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 [Kenmerk (automatisch in voettekst)] 
Datum 31 maart 2021 

Afdeling Concerncontrol 

Contact M.A.Jonker 

Telefoon 06-46215048 

E-mail majonker@haarlem.nl 

Bijlage(n) Financieel Kader 

 

 

Onderwerp: Financieel kader coalitievorming 2022-2026 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

Allereerst willen wij u van harte feliciteren met uw (her)benoeming in de gemeenteraad Haarlem. 

Wij kijken uit naar een constructieve samenwerking tussen raad, college van burgemeester en 

wethouders en ambtelijke organisatie voor de komende 4 jaar. 

 

Met deze brief bieden wij u het financieel kader voor de coalitievorming 2022-2026 aan. Het 

financieel kader is een informatiebron voor u als (nieuwe) raadsleden. Dit kader kan als leidraad 

dienen bij de afwegingen voor het op te stellen coalitieakkoord. De uitkomsten hiervan worden voor 

zover mogelijk financieel vertaald in de Kadernota 2023. 

 

Het financieel kader 

Het financieel kader schetst de huidige financiële positie van Haarlem. Het voorlopige 

begrotingskader bestaat uit de meerjarenbegroting uit de Programmabegroting 2022-2026 en de 

ontwikkelingen die zich nadien hebben voorgedaan en concreet te ramen zijn. Belangrijke 

ontwikkelingen die zich nadien voor hebben gedaan zijn de september-en decembercirculaire en het 

regeerakkoord van kabinet Rutte-IV.   

 

Ook is er rekening gehouden met ontwikkelingen die nog niet concreet te ramen zijn, zoals de 

stijgende inflatie. Omdat binnen de ruimte van het begrotingskader verschillende keuzes te maken 

zijn, zijn deze keuzes zoveel mogelijk gepresenteerd in de vorm van scenario’s.  

 

Wilt u meer informatie? 

In het financieel kader zijn veel tabellen en doorrekeningen te vinden. Mocht er behoefte zijn aan 

verdere verdieping dan is het mogelijk om het financieel kader en de afwegingen daarin nader toe te 

lichten doormiddel van een presentatie. Ook is het mogelijk om verdiepende vragen te stellen. U 

kunt voor meer informatie contact opnemen met onze concerncontroller Martin Jonker 

(majonker@haarlem.nl; 06 - 46215048). 
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Wij hopen dat het financieel kader als goede informatiebron dient voor u en uw mede raadsleden en 

dat het u helpt bij het maken van de afwegingen voor de nieuwe bestuursperiode.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Catrien Lenstra, 

Gemeentesecretaris 

 

 

 

 


