
Onderwerp: Vragen voor actuaraad 
 
 
Collega’s, 
 
OPHaarlem zal in de Actuaraad de vraag stellen wat de financiële gevolgen zijn van de 1.5 m-
maatregel en wij zullen de vragen ook aanbieden voor verwerking in de Kaderbrief. 
Immers, in de kaderbrief moeten wij proberen zoveel mogelijk zicht te hebben op de financiële 
positie van onze gemeente, inclusief de doorlopende gevolgen van de 1,5 m maatregel. 
De vragen die OPHaarlem stelt, zijn niet tot achter de komma te berekenen, maar het is van groot 
belang om niet alleen zicht te hebben op de huidige schade, maar ook op de doorlopende schade 
door de mogelijk lang door durende 1,5 m maatregel. 
Aan de ene kant lijken de gevolgen van de coronacrisis langer te blijven doorduren en aan de andere 
kant lijkt de bereidheid van ons kabinet om de tekorten (volledig) af te blijven dekken daarmee ook 
af te nemen. 
Dat kan betekenen dat de verliezen voor onze gemeente gaan toenemen. De brief van het college 
van 24 april is een goede start om inzicht te krijgen in de risico’s van de gemeente en OPHaarlem 
vraagt daarbij om de schattingen ook per maand te concretiseren bij continuering van de 1,5 
maatregel en verliezen te nemen als we toch weten dat vorderingen (uitgestelde betalingen) niet 
inbaar zijn. In deze mail ga ik niet in op de coronagevolgen voor programma 2 en 3.  
Als de Centrale Bank van de VS al durft te spreken van een inzakken van de economie met 30% nu, 
dan lijken we het niet te gaan redden met percentages onder de 10%, zoals tot heden genoemd, 
zeker als sommige maatregelen in Nederland nog voor maanden gecontinueerd worden.  
 
 
Cultuur 
Van de 300 miljoen die het rijk heeft uitgetrokken voor de cultuursector is 10%, 30 miljoen, bestemd 
voor lokale cultuur. Voor Haarlem lijkt dan een bedrag van € 300.000 beschikbaar, of misschien iets 
meer als de regionale functie wordt gehonoreerd. Dit bedrag dekt evenwel bij benadering niet het 
verlies op de gemeentebegroting 2020/2021. 
Voor de Haarlemse podia en musea kan de 1,5 m maatregel betekenen dat er lange(re) tijd minder 
bezoekers kunnen komen en de tekorten/verliezen blijven oplopen. 
De inkomsten van de grote podia in Haarlem uit entreegelden/kaartverkoop/horeca en verhuur 
waren minstens 12 miljoen euro op jaarbasis. 
 
Vraag: Welk bedrag kan er in 2020 naar schatting niet worden geïnd aan huur, belastingen of 
anderszins? 
Vraag: Met welk bedrag nemen de inkomsten van de Haarlemse culturele organisaties globaal per 
maand af door de 1,5 m maatregel? 
Vraag: Voor welk bedrag per maand, zolang de 1,5 m maatregel geldt, is gemeentelijke compensatie 
nodig om de culturele organisaties in stand te houden? 
 
Sport 
Bij de sportclubs neemt de verdiencapaciteit ook af of nemen de kosten toe door de complexiteit van 
de 1.5 m maatregel.  
Ook zullen zeer waarschijnlijk de inkomsten uit horeca en mogelijk ook de advertentie-inkomsten 
afnemen. 
Vraag: Welk bedrag kan er in 2020 naar schatting niet worden geïnd aan huur, belastingen of 
anderszins? 
Vraag: Met welk bedrag nemen de inkomsten van de Haarlemse sportverenigingen globaal per 
maand af door de 1,5 m maatregel, waardoor niet of minder voldaan kan worden op huidige en/of 
nieuwe vorderingen van de gemeente? 



De Haarlemse ondernemers en in het bijzonder de horeca ondernemers 
Er is veel uitstel verleend voor het betalen van belastingen en wellicht ook retributies. Door de 1,5 m 
maatregel neemt na de heropening de verdiencapaciteit evenwel af. 
Veel bedrijven zullen dan alsnog de deuren moeten sluiten en de anderen verdienen in ieder geval te 
weinig om ontstane schulden in te kunnen lossen. 
 
Ook hier vragen: 
-Welk bedrag aan uitstaande vorderingen denkt de gemeente nog te kunnen in innen en welk bedrag 
moet als verlies genomen worden? 
-Welk bedrag komt hier per maand bij als gevolg van de 1,5 m maatregel? 
 
Ons kabinet 
OPHaarlem verzoekt om heel duidelijk te communiceren welke thans kosten/inkomstenvermindering 
de gemeente Haarlem tot de zomer heeft berekend en wat er per maand bijkomt. Met name, door 
de 1,5 m maatregel. 
De G40 en de VNG moeten aangespoord worden om de enorme schade snel zichtbaar te maken voor 
de 2e kamer en het kabinet. 
 
Tot slot 
Wij kunnen uiteraard proberen om waar mogelijk te faciliteren, bijv. door het toestaan van grotere 
terrassen voor de horeca, maar wij kunnen pas echt gaan denken over substantiële financiële 
ondersteuning als wij weten wat de coronacrisis tot nu gekost heeft, wat het kabinet gaat 
compenseren en wat er aan financiële problematiek nog per maand bijkomt. Dan kunnen we een 
balans opmaken en weten we ook tot waar we in staat zijn. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Frans 
 
 


