
 

B&W-besluit:  

1. In lijn met de machtiging van de raad bij de inzet van rijksmiddelen in de economische pijler van 

het OPH1, besluit het college de resterende middelen ad € 317.000,-- in te zetten voor de pijler 

Economie, teneinde de niet behaalde doelstellingen uit OPH1 alsnog te realiseren;  

2. Aan de inzet van middelen verbindt het college de voorwaarden, zoals in deze nota genoemd. 

3. De verdeling van de € 317.000,- aan de verschillende producten zal in de eerste suppletore 

begrotingswijziging 2006 worden verwerkt. 

 

4. Het besluit van het college wordt ter kennisname aan de commissie SO gezonden; 

555...    CCCooommmmmmuuunnniiicccaaattt iiieeepppaaarrraaagggrrraaaaaafff:::    DDDeee   bbbeeetttrrroookkkkkkeeennneeennn   ooonnntttvvvaaannngggeeennn   dddaaaaaagggsss   nnnaaa   bbbeeesssllluuuiii tttvvvooorrrmmmiiinnnggg   iiinnnfffooorrrmmmaaattt iiieee   ooovvveeerrr    dddiii ttt    

bbbeeesssllluuuiiittt ...    
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Bestuurlijke context 
Medio 2005 heeft de gemeente Haarlem de eindverantwoording opgesteld voor de ontvangen 

rijksbijdragen voor het GSB-tijdvak 2000 –2004. Basis hiervoor zijn de afspraken die in het OPH1 zijn 

vastgelegd De afwikkeling van de eindrapportage verloopt via de drie pijlers Sociaal, Fysiek en 

Economie. 

 

De definitieve vaststelling van het ISV budget (inclusief de fysieke EZ module) is inmiddels ontvangen 
De minister heeft het volledige bedrag van € 33.981.785,26 definitief aan de gemeente Haarlem 

toegekend. Er is geen sprake van enige terugvordering, ook niet in de toekomst. 

 

In lijn met het eerdere raadsbesluit over de inzet van middelen voor de pijler Economie en anticiperend 

op de nadere voorwaarden die het Ministerie van EZ gaat stellen bij de vaststelling van de regeling voor 

niet-fysieke Economie, besluit het college het beschikbare bedrag van € 317.000,-- in te blijven zetten 

voor de economische doelstellingen, in concreto op het gebied van toerisme en facilitering 

bedrijfsleven. Het betreft de inspanningen: inleg evenementenfonds 2007, additionele middelen 

Noodfonds evenementen 2006, deelname Noordvleugel, technische voorzieningen Turbinehal en 

Stadsplattegronden. De overige inspanningen die door de gemeente gedaan worden ter uitvoering van 

OPH, pijler economie, worden verwerkt in de kadernota 2006. 

 

 

 



 

 

 

 

Medio 2005 heeft de gemeente Haarlem de eindverantwoording opgesteld 

voor de ontvangen rijksbijdragen voor het GSB-tijdvak 2000 –2004. Basis hiervoor zijn de afspraken 

die in het OPH1 zijn vastgelegd De afwikkeling van de eindrapportage verloopt via de drie pijlers 

Sociaal, Fysiek en Economie. 

Het ministerie van VROM coördineert de afwikkeling van de pijler Fysiek. VROM past hiervoor de 

regelgeving toe, neergelegd in de wet/ besluiten Stedelijke Vernieuwing. De rijksbijdrage (het 

investerings budget stedelijke vernieuwing =ISV) bestaat uit diverse onderdelen. Naast de groenmodule 

(voeding door LNV) heeft het ministerie EZ zijn budget voor de fysieke economie aan het ISV 

gekoppeld. Voor de niet-fysieke economie hanteert het ministerie zijn eigen regelgeving. 

 

De definitieve vaststelling van het ISV budget (inclusief de fysieke EZ module) is inmiddels ontvangen 
De minister heeft het volledige bedrag van € 33.981.785,26 definitief aan de gemeente Haarlem 

toegekend. Er is geen sprake van enige terugvordering, ook niet in de toekomst. 

 

Wel heeft de minister een aantal verplichtingen aan de gemeente opgelegd. Deze verplichtingen 

betreffen uitsluitend de fysieke pijler Zo worden de prestaties voor de herstructurering woningen, 

grootschalig groen en bodemsanering verrekend met de afspraken die voor de tweede periode(2005-

2009) zijn vastgelegd in het convenant met het rijk.  

 

De ISV regelgeving staat toe dat een gemeente ‘spaart’. Zo heeft Haarlem bij de afsluiting van de eerste 

periode nog geld in kas. Dit geld is uitsluitend bestemd voor inspanningen die bijdragen aan de 

budgetgerelateerde afspraken, neergelegd in het OPH1 en kan dus niet voor andere doeleinden worden 

ingezet. De raad heeft conform de bepalingen van de rijksregelgeving ter zake, bij vaststelling van de 

begroting 2005 (onderdeel volumebesluit) nadere invulling gegeven aan de inzet van gelden en het 

college gemachtigd hiervoor concrete inspanningen te benoemen. 

 

Het spaarbedrag voor economie betreft middelen die gereserveerd zijn voor de reconstructie van de 

Waarderpolder en de aanpak voor binnenstedelijke bedrijfsterreinen. De reconstructie van de 

Waarderpolder is een langlopend proces waarvoor tot op heden een bijdrage uit de het EZ budget op 

korte termijn niet noodzakelijk is. Wat betreft de aanpak voor binnenstedelijke bedrijfsterreinen is er 

sprake van gewijzigde omstandigheden. Inmiddels wordt de werkfunctie voor een deel van de 

binnenstedelijke bedrijfsterreinen gewijzigd (omzetten bedrijfsterreinen naar wonen). 

 

Tegenover deze twee onderdelen staat het feit dat vanuit de brede invalshoek van de economische pijler 

de niet-fysieke doelstellingen ‘toename toeristen’ en ‘facilitering bedrijfsleven’ nog niet volledig zijn 

behaald in de OPH1 periode. Het oordeel van het ministerie over het niet volledig behalen van deze 

afspraken is nog niet ontvangen (toegezegd is 15 juni 2006 ) Rekening moet worden gehouden dat het 

ministerie de gemeente houdt aan de gemaakte afspraken, uit te voeren in en te verantwoorden over de 

tweede OPH-periode (hierover hebben ons reeds ambtelijke signalen bereikt). 

 

In lijn met het eerdere raadsbesluit over de inzet van middelen voor de pijler Economie en anticiperend 

op de nadere voorwaarden die het Ministerie van EZ gaat stellen bij de vaststelling van de regeling voor 

niet-fysieke Economie, besluit het college het beschikbare bedrag van € 317.000,-- in te blijven zetten 

voor de economische doelstellingen, in concreto op het gebied van toerisme en facilitering 

bedrijfsleven. Van dit bedrag hebben wij in januari reeds besloten € 100.000,-- in te zetten voor het 

Noodfonds Evenementen 2006.  

 

Teneinde zorg te dragen voor een integrale afweging betrekken wij de besteding van deze middelen bij 

het Uitvoeringsprogramma OPH2, dat voorgelegd wordt bij de Kadernota 2006. Vooruitlopend hierop 

willen wij evenwel een vijftal inspanningen nu reeds ten laste  brengen van dit budget OPH1/EZ. Reden 

hiervoor is dat de uitvoering geen uitstel verdraagt, dan wel dat maximale zekerheid moet worden 

Afronding OPH 1,  bestedingen pijler 

economie 



verschaft over de financiële (on)mogelijkheden van de gemeente voor ondersteuning bij evenementen 

(in verband met betrouwbare overheid). Het betreft de volgende onderdelen: 

 

 

1 Inspanning: Inleg evenementenfonds 2007 

 Benodigd bedrag  € 100.000 

 Bijdrage aan economische doelstellingen: Toerisme en evenementen 

 Motivatie / criteria Stimuleren vernieuwing evenementen: bezoekers ↑ 

 Bijzonderheden Meerjarige zekerheid 

   

2 Inspanning: Additionele middelen voor noodfonds 2006 

 Benodigd bedrag  € 25.000 

 Bijdrage aan economische doelstellingen: Toerisme en evenementen 

 Motivatie / criteria Stimuleren nieuwe evenementen: Bezoekers ↑ 

 Bijzonderheden Voor de Vaardagen is een raming gemaakt die niet 

overeenkomt met de werkelijke kosten, met de toevoeging van 

€ 25.000,- zijn de middelen van de gemeente wel toereikend.  

   

3 Inspanning: Deelname Noordvleugel (Creatieve as en Plabeka). 

 Benodigd bedrag  € 52.000 

 Bijdrage aan economische doelstellingen: Facilitering bedrijfsleven 

 Motivatie / criteria Verbetering regionale samenwerking op het gebied van 

ondersteuning bedrijfsleven 

 Bijzonderheden Verwerven / versterken positie Haarlem in Noord 

Vleugelverband. De kosten betreffen de ‘contributie’ die elke 

deelnemende gemeente dient te voldoen. 

   

4 Inspanning: Technische voorzieningen Turbinehal, in beheer bij Stichting 

Cultureel Bedrijven Centrum Nieuwe Energie 

 Benodigd bedrag  € 125.000,- 

 Bijdrage aan economische doelstellingen: Facilitering bedrijfsleven 

 Motivatie / criteria Ruimte voor bedrijven, werkgelegenheid↑ 

 Bijzonderheden Deze voorziening is essentieel voor de culturele 

bedrijfsontwikkeling op het EBH. Voorzieningen worden 

eigendom van Stichting Cultureel Bedrijvencentrum Nieuwe 

Energie. 

   

5 Inspanning: 

 

Stadsplattegronden 

De gemeente realiseert op een aantal punten in de binnenstad 

grote borden (in bestaande mupi’s) met een stadsplattegrond. 

 Benodigd bedrag  € 15.000,- 

 Bijdrage aan economische doelstellingen: Toerisme en evenementen 

 Motivatie / criteria Verbeteren toeristisch klimaat: bezoekers ↑ 

 Bijzonderheden De bestaande informatie is verouderd en dient zo snel 

mogelijk te worden geactualiseerd. 

 Totaal 1 t/m 5 € 317.000,- 

 

 

Bestedingsvoorwaarden: 

- Het project moet bijdragen aan de doelen van OPH 1(toename van aantal toeristen, zakelijk bezoek 

en detailhandelsbestedingen, toename van (nieuwe) ondernemingen en verbeteren 

bedrijfshuisvesting). 

- In 2006 moeten de middelen verplicht zijn. 

- Deze verplichtingen vinden plaats op basis van een projectvoorstel met begroting met daarin een 

regeling voor facturering aan sector SO/afd. beleid.  



- Het college ontvangt in 2007 een overzicht van de bestedingen en de uitgevoerde projecten.  

- De bedragen zijn inclusief BTW voor zover van toepassing. Bij compensabele activiteiten in het 

kader van BCF dient evenredige afdracht aan de reserve BCF plaats te vinden. 
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