startegisch-personeelsbeleid.pdf
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verschillende trends en ontwikkelingen in de 
maatschappij, op de arbeidsmarkt en in onze 
organisatie geven richting aan dit strategisch 
personeelsbeleid. Wij streven daarom naar de 
volgende vier hoofddoelen, die de agenda op het 
gebied van personeel en arbeid komende jaren 
zullen bepalen:

• Doel 1: Werven & binden: arbeidsmarktstrategie, 
-communicatie, recruitment, werving en selectie, 
arbeidsvoorwaarden, introductieprogramma, 
traineeships en stages, externe inhuur en flexibele 
schil. 

• Doel 2: Boeien, behouden & bewegen: strategi-
sche personeelsplanning, kansen voor doorstroom 
in beeld, visie op talentmanagement, anticiperen 
op verloop en borging van continuïteit, leren, 
ontwikkelen, duurzame inzetbaarheid en perso-
neelsgesprekken. 

• Doel 3: Betrokken, gedreven en open werken: 
organisatieontwikkeling (nadere toelichting in de 
volgende paragraaf), leiderschapsontwikkeling. 

• Doel 4: Een diverse en inclusieve organisatie: 
verder ontwikkelen van D&I-beleid, diverse teams 
samenstellen, een inclusieve en veilige werkcultuur 
borgen. 

Financiële consequenties
Het huidige Strategisch personeelsbeleid is een 
kapstok, omdat diverse beleidsonderdelen verdie-
pend worden doorontwikkeld. Bij de uitwerking van 
het strategisch personeelsbeleid zullen de financiële 
consequenties inzichtelijk worden. Met name op 
arbeidsmarktstrategie, -campagnes en recruitment 
worden extra uitgaven verwacht. 

Programma organisatieontwikkeling
In mei 2021 is het onderzoeksrapport van Beren-
schot ‘Samen meer dan de som der delen’ 
(2021/385018) opgeleverd met een evaluatie van 
eerder ingezette organisatieontwikkelingen in de 
periode 2015-2021. Op basis van deze evaluatie is 
het programma organisatieontwikkeling in septem-
ber 2021 van start gegaan in opdracht van de 
gemeentesecretaris/algemeen directeur. In het 
programma zijn vijf hoofdopgaven geformuleerd 
waaraan gewerkt wordt in de komende 2-3 jaar. De 
vijf hoofdopgaven zijn:

1.  Een organisatiekompas met een heldere missie, 
visie en heldere kernwaarden; 

2.  Een leiderschapsprogramma om de rol van 
leidinggevenden te verstevigen en te verduidelij-

ken en daarmee de sturing op de organisatie te 
verbeteren;

3.  Verduidelijking van de werking van het organisa-
tiemodel en specifiek de rol van netwerkteams 
om de strategische samenhang en afdelings-
overstijgende samenwerking te verbeteren; 

4.  Verbeteren van de strategische samenhang in de 
organisatie om te kunnen sturen op bestuurlijke 
prioriteiten;

5.   Uitwerking van hoe operationeel capaciteit in te 
zetten op zowel lopende zaken als programma’s, 
beter te prioriteren en tijdig te escaleren om de 
slagkracht te vergroten.

In het programma organisatieontwikkeling wordt 
nauw samengewerkt met het programma dienst-
verlening en waar mogelijk met andere program-
ma’s en organisatieontwikkelingen. 

Waar hebben we tot nu toe naar toe gewerkt?
In 2022 ligt de focus op de lancering en implemen-
tatie van het nieuwe organisatiekompas, is er een 
leiderschapsprogramma voor directie, afdelings-
managers en teammanagers en wordt er verder 
gewerkt aan het verduidelijken van rollen en verant-
woordelijkheden en het versterken van de strategi-
sche samenhang.

Financiële consequenties
De gewenste organisatieontwikkeling is een ontwik-
keling die geduld, aandacht en koersvastheid 
vraagt. Het programma organisatieontwikkeling 
bestaat uit een programma voor 3 jaar, gestart in 
september 2021. We gaan uit van een jaarlijks 
budget van 400.000,-. In deze kosten zijn de perso-
neelskosten voor een deel van het programmateam 
opgenomen, het voortzetten van het leiderschap-
straject voor directie, afdelingsmanagers en team-
managers, communicatiebudget voor events en 
verzorgen van communicatie met de organisatie 
over de verdere organisatieontwikkeling. Hiervoor is 
reeds budget bestemd. 

Meer informatie

•  Raadsinformatiebrief, rapport en directiereactie 
op onderzoek naar organisatieontwikkeling 
2015-2021 (2021/385018)

•  Plan van Aanpak 2021 (2021/624971, bijlage 
update programma)

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210385018-Rapport-Berenschot-Haarlem.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210385018-Raadsinformatiebrief-Toezenden-Stukken-organisatieontwikkeling-incl-bijlagen-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210624971-1-Aanpak-programma-organisatieontwikkeling-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210624971-1-Aanpak-programma-organisatieontwikkeling-1.pdf
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Hybride werken
Hybride werken staat voor het flexibel kiezen van de 
tijd, de locatie en de wijze waarop het werk plaats-
vindt. De keuze wordt niet bepaald door het 
beschikbare gebouw (of de gewoonte om naar 
kantoor te gaan) maar het type werk, het doel van 
de activiteit, de gewenste mate van interactie, de 
efficiëntie van communicatie en de persoonlijke 
voorkeuren van medewerkers en inwoners en 
bedrijven van de beide gemeenten. 

Tijdens de Coronacrisis is gebleken dat thuiswerken 
en daarmee hybride werken mogelijk is en voorde-
len biedt: een stijging van de arbeidsparticipatie 
doordat bijvoorbeeld deels thuis werken beter te 
combineren is met zorgtaken, positieve neveneffec-
ten op maatschappelijke doelstellingen zoals het 
verminderen van files, de druk op het openbaar ver-
voer en een lagere CO2- uitstoot en het aanboren 
van een groter arbeidspotentieel op de huidige 
krappe arbeidsmarkt, omdat de reisafstand geen 
belemmering meer hoeft te zijn voor het overstap-
pen naar een andere werkgever.

Anderzijds worden het gebrek aan creativiteit, 
gebrek aan gevoel van verbondenheid met het 
bedrijf en het meer moeite hebben met het onder-
houden van klantrelaties als negatieve punten 
ervaren. Bij het vinden van een goede balans voor 
hybride werken zal het bieden van maatwerk dus 
belangrijk zijn. 

Als werkgever moet de gemeente deze andere 
manier van werken stimuleren en de consequenties 
daarvan in kaart brengen. Om de voordelen van het 
thuiswerken voor de organisatie te behouden en de 
nadelen aan te kunnen pakken wordt in opdracht 
van de directeur Bedrijfsvoering onderzocht hoe we 
hybride werken in onze organisatie het beste 
kunnen vormgeven en welke kosten en baten deze 
andere manier van werken met zich meebrengt. 

Waar hebben we tot nu toe naar toe gewerkt? 
Er is een aantal uitgangspunten geformuleerd die 
randvoorwaardelijk zijn voor het verder invulling 
geven aan het hybride werken. Deze uitgangspun-
ten schetsen de basis van het hybride werken zoals 
we dat binnen de gemeentelijke organisatie willen 
toepassen en uitdragen naar de omgeving (stad en 
regio): 

• We werken VOOR de stad/dorp en IN de stad/dorp 
• Inwoner blijft centraal staan 
• Vanuit vertrouwen in de medewerker 
• Benutten van de voordelen van hybride werken 
• Goede werkuitrusting en -omgeving 
• Leren van ervaringen 

We onderzoeken wat Hybride werken betekent voor 
de inrichting van de thuiswerkplek, de werksituatie 
op kantoor, de werklocaties in de stad of het dorp en 
de wijze waarop we met elkaar omgaan en samen-
werken. 

Voor de ontwikkeling van een visie op toekomstbe-
stendig (hybride) werken wordt een analyse uitge-
voerd: Hoe kunnen we onze manier van werken, 
inrichting van gebouwen en gebruik van werkplek-
ken en werkmiddelen op kantoor en thuis zodanig 
definiëren en vormgeven/inrichten, dat het: 
• Bijdraagt aan de resultaten die we voor bestuur, 

stad en dorp en regio willen behalen; 
• De samenwerking met partners en bewoners, 

maar ook met andere werkgevers, onderwijsin-
stellingen en regionale medeoverheden bevor-
derd; 

• Het strategisch vermogen van de organisatie 
wordt versterkt; 

• Het werkplezier wordt vergroot; 
• Bijdraagt aan de doelstellingen van duurzaam-

heid en slimme (en duurzame) mobiliteit; 
• Efficiënt en effectief werken wordt bevorderd (in 

relatie tot de resultaten en beschikbare middelen); 
• De innovatiekracht van de organisatie vergroot. 

Financiële consequenties
De eerste fase waarin we als organisatie gaan 
experimenteren en analyseren wordt zoveel als 
mogelijk budgetneutraal uitgevoerd. Maar het ligt in 
de lijn van de verwachting dat het bestendigen van 
het hybride werken voor de lange termijn leidt tot 
extra investeringen die samenhangen met de 
inrichting van de thuiswerkplek, de kantoorinrichting 
en het werken op een plek elders in stad of dorp. 
Daar staat tegenover dat hybride werken van 
invloed kan zijn op de benodigde hoeveelheid 
kantoorruimte en daarmee indirect op het energie-
verbruik, waardoor investeringen (deels) kunnen 
worden terugverdiend. De financiële consequenties 
worden in de loop van het jaar in kaart gebracht. 



BB04A  Ambtelijke samenwerking Zandvoort en 
Haarlem

Wat is het kernvraagstuk?

Zandvoort en Haarlem hebben sinds 1 januari 2018 
een volledige ambtelijke samenwerking, nadat sinds 
1 januari 2015 al werd samengewerkt in het sociaal 
domein. De samenwerking heeft formeel de vorm 
van een gemeenschappelijke regeling en is feitelijk 
uitgewerkt in een dienstverleningshandvest. Haar-
lem en Zandvoort zijn de gemeenschappelijke 
regeling voor onbepaalde tijd aangegaan, met 
daarbij de afspraak om deze na vier jaar (in 2022) te 
evalueren, met een tussenevaluatie na twee jaar. 
Beëindiging van de samenwerking is mogelijk na vijf 
jaar. Sinds 2018 zijn er meerdere onderzoeken 
gedaan naar de samenwerking. Een deel daarvan is 
gezamenlijk gedaan en een deel is alleen door 
Zandvoort gedaan. Het verdient aanbeveling om in 
de coalitieafspraken aandacht te besteden aan de 
(evaluatie van de) ambtelijke samenwerking, mede 
gelet op de adviezen in de genoemde onderzoeken. 

Toelichting

1)  Onderzoek Zandvoort naar bestuurskracht in 
2016

Zandvoort heeft in 2016 zijn bestuurskracht laten 
onderzoeken door bureau Seinstra en Van de Laar. 
Het bureau concludeerde in zijn rapport Versterken 
door verbinden het volgende. “De bestuurskracht 
van Zandvoort is matig door enerzijds majeure 
bestuurlijke en autonome opgaven en anderzijds 
een beperkte realisatiekracht, waaronder een 
‘verlamde’ organisatie en barsten in vertrouwen, 
ondanks waarneembare stijgende lijn op enkele 
aspecten.” Het bureau adviseerde om de ambtelijke 
organisatie van Zandvoort samen te voegen met die 
van Haarlem, met daarbij een aantal aandachts-
punten en suggesties voor de daadwerkelijke 
vormgeving.

2)  Voorbereiding samenwerking Zandvoort en 
Haarlem

Naar aanleiding van het onderzoek naar de 
bestuurskracht heeft de raad van Zandvoort als zijn 
zienswijze gegeven “…een algehele ambtelijke 
samenwerking met Haarlem via een aangescherpt 
scenario 2z te verkiezen boven het bestendigen van 
de huidige organisatie”. Daarop heeft het college 

van Zandvoort per brief de mening van Haarlem 
gevraagd over een dergelijke samenwerking. Het 
college van Haarlem antwoordde dat het daar “…
welwillend tegenover staat…”. Vervolgens is gewerkt 
aan de formele voorbereiding van de samenwer-
king en de praktische vormgeving ervan. De formele 
vormgeving is gebeurd door het opstellen van een 
gemeenschappelijke regeling volgens het model van 
een gastheergemeente (Haarlem). De samenwer-
king vindt daardoor plaats volgens de regels van 
het publiekrecht (en niet het privaatrecht met een 
contract). Dit was nodig om te voldoen aan wette-
lijke vereisten, zoals delegatie en mandatering van 
bevoegdheden en fiscale aspecten. De praktische 
vormgeving is gebeurd in de vorm van een dienst-
verleningshandvest (zie verderop). 

Het personeel en de taken voor de uitvoering van 
(onderhouds)werkzaamheden in de openbare 
ruimte is niet naar de organisatie van Haarlem 
overgegaan, maar naar Spaarnelanden. Dit is 
gedaan omdat Haarlem al eerder deze werkzaam-
heden voor de eigen gemeente naar Spaarnelan-
den had overgedragen. Zandvoort is daartoe, naast 
Haarlem, mede-aandeelhouder geworden van 
Spaarnelanden. Het opdrachtgeverschap voor de 
werkzaamheden die Spaarnelanden uitvoert is wel 
naar de organisatie van Haarlem overgegaan.

3)  Dienstverleningshandvest
De praktische vormgeving van de samenwerking 
bestond uit het opstellen van een dienstverlenings-
handvest. Hierin is de taakuitvoering nader uitge-
werkt. De inhoud van de dienstverlening is vastge-
legd in de artikelen 3 tot en met 6 van het 
dienstverleningshandvest.
• Artikel 3 Kaders uitvoering taken 
• Artikel 4 Loketten en openingstijden 
• Artikel 5 Uitvoering taken vanuit gemeentehuis 

Zandvoort 
• Artikel 6 Gebiedsgericht werken 
• Artikel 7 Huisstijl Zandvoort

De werkwijze en condities waaronder de dienstver-
lening wordt uitgevoerd zijn vastgelegd in de 
artikelen 8 tot en met 17:
• Artikel 8 Beleidsbepaling
• Artikel 9 Financiën
• Artikel 10 Beleids- en bedrijfsvoeringsrisico’s
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• Artikel 11 Externe controle
• Artikel 12 Controller
• Artikel 13 Secretaris Zandvoort
• Artikel 14 Ondersteuning bestuur
• Artikel 15 Onvoorziene omstandigheden
• Artikel 16 Klachtenbehandeling
• Artikel 17 Archiefbescheiden en verwerking van 

persoonsgegevens

De artikelen 18 en 19 bevatten bepalingen over de 
wijziging van het dienstverleningshandvest en de 
expiratie ervan. Het dienstverleningshandvest is 
niet-opzegbaar (niet door Zandvoort en niet door 
Haarlem), maar vervalt op de datum dat de 
gemeenschappelijke regeling wordt opgeheven.

In artikel 20 staat wanneer het dienstverlenings-
handvest wordt geëvalueerd. Dat gebeurt na twee 
jaar in beknopte zin (dit is later de Tussenevaluatie 
gaan heten) en na vier in zijn totaliteit. Ook is 
bepaald dat Zandvoort eigenstandig een bestuurs-
krachtonderzoek zal laten uitvoeren ter vergelijking 
met het Bestuurskrachtonderzoek 2016. 

In artikel 21 staat wanneer sprake is van een geschil 
en hoe dit wordt opgelost, namelijk volgens de 
regels die staan in artikel 13 van de gemeenschap-
pelijke regeling. Daarin staat dat er eerst wordt 
overlegd om er onderling uit te komen. Als dit niet 
lukt wordt een niet-bindend deskundigen advies 
ingewonnen, waarover beide gemeenten overleg-
gen om tot een oplossing te komen. Lukt dit niet dan 
wordt in laatste instantie het geschil voorgelegd aan 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. 

4) Terugblik na één jaar ambtelijke samenwerking
Naar aanleiding van de Najaarsnota 2018 en een 
artikel in het Haarlems Dagblad heeft het college 
van Zandvoort de toezegging gedaan een update te 
laten opstellen van één jaar ambtelijke fusie. Deze 
update is opgesteld door bureau Seinstra en Van de 
Laar, dat ook de bestuurskrachtmeting in 2016 heeft 
gedaan. Het college van Zandvoort heeft de raad 
door middel van een raadsinformatiebrief over de 
update geïnformeerd. De kern van de update heeft 
het bureau als volgt beschreven. 
(1)  Startjaar 2018 is om meerdere redenen als 

‘hectisch’ te typeren: 
 -  Voorloper sociaal domein geen goede voor-

speller voor proces van volledige ambtelijke 
fusie

 -  1 januari 2018 ook moment van organisatie-
ontwikkeling Haarlem

 -  Verkiezingen: nieuwe bestuurders en nieuwe 
ambities

(2)  Maar de ambtelijke fusie Zandvoort/Haarlem 
voldoet na ruim een jaar op hoofdlijn aan de 
doelstellingen:

 -  Kwaliteit van ambtelijke organisatie is sterk 
toegenomen

 -  De kwetsbaarheid is gereduceerd
 -  De kracht in de regio neemt toe
 -  Beheersing van de kosten
 -  Kansen voor medewerkers toegenomen
(3)  Waarbij een aantal aspecten aandacht verdient 

om het vertrouwen in de samenwerking te 
behouden en te versterken:

 -  Schaalverschil Zandvoort en Haarlem heeft 
impact op samenwerking

 -  Professionaliteit Haarlem combineren met 
behoefte aan operationele slagkracht Zand-
voort

 -   Helderheid creëren rondom projectkosten en 
bijdrage aan kosten organisatieontwikkeling

 -  Rol en positie gemeentesecretaris Zandvoort 
structureel borgen

 -  Samenwerkingsrelaties zijn broos, blijf con-
structief en gericht op verbetering

De update eindigt met een statement van de onder-
zoekers: “Tot slot: een kritische reflectie op de 
samenwerking door alle partijen is belangrijk voor 
een sterke samenwerkingsrelatie. Een constructieve 
houding vanuit betrokkenen is echter essentieel voor 
een door alle partijen gedragen en duurzame 
samenwerking.”

5) Tussenevaluatie ambtelijke samenwerking 
Begin 2020 heeft bureau Berenschot in opdracht van 
beide gemeenten de afgesproken tussen evaluatie na 
twee jaar uitgevoerd. Voor het onderzoek is een 
subsidie van 50% van de kosten ontvangen van de 
provincie Noord-Holland. Het rapport schetst in 
hoofdstuk 2.1 de volgende algemene conclusies:

We stellen in de breedte vast dat Zandvoort dankzij 
deze samenwerking kwalitatief en in termen van 
kwetsbaarheid veel verder is dan de eerder geme-
ten situatie van 2016. Vóór de ambtelijke fusie kende 
de gemeente Zandvoort een geringe bestuurskracht 
door een combinatie van politiek-bestuurlijke 
perikelen en een – door allerlei oorzaken – zwakke 
organisatie. Met de ambtelijke fusie is de ambtelijke 
realisatiekracht toegenomen en de potentie daar-
van is groot. De omgang met de coronacrisis vormt 
daar een goede illustratie van. 
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De dienstverlening aan de Zandvoortse inwoners en 
ondernemers door Haarlem bevindt zich op het 
gemiddelde niveau van alle Nederlandse gemeen-
ten. De andere wijze van dienstverlening (en moge-
lijk de beeldvorming) leidt er echter toe dat de 
waardering achterblijft. Dit is een combinatie van 
feiten en beelden. 

Haarlem en Zandvoort verschillen in inhoud en 
bestuurscultuur; meer dan vooraf op was gerekend. 
Sommige opgaven zijn gelijk (ontwikkeling, sociale 
opgaven) maar voor een groot deel niet (economie 
en toerisme, omgeving). Bovendien verschillen zowel 
de aansluiting van het bestuur bij de bevolking als 
de verwachtingen van deze zelfde bevolking en 
ondernemers in het bediend worden. 

Daarmee staan de harmonisatie en (daarmee) 
efficiencyoordelen, onder druk. De ‘Haarlemse 
werkwijze’ verhoudt zich (nog) lastig met de Zand-
voortse situatie. Men ziet zich bediend door een 
professionele organisatie, maar toch (of juist daar-
door) ervaart men afstand. De perikelen rond het 
bestuur van Zandvoort bestaan nog steeds; inmid-
dels is ook de wijze van organiseren via de ambte-
lijke fusie zelf onderwerp van politieke discussie.
 
De achterblijvende publieke waardering legt daarbij 
nog meer druk op het bestuurlijke niveau. Immers, 
wanneer de bevolking en ondernemers zich onvol-
doende bediend voelen en zich nog steeds wenden 
tot het gemeentebestuur, zal dit zich responsief 
willen en moeten tonen. 

Bij de overgang heeft Zandvoort financiële afspra-
ken gemaakt en het personeel overgedragen. Beide 
aspecten waren ‘knap maar ook krap uitonderhan-
deld’, maar mede daardoor komen nu knelpunten 
aan het licht die per keer (moeten) worden opgelost 
door nieuwe onderhandelingen. 

De onderhandelingen en -resultaten leggen een 
extra druk op de samenwerking, bovenop de ver-
schillen die er al zijn. Deze worden versterkt door de 
situatie in Zandvoort waarin de fusie een politieke 
lading heeft gekregen. Daarbovenop zullen de 
financiële vraagstukken in de toekomst toenemen, 
met hogere eisen en nu ook de (nasleep en herstel 
van) de coronacrisis. 

De genoemde verschillen en de financiën vormen 
de achilleshiel van de samenwerking en zouden 
onderwerp moeten zijn van een gestructureerd 

gesprek binnen de governance op deze samenwer-
king tussen de beide gemeenten. Het beste is om 
hierbij uit te gaan van de inhoud: de publieke 
waarde die Zandvoort nastreeft en door (de organi-
satie van) Haarlem wordt geleverd.

Het rapport bevat zeven aanbevelingen voor beide 
colleges om de samenwerking verder te versterken 
en te verbeteren. Mede naar aanleiding van de 
tussenevaluatie hebben in de periode tussen augus-
tus 2020 en februari 2021 gesprekken plaatsgevon-
den tussen de colleges van beide gemeenten. 
Daarin zijn afspraken gemaakt over de opvolging 
van de adviezen. Sommige adviezen krijgen inmid-
dels permanente aandacht, zoals het werken aan 
wederzijds vertrouwen, het afstemmen van (ambte-
lijke) werkwijzen op lokale behoeftes en het strategi-
scher opereren van het bestuur van Zandvoort. Het 
organiseren van meer nabijheid voor Zandvoort is 
nog niet voltooid, vooral nog niet vanwege de 
coronapandemie en het als gevolg daarvan over-
wegend thuiswerken. Er zijn inmiddels reguliere 
overleggen ingepland tussen de diverse gremia: 
directie, colleges, portefeuillehouders ambtelijke 
samenwerking en beide gemeentesecretarissen. 
Gemeenteraden worden over de samenwerking 
geïnformeerd door middel van het opnemen van 
informatie daarover in de diverse planning- & 
controldocumenten.

Het is tijdens de genoemde gesprekken niet gelukt 
tot overeenstemming te komen over het oplossen 
van (financiële) knelpunten. Daarom hebben de 
colleges samen besloten de geschillenregeling van 
de Gemeenschappelijke Regeling Zandvoort-Haar-
lem in werking te stellen. Op grond daarvan heeft 
een adviescommissie een rapportage en advies 
opgesteld, waar beide college zich vooraf aan 
hebben verbonden. De financiële kern van het 
advies is dat in de eerste plaats de efficiëncykorting 
van € 540.000 per jaar in vijf gelijke stappen naar 
nul wordt afgebouwd, te beginnen in 2021. Dit 
ontslaat college en organisatie niet om te blijven 
zoeken naar een zo efficiënt mogelijke uitvoering 
van werkzaamheden. In de tweede plaats adviseert 
de commissie dat Zandvoort voor een deel van de 
overige knelpunten € 156.000 per jaar extra betaalt 
aan Haarlem, ingaande 2021. De geschillencommis-
sie geeft daarbij aan dat haar advies geldt tot aan 
de eindevaluatie van de ambtelijke samenwerking, 
in de verwachting en onder de voorwaarde dat dan 
nieuwe afspraken voor de periode daarna zullen 
worden gemaakt. 
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De geschillencommissie heeft naar aanleiding van 
haar werkzaamheden ook om duidelijke afspraken 
te maken over wat verstaan moet worden onder 
reguliere dienstverlening, nieuwe taken en maat-
werk ontwikkelprojecten. Voor reguliere dienstever-
lening adviseerde de commissie om het inwonertal 
te hanteren (90-10% regel), mits er verregaand kan 
worden geharmoniseerd. Een verregaande harmo-
nisatie hangt mede af van de uitkomst van de 
evaluatie na vier jaar. Als de uitkomst daarvan 
positief is, dan ontstaat hiervoor waarschijnlijk ook 
meer draagvlak. Voor nieuwe taken en maatwerk 
wordt de procedure uit het Dienstverleningshand-
vest gevolgd.

6)  Onderzoek Zandvoort naar bestuurskracht en 
organisatorische toekomst

Zandvoort heeft, voorafgaand aan de evaluatie van 
de samenwerking in 2022, eind 2021 zijn bestuurs-
kracht laten onderzoeken, zoals dit ook in 2016 is 
gedaan. Dit onderzoek vloeit voort uit de afspraken 
die in het Dienstverleningshandvest zijn opgeno-
men. Het onderzoek is uitgevoerd door bureau 
Berenschot en bevat naast het onderzoek naar de 
bestuurskracht ook informatie over de kosten die 
gemoeid kunnen zijn met een verandering van de 
organisatievorm van de samenwerking. Voor het 
onderzoek is een subsidie van 50% van de kosten 
ontvangen van de provincie Noord-Holland. Het 
rapport is door Berenschot samengevat in onder-
staande publiekssamenvatting. Het onderzoek is ter 
informatie gedeeld met het bestuur van Haarlem. In 
Zandvoort heeft de gemeenteraad besloten kennis 
te nemen van het onderzoek en de uitkomsten te 
betrekken bij de vorming van een nieuw college na 
de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

Publiekssamenvatting
De bestuurskracht van een gemeente vertelt of die 
gemeente haar taken goed kan uitvoeren. Zand-
voort heeft haar bestuurskracht in 2016 laten onder-
zoeken en de uitkomst was toen een onvoldoende. 
De gemeente Zandvoort heeft vervolgens gekeken 
hoe zij haar bestuurskracht kan verbeteren. De 
oplossing was om de kleine ambtelijke organisatie 
van Zandvoort samen te voegen met de grote 
ambtelijke organisatie van Haarlem. Sinds 1 januari 
2018 voert deze organisatie alle werkzaamheden uit 
voor zowel Haarlem als Zandvoort. Maar het zijn 
wel twee afzonderlijke gemeenten. Ze hebben beide 
nog hun eigen gemeenteraden en hun eigen colle-
ges van burgemeester en wethouders. 

Haarlem en Zandvoort hebben afgesproken dat zij 
na vier jaar, dus in 2022, kijken of de samenvoeging 
van de beide ambtelijke organisaties een succes is. 
En dat Zandvoort daaraan voorafgaand zijn 
bestuurskracht opnieuw laat meten. De meting moet 
twee zaken duidelijk maken: 1) wat is nu de 
bestuurskracht van Zandvoort en 2) wat zijn de 
kosten als de organisatievorm van de samenwerking 
wordt veranderd? 

Berenschot heeft de bestuurskracht gemeten en 
onze conclusie is dat die is verbeterd ten opzichte 
van de meting in 2016. Zandvoort heeft aan 
bestuurskracht gewonnen als het gaat om de 
kwaliteit van de ambtelijke organisatie, de financiële 
positie van de gemeente en de positie van Zand-
voort in de regio. Op een aantal punten is de 
bestuurskracht van Zandvoort niet verbeterd. Het 
gaat dan om de verhoudingen binnen de gemeen-
teraad en de relatie tussen de gemeenteraad en het 
college. Dit geldt ook voor de voortgang en de 
daadkracht op de grote ontwikkelopgaven waar 
Zandvoort mee bezig is, zoals de bouwprojecten en 
de energietransitie (‘van het gas af’), ondanks dat 
daar nu stappen in worden gezet. 

Hoge ambities en specifieke opgaven worden nu 
aangegaan met grotere organisatie 
Zandvoort heeft veel ambities en veel opgaven. Voor 
een deel zijn die hetzelfde als in andere gemeenten, 
zoals jeugdzorg, woningbouw en energietransitie. 
Het motto van de omgevingsvisie is Zandvoort 365 
dagen aantrekkelijk. De grote stroom bezoekers en 
de belangrijke projecten, zoals Badhuisplein, 
Entreegebied, Noord-boulevard en bereikbaarheid, 
zijn specifieke opgaven voor Zandvoort. We zien dat 
de grote organisatie van Haarlem - naast het 
leveren van voldoende kwaliteit voor alle dagelijkse 
werkzaamheden -veel beter in staat is om deze 
opgaven te realiseren in vergelijking tot de Zand-
voortse organisatie uit 2016, Een belangrijk aan-
dachtspunt daarbij is dat als de wil tot samenwerken 
tussen Haarlem en Zandvoort ontbreekt, of de 
samenwerking politiek onderwerp van discussie is, 
de verbeterde organisatorische kracht op de tocht 
staat. 
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Voortgang maar kwetsbaarheid op bestuurlijk 
niveau 
In het laatste halfjaar van deze raadsperiode zien 
we dat er belangrijke besluiten worden genomen 
over een aantal grote opgaven en projecten voor 
Zandvoort. Vanwege de verbeterde financiële 
positie van Zandvoort is daar ook geld voor. Maar 
het is niet zeker of de financiële positie over 5 tot 15 
jaar goed genoeg is om alle ambities en opgaven te 
realiseren. 

Deze raadsperiode begon Zandvoort met het 
opstellen van een raadsprogramma in plaats van 
een traditioneel coalitieakkoord. Vervolgens is een 
bijbehorend uitvoeringsprogramma gemaakt. De 
raad is opdrachtgever van het college, maar 
bemoeit zich ook met de uitvoering. Bovendien is 
halverwege de raadsperiode na een bestuurscrisis 
een nieuw college gevormd. Er is toen een coalitie-
akkoord geschreven. Dit had het raadsprogramma 
als basis, maar toch zijn de partijen in de raad vast 
komen te zitten in oppositie tegenover coalitie.
 
De cultuur in de raad maakt het moeilijk(er) om 
belangrijke onderwerpen op te pakken en uit te 
voeren. Dit kan verslechteren als de aanstaande 
gemeenteraadsverkiezingen leiden tot een verdere 
versplintering en toename van tegenstellingen. 

Organisatie verbeterd maar kent aandachtspunten 
De kwaliteit van de ambtelijke organisatie is door de 
samenvoeging met de organisatie van Haarlem 
verbeterd. Maar er zijn ook belangrijke aandachts-
punten. Met name de slagkracht en de wendbaar-
heid moeten verbeteren. Ook Haarlem loopt tegen 
deze knelpunten aan en de directie werkt daarom 
aan een (door)ontwikkeling van de organisatie. Een 
ander aandachtspunt is de verbinding tussen 
organisatie en college. De afstand is nog steeds 
letterlijk en figuurlijk aanwezig, al speelt de 
coronapandemie hier ook een ongunstige rol in. 
Aandachtspunt is ook het krijgen van meer duidelijk-
heid over welke taken en bijbehorende kosten 
binnen de afspraken vallen. Anders bestaat de kans 
dat bijvoorbeeld (de kosten van) de plannen van 
Haarlem om de bedrijfsvoering te verbeteren, leiden 
tot een nieuw geschilpunt.
 
Inwoners en ondernemers blijven kritisch; speelveld 
verandert 
Zandvoort heeft een eigen karakter, maar niet elke 
inwoner of ondernemer denkt daar hetzelfde over. 
Sommigen willen een dorp dat alleen in het badsei-

zoen druk en bruisend; anderen willen dat het hele 
jaar door. Inwoners en ondernemers zien dat (grote) 
projecten nog steeds traag tot stand komen. De 
Formule 1 heeft een impuls gegeven aan het ver-
trouwen dat Zandvoort tot iets moois en groots in 
staat is. Inwoners en ondernemers zien kansen om 
deze impuls te benutten voor het dorp en dat vraagt 
bestuurlijke daadkracht van een hoger niveau. De 
meer dagelijkse dienstverlening vanuit de gemeente 
(het wat) wordt op het Nederlands gemiddelde 
beoordeeld. Over het hoe (vanuit de organisatie 
Haarlem-Zandvoort) is er echter wisselende waar-
dering. 

Hoge kosten bij nieuwe eigen organisatie 
De bijdrage van Zandvoort aan Haarlem bedraagt 
in de begroting 2021 € 10,3 miljoen. Uit een vergelij-
king met andere gemeenten blijkt dat de kosten van 
de meeste taken passen bij de werklast hiervan. Het 
voortzetten van de huidige gemeenschappelijke 
regeling en Dienstverleningshandvest met Haarlem 
zorgt op zich niet voor aanvullende eenmalige 
(frictie)kosten of structurele kosten. Hoge eenmalige 
kosten zijn er wel als de gemeenschappelijke 
regeling en het Dienstverleningshandvest worden 
beëindigd. Deze zijn berekend op € 8,7 miljoen tot 
€ 10,3 miljoen, nog zonder de kosten voor ICT. De 
nieuwe organisatie van Zandvoort zal klein en 
kwetsbaar zijn omdat veel functies dan maar door 
1 medewerker van de gemeente worden uitgevoerd, 
zogenoemde ‘eenpitters’. Het ontvlechten en het 
opzetten van de nieuwe eigen organisatie kost veel 
menskracht. De bestuurlijke ambities van beide 
gemeenten moeten in dat geval daarom tijdelijk op 
een lager pitje. Het proces zal vermoedelijk minstens 
twaalf maanden duren. 

Zandvoort beter gediend met doorontwikkeling 
De belangrijkste aanbeveling van Berenschot is dat 
de daadkracht op de ontwikkelopgaven moet 
verbeteren. Daarvoor is een ambtelijke organisatie 
van goede kwaliteit noodzakelijk en moet het 
bestuur (gemeenteraad en college van burgemees-
ter en wethouders) gericht blijven op de langere 
termijn. Het bestuur moet strategisch vermogen 
hebben. 

Berenschot adviseert om voor de verbetering van de 
bestuurskracht de huidige samenwerking met 
Haarlem voort te zetten en samen de kwaliteit van 
de ambtelijke organisatie nog verder te versterken. 
We adviseren ook om daarbij de relatie tussen 
bestuur, organisatie en samenleving verder te 
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verbeteren. Voor Zandvoort kan dit door enkele 
bestuurlijke adviseurs aan te stellen in de organisa-
tie die dit als taak krijgen. 
We adviseren om in te zetten op het verbeteren van 
de bestuurscultuur en op het vergroten van de 
slagkracht en wendbaarheid van de organisatie. De 
organisatie in Haarlem werkt aan een doorontwik-
keling, onder meer om beter tegemoet te kunnen 
komen aan de wensen van zowel het bestuur van 
Zandvoort als dat van Haarlem. We bevelen aan om 
nadrukkelijk met de wensen vanuit Zandvoort bij 
deze doorontwikkeling aan te sluiten. En om te 

blijven investeren in het partnerschap tussen Haar-
lem en Zandvoort door gezamenlijk de koers van de 
organisatie vast te stellen. We adviseren om daarbij 
ook bepaalde kritieke onderwerpen aan de kaak te 
stellen, zoals bijvoorbeeld ontwikkelingen op 
ICT-gebied en wat hiervan de (financiële) gevolgen 
zijn. En tenslotte adviseren we om als bestuur steun 
uit te spreken aan de doorontwikkeling van de 
organisatie en de ambtelijke samenwerking, als 
deze op basis van de nog uit te voeren evaluatie 
wordt voortgezet.

Meer informatie

Zandvoort:
•  Onderzoek Zandvoort naar bestuurskracht in 2016
•  Dienstverleningshandvest en Gemeenschappelijke regeling
•  Terugblik na één jaar ambtelijke samenwerking
•  Tussenevaluatie ambtelijke samenwerking
•  Onderzoek Zandvoort naar bestuurskracht en organisatorische toekomst

Haarlem:
•  Dienstverleningshandvest en Gemeenschappelijke regeling
•  Tussenevaluatie ambtelijke samenwerking

https://zandvoort.raadsinformatie.nl/vergadering/312954/%2013-10-2016
https://zandvoort.raadsinformatie.nl/vergadering/335374/Gemeenteraad%2027-06-2017
https://zandvoort.raadsinformatie.nl/vergadering/577777/Raadscommissie%20%20%20%20%20%20%20%20%2008-05-2019
https://zandvoort.raadsinformatie.nl/vergadering/776298#ai_5541461
https://zandvoort.raadsinformatie.nl/vergadering/783480/Gemeenteraad%2025-01-2022
https://haarlem.notubiz.nl/vergadering/374677
https://haarlem.notubiz.nl/vergadering/745509


BB04B  Ondernemingsraad en de slagkracht van de 
organisatie

Wat is het kernvraagstuk?

Hoe draagt de Ondernemingsraad (OR) bij aan het 
vergroten van de slagkracht van de ambtelijke 
organisatie? Hoe kan de OR bijdragen aan een 
organisatie waar iedere medewerker op de juiste 
plek zit, waar men zich veilig voelt en waar mede-
werkers kunnen groeien?

Zoals al in de factsheet van organisatieontwikkeling 
is aangegeven is het absorptievermogen van de 
organisatie een aandachtspunt. Het maken van 
onderbouwde keuzes en het prioriteren in ambities 
is een belangrijke voorwaarde om bovenstaande 
doelen te kunnen behalen. Daarnaast betekent het 
dat er voldoende mensen en middelen moeten zijn 
om bestuurlijke en maatschappelijke doelen en 
ambities te realiseren. Tijdens het beoordelen van 
adviesaanvragen zal de OR zich richten op de 
integrale samenhang van al deze aspecten waarbij 
de korte en lange termijneffecten voor organisatie 
en medewerkers worden gewogen.

Toelichting

De OR streeft duurzame inzetbaarheid na van 
medewerkers en een samenhangende ontwikkeling 
van de organisatie als geheel. Dat doen wij door 
middel van advisering, instemming en met initiatief-
voorstellen. Groei en ontwikkeling zijn de leidende 
thema’s van de OR en we werken hierin graag in 
een zo vroeg mogelijk stadium samen met de 
directie.

Door aandacht van de directie voor continuïteit, 
structurering en prioritering (uitwerking rapport 
Berenschot) zal de slagkracht van de organisatie 
toenemen. De OR ondersteunt deze ontwikkeling en 
ziet daarnaast mogelijkheden voor het verder 
versterken van digitalisering van standaardproces-
sen. Voor de OR is daarbij uitgangspunt dat vrijko-
mende ruimte binnen het takenpakket van mede-
werkers ingezet kan worden voor meer maatwerk, 
vraaggericht werken en wensen van inwoners en 
bedrijfsleven, de menselijke maat en begeleiding 
van niet standaard vragen. Hierdoor wordt de 
kwaliteit van de gemeentebrede dienstverlening 
aan inwoners en bedrijven in Haarlem en Zandvoort 
verbeterd en het werkplezier vergroot.

Het door het College en raad vastgestelde Strate-
gisch Personeelsbeleid (SPB) biedt een kader maar 
vereist nog veel uitwerking in concreet beleid. 
Prioriteit voor de OR is daarbij de interne mobiliteit 
en vitaliteit van alle medewerkers. 

Structuurwijzigingen binnen de organisatie kunnen 
onderdeel zijn van veranderprocessen. De OR zal 
deze toetsen op samenhang en in relatie tot de visie, 
missie en strategie met betrekking tot Organisatie-
ontwikkeling. De OR zal daarbij heldere en ordente-
lijke besluitvorming nastreven waarbij uiteraard de 
belangen van organisatie, medewerkers, bestuur en 
stad in evenwicht moeten zijn.
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BB05  Portefeuilleverdeling (programmabegroting en 
duurzaamheidsbegroting)

Wat is het kernvraagstuk?

De verdeling van portefeuilles in het college en de 
indeling van de programmabegroting kunnen 
bijdragen aan het efficiënt en effectief realiseren 
van ambities uit de coalitieafspraken. 

Daarnaast zijn er kansen om bestuurlijke en ambte-
lijke verantwoordelijkheden aangaande klimaatmi-
tigatie beter te verankeren. Deze factsheet bestaat 
uit twee delen:

1.  Deel a: gaat in op de relatie tussen de portefeuil-
leverdeling, beleidsvelden programma’s uit de 
begroting en commissies. 

2.  Deel b: gaat in op het verankeren van de 
bestuurlijke en ambtelijke verantwoordelijkheden 
t.a.v. de duurzaamheidsbegroting. 

DEEL a:  Programmabegroting en  
portefeuilles 

Toelichting

Gemeenten zijn verplicht een programmaplan in de 
begroting op te nemen. Het programmaplan bevat 
per programma (a) de doelstelling (in het bijzonder 
de beoogde maatschappelijke effecten), (b) de wijze 
waarop ernaar gestreefd zal worden die effecten te 
bereiken, (c) de raming van baten en lasten. 
Gemeenten hebben vrijheid wat betreft de samen-
stelling van de programma’s. Dat betekent dat 
doelstellingen en prestaties niet op voorhand 
vastliggen maar naar wens samengevoegd kunnen 
worden in een programma. 

Wat gebeurt er nu al?

In de huidige bestuursperiode is de portefeuillever-
deling van burgemeester en wethouders vormgege-
ven langs hoofdonderwerpen. Hoofdonderwerpen 
die soms betrekking hebben op meerdere program-
ma’s en meerdere beleidsvelden binnen deze 
programma’s. Daarnaast zijn de huidige program-
ma’s niet één op één te vertalen naar de commis-
sies. Onderstaand is hier een voorbeeld van opge-
nomen. 

Programma 2 Ondersteuning en zorg
Commissie Samenleving
(Coördinerende) 
Portefeuilles

Zorg, Welzijn, Jeugd, Ouderen

Afdeling(en) Maatschappelijke Ondersteu-
ning en Jeugd, Onderwijs en 
Sport

(Bron: Programmabegroting 2022-2026)

Wat bovenstaand voorbeeld illustreert is dat in de 
afgelopen bestuursperiode meerdere portefeuille-
houders verantwoordelijk zijn geweest voor ver-
schillende onderdelen van hetzelfde programma. In 
2022 bevatte de Haarlemse programmabegroting 
7 programma’s en per programma 2 à 3 beleidsvel-
den (in totaal 20 beleidsvelden). Een ander voor-
beeld is de portefeuille kinderopvang: dit was 
verdeeld was over drie portefeuilles (handhaving, 
onderwijskansen en economie/ werk en inkomen) 
wat sturing en het uitzetten van een gedeelde visie 
bemoeilijkte.

Wat kan er nog gebeuren?

Door meer synergie tussen programmastructuur, 
bijbehorende doelen en prestaties en portefeuille-
verdeling na te streven kan meer strategische 
samenhang tussen portefeuilleverdeling en pro-
grammastructuur worden gerealiseerd. Dit komt 
samenhang, eenduidige aansturing en verantwoor-
ding en overzicht ten goede. Het nieuwe coalitiepro-
gramma kan worden gehanteerd als uitgangspunt 
om programmastructuur en portefeuilleverdeling 
vorm te geven.

Aandachtspunt hierbij is dat het radicaal herschik-
ken van de programmastructuur mogelijk leidt tot 
het verlies van historisch inzicht. Daarnaast is het 
aanhouden van een bandbreedte tussen 4 – 8 
programma’s te adviseren. Tussen gemeenten 
verschilt het aantal programma’s. Gemeenteraden 
onderscheiden soms meerdere programma’s met 
als doel om het college scherper aan te sturen. 
Gelijktijdig heeft een college bepaalde vrijheden 
nodig om de uitvoerende taak goed te vervullen. En 
daarbij komt, dat een keuze voor meerdere pro-
gramma’s sneller kan leiden tot financiële over-
schrijdingen of een afkeurende accountantsverkla-
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ring. Het aantal programma’s van 100.000+ 
gemeenten (excl. 4G) varieert tussen de 4 en 12 
programma’s, zie tabel 1. De gemeenten met een 
hoger aantal programma’s presenteren veelal geen 
uitgebreide informatie per sub-programma of 
beleidsveld. 

Stad Aantal programma’s *
Nijmegen 12
Leiden 11
Leeuwarden 11
Haarlemmermeer 10

Zwolle 10
Almere 9
Eindhoven 8
Zaanstad 7
Amersfoort 6
Breda 5
Groningen 4
Enschede 4

Tabel 1: Aantal programma’s in programmabegroting 2021
*aantal is inclusief beleidsarme programma’s zoals algemene dekkings-
middelen, overhead etc.

Keuzes en consequenties 

(Op termijn) meer synergie tussen portefeuillever-
deling, beleidsvelden en programma’s organiseren 
om zo bij te dragen aan het efficiënt en effectief 
realiseren van ambities. Dit kan bereikt worden 
door:
A.  1 coördinerende portefeuille per programma aan 

te houden, door het aantal en inhoud van de 
programma’s/beleidsvelden (als mogelijk) aan te 
passen aan de portefeuilleverdeling. 

 - Vergroot strategisch samenhang
 -  Inrichting aan te passen aan wens coalitie 

(binnen aangegeven bandbreedte)
 -  Het (radicaal) herschikken van de program-

mastructuur leidt mogelijk tot het verlies van 
historisch inzicht

B.  Door in de portefeuilleverdeling rekening te 
houden met de huidige indeling van de program-
mabegroting. 

 - Vergroot strategische samenhang
 - Behoud historisch inzicht 
 -  Een tussenvariant is om rekening te houden 

met de ‘huidige’ beleidsveldindeling, de 
commissies en het aantal coördinerende 
portefeuilleverdeling per programma te 
beperken. 

C.  Of de huidige (lossere) relatie tussen portefeuille-
verdeling, beleidsvelden en programma’s behou-
den. 

Kaderstellende Nota’s
Besluit Begroting en Verantwoording 

DEEL b.:  Handreiking verdiepen  
duurzaamheidsbegroting 

Toelichting

De klimaatopgave voor Haarlem is groot. Bindende 
internationale en nationale afspraken voor klimaat-
mitigatie en klimaatadaptatie stellen forse eisen aan 
de gemeentelijke organisatie. De gemeente zal de 
CO2-uitstoot drastisch moeten terugschroeven en 
de gemeente moet hittestress, droogte en water-
overlast als gevolg van klimaatverandering voorko-
men. Factoren die de brede welvaart in Haarlem 
ondermijnen, in het ‘hier en nu’ en ook in de toe-
komst. Slecht klimaatbeleid is duur beleid. De 
klimaatwet stelt dat Nederland de CO2-uitstoot 
moet verlagen met 95% in 2050, en Nederland moet 
ook klimaatadaptief worden. Dit zijn harde dead-
lines, en hoe langer Haarlem wacht, hoe duurder 
het zal worden om de deadlines te halen. De kli-
maatopgave raakt alle aspecten van de gemeente. 
Haarlem heeft tijdig geanticipeerd op dat de 
landelijke klimaatdoelstellingen ook worden ver-
taald naar de gemeente, door een duurzaamheids-
begroting te ontwikkelen. 

Het effectief en efficiënt nastreven van de klimaat-
opgave vereist daadkrachtig en goed klimaatbeleid 
met een heldere verdeling van bestuurlijke en 
ambtelijke verantwoordelijkheden. Klimaatmitigatie 
en adaptatie vereisen dat de functies, stelselverant-
woordelijkheid en transitiepadhouder worden 
verankerd in het college.

Wat gebeurt er nu al?
De afgelopen jaren is er gewerkt aan het opstellen 
van een duurzaamheidsbegroting om meer inzicht 
te krijgen in de klimaatmitigatie opgave van 
gemeente Haarlem. Daarnaast is er een ambitiedo-
cument de Routekaart opgesteld. Dit is de vertaling 
van de gestelde Nederlandse en Haarlemse kli-
maatdoelstellingen. 
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Daarnaast is in de uitvoering van het gemeentelijke 
beleid ook steeds vaker vernieuwing en verduurza-
ming zichtbaar. Tegelijkertijd is het bestaande 
systeem weerbarstig en is de observatie dat veel 
beleid ook gericht blijft op optimalisatie van dit 
systeem in plaats van daadwerkelijke transformatie. 
Een willekeurig voorbeeld van optimalisatie is: in te 
zetten op zuinigere benzineauto’s in plaats van in te 
zetten op elektrificeren. Daarbij doet zich ook het 
probleem voor van de verschuivende tijdshorizon. 
De aanpak wordt dan bijvoorbeeld steeds ambitieu-
zer, maar ondertussen neemt ook de omvang van 
het probleem toe. Zo zien we bijvoorbeeld bij 
klimaatverandering dat het probleem groeit en dus 
steeds grotere ingrepen vraagt naarmate de tijd 
vordert. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de norm voor 
het aantal mm per uur regen (hemelwater) dat een 
gebied kan verwerken, zonder schade aan vastgoed 
of vitale infrastructuur. 

De afgelopen periode is het onderwerp Duurzaam-
heid bij 1 wethouder belegd. Nu veel van de visies op 
energie, warmte, circulariteit ontwikkeld zijn, is het 
nodig om stappen te zetten om tot uitvoering en 
werkelijke transitie over te gaan. De uitvoering van 
deze visies moet op dit moment veelal vanuit andere 
portefeuilles plaatsvinden (bijv. vastgoed, wonen, 
gebiedsontwikkeling etc.). Daarnaast, nu een aantal 

deeltransities (energietransitie, circulaire transitie, 
klimaatadaptatie transitie) zichtbaar en tastbaar 
worden, begint ook het debat over de sociale 
aspecten van transities steeds meer naar de voor-
grond te komen. Het onderwerp vraagt dus steeds 
meer om aandacht van hele diverse beleidsterrei-
nen. We komen nu in een andere fase van de 
transities terecht. 

Wat kan er nog gebeuren?

Tot nu toe is duurzaamheid belegd bij 1 wethouder 
en ambtelijk bij 1 afdeling en 1 programma. Omdat 
we in een nieuw fase terecht komen is een sturing-
simpuls passend. Doordat de opgave (en transitie-
paden) raken aan meerdere beleidsterreinen, zijn 
ook meerdere portefeuillehouders betrokken. In de 
duurzaamheidsbegroting en routekaart zijn moge-
lijke transitiepaden uitgewerkt. 

Een transitiepad bestaat uit een doelstelling voor 
tenminste 2024, 2026, 2030 en 2050 en (nieuw) 
beleid en investeringen om de doelstellingen te 
halen. Verschillende transitiepaden kunnen gecom-
bineerd worden in een bestuurlijke portefeuille (zie 
onderstaande illustratie). 

Transitiepad Coördinerende Portefeuille

1
house-building

A Woningen Wonen, Ruimtelijke Ontwikkeling, Duurzaamheid

B Publieke Dienstverlening Vastgoed (Onderwijs, Sport, Zorg), Monumenten, 
Ruimtelijke Ontwikkeling

C Commerciële Dienstverlening Economie, Ruimtelijke Ontwikkeling

2
industry-windows

Werken
•  Industrie, energie, afval, water
•  Landbouw, bosbouw, visserij

Beheer en beleid openbare ruimte, Ruimtelijke 
Ontwikkeling, Economie, Duurzaamheid

3
traffic-light

Verkeer en vervoer Ruimtelijke Ontwikkeling, Parkeren, Mobiliteit, 
Duurzaamheid

4
wind-turbine

Hernieuwbare energie Ruimtelijke Ontwikkeling, Beheer en beleid 
openbare ruimte, Vastgoed, Wonen, Duurzaamheid

5
recycle

Ketenverantwoordelijkheid
a) Duurzaam GWW, b) circulariteit, 
c) klimaatadaptie, d) inkoop

Bestuurszaken en organisatie, Bedrijfsvoering, 
Beheer en beleid openbare ruimte, Ruimtelijke 
Ontwikkeling, Duurzaamheid

Figuur 1: Toewijzing mogelijke transitiepaden op basis van portefeuilleverdeling 2018-2022
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Het uitwerken van de transitiepaden en bestuurlijke 
verantwoordelijkheden kan op de volgende wijze: 

1.1.  Stelselverantwoordelijkheid klimaatmitigatie
Een wethouder heeft de stelselverantwoordelijkheid 
voor klimaatmitigatie. Deze wethouder is verant-
woordelijk voor de gemeentebrede klimaatdoelstel-
lingen, het monitoren van en rapporteren over de 
voortgang richting de klimaatdoelstellingen, strate-
gische en inhoudelijke capaciteit van de gemeente-
lijke organisatie, en het vervlechten van klimaatbe-
leid in beleids-en investeringscycli. Het Programma 
Duurzaamheid wordt aangestuurd door de stelsel-
verantwoordelijke wethouder en voorziet alle 
bestuurders en medewerkers van de gemeente met 
strategische en inhoudelijke ondersteuning voor het 
ontwerpen van transitiepaden, het integreren van 
duurzaamheidsafwegingen in alle relevante 
beleids- en investeringsprocessen.

1.2.  Transitiepaden klimaatmitigatie en bestuurlijke 
transitiepadhouder

Een transitiepad bestaat uit een doelstelling voor 
tenminste 2024, 2026, 2030 en 2050 en (nieuw) 
beleid en investeringen om de doelstellingen te 
halen. Verschillende transitiepaden kunnen gecom-
bineerd worden in een bestuurlijke portefeuille. In 
de routekaart zijn een aantal transitiepaden uitge-
werkt, die indeling kan worden aangehouden of de 
geïllustreerde sectorale indeling (zie figuur 1). 

Het hanteren van de bovenstaande sectorale 
indeling bevordert consistentie met het klimaat-
akkoord, nationaal klimaatbeleid en de gemeente 
kan optimaal gebruik maken van informatiebronnen 
zoals de Klimaatmonitor en de jaarlijkse PBL Klimaat 
en Energieverkenning. De transitiepaden in combi-
natie met de duurzaamheidsbegroting (bijlage I), 
zou de gemeente in staat moeten stellen kosten-
effectief toe te werken naar klimaatdoelstellingen.

1.3. Bestuurlijke keuzes, ontwerpen transitiepaden en 
bestuurlijke en ambtelijke verankering

Een stilistisch overzicht van noodzakelijke acties en 
keuzes om te komen tot realistische en zo ambitieus 
als mogelijk en wenselijke maatregelen. Enkele 
aandachtspunten:
• Stap A wordt al deels voorbereid door het huidige 

college en Programma Duurzaamheid, door het 
opstellen van de routekaart Duurzaamheid. 

• Stappen B en C zijn met name relevant voor het 
nieuwe college en kunnen in samenhang bespro-
ken worden. De stelselverantwoordelijke wethou-
der kan deze stappen coördineren, met technische 
ondersteuning van Programma Duurzaamheid en 
(de sector relevante) beleidsafdelingen.

• De financiële mogelijkheden om de maatregelen 
te nemen is in hoge mate afhankelijk van het 
Rijksbeleid. 

A.  Creëer Opties voor kansrijk energie- en 
klimaatbeleid 

• Per sector moet een overzicht opgesteld worden 
met technische beleids- en investeringsopties om 
de CO2-uitstoot in de betreffende sector te doen 
dalen. Tabel 3.A bevat een voorbeeld van maatre-
gelen voor het maatregelenoverzicht publieke 
dienstverlening.

• Per optie is (zo mogelijk) inzichtelijk gemaakt wat 
de verwachte impact is van de maatregel, de 
vereiste investering en de financiële gevolgen en 
een realistisch en juridisch verantwoord tijdspad.

B. Ontwerpen van transitiepaden
• Op basis van een technische inventarisatie van 

CO2-uitstoot reducerende maatregelen kan per 
sector een transitiepad met een planning van 
CO2-reducerende maatregelen worden opge-
steld. 

• De optelsom van verwachte effecten van de 
maatregelen is de kwantitatieve klimaatdoelstel-
ling voor iedere sector/transitiepad. 

Tabel 3.A, voorbeeld maatregel

Maatregel Sector Impact in CO2 Impact op 
sector en 
totaal, 2019

Lasten voor 
gemeente (investe-
ring, exploitatie)

Baten voor 
gemeente 
(exploitatie)

Startjaar, 
Structurele 
opbrengst

Verduurzaming 
gemeentelijk 
vastgoed

Publieke 
dienst-
verlening

-1.345 ton CO2 -2.3%, -0.2% 9.000.000, nvt -783.000, t, t+2
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• Een belangrijke afweging voor ieder transitiepad 
toeziet op reductie van scope 1, 2 en of 3 CO2-uit-
stoot1. Aanbevolen wordt om tenminste scope 1 en 
2 te betrekken bij de transitiepaden daar de 
effecten van deze maatregel ook zichtbaar zullen 
worden in de duurzaamheidsbegroting en de 
klimaatmonitor.

• Hiernaast kan er een los transitiepad ontworpen 
worden dat toeziet op de scope 3 uitstoot. Of een 
pad dat specifiek ingaat op klimaatadaptatie en/
of circulariteit. Gelet op de commitment van 
gemeente Haarlem op de MRA-circulariteit 
doelstellingen zal de duurzaamheidsbegroting 
uitgebreid worden met circulaire doelstellingen.

C. Toewijzing transitiepaden
• Ieder transitiepad wordt belegd bij een wethou-

der, de wethouder is bestuurlijk verantwoordelijk 
voor de succesvolle implementatie van het transi-
tiepad en het bereiken van de sectorale klimaat-
doelstelling.

• Iedere maatregel wordt belegd bij een afdeling 
van de gemeente, de afdeling is ambtelijk verant-
woordelijk voor de succesvolle implementatie van 
de maatregel.

D. Monitoring en rapportage
• Over de voortgang van de transitiepaden wordt 

op maatregel niveau gerapporteerd in de jaarre-
kening en adaptief bijgesteld in de duurzaam-
heidsbegroting die bij de begroting wordt gepre-
senteerd. 

• De stelselverantwoordelijke wethouder geeft vorm 
aan monitoring en rapportage methoden, waar-
mee de transitiepadhouders in de duurzaam-
heidsbegroting rapporteren over de voortgang 
voor ieder transitiepad.

Meer informatie 

Kaderstellende Nota’s
•  Duurzaamheidsbegroting 
•  Routekaart Duurzaamheid 

1 Scope 1 omvat alle uitstoot die direct het gevolg is van activiteiten binnen 
de stad of gemeente. Scope 2 omvat de indirecte emissies voor de energie 
(elektriciteit of andere) die is ingekocht door bv. huishoudens of bedrijven 
binnen de stad of gemeente. De emissies vinden dan plaats bij het 
opwekken van deze energie. Scope 3 omvat alle overige emissies ten 
gevolge van de activiteiten van de bedrijven, inwoners, gemeentelijke 
diensten, etc. die buiten het gebied van de stad gebeuren, maar ten 
dienste staan van de inwoners, bedrijven, industrieën, … van de stad. Deze 
emissies zijn moeilijker te kwantificeren dan de emissies van scope 1&2. 



BB06 Vormen van coalitie- of raadsprogramma’s

Kerninformatie

Het maken van afspraken bij het vormen van een 
coalitie of een bestuur is vormvrij. In de toelichting 
wordt een overzicht gegeven van verschillende 
vormen en een aantal aandachtpunten.

Toelichting

De afspraken die tussen een aantal fracties of 
gemeenteraad-breed worden gemaakt, kennen 
veel verschillende omschrijvingen: coalitieakkoord, 
coalitieakkoord op hoofdlijnen, onderhandelingsak-
koord, bestuursakkoord, kernakkoord, coalitiepro-
gramma, raadsprogramma en samenlevingspro-
gramma. 

Voor alle afspraken geldt dat er voldoende draag-
vlak voor de plannen moet zijn. Het niveau waarop 
die afspraken worden vastgelegd verschilt van 
detailniveau (dichtgetimmerd) tot op hoofdlijnen en 
alles daartussen. Termen die gebruikt worden om 
het afsprakenniveau aan te geven zijn bijvoorbeeld 
‘voldoende ruimte’; ‘levend document’ en ‘verdere 
invulling tot stand brengen in gesprek met inwoners, 
partners en betrokken partijen’.

Er zijn grofweg drie typen.

1. Coalitieakkoord
Een akkoord waarin afspraken staan die door de 
fracties die een coalitie vormen en vervolgens 
verder uitgewerkt worden door het nieuwe college 
van burgemeester en wethouders.

2. Raadsbreed akkoord
Een akkoord waar inbreng uit meerdere of alle 
fracties in de gemeenteraad is verwerkt en wordt 

ondersteund door alle of in ieder geval meer frac-
ties dan vertegenwoordigd in het college van 
burgemeester en wethouders.
Over de positieve en negatieve ervaringen met 
raadsakkoorden is onlangs het rapport ‘Routekaart 
voor raadsakkoorden’ verschenen. 

3. Maatschappelijk of samenlevingsakkoord
Een akkoord dat tot stand is gekomen met de 
inbreng van de samenleving in al haar geledingen. 
Dit kan een akkoord zijn waar de voltallige raad aan 
meedoet, maar ook een akkoord waar een coalitie 
van fracties aan meedoet.

Vaak is in akkoorden opgenomen dat de gemeente 
maatschappelijke problemen niet alleen kan oplos-
sen, maar dat de gemeente wel richting kan geven, 
visies kan neerleggen en kaders kan stellen.

In een aantal gevallen wordt opgenomen dat er een 
tussenstand wordt opgemaakt, halverwege de 
bestuursperiode, waarbij ook de samenleving actief 
wordt betrokken. Dit is meestal bedoeld om in te 
kunnen spelen op de actualiteit en ruimte te bieden 
voor nieuwe afwegingen. 

In de afspraken kan een financiële paragraaf of 
financieel kader worden opgenomen om een eerste 
beeld te geven van de kosten. Of dit gebeurt hangt 
samen met het detailniveau van de afspraken; hoe 
meer deze op hoofdlijnen zijn, hoe minder financieel 
kan worden vastgelegd. 

Vaak worden de financiën overgelaten aan een 
nadere uitwerking (door het college). In de uitwer-
king c.q. de reguliere Planning & Control-cyclus 
wordt zichtbaar welke ambities uit het akkoord 
gerealiseerd kunnen worden.
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BB07 Informatiesamenleving en informatiebeveiliging 

Wat is het kernvraagstuk?

Haarlem is steeds meer ook een digitale stad. 
Digitalisering en technologie zitten diepgeworteld in 
de haarvaten van de samenleving en de organisa-
tie. Die ontwikkeling brengt voor zowel bewoners, 
bedrijven als organisaties nieuwe mogelijkheden en 
kansen maar brengt ook serieuze risico’s met zich 
mee. De kernvraag is hoe we regie houden op de 
ontwikkeling van de digitale stad in een steeds 
sneller veranderende wereld. Wat zijn onze ambi-
ties, welke kansen kunnen we benutten, hoe 
beschermen we publieke waarden? En ook, hoe 
zorgen we dat de minder digitaal vaardigen mee 
kunnen blijven doen. Er is een voortdurende dialoog 
nodig tussen raad en college, de stad en het dorp 
en de organisatie om te kunnen sturen en om waar 
nodig scherpe keuzes te maken. Digitalisering 
vraagt expliciete aandacht van college en raad. In 
de woorden van Leonard Geluk, algemeen directeur 
van de VNG, is ‘Digitale technologie de levensader 
van de samenleving’. Hij doet de oproep om na de 
verkiezingen in elk college een wethouder Digitale 
Zaken aan te stellen1. 

Toelichting

Digitalisering en informatievoorziening zijn geen 
zelfstandig te organiseren ondersteunende discipli-
nes die kunnen worden overgelaten aan de technici 
maar zijn verweven met alle primaire processen. 
Zonder informatievoorziening komt de gemeente 
knarsend tot stilstand, bij uitval wordt geen boete 
meer uitgeschreven, geen paspoort meer uitgereikt, 
geen vergunning meer verstrekt. Aan de andere 
kant biedt informatievoorziening ook nieuwe kansen 
en bijdragen aan het oplossen van maatschappe-
lijke vraagstukken, denk aan het gebruik van data 
ten behoeve van beleidsvoering en monitoring of 
het verlagen van drempels om met elkaar in contact 
te komen. En zonder digitalisering had de corona-
crisis veel ingrijpender gevolgen gehad voor de 
economie.

De digitale transitie kan alleen een succes worden 
als de belangen en behoeftes van inwoners en 

ondernemers in de stad en het dorp centraal staan. 
De aanpak begint daarom bij de primaire processen 
van de gemeente waar het denkwerk over digitale 
mogelijkheden vaak nog op gang moet komen. De 
komende periode ligt daar de uitdaging, hoe 
verbinden we de digitalisering aan de opgaves in de 
stad en het dorp? Tegelijkertijd moeten we zorgen 
dat de dienstverlening beschikbaar blijft voor 
minder digitaal vaardigen, we willen niemand 
achterlaten, onze dienstverlening is er voor ieder-
een.

De digitale transitie roept allerlei vragen op. Wat 
voor gemeente wil Haarlem zijn? Investeren we 
vooral in betrouwbaarheid, informatieveiligheid en 
continuïteit? Of toch vooral in excellente digitale 
dienstverlening. En hoe vinden we de juiste balans 
tussen de noodzakelijke continuïteit, het benutten 
van de kansen die digitalisering biedt en het bewa-
ken van publieke waarden. Omdat informatievoor-
ziening en digitalisering zijn doorgedrongen tot de 
haarvaten van de samenleving kunnen keuzes die 
wij maken ingrijpende gevolgen hebben voor 
inwoners, ondernemers en de eigen organisatie. 

Voor het digitaliseren van dienstverlening en 
bedrijfsvoering zijn investeringen nodig, niet alleen 
in software en systemen maar vooral ook in de 
medewerkers. De organisatie zal mee moeten 
groeien in de digitale transitie, digitaal en datage-
dreven werken en denken in digitale mogelijkheden 
moet deel gaan uitmaken van het DNA van de 
medewerkers.

Het vraagstuk van de digitale transitie is te groot om 
in een paar uitgewerkte scenario’s met precieze 
prijskaartjes te vangen. Vaak zullen raad en college 
eerst richting moeten bieden voordat alternatieven 
uitgewerkt kunnen worden. Bij informatievoorzie-
ning en digitalisering hoort daarom expliciete 
bestuurlijke betrokkenheid. 

Waar hebben we tot nu toe naar toe 
gewerkt?

Maatschappelijk effect
Inwoners en ondernemers in de stad en het dorp 
moeten kunnen rekenen op gemeentelijke diensten 
waarin maximaal gebruik gemaakt wordt van de 
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1 Zie VNG Magazine 16 - 2021: Commentaar: Wethouder digitale zaken

https://vng.nl/artikelen/commentaar-wethouder-digitale-zaken
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mogelijkheden en kansen die de digitale transitie 
biedt. Daarbij moeten we zorgen voor veiligheid en 
betrouwbaarheid, voor behoud van publieke waar-
den en voor inclusiviteit, iedereen moet mee kunnen 
doen, ook digitaal minder vaardigen.

Hoofddoelstelling
Informatievoorziening en -veiligheid moeten zoda-
nig worden ingericht dat de volgende doelstellingen 
worden bereikt:
•  een open, transparante en betrouwbare overheid
 –  informatieveiligheid, informatiekwaliteit en 

privacy op orde
 –  openheid over en controle op inzet artificiële 

intelligentie/algoritmes
 –  waarborgen van publieke waarden, niet alleen 

het economisch belang staat voorop maar ook 
sociale, culturele, politieke en ecologische 
belangen

• goede digitale dienstverlening
 –  www.haarlem.nl en MijnHaarlem
 –  digitale participatie
• een efficiënt en effectief werkende overheid
 –  zorgen voor een vitale digitale informatie- 

infrastructuur
 –  slimme en verantwoorde inzet van data

Wat is de rol van de gemeente?

De gemeente heeft meerdere rollen op het gebied 
van informatievoorziening. 
• Leverancier van diensten
  Voor inwoners en ondernemers is de gemeente 

leverancier van diensten en bewaker van infor-
matieveiligheid en privacy.

• Werkgever 
  De medewerkers van de gemeente verwachten 

moderne digitale hulpmiddelen en processen.
• Samenwerkingspartner
  Voor andere gemeenten en (semi-)overheden is 

de gemeente samenwerkingspartner. 
• Opdrachtgever
  Voor bedrijven en ketenpartners is de gemeente 

opdrachtgever en stelt zij eisen.
• Regelgever 
  Op sommige terreinen, zoals bijvoorbeeld 

dataverzameling in de openbare ruimte, zou de 
gemeente ook kunnen optreden als regelgever.

In al die rollen moet de gemeente een evenwicht 
vinden tussen beschikbare middelen en eisen en 
wensen.

Wat gebeurt er nu al?

Het huidige beleid van de gemeente is om met 
kleine stappen en beperkte capaciteit en middelen 
de informatievoorziening zo goed mogelijk op 
niveau te houden. De Haarlemse organisatie is in 
staat gebleken om nieuwe processen te ontwerpen 
waarbij snel geschakeld kan worden op verande-
rende eisen en verbeteringen van producten2. In de 
afgelopen periode is ook extra structurele capaciteit 
ingezet voor het borgen van privacy en security. Om 
richting te geven aan de ontwikkelingen is voor 
Haarlem en Zandvoort de ‘Dienstverleningsvisie 
Haarlem en Zandvoort 2021 - 2024: de menselijke 
maat’ opgesteld en hebben we de ‘Principes voor 
de digitale samenleving’ van de VNG omarmd. Er is 
ook een organisatiebreed programma gestart voor 
het stimuleren van het datagedreven werken en in 
het sociaal domein is datagestuurd werken opge-
pakt.

Wat moet er nog gebeuren?

Meer dan nu zal er geïnvesteerd moeten worden in 
het op orde brengen en houden van de basis en het 
garanderen van continuïteit, betrouwbaarheid en 
veiligheid. Er zal ook geïnvesteerd moeten worden in 
het continu verbeteren van gegevenskwaliteit en in 
het faciliteren en stimuleren van datagedreven 
werken in de organisatie. We zullen moeten bepalen 
welke kansen we kunnen benutten, waar we als 
gemeente bijdragen aan kunnen leveren en waar 
we gebruik kunnen maken van ontwikkelingen van 
anderen. We zullen nadrukkelijk aandacht moeten 
besteden aan het behoud van publieke waarden en 
de rol van de gemeente daarbij. 

Daarbij is het belangrijk is om doelen en ambities 
vast te stellen, inclusief de bijbehorende risico’s en 
de beschikbare middelen. Gezien het toegenomen 
belang en de toegenomen verwachtingen over 
informatievoorziening is het noodzakelijk dat raad 
en college zich hierover uitspreken. Het is raadzaam 
om ook in Haarlem na te denken over de manier 
waarop het onderwerp informatievoorziening is 
belegd en of daarvoor bijvoorbeeld een sterkere 
portefeuille of een aparte commissie nodig is.
Zoveel mogelijk concreet gemaakt zijn er vraagstuk-
ken rond de volgende onderwerpen:

2 Zie 213a onderzoek ‘Digitalisering dienstverlening’.

https://www.haarlem.nl/inwoners-en-ondernemers/
https://mijn.haarlem.nl/authenticatie/inloggen
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• Continuïteit garanderen (de basis op orde)
  De basis van onze informatievoorziening en 

-veiligheid moet op orde zijn en blijven. Dat is 
nodig voor een goede dienstverlening, om 
rechten van Haarlemmers te respecteren, om 
veiligheid, continuïteit, gegevenskwaliteit en 
-bescherming te kunnen garanderen en om 
datagedreven werken te ondersteunen in een 24 
uurseconomie. 

  Ondanks investeringen lopen we als gemeente 
echter nog steeds achter in onze ontwikkeling ten 
opzichte van het niveau dat basaal nodig wordt 
geacht. De vraag is of we de risico’s die de 
wankele basis met zich meebrengt willen accep-
teren. 

  Het risico van een ransomware-aanval is duide-
lijk toegenomen, onderzoeksbureau Gartner 
heeft in 2020 een groei met een factor 7 gemeten 
en stelt dat in 2025 75% van de organisaties te 
maken kan krijgen met een aanval. De VNG heeft 
in oktober 2021 alle gemeenten gevraagd om 
maatregelen te nemen tegen ransomware-aan-
vallen. Aan het eind van 2021 werd de noodzaak 
van maatregelen nog eens onderstreept doordat 
een kwetsbaarheid aan het licht kwam (Log4j) 
die door criminelen wereldwijd gebruikt is voor 
aanvallen.

  De afgelopen jaren is op organische wijze een 
netwerk ontstaan waarin technische apparaten 
zijn opgenomen zoals camera’s, bruggen, bol-
lards en verkeersregelinstallaties. Veel van dit 
soort aangesloten apparaten bestaan in de 
maatschappij al tientallen jaren, en pas later is 
daaraan ICT toegevoegd. Tot nu toe is aan dit 
ICT-gedeelte qua beheer en beveiliging weinig 
aandacht besteed, waardoor deze fysieke 
apparaten gevoelig kunnen zijn voor misbruik 
door criminelen. Het is verstandig om beheer en 
beveiliging gestructureerd op te gaan pakken.

• Kansen benutten (digitale transformatie)
  Digitalisering en datagedreven werken bieden 

enorme kansen voor overheid en samenleving. 
Naast gemak en snelheid biedt het werken met 
data levert ook nieuwe inzichten en maakt het 
mogelijk om de resultaten van beleid te meten, 
zodat eventueel op tijd kan worden bijgestuurd in 
beleid of uitvoering. Dit gebeurt bijvoorbeeld in 
het sociaal domein maar ook bij het opsporen 
van fraude. Kansen liggen er op veel gebieden. 

  De vraag is waar we op in moeten zetten. Welke 
kansen zijn het belangrijkst voor inwoners en 
ondernemers? Waar kunnen we als gemeente 

een bijdrage leveren, bijvoorbeeld aan vernieu-
wingen zoals Common Ground3 en waar kunnen 
we profiteren van ontwikkelingen van anderen?

• Beschermen van publieke waarden
  De ontwikkelingen in de digitale transitie gaan 

ontzettend snel en hebben impact op onze 
manier van samenleven. Het gaat hierbij om 
fundamentele zaken als de rechtsstaat, de 
democratie en de inclusieve samenleving. Digita-
lisering betekent voor velen extra gemak maar 
wat als je digitaal niet vaardig bent? Kun je dan 
nog meedoen? Data combineren levert nieuwe 
inzichten maar wat als je wordt vermalen in een 
systeem zoals gebeurde in de toeslagenaffaire? 
Algoritmes kunnen besluitvorming vergemakkelij-
ken maar ook discriminatie in de hand werken. Bij 
het benutten van de kansen die digitalisering 
biedt, is steeds de beoordeling nodig of de 
publieke waarden daarbij voldoende worden 
beschermd.

Kortom hoe zorgen we dat waarden als transparan-
tie, privacy en gelijkheid worden gewaarborgd en 
dat daarover steeds de juiste afweging wordt 
gemaakt? Welke rol kan en wil de gemeente daarin 
spelen en hoe realiseren we die?

Wat zijn de consequenties?

Financieel
Informatievoorziening brengt steeds meer kosten 
met zich mee. Niet alleen voor ontwikkeling, ook 
beheer en onderhoud van het zich steeds vernieu-
wende en uitbreidende informatievoorzieningsland-
schap en de steeds toenemende wettelijke eisen 
waaraan bijvoorbeeld informatieveiligheid en 
privacy (AVG) moeten voldoen vraagt steeds meer 
kennis en capaciteit. Het betekent bovendien dat er 
geregeld applicaties moeten worden vervangen die 
technisch of functioneel niet meer up to date zijn, de 
zogeheten Legacy.

3 Common Ground is de naam voor de nieuwe, moderne, gezamenlijke 
informatievoorziening van gemeenten. Door onze informatievoorziening 
in te richten volgens de principes van Common Ground kunnen we snel 
en flexibel vernieuwen, voldoen aan privacywetgeving en efficiënt 
omgaan met data.
4 Volgens het meeademprincipe groeit en daalt de overhead – waaron-
der de kosten voor informatievoorziening – met de omvang van de 
lijnafdelingen.
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Een deel van de extra kosten kan worden gefinan-
cierd vanuit het meeademprincipe4 maar dat is 
alleen voor zover de groei samenhangt met de groei 
van de organisatie: meer licenties en meer onder-
steuning. Het is niet voldoende voor de kosten die 
samenhangen met de uitbreiding van het informa-
tievoorzieningslandschap, de kosten van de toene-
mende wettelijke eisen en het benutten van kansen 
en de daarbij horende randvoorwaarden.

Digitalisering betekent ook niet altijd efficiënter 
werken of direct een bezuinigingsmogelijkheid5. Een 
verschuiving van werk van de balie naar de backof-
fice vergt vaak meer capaciteit omdat oud en nieuw 
in beginsel naast elkaar draaien, de dienstverlening 
moet ook beschikbaar blijven voor minder digitaal 
vaardigen. De benodigde investeringen kunnen 
daardoor niet worden gehaald uit grote bezuinigin-
gen op de analoge dienstverlening. We moeten ook 
terughoudend zijn met het zien van digitalisering als 
bezuinigingsmogelijkheid. Alleen als per saldo werk 
wegvalt, is bezuinigen reëel. 

De benodigde investeringen kunnen worden verbon-
den aan de eerdergenoemde aandachtsgebieden.

Continuïteit garanderen (de basis op orde)
Om de continuïteit van de dienstverlening te kunnen 
garanderen en om de basis op orde te houden zijn 
investeringen nodig in de volgende onderwerpen:
•  maatregelen t.b.v. sneller herstel na calamiteiten: 

technische voorzieningen en uitbreiding perso-
nele capaciteit;

•  hoger volwassenheidsniveau voor informatiebe-
veiliging, privacy, projectmanagement, gege-
vensmanagement en data-gedreven werken;

•   vervangen van legacy-systemen;
•   personele capaciteit voor beheer en veiligheid 

van netwerken met technische apparaten;
•  realiseren component-gebaseerde architectuur 

volgens Common Ground, scheiden van functio-
naliteit en data;

•  invoering van nieuwe wetgeving, zoals de Wet 
Open Overheid (WOO, zie ook de factsheet 
Openbaarheid van informatie) en de Omge-
vingswet;

•   ondersteuning van het hybride werken (zie ook 
de factsheet Organisatieontwikkeling);

•  professionaliseren van het digitale participatie-
platform (zie ook de factsheet Nieuwe Democra-
tie);

•  versterken projectcontrol en implementeren 
ondersteunende informatiesystemen t.b.v. fysiek 
domein (zie ook de factsheet Ontwikkelgerichte 
stad).

Kansen benutten (digitale transformatie)
Voor het benutten van kansen en de digitale trans-
formatie zijn investeringen nodig in de volgende 
onderwerpen:
•  versnellen digitalisering primaire processen, 

waaronder de omgevingswet, het parkeerdomein 
en het sociaal domein (zie ook de factsheet 
Armoede en Schulden);

•  robotisering en automatisering in het primaire 
proces;

•  vernieuwing website Haarlem (en Zandvoort), 
geïntegreerd met MijnHaarlem;

• digitale ondersteuning dienstverleningsvisie;
• verbeteren systeem meldingen openbare ruimte;
•  verbeteren afhandeling klachten van onze 

inwoners.

We zullen daarnaast ook nadrukkelijk aandacht 
moeten besteden aan het behoud van publieke 
waarden en de rol van de gemeente daarbij. 
De noodzakelijke versterking van digitale vaardig-
heden van onze medewerkers, o.a. voor datagedre-
ven werken, vraagt een brede aanpak en investe-
ring. Deze investering zal betrokken worden bij de 
kadernota 2023, een indicatie van de kosten wordt 
ingeschat op 500k. De ontwikkeling van digitale 
vaardigheden zal worden opgenomen in het strate-
gisch personeelsplan.

Voor het uitvoeren van de digitale transformatie zijn 
investeringsgelden beschikbaar ter hoogte van € 1 
miljoen structureel per jaar vanaf 2025. Voor de 
jaren 2022 tot en met 2024 is een hoger bedrag 
beschikbaar, namelijk € 2 miljoen in 2022, € 1,7 
miljoen in 2023 en € 2,7 miljoen in 2024. De uitnut-
ting van het investeringsprogramma en mogelijke 
aanvullingen daarop is opgenomen in de reguliere 
P&C-cyclus. 

Een precieze opsomming van de extra investeringen 
en extra kosten als gevolg van de bovengeschetste 
ambitie voor ‘basis op orde’ en ‘digitale transforma-
tie’ is niet eenvoudig te geven. Dit is afhankelijk van 
de gekozen ambities voor de komende raadsperi-
ode. Dat meer geld nodig is lijkt wel duidelijk. 

Een beperkte eerste indicatie kan worden gehaald 
uit de M&I-benchmark 2021 waarin onze uitgaven 5 Zie aanbevelingen 213a onderzoek ‘Digitalisering dienstverlening’



 126  Burger en bestuur | BB07 Informatiesamenleving en informatiebeveiliging 

aan informatievoorziening worden vergeleken met 
andere gemeenten. Volgens deze benchmark geven 
we bijna 2 miljoen euro minder uit dan vergelijkbare 
gemeenten aan personeel en software. Daardoor 
lukt het nauwelijks om beheer en onderhoud op een 
minimaal niveau te kunnen garanderen. Om de 
basis op orde te houden is het minstens nodig om de 
beschikbare middelen meer in overeenstemming te 
brengen met de referentiegemeenten, hiertoe zullen 
voorstellen worden gedaan in de Kadernota 2023.

Daar bovenop komen maatregelen om sneller te 
kunnen herstellen na calamiteiten. In 2022 naar 
schatting € 1.065.000 euro (incidentele + structurele 
kosten) en in de jaren daarna structureel € 695.000. 
Voor beheer en beveiliging van netwerken met 

technische apparaten worden additioneel 
€ 275.000 euro structurele kosten ingeschat. Er zijn 
ook aanvullende investeringen nodig in onderwer-
pen die niet in de benchmark worden meegenomen, 
zoals gegevensmanagement, datagedreven werken 
en organisatieontwikkeling. Naar schatting gaat het 
om structureel ongeveer € 1 miljoen per jaar. 

De verdere uitwerking van de kosten doen we van 
grof naar fijn. In de op te stellen i-strategie zal een 
eerste globale verkenning plaatsvinden. Door voor 
‘basis op orde’ en ‘digitale transformatie’ de richting 
en ambitie verder uit te werken, wordt berekend of 
we voldoende middelen hebben voor de korte, 
middellange en lange termijn om de vast te stellen 
ambitie vol te houden. 

Meer informatie

Kaderstellende beleidsnota’s
• Dienstverleningsvisie Haarlem en Zandvoort 2021 - 2024: de menselijke maat
• Principes voor de digitale samenleving - VNG - (zie ook collegebesluit 842454)

Overig
• 213a onderzoek Digitalisering Dienstverlening 
•  Rapport Berenschot: Samen meer dan de som der delen - Evaluatie organisatieontwikkeling gemeente 

Haarlem 2015-2021
• Digitale Agenda Gemeenten 2024 | VNG

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20200831242-2-Bijlage-1-Dienstverleningsvisie-Haarlem-en-Zandvoort-2021-2024-de-menselijke-maat-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019842454-2-Bijlage-1-Principes-voor-de-digitale-samenleving.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019842454-1-Principes-voor-de-digitale-samenleving.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210296252-2-Bijlage-1-213a-Onderzoeksrapport-digitalisering-dienstverlening.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210385018-Rapport-Berenschot-Haarlem.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210385018-Rapport-Berenschot-Haarlem.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-05/digitale_agenda_gemeenten-2024_vng.pdf


BB08 Openbaarheid van informatie

Wat is het kernvraagstuk?

Kernvraagstuk is hoe transparant wil en kan de 
gemeente Haarlem zijn in haar overheidsinforma-
tie? In welke mate wil de gemeente Haarlem actief 
haar inwoners e.a. van overheidsinformatie voor-
zien? Vanaf 1 januari 2022 wordt van gemeenten 
gevraagd zich hierover uit te spreken en hiermee 
aan de slag te gaan via de Wet Open Overheid 
(Woo). 

Inleiding
In landen met een democratische samenleving is 
openbaarheid van bestuur een algemeen rechtsbe-
ginsel. “Een ieder heeft het recht te weten welke 
informatie bij de overheid berust en wat de inhoud is 
van die informatie. Overheidsinformatie is dan ook 
openbaar tenzij wetgeving bepaalt dat deze daar-
voor niet geschikt is.” Door dat beginsel heeft een 
ieder inzage in het handelen van de overheid en kan 
een ieder deelnemen aan het democratisch bestel 
en de besluitvorming van de overheid. Wetgeving 
regelt deze openbaarheid inclusief de uitzonde-
ringsgronden. 

Het openbaar zijn van overheidsinformatie betekent 
niet dat de burger hetgeen openbaar is ook kan 
raadplegen. Veel overheidsinformatie is wel open-
baar in de betekenis dat het niet geheim is, maar is 
tegelijkertijd niet toegankelijk (passieve openbaar-
heid van overheidsinformatie). Dat is pas het geval 
als iedereen weet of kan weten dat het er is, de 
informatie makkelijk te vinden is en iedereen er 
zonder een procedure te moeten starten toegang 
toe heeft (actieve openbaarheid). 

De toegankelijkheid van openbare overheidsinfor-
matie is hiermee een thema op zich, dat bovendien 
meer prominent wordt door de komst van de Woo 
per 1 januari 2022. 

Waar hebben we tot nu toe naar toe 
gewerkt?

In de afgelopen jaren is de openbaarheid van 
overheidsinformatie in allerhande vormen en 
casuïstiek als onderwerp op de agenda van zowel 
college en raad gekomen. Uitgangspunt was hierbij 
altijd openbaarheid van overheidsinformatie tenzij. 

Dit past ook in het beginsel van openbaarheid van 
bestuur. Het streven was om de uitzonderingen op 
openbaarheid zo beperkt mogelijk te houden – in 
inhoud en tijd – en zoveel mogelijk overheidsinfor-
matie te openbaren. Dit bleek niet altijd een een-
voudige opgave. 

Aan de hand van verschillende casuïstiek is gewerkt 
aan algemene richtlijnen en op het moment dat 
deze factsheet actueel is zal de raad als het goed is 
een herzien protocol geheimhouding hebben 
vastgesteld en zal een handzame instructie zijn 
opgesteld waarmee de uitzonderingen op de 
openbaarheid van informatie kunnen worden 
geregisseerd. Verder zal met name op het gebied 
van de actieve informatieplicht in de lijn van de Woo 
nog uitwerking nodig zijn. Het niveau van open-
baarheid van overheidsinformatie waarnaar fase-
gewijs toegewerkt gaat worden is onderwerp van 
discussie rond de implementatie van de Woo. 

Hoofddoelstelling
Het hoofddoel is openbaarheid van publieke infor-
matie waarmee het belang voor de democratische 
rechtsstaat, de burger, het bestuur en de economi-
sche ontwikkeling wordt gediend. De Wet open 
overheid die per 1 januari 2022 in werking treedt 
ondersteunt dit hoofddoel en richt zich met name op 
actieve (digitale) openbaarmaking.

Wat is de rol van de gemeente?

Het college en de raad zijn aan zet bij het bepalen 
van de ambitie tot actieve openbaarheid van 
overheidsinformatie. In de uitvoering van deze 
ambitie moet rekening worden gehouden met 
Privacywetgeving, AVG en de Archiefwet maar ook 
interne regelgeving zoals protocol geheimhouding 
e.a. De wens tot openbaarmaking staat hierbij soms 
op gespannen voet met het belang van de bescher-
ming van belangen van personen, bedrijven en ook 
de gemeente zelf. 

Wat gebeurt nu al?

We weten dat we al behoorlijk veel overheidsinfor-
matie maar nog niet alles actief openbaar maken. 
Er is meer zicht nodig op wat er nu al actief open-
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baar maken en wat er nog moet gebeuren als we de 
gefaseerde invoering volgens de Woo gaan volgen. 
Er ligt inmiddels een analyserapport van de impact 
die de Wet Open Overheid op onze gemeentelijke 
organisatie heeft. Hieruit blijkt dat van de (ver-
plichte) 11 informatiecategorieën uit de Woo (zie 
bijlage), de gemeente Haarlem al documenten in 
veel van de categorieën openbaar maakt. Voor veel 
van deze documenten geldt dat deze deel uitmaken 
van het bestuurlijke proces en dat publicatie een 
noodzakelijke stap is voor de inwerkingtreding van 
het besluit of de regeling. 

Wat moet er nog gebeuren?

Onder het bewind van de Wet open overheid zal de 
actieve informatieplicht vanuit de gemeente breder 
moeten worden ingezet en benut. Er zal een ambitie 
moeten worden geformuleerd waarnaar de 
gemeente haar transparantie in de zin van open-
baarheid van overheidsinformatie de komende 
jaren laat groeien. Met de impactanalyse is inzich-
telijk gemaakt wat de huidige stand van zaken is 
rond de actieve openbaarmaking. Onderwerp van 
discussie is naar welk niveau in de openbaarheid 
van informatie de gemeente wilt toegroeien. Is dit 
het wettelijk minimum (basisniveau) zoals de Woo 
stelt of gaat de gemeente voor zover mogelijk ook 
andere dan het wettelijk minimum aan overheidsin-
formatie (actief) openbaar maken tot het niveau 
Plus? Deze groei zal geleidelijk moeten gaan, 
aangezien dit vraagt om een behoorlijke investering 
in de digitalisering van ons informatievoorziening. 
Bovendien vraagt dit om anders werken, een 

cultuuromslag in de organisatie. Dit is niet met een 
paar jaar gebeurd maar vraagt om een lange 
termijn investering en geduld. 

Daarnaast werkt de gemeente aan het duurzaam 
beschikbaar stellen van haar belangrijke, te bewa-
ren informatie via de website van het Noord-Hol-
lands Archief (via het zgn. e-depot). Op basis van de 
nieuwe Archiefwet en AVG zal de gemeente haar 
openbare informatie tien jaar na het ontstaan ervan 
beschikbaar stellen aan de samenleving. Hierdoor 
zal deze digitale overheidsinformatie raadpleeg-
baar blijven in de toekomst. 

Wat zijn de consequenties?

Voor de programmatische aanpak van de Woo 
zullen investeringen nodig zijn. Los van welk ambi-
tieniveau ook wordt nagestreefd zal de digitale 
informatievoorziening op orde moeten zijn. Voor de 
invoering van de Wet open overheid worden vanuit 
de rijksoverheid de komende 5 jaar middelen 
beschikbaar gesteld. Deze middelen dekken echter 
niet de volledige ontwikkeling die nodig zal zijn om 
onze informatiehuishouding zodanig in te richten en 
werkbaar te maken zodat niveau Plus in actieve 
openbaarheid van overheidsinformatie kan worden 
gerealiseerd. 

Overig
Naast financiële consequenties zal ook capaciteit 
moeten worden ingezet om tot het gewenste niveau 
van openbaarheid van overheidsinformatie te 
komen. 

Meer informatie

Kaderstellende beleidsnota’s
•  Protocol geheimhouding

Overig
•  Impactanalyse Wet Open Overheid d.d. 25 mei 2021
•  Implementatieplan actief openbaar maken, VNG, November 2020
•  Van Wob naar Woo, VNG, Maart 2021
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Art. Categorieën Toelichting
3.3.1a, b, c 1. Wet- en regelgeving Wetten en andere algemeen verbindende voorschriften.

Overige besluiten van algemene strekking.
Ontwerpen van wetten, andere algemeen verbindende voor-
schriften en overige besluiten van algemene strekking waarover 
een extern advies is gevraagd.

3.3.1d en e 2. Organisatiegegevens Inzicht in de organisatie en werkwijze van het bestuursorgaan, 
waaronder de taken en bevoegdheden van de organisatieon-
derdelen.
De bereikbaarheid van de organisatie en haar onderdelen en de 
wijze waarop een informatieverzoek kan worden ingediend.

3.3.2a en c 3. Raadstukken Vergaderstukken en verslagen van de Kamers, de verenigde 
Staten-Generaal en hun commissies, Provinciale Staten, 
gemeenteraden en algemene besturen van waterschappen en 
hun commissies, inclusief ter behandeling ingekomen stukken.

3.3.2d 4. Bestuursstukken Agenda’s, besluiten en besluitenlijsten van vergaderingen van de 
ministerraad, Gedeputeerde Staten, colleges van burgemeester 
en wethouders en dagelijkse besturen van waterschappen.

3.3.2e 5. Stukken van adviescolle-
ges

Adviezen van adviescolleges of -commissies, alsmede de advies-
aanvragen en -voorstellen.

3.3.2f 6. Convenanten Convenanten, beleidsovereenkomsten en andere soortgelijke 
afspraken van de organisatie met een of meedere wederpar-
tijen.

3.3.2g 7. Jaarplannen en -verslagen Jaarplannen en jaarverslagen van bestuursorganen inzake de 
voorgenomen uitvoering van de taak of verantwoording van die 
uitvoering. Jaarplannen inclusief begroting. Alleen het jaarplan 
en jaarverslag van de organisatie als geheel valt onder de 
verplichting.

3.3.2i 8. Wob- /Woo-verzoeken De inhoud van de schriftelijke Wob-verzoeken, de inhoud van de 
schriftelijke beslissingen op die verzoeken en, behouden bij 
gehele afwijzingen, de daarbij verstrekte informatie.

3.3.2j 9. Onderzoeksrapporten Onderzoeken naar de wijze van functioneren van de eigen 
organisatie en onderzoeken ter voorbereiding of evaluatie van 
beleid, inclusief uitvoering, naleving en handhaving.

3.3.2k 10. Beschikkingen Beschikkingen (behoudens uitzonderingen).
3.3.2L 11. Klachten Schriftelijke oordelen in klachtprocedures over gedragingen van 

organisaties.



BB09 Verbonden partijen 

Wat is het kernvraagstuk? 

Haarlem neemt deel in negen gemeenschappelijke 
regelingen en in drie vennootschappen1. In de 
gemeenschappelijke regelingen hebben verschil-
lende overheden (delen van) dezelfde publieke 
taken ondergebracht. Daarmee is sprake van een 
‘verlengd openbaar bestuur’. In vennootschappen 
zijn vooral (maar niet uitsluitend) private taken 
ondergebracht. Bij een vennootschap is er een 
zakelijke opdrachtgever – opdrachtnemer relatie, 
niet anders dan met andere ondernemingen. De 
gemeente is als (mede-)-aandeelhouder wel 
verantwoordelijk voor de continuïteit van het bedrijf. 
Hoe de gemeente omgaat met verbonden partijen 
is in 2021 vastgelegd. Soms kan er spanning ont-
staan als een taak op enige afstand is gezet met 
name tussen de wens van raadsleden om grip te 
houden enerzijds en de kaderstellende en controle-
rende rol handen en voeten te geven anderzijds. 

Toelichting: 

Van de negen gemeenschappelijke regelingen 
hebben er vijf de vorm van een openbaar lichaam: 
NH Archief, Cocensus, VRK, Recreatieschap Spaarn-
woude en Omgevingsdienst IJmond. Een heeft de 
vorm van een bedrijfsvoeringsorganisatie waaraan 
Haarlem deelneemt: Paswerk. Twee hebben de 
vorm van een gemeenschappelijke orgaan: de 
Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland en Schoolver-
zuim en voortijdig schoolverlaten. Tenslotte is er nog 
de centrumregeling van de ambtelijke samenwer-
king Zandvoort-Haarlem. De gemeenschappelijke 
regeling bestaat over het algemeen al langere tijd.

Haarlem is medeaandeelhouder in de vennoot-
schappen: NV SRO, Spaarnelanden nv en Werk-
pas BV. 

De gemeente hanteert een beslisboom voor het 
beantwoorden van de vraag of taken zelf worden 
gedaan of uitbesteed en zo ja welke rechtsvorm 
daarbij optimaal is. Overigens is er daarbij niet altijd 
een vrije keuze, soms is de samenwerkingsvorm 
wettelijk voorgeschreven (bijvoorbeeld bij de 

Veiligheidsregio of de Omgevingsdienst). Raad en 
college houden hun verantwoordelijkheden 
gescheiden: de raad heeft een kaderstellende en 
controlerende taak ten aanzien van de doelen en 
effecten die de gemeente wil bereiken (het wat), het 
college is verantwoordelijk voor de uitvoering 
daarvan (het hoe). Verbonden partijen zijn een 
middel om beleid te realiseren en daardoor in de 
eerste plaats de verantwoordelijkheid van het 
college. 

Binnen het college zijn de rollen van opdrachtgever 
(sturen op prestaties) en deelnemer / aandeelhou-
der (sturen op continuïteit en kwaliteit van de 
gemeenschappelijke regeling respectievelijk de ven-
nootschap) gescheiden in de rolverdeling tussen 
portefeuillehouders. Als taken op afstand staan 
geeft de gemeente logischerwijs een deel van de 
zeggenschap op. De governance (sturing, beheer-
sing en verantwoording) wordt zo ingericht dat deze 
past bij sturing op afstand. Dit kan spanning geven 
met de wens van raadsleden om grip te houden op 
wat er gebeurt. 

Gemeenteraadsleden ervaren nogal eens dat het 
lastig is de kaderstellende en controlerende rol 
handen en voeten te geven. In de in 2021 herziene 
nota Verbonden Partijen is om deze reden een 
handzaam instrumentarium opgenomen. 

Wat willen we bereiken? 

Maatschappelijk effect 
De maatschappelijke effecten die de deelnemers / 
eigenaren van verbonden partijen nastreven 
verschillen per partij. Ze lopen uiteen van veiligheid 
(VRK) tot afvalinzameling (Spaarnelanden). Wat ze 
gemeenschappelijk hebben is dat al deze taken voor 
alle inwoners van de deelnemers worden uitgevoerd 
en dat de voorzieningen voor iedereen die daarvoor 
in aanmerking komt toegankelijk zijn. 

Hoofddoelstelling 
Een efficiënte en effectieve uitvoering van taken, 
namens of in opdracht van de deelnemende 
gemeenten. Een van de belangrijkste bedoelingen 
van de gezamenlijke uitvoering van taken via een 
verbonden partij is dat dit effectiever en efficiënter 
is dan wanneer elke deelnemer dat zelf doet. 
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1 Haarlem heeft daarnaast ook een zeer klein aandeel in Alliander NV 
(0.009%) en de Bank Nederlandse Gemeenten (0,041%). 
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Schaalgrootte speelt daarin een belangrijke rol. 
Soms is ook een bedoeling om te komen tot een 
eenvormig beleid of uitvoering. 

Subdoelstellingen 
• Grip hebben op de verbonden partijen; 
• Bij gemeenschappelijke regelingen: betrokkenheid 

en invloed van de gemeenteraad ten aanzien van 
regionale publieke problemen die de regeling 
oppakt. Ambitie is een effectieve regionale 
samenwerking daarbij; 

Wat is de aanpak? 

Wat gebeurt en nu al: 
Er wordt gewerkt aan een verbetering van de 
invloed bij vennootschappen, bijvoorbeeld bij 
Spaarnelanden, omdat de gemeenteraad heeft 
aangegeven beter geïnformeerd te willen worden 
en ook aan de voorkant goed betrokken te willen 
worden als strategische beslissingen worden geno-
men of koerswijzigingen plaatsvinden. De herziene 
nota Verbonden Partijen biedt hiervoor de nodige 
handvatten en afspraken met het college.

Wat kan er nog aanvullend gebeuren 
De herziening van de nota Verbonden Partijen is 
zodanig recent dat er nog geen onderwerpen naar 
voren zijn gekomen die aanvullende acties nodig 
maken.

Wie zijn erbij betrokken?
• Andere gemeenten die participeren in verbonden 

partijen; 
• Bij gemeenschappelijke regelingen: dagelijks 

bestuur en algemeen bestuur (vgl. bestuur van 
een gemeenschappelijk orgaan of bedrijfsvoe-
ringsorganisatie); 

• De verbonden partijen zelf; 
• De directies van de gemeentelijke vennootschap-

pen. 

Wat zijn de consequenties? 

Financieel
 – 

Meer informatie

Kaderstellende beleidsnota’s 
•  ‘Verbonden partijen in Haarlem, Beleidskader en gemeentelijke governance’

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20200991803-2-Bijlage-bij-raadsstuk-2-Actualisering-nota-Verbonden-Partijen.pdf


BB10 Woonlasten

Wat is het kernvraagstuk?

Wat zijn aanvaardbare woonlasten en hoe moeten 
deze worden verdeeld tussen bijvoorbeeld de 
verschillende huishoudens? Daarbij tevens afwegen 
of toegerekende lasten als kosten van kwijtschelding 
in de afvalstoffenheffing doorberekend blijven 
worden of dat deze kosten uit algemene middelen 
worden gedekt.

Toelichting:

Naast de algemene uitkering, die elke gemeente van 
het Rijk ontvangt, vormen de lokale belastingen en 
heffingen de belangrijkste inkomstenbron van de 
gemeente. Hun opbrengst is ruim € 115 miljoen in 
2022. De belastingen die tot de zogenoemde woon-
lasten worden gerekend zijn de OZB-woningen, 
afvalheffing en rioolheffing. Hiervan bedraagt de 
gezamenlijke geraamde opbrengst ruim € 64 
miljoen in 2022.
 
De woonlasten in Haarlem zijn in 2021 € 119 per 
woonruimte hoger dan het gemiddelde van de 
40 grote gemeenten (op basis van gegevens van het 
COELO). In 2021 stegen de woonlasten van de 
40 grote gemeenten gemiddeld met 6,2% tot € 774. 
De woonlasten in Haarlem stegen procentueel iets 
minder, namelijk 5,7% tot € 893. Van de 40 grote 
gemeenten is Haarlem de op vijf na duurste 
gemeente. Dat is ongewijzigd ten opzichte van 2020. 
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Waar hebben we naar toe gewerkt? Wat 
gebeurt nu al?

De algemene uitkering kent een zogenoemde 
inkomstenmaatstaf. Die houdt in dat gemeenten 
met een WOZ-waarde die hoger is dan het landelijk 
gemiddelde worden gekort op hun algemene 
uitkering. In de ogen van het Rijk zijn deze gemeen-
ten namelijk instaat meer belasting te innen dan 
gemeenten met lagere WOZ-waarden. De afgelo-
pen jaren zijn de WOZ-waarden in Haarlem (nog) 
sterker gestegen dan het landelijk gemiddelde, met 
als gevolg een korting op de algemene uitkering. De 
korting kan als volgt worden becijferd:

Jaar Nadelig effect 
WOZ-woningen op AU

Cumulatief

2018 € -1.300.000 € -1.300.000
2019 € -1.400.000 € -2.700.000
2020 € -214.000 € -2.914.000
2021 € -58.000 € -2.972.000

Om het voorzieningenniveau in de stad op peil te 
kunnen houden is de OZB – naast inflatiecorrectie 
– met 4,6% verhoogd in 2020 en met 5,2% in 2021. Dit 
heeft geleid tot de volgende hogere opbrengst voor 
de gemeente.

Jaar extra  
tariefsverhoging

Hogere opbrengst 
cumulatief

2018 0% € 0
2019 0% € 0
2020 4,60% € 1.000.000
2021 5,20% € 2.250.000

Maatschappelijk effect
Haarlem streeft naar een gematigde ontwikkelingen 
van de woonlasten. De afgelopen jaren was het 
uitgangspunt dat de OZB niet meer dan trendmatig 
wordt verhoogd en de afval- en rioolheffing 100% 
kostendekkend zijn. Voor de OZB was echter een 
grotere verhoging noodzakelijk wegens de inkom-
stenmaatstaf in de algemene uitkering en de wil om 
het voorzieningen niveau in de stad op peil te 
houden. De hogere kosten voor inzamelen van afval 
en voor beheer en onderhoud van het rioolstelsel 
leidden tot hogere heffingen vanwege de afgespro-
ken 100% kostendekkendheid. 

Voor 2022 is gekozen voor een zeer beperkte stijging van de woonlasten, minder dan de inflatie van 1,4%. Dit 
wordt onder meer bereikt door de (incidentele) kosten van het Strategisch Plan Afvalscheiding (SPA 2.0) van 
€ 872.000 ten laste van de algemene middelen te dekken. Hierdoor stijgen de woonlasten in 2022 slechts met 
0,3%. Voor meerpersoonshuishoudens is de verwachte ontwikkeling van hun woonlasten op basis van bestaand 
beleid als volgt.

Lokale lastendruk 2021 2022 2023 2024 2025 2026
OZB-eigenaren woningen 327 332 332 332 332 332
Rioolheffing 154 152 155 159 164 166
Afvalstoffenheffing 412 412 412 412 412 412
Totaal 893 896 899 903 908 910
Woonlastenindex t.o.v. 2021 100,3%

Voor éénpersoonshuishoudens is de verwachte ontwikkeling van hun woonlasten op basis van bestaand beleid 
als volgt.

Lokale lastendruk 2021 2022 2023 2024 2025 2026
OZB-eigenaren woningen 327 332 332 332 332 332
Rioolheffing 154 152 155 159 164 166
Afvalstoffenheffing 270 270 270 270 270 270
Totaal 751 754 757 761 766 768
Woonlastenindex t.o.v. 2021 100,4%
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Hoofddoelstelling
De woonlasten vaststellen op basis van een afwe-
ging tussen het gewenste voorzieningenniveau op 
basis van bestaand en nieuw beleid enerzijds en 
een aanvaardbare ontwikkeling van de woonlasten 
voor de verschillende typen huishoudens anderzijds. 

Wat is de rol van de gemeente?

Het vaststellen van belastingtarieven is een eigen-
standige bevoegdheid van de gemeente. De 
gemeente heeft echter geen invloed op de ontwik-
keling van de WOZ-waarden en de gevolgen daar-
van voor de algemene uitkering. Feit is dat de 
waarde van onroerend goed in de randstad meer 
stijgt dan het landelijk gemiddelde, met een korting 
op de algemene uitkering tot gevolg.

Welke scenario’s en handelsperspectieven 
zijn er?

a. Tarieven OZB
Het tarief voor de OZB-woningen kan direct worden 
beïnvloed. Als voortzetting van het uitgangspunt van 
gematigde ontwikkeling van woonlasten gewenst is, 
dan past daarbij het scenario om het tarief alleen 
voor inflatie aan te passen. Dit kan worden aange-
vuld met de mogelijk om het tarief aan te passen 
voor een (meestal) negatief effect op de algemene 
uitkering vanwege het verschil in de waardeontwik-
keling van het onroerend goed. Daarbij past een 
afweging van een verhoging van de tarieven tegen 
het gewenste voorzieningen niveau in de stad. 

Rioolheffing
Voor de rioolheffing was 100% kostendekkendheid 
het uitgangspunt, zonder een plafond voor het tarief 
in euro’s. De afgelopen jaren zijn de kosten met 
slechts € 5 per huishouden gestegen (van € 149 in 
2017 naar € 154 in 2022), vooral vanwege een daling 
van de rentetarieven en het verlagen van de toere-
kening van de kosten van straatvegen. Het niveau 
van de rioolheffing in Haarlem is daarmee nog 
steeds lager dan het gemiddelde van de 40 grote 
gemeenten.

In 2021 heeft de VNG de Modelverordening Rioolhef-
fing vervangen om recht te doen aan de bredere 
invulling van de gemeentelijke watertaken. Water-
overlast en verdroging vragen immers steeds meer 
maatregelen in de publieke ruimte. Van die maatre-

gelen heeft iedereen profijt, daarom worden in de 
nieuwe modelverordening zoveel mogelijk percelen 
in de heffing betrokken, zoals cultuurgronden en 
natuurterreinen die nu veelal nog niet bijdragen in 
de kosten van de gemeentelijke watertaken. Van-
wege de hoge bebouwingsdichtheid heeft Haarlem 
relatief weinig cultuurgronden en natuurterreinen. 
Het betrekken van deze percelen in de heffing zal 
voor Haarlem daarom vooral een principiële keuze 
zijn om wie van waterbeheer profiteert ook te laten 
bijdragen. Een mogelijkheid is om te onderzoeken of 
uitbreiding van het aantal typen percelen in de 
rioolheffing opweegt tegen de extra kosten die dit 
met zich meebrengt, inclusief de kosten van zo’n 
onderzoek. 

Een tweede mogelijkheid is om meer of minder 
indirecte kosten aan de rioolheffing toe te rekenen. 
Het gaat daarbij om kosten van BTW, straatvegen 
en van heffing en invordering door Cocensus. Als 
minder kosten in de heffing worden doorberekend, 
dalen de woonlasten; er zal dan wel alternatieve 
dekking nodig zijn voor de lasten die niet meer 
worden doorberekend. Als er meer kosten worden 
doorberekend stijgen de woonlasten en is er meer 
structurele begrotingsruimte beschikbaar in de 
meerjarenraming.

De gevolgen van minder of meer doorberekenen 
van kosten zijn als volgt becijferd:

(huidige woonlasten rioolheffing € 152 per meerper-
soonshuishouden):

Effect per 
onderdeel 

Nadeel 
begroting 

Lagere 
riool-
heffing

Herbere-
kende 
heffing

Btw-exploitatie € 1.183.000 14 138
Cocensus € 275.000 3 149
straatvegen € 960.000 11 141
totaal € 2.418.000 29 123

Naast het minder toerekenen van kosten aan de 
rioolheffing bestaat ook de mogelijkheid de BTW 
over investeringen door te berekenen in de rioolhef-
fing. Tot nu toe gebeurt dit alleen voor de kosten van 
BTW over de exploitatielasten. Dit leidt tot een 
gunstig effect voor de begroting (meer dekking), 
maar eveneens tot hogere woonlasten. De gevolgen 
van meer doorberekenen kunnen als volgt worden 
becijferd:
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Btw-investe-
ringen

Voordeel 
begroting

Hogere 
rioolhef-

fing

Herbere-
kende 

heffing
Btw- 
exploitatie

€ 1.300.000  € 15  € 167 

b. Afvalstoffenheffing
De kosten van afvalinzameling en -verwerking zijn 
de afgelopen jaren gestegen van € 324 in 2018 naar 
€ 412 in 2021 per huishouden, een stijging van 28% in 
vier jaar. De belangrijkste oorzaken zijn hogere 
rijksbelasting voor verbranden van restafval en de 
uitvoering van het strategisch plan afvalbeheer. Ook 
de reguliere kosten voor inzamelen en verwerken 
zijn gestegen. Het niet meer toerekenen van kosten 
voor straatvegen heeft de stijging enigszins beperkt. 
Om de afvalstoffenheffing in 2022 op het niveau van 
2021 te houden, is een bedrag van € 872.000 
incidenteel ten laste van de algemene middelen 
gebracht. Het dekkingspercentage in 2022 daalt 
hierdoor naar afgerond 97%. 

Afgelopen jaar is gesproken over de mogelijkheid 
van verdere tariefdifferentiatie. In de paragraaf 
lokale heffingen van de Programmabegroting 
2022-2026 is hierover het volgende opgenomen: 
“Vooralsnog is niet ingestemd met een voorstel tot 
verdere tariefdifferentiatie naar de omvang van een 
huishouden, omdat de tarieven voor grotere huis-
houdens dan te hoog worden. Dat zou voorkomen 
kunnen worden door bepaalde lasten niet meer 
door te berekenen in de afvalstoffenheffing, zoals 
de kosten van kwijtschelding. Hiervoor is alterna-
tieve structurele dekking noodzakelijk, waarvoor 
geen alternatieven zijn aangedragen en waarvoor 
nu geen structurele dekking beschikbaar is. Een 
mogelijke verdere tariefdifferentiatie, al dan niet in 
samenhang met een gewijzigde kostentoerekening 
of wijziging van het kostendekkingspercentage, 
wordt in verband hiermede onderwerp van gesprek 
bij de totstandkoming van de Kadernota 2023.”

In verband hiermee zijn de mogelijkheden om 
minder kosten toe te rekenen uitgerekend. Het gaat 
om de kosten van kwijtschelding, BTW en de kosten 
voor heffing en inning van Cocensus. Als deze niet 
meer in de heffing worden doorberekend dalen de 
woonlasten, maar ook de inkomsten voor de 
gemeente. Daarvoor zal dekking voor nodig zijn. 
(huidige woonlasten afvalstoffenheffing € 412 per 
meerpersoonshuishouden):

Effect per 
onderdeel 

Nadeel 
begroting 

Lagere 
woon-
lasten

Herbere-
kende 

woonlas-
ten

BTW € 4.200.000 66 346
Cocensus € 600.000 9 403
Kwijtschelding 500.000 23 389
totaal € 6.300.000 99 313

Afwegingen t.a.v. woonlasten 2023 e.v.
1.  Wordt het beleid voortgezet dat de OZB niet 

meer dan trendmatig wordt verhoogd, met 
mogelijk afwijking indien WOZ-waarden sneller 
stijgen dan landelijk?

2.  Wordt het beleid voortgezet dat de rioolheffing 
100%-kostendekkend wordt vastgesteld?

3.  Is er behoefte aan verbreding van de grondslag 
van de rioolheffing, conform de mogelijkheden 
van de nieuwe modelverordening van de VNG, en 
dus nader te onderzoek hiernaar te (laten) doen? 

4.  Wordt het beleid voortgezet dat de afvalstoffen-
heffing 100%-kostendekkend wordt vastgesteld?

5.  Is er behoefte aan een verdere tariefdifferentiatie 
afvalstoffenheffing?

6.  Is er behoefte de toerekening van kosten aan 
afvalstoffenheffing (BTW, kwijtschelding, heffing 
en invordering) -en rioolheffing (BTW, straatve-
gen, heffing en invordering) te herzien? Als er 
minder kosten worden toegerekend is er dekking 
nodig voor de wegvallende inkomsten.

Wat zijn de consequenties?

• Als het uitgangspunt blijft dat afval-en rioolheffing 
100% kostendekkend zijn, dan leiden intensiverin-
gen van dat beleid (lees: hogere kosten) tot 
stijging van woonlasten, tenzij de OZB-woningen 
evenredig wordt verlaagd. 

• Als indirecte kosten (zoals kwijtschelding, BTW, 
heffing en invordering, straatvegen) meer of 
minder dan nu aan de heffingen worden toegere-
kend, dan heeft dit gevolgen voor de hoogte van 
de tarieven én voor de opbrengst van de heffin-
gen.
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BB11 Financiële positie van de stad

Wat is het kernvraagstuk?

Hoe wordt er voor gezorgd dat de stad een gezonde 
financiële positie heeft en ook genoeg kan investe-
ren in de (groei van de) stad en kan profiteren van 
de huidige lage rentetarieven? Met andere woor-
den, hoe wordt de schuldenlast beperkt zonder dat 
dit leidt tot een voorzieningenniveau dat niet aan de 
ambitie voldoet? De vraag is hoe om te gaan met de 
beheersing van de schuldenlast, waarbij er een 
relatie is met de groei van de stad.

Toelichting

In het coalitieprogramma Duurzaam Doen is in het 
kader van ‘Een financieel gezonde stad’ gekozen om 
een gezond evenwicht te bewerkstelligen tussen een 
acceptabele schuldpositie en investeringen in de 
groei van Haarlem. Om dat te bereiken is bij de 
Kadernota 2018 een maximale (meerjarige) netto 
schuldquote van 120% in het leven geroepen en 
daarnaast ook de netto schuld per inwoner als 

sturingsinstrument te hanteren. Op deze manier 
wordt de schuld van de gemeente beoordeeld op 
basis van de omvang van de gemeentebegroting 
(door de verhouding met de totale baten van de 
gemeente) en de omvang van de stad (door de 
verhouding met het aantal inwoners).
Onderstaand is weergegeven hoe de sturingsele-
menten zich afgelopen jaren hebben ontwikkeld, 
wat het verwachte verloop was bij de Programma-
begroting 2019 (met verwerking Kadernota 2018) en 
wat de huidige verwachtingen zijn op basis van de 
Programmabegroting 2022 (inclusief de aanvul-
lende onvermijdelijke investeringen van € 97,6 
miljoen; zie pagina 37).

Zoals te zien in de tabellen is gebleken dat de 
werkelijke ontwikkeling van de netto schuldquote 
achter is gebleven bij de prognoses. Oorzaken 
hiervan zijn voornamelijk een niet geraamde groei 
van de totale baten van de gemeente en het niet 
volledig en tijdig realiseren van de geplande inves-
teringen.

Netto schuldquote 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Programmabegroting 2019 103% 106% 106% 110% 114% 111% n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Programmabegroting 2022 96% 89% 75% 84% 88% 101% 108% 107% 106%
Programmabegroting 2022 incl.* 96% 89% 75% 84% 88% 102% 113% 117% 121%

…: Realisatiecijfers.
*: In de Programmabegroting is als aanvullend voorstel voor € 97,6 miljoen aan aanvullende investeringen opgenomen. Dit heeft een verhogend effect op 
de cijfers zoals weergegeven in de Programmabegroting. De hier gepresenteerde getallen zijn een inschatting, gebaseerd op de extra investeringen en alle 
overige gegeven ceteris paribus.

Netto schuld per inwoner (in €) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Programmabegroting 2019 3.345 3.454 3.456 3.481 3.519 3.459 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Programmabegroting 2022 3.218 3.130 3.156 3.140 3.262 3.603 3.746 3.725  3.632
Programmabegroting 2022 incl.* 3.218 3.130 3.156 3.140 3.270 3.656 3.923 4.067 4.153 

…: Realisatiecijfers.
* In de Programmabegroting is als aanvullend voorstel voor € 97,6 miljoen aan aanvullende investeringen opgenomen. Dit heeft een verhogend effect op 
de cijfers zoals weergegeven in de Programmabegroting. De hier gepresenteerde getallen zijn een inschatting, gebaseerd op de extra investeringen en alle 
overige gegeven ceteris paribus.
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Wat willen we bereiken?

Maatschappelijke effect
Juiste inzet van publieke middelen.

Hoofddoelstelling
Evenwicht tussen een acceptabele schuldpositie 
(financieel gezonde stad) en investeren in de groei 
van de stad.

Wat gebeurt er nu al

Er wordt een maximale netto schuldquote van 120% 
aangehouden en de ontwikkeling van deze schuld-
quote en de netto schuld per inwoner wordt bij de 
P&C-producten beoordeeld.

De netto schuldquote wordt niet alleen beïnvloed 
door de hoogte van de schuldenlast, maar ook door 
de omvang van de exploitatiebegroting. Onder 
andere als gevolg van de jaarlijks wisselende 
jaarschijven van de grondexploitaties en wijzigingen 
in de ontvangsten van het Gemeentefonds is de 
omvang van de exploitatiebegroting jaarlijks 
anders. Deze jaarlijkse fluctuaties zijn voor een 
goede sturing niet wenselijk. Het is daarom belang-
rijk dat er wordt gekeken naar de (meerjarige) netto 
schuldquote op de langere termijn. Door fluctuaties 
in de exploitatiebegroting kan het voor komen dat er 
in een enkel jaar een lichte overschrijding van het 
afgesproken maximum plaats vindt, maar meerjarig 
mag dit niet gebeuren.

Door naast de netto schuldquote ook de netto 
schuld per inwoner te monitoren wordt ook voorko-
men dat incidentele wijzigingen in de exploitatiebe-
groting een onjuist beeld schetsen over de structu-
rele financiële positie van de gemeente. De netto 
schuld per inwoner gebruikt dezelfde schuldstanden 
als de netto schuldquote doet, maar zet deze schuld 
af tegen het aantal inwoners van de gemeente in 
plaats van tegen de omvang van de exploitatiebe-
groting.

Voor beide kengetallen is er sprake van een vertra-
gend effect wanneer er gekeken wordt naar de 
samenhang van groei. Omdat investeringen voor de 
groei van de gemeente uit gaan zal eerst de netto 
schuld stijgen en pas later het aantal inwoners en de 
bijbehorende extra baten.

Wat moet er nog aanvullend gebeuren

Per 2022 wordt ook gebruik gemaakt van een 
treasury-model waarin de waargenomen trends 
van de afgelopen jaren zijn meegenomen. De 
verwachting is dat door deze aanpassing in het 
model de geschetste ruimte voor extra investeringen 
beter aansluit bij de uiteindelijke werkelijkheid. 

Op basis van de tabel op pagina 1 lijkt er op basis 
van de NSQ geen extra ruimte voor investeringen 
beschikbaar, gelet op de geraamde 121% in 2026 en 
de nnormering van 120%. Aanpassing van het model 
en actualisatie van beschikbare gegevens (bij de 
Jaarrekening 2021) kunnen er toe leiden dat in het 
op te stellen Financieel Kader voor bij de coalitieon-
derhandelingen wel ruimte voor extra investeringen 
en/of deelnemingen blijkt.

Om de groei van de stad mogelijk te maken, een 
financieel gezonde stad te behouden en te profite-
ren van de huidige zeer lage renteniveaus kan ook 
de maximale netto schuldquote worden herzien. 
Hoe lager de netto schuldquote van een gemeente, 
hoe gunstiger dit is voor de financiële positie, maar 
als absoluut maximum hanteert de VNG een norm 
van 130%. Is de netto schuldquote hoger dan advi-
seert de VNG om de schuld af te bouwen.

De VNG normen zijn:

VNG norm à Groen <100%
VNG norm à Oranje 100% - 130%
VNG norm à Rood >130%

Wat zijn de consequenties? 

Financieel:
Investeren in de groei van de stad leidt tot een 
oplopende schuld
Om te groeien als stad zijn extra investeringen 
nodig, leidend tot een grotere schuldpositie van de 
gemeente. De behandelde kengetallen geven deze 
schuld weer ten opzichte van de grootte van de 
stad, gemeten in de omvang van de exploitatiebe-
groting en in het aantal inwoners. De relatieve 
schuld kan gelijk blijven terwijl de absolute schuld 
stijgt.
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Overig:
Bij het hanteren van een hogere netto schuldquote 
dan 120% moet eerst een acceptabel niveau van die 
quote bepaald worden. Na het vaststellen van dit 
niveau kan het zijn dat dit niveau gedurende de 

gestelde (coalitie)periode overschreden wordt, het 
gestelde doelniveau heeft telkens betrekking op de 
(meerjarige) stand aan het einde van de meerjarige 
begroting. Tijdelijke overschrijding van de quote is 
daarmee niet uitgesloten.



BB12 Veiligheid

Wat is het kernvraagstuk?

Haarlem is één van de veiligste steden van Neder-
land. 

Gemiddeld 80% van de Haarlemmers voelt zich 
veilig tot zeer veilig (64% 2010). Dat willen we graag 
zo houden. De prioritering wordt bepaald in 
beleidskader Veiligheid en Handhaving en beleids-
kader Vergunningen, Toezicht en Handhaving. 

De grootste uitdagingen voor de komende tijd 
liggen op het vlak van de versterking van de aanpak 
van ondermijning van de samenleving, de integrale 
aanpak van jeugdcriminaliteit en de verdere verbin-
ding tussen zorg en veiligheid.

Wat willen we bereiken?

Maatschappelijk effect
We willen dat Haarlemmers veilig zijn en zich veilig 
blijven voelen. 

Hoofddoelstellingen
Leefbaarheid van wijken en buurten verbeteren 
door de aanpak van fysieke en sociale overlast
Minder criminaliteit en ondermijning in Haarlem
Meer bouw-, brand- en milieuveiligheid.

Wat is de aanpak?

Het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid en 
verminderen van criminaliteit en ondermijning in de 
stad vergt een inspanning van veel partijen. De 
gemeente heeft hierbij een regierol en werkt hierbij 
nauw samen met onze (veiligheids-)partners èn 
burgers in de stad. Niet alleen de traditionele 
veiligheidspartners zoals politie en openbaar 
ministerie, maar ook de woningcorporaties, veilig-
heidsregio, omgevingsdienst, welzijnsinstellingen, 
ondernemers en wijkbewoners.

Wat gebeurt er nu al

Verbeteren leefbaarheid
Gemeentelijke handhavers handhaven op afval, 
jeugd, honden, parkeren, fietsen, dak- en thuislozen 

en rijdend verkeer door middel van aanspreken, 
waarschuwen en beboeten. Handhaving is een 
onderdeel van een integrale aanpak om de leef-
baarheid te verbeteren. Op de meeste van deze 
overlastthema’s wordt dan ook nauw samengewerkt 
met andere partijen. 

De Haarlemse taken voor milieutoezicht, inclusief de 
horeca, niet zijnde acties vanuit de Alcoholwet, zijn 
ondergebracht bij de Omgevingsdienst IJmond 
(ODIJ).

Minder criminaliteit
De gemeente Haarlem voert de regie op de aanpak 
van criminaliteit. Waar de politie en het openbaar 
ministerie de opsporing en vervolging voor hun 
rekening nemen werkt de gemeente samen met 
diverse partijen om meer preventief maatregelen te 
treffen. Zoals bijvoorbeeld de persoonsgerichte 
aanpak van jonge drugsdealers en het verbeteren 
van de nazorg van ex- gedetineerden. Bij verstorin-
gen van de openbare orde worden, waar mogelijk, 
bestuursrechtelijke interventies toegepast. Voor wat 
betreft de aanpak van ondermijning wordt veel 
samengewerkt met ketenpartners, onder andere in 
project Lelie. Dit laatste thema (aanpak van onder-
mijning) is volop in ontwikkeling. Zo wordt er een 
analyse gemaakt van de mate waarin bedrijven in 
de Waarderpolder risico lopen om betrokken te 
raken bij criminele en ondermijnende activiteiten.

Eén en ander is beschreven in het Actieprogramma 
Veiligheid en Handhaving 2022 onder de volgende 
geprioriteerde thema’s: ondermijning, zorg en 
veiligheid, leefbaarheid wijken, jeugd en veiligheid 
en high impact crimes.

Meer bouw-, brand- en milieuveiligheid
De veiligheid op bouwwerken en milieu wordt 
versterkt door regulering door middel van het 
verlenen Wabo-vergunningen en APV vergunnin-
gen. Ook het risicogestuurd toezicht op brand- en 
milieuveiligheid bij gebouwen en bedrijven, mede 
door inzet van de verbonden partijen (Veiligheidsre-
gio Kennemerland en Omgevingsdienst IJmond) 
draagt hieraan bij. Periodiek vindt controle op 
naleving bouwactiviteiten conform vergunning en 
bestemmingsplan en Wabo plaats.
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Wat kan er nog aanvullend gebeuren

De aanpak van ondermijnende criminaliteit kan 
verder versterkt worden. Enerzijds door meer 
regionaal samen te werken, anderzijds door meer 
gericht op ondermijningssignalen in Haarlem zelf 
concrete controles en acties uit te voeren. Hierbij 
gaat het om druggerelateerde signalen, witwassen 
en fraude en om mensenhandel (gekoppeld aan 
illegale prostitutie en arbeidsuitbuiting).

Wie zijn erbij betrokken?

Veel verschillende (veiligheids-)partners: Veilig-
heidsregio Kennemerland (VRK), politie, OM, Reclas-
sering, Raad voor de Kinderbescherming, Veilig 
Thuis, Jeugd- en Gezinsbeschermers, het Samen-
werkingsverband Jeugd, de Omgevingsdienst 
IJmond, het Regionaal Informatie- en Expertisecen-
trum (RIEC), Belastingdienst, FIOD, gemeenten in 
Noord-Holland, het Veiligheidshuis, Koninklijke 
Horeca Haarlem, City Management Groep, onder-
nemersverenigingen, wijkraden en welzijnsorgani-
saties.

Steeds vaker worden de inwoners van Haarlem 
betrokken bij de aanpak van veiligheid en handha-
ving in de wijk.

Wat is de rol van de gemeente?

De gemeente heeft de regie op het gebied van de 
lokale veiligheid. Vanuit die rol is het Integraal 
veiligheids- en handhavingsbeleid (IVH 2019–2022) 
door de raad vastgesteld. Daarnaast is de 
gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van 
de Wet VTH. Vanuit die rol is het beleidsprogramma 
VTH 2016-2019 door de raad vastgesteld.

Wat zijn de consequenties? 

Samenwerking vergt prioriteiten stellen, ook in 
relatie tot de capaciteit van de gemeente en organi-
saties. In het Actieprogramma IVH en beleidspro-
gramma VTH wordt met de partners de prioriteiten 
bepaald. De budget- en capaciteitsverdeling wordt 
hierop gebaseerd.

Meer informatie

Kaderstellende beleidsnota’s
•  Integraal veiligheids- en handhavingsbeleid 
• Actie-agenda VTH
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