
B&W-besluit:

1. Het college stelt het Jaarverslag 2007 vast en mandateert de portefeuillehouder financiën om daarin
wijzigingen aan te brengen n.a.v. het accountantsonderzoek. Deze wijzigingen worden gemeld in de
vergadering van B&W van 29 april 2007.

2. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de in 2007 verrichtte toevoegingen en
onttrekkingen aan reserves (voor zover daar niet eerder toe is besloten), en een aantal met name
genoemde reserves op te heffen.

3. Het college stelt de raad voor om–overeenkomstig de afspraken in het Coalitieakkoord 2006–
2010 - de helft van het voordelig saldo te bestemmen voor het inlopen van achterstallig onderhoud
aan gemeentelijke gebouwen (€ 1.505.000) en de andere helft toe te voegen aan de algemene 
reserve (€ 1.505.000). 

4. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de in het in bijlage 5.5 opgenomen overzicht
Single information / single audit en deze na vaststelling van het jaarverslag aan te bieden aan de
staatssecretaris van BZK.

5. In afwachting van de resultaten van het accountantsonderzoek wordt het jaarverslag op dit moment
nog niet openbaar gemaakt.
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Jaarverslag 2007

B & W-vergadering van 8 april 2008

Bestuurlijke context
In het jaarverslag wordt beleidsinhoudelijk en cijfermatig ingegaan op de resultaten die in 2007 zijn
behaald. In paragraaf 1.1 wordt aandacht besteed aan de belangrijkste beleidsinhoudelijke zaken, zoals
de realisatie van de prioriteiten uit het Coalitieakkoord, de realisatie van nieuw beleid, overige
beleidsontwikkelingen en de opvolging van eerdere aanbevelingen van de Rekenkamercommissie en de
accountant.
In paragraaf 1.2 wordt een verklaring gegeven voor het financiële verschil ten opzichte van de
(bijgestelde) begroting 2007.
In deel 2 wordt de beleidsrealisatie en het financiële resultaat verder uitgewerkt per programma en de
daaronder vallende domeinen.

De uitkomst van de jaarrekening 2007 laat een positief resultaat zien van€ 3,0 miljoen. Daarnaast is in 
2007 ook de positie van de algemene reserve met€ 13 miljoen toegenomen. 
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Voorwoord

Hierbij bied ik u namens het Haarlemse college het jaarverslag 2007 aan.

Als college kijken wij, alles overziend, met een positieve blik naar het jaar 2007. In dit verslag laten wij u
zien waar onze positieve blik vandaan komt. Vorig jaar is er heel veel gebeurd in de stad. We liggen goed
op koers met het realiseren van de prioriteiten uit het coalitieakkoord:

1. Versterking en inhaalslag op het gebied van onderhoud van de stad
2. Gemeentelijke financiën op orde
3. Meer mensen aan het werk en minder in de bijstand
4. Samenwerking tussen bestuur en stad (wijkgericht werken).

Gepubliceerde cijfers en metingen geven aan dat het economisch goed gaat met Haarlem. Mensen vinden
het nog altijd prettig om in Haarlem te wonen of er op bezoek te komen en onze eigen organisatie en onze
partners in de stad zetten zich maximaal in om onze burgers, bedrijven en instellingen te ondersteunen en
van dienst te zijn. In dit verslag komen wij op elk van deze onderwerpen terug.

Er was niet aan te ontkomen dat enkele zaken in 2007 wat vertraagd zijn. Zo zijn de middelen die de raad
beschikbaar heeft gesteld voor nieuw beleid nog niet volledig ingezet. Wij zijn wel met alle onderwerpen
aan de slag gegaan in 2007, maar nog niet in alle gevallen heeft dit geleid tot concrete resultaten.

Vertraging in de uitvoering wordt soms veroorzaakt door factoren van buitenaf, bijvoorbeeld door nieuwe
regelgeving van het rijk of doordat wij afhankelijk zijn van anderen. Allereerst zijn we er als organisatie
natuurlijk zelf verantwoordelijk voor en aanspreekbaar. In 2007 heeft bijvoorbeeld het grote aantal
vacatures binnen de ambtelijke organisatie ertoe geleid dat we niet nog alle doelen en prestaties die we
met de raad hebben afgesproken (tijdig) hebben kunnen realiseren. Deze vacatures waren overigens
onvermijdelijk en noodzakelijk om alle bestaande medewerkers in de nieuwe organisatie te kunnen
plaatsen. Daarnaast heeft de reorganisatie veel extra inzet gevraagd van onze medewerkers.

In dit jaarverslag leggen wij voor het eerst heel expliciet verantwoording af over de realisatie van zowel
de prioriteiten uit het coalitieakkoord als het nieuw beleid. Uiteraard wordt ook per programma en de
daaronder vallende domeinen ingegaan op de beleidsrealisatie en het financiële resultaat.

Verder informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot eerdere aanbevelingen van de
Rekenkamer-commissie, de accountant en de voortgang van de verbetermaatregelen op het gebied van
planning en control.
Uit het verslag blijkt dat er voortvarend gewerkt is aan de zaken die met de raad zijn afgesproken, waarbij
het college meent dat er flinke vooruitgang is geboekt.

De financiële uitkomst over 2007 is positief. Daar ben ik als bewaker van de gemeentelijke financiën
buitengewoon tevreden over. Het positieve resultaat blijkt uit een versterking van de reservepositie en het
voordelige rekeningresultaat van€ 3,0 miljoen. Net als vorig jaar hebben we in 2007 ook een aantal 
financiële hangpunten kunnen oplossen, zoals bijvoorbeeld de afwikkeling van de zogenaamde
Novaclaim. Ook hebben wij geld opzij kunnen zetten voor verplichtingen die op heel korte termijn op ons
af komen.

Tot slot het uiterlijk van dit jaarverslag. Er is stevig ingezet op toegankelijke en informatieve informatie,
door ondermeer de lay out te verbeteren, grafische verduidelijkingen toe te voegen en teksten en bijlagen
te herzien. Daarbij is voortgeborduurd op de verbeteringen in de “informatiewaarde van de begroting 
2008”. Omdat dit een verslag is over 2007 (en we dus inhoudelijk moeten aansluiten op de begroting 
2007) konden nog niet alle verbeteringen uit die begroting 2008 worden doorgevoerd.
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Met inspanning van iedereen kunnen we het verslag tijdig aanbieden aan de Rekenkamercommissie, Raad
en accountant. Dat de accountant wederom een goedkeurende verklaring voor wat betreft de getrouwheid
en de rechtmatigheid heeft afgegeven zijn we ons inziens gewoon aan onze stand verplicht.

Het college spreekt zijn waardering uit naar iedereen die aan het resultaat zijn inspanningen heeft
geleverd.

Chris van Velzen
Wethouder financiën
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Foto’s college en raad
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Samenstelling bestuur

College van burgemeester en wethouders

B.B. (Bernt) Schneiders
Burgemeester
Portefeuille: openbare orde en veiligheid, bestuurszaken, economische zaken en stadspromotie.
Voorzitter van het college van burgemeester en Wethouders en voorzitter van de gemeenteraad.

M. (Maarten) Divendal
Wethouder (PvdA)
Portefeuille: onderwijs, jeugd, sport, beheer en onderhoud openbare ruimte en milieu.

H. (Hilde) van der Molen
Wethouder (SP)
Portefeuille: sociale zaken. welzijn en maatschappelijke ondersteuning.

C. (Chris) van Velzen
Wethouder (VVD)
Portefeuille: financiën, personeel, organisatie en cultuur.

J. (Jan) Nieuwenburg
Wethouder (PvdA)
Portefeuille: ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, verkeers- en vervoersbeleid.

Gemeentesecretaris

W. (Willem) J. Sleddering

Gemeenteraad

PvdA (11 zetels)
dhr. M. Aynan, dhr. J. Fritz, dhr. C. Kaatee, mw. H. Koper, mw. J.M.J. Kropman, mw. J. Langenacker,
mw. M. Lodeweegs, dhr. A. Overbeek, dhr. J.A. de Ridder, dhr. O. Özcan, mw. M. Zoon.

SP (7 zetels)
dhr. P.G.M. Elbers, dhr. R.H.C. Hiltemann, mw. F. de Leeuw - de Kleuver, mw. S. Özogul-Özen, dhr.
J.W. van de Manakker, dhr. B.C. Roos, dhr. P.A. Wever.

VVD (7 zetels)
dhr. A.J. van den Beld, mw. P.J. Bosma-Piek, dhr. U.J. Buys, mw. D. Eikelenboom, dhr. M.L. Hagen,
dhr. S.J.A. Hikspoors, mw. M.F. Funnekotter-Noordam.

CDA (4 zetels)
dhr. W.A. Catsman, mw. M.J.M. Keesstra-Tiggelman, dhr. C.J. Pen, dhr. J.J. Visser.

Groen Links 4 (zetels)
dhr. A. Azannay, mw. T.E.M. Hoffmans, mw. A.L.M.G. de Jong, dhr. L.J. Mulder.

D66 (2 zetels)
dhr. F.H. Reeskamp, mw. L.C. van Zetten.
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Partij Spaarnestad (1 zetel)
dhr. C.A.S. de Vries.

Axielijst (1 zetel)
dhr. J. Vrugt.

Ouderenpartij Haarlem (1 zetel)
dhr. J.A. Bawits.

Christen Unie/SGP (1 zetel)
dhr. T.J. Vreugdenhil.



____________________________________________________________________________________________

Jaarverslag 2007 Haarlem 11

Kerngegevens

Sociale structuur in Haarlem, 2004-2007

2004 2005 2006 2007

Totale bevolking 147.343 146.739 147.015 146.956
w.o. 15-64 jarigen (beroepsbev.) 100.462 100.041 100.181 100.199
w.o. 65 jaar en ouder 22.401 22.257 22.325 22.406

Allochtonen 33.416 33.621 34.281 34.603
w.o. niet-westerse allochtonen 18.075 18.347 18.755 19.032

Huishoudens met een laag inkomen 24.360 24.300 24.396 24.473
Bijstandsgerechtigden (WWB) 3.352 3.286 3.147 2.862
WAO-gerechtigden 1 11.137 10.693 9.909 9.026
WW-gerechtigden 1 2.239 2.529 2.501 1.983

1 aantallen eind voorgaand jaar Bron: Gemeente Haarlem en CBS

Fysieke structuur Haarlem, 2004-2007

2004 2005 2006 2007

Oppervlakte gemeente 3.212 ha. 3.212 ha. 3.212 ha. 3.212 ha.
w.v. oppervlakte land 2.932 ha. 2.932 ha. 2.932 ha. 2.932 ha.

Oppervlakte historische kern 161 ha. 161 ha. 161 ha. 161 ha.
Oppervlakte woongebied 1 1.309 ha.
Oppervlakte openbaar groen 1 234 ha.
Lengte wegen 425 km. 429 km. 436 km. 436 km.

Aantal woningen 67.479 68.521 68.992 69.309
Bevolkingsdichtheid per km2 land:

Haarlem 5.026 5.005 5.015 5.013
Nederland 481 483 484 485

1
de meest recente cijfers zijn van 2003 Bron: Gemeente Haarlem, CBS en Cocensus

Bevolking 2004-2007 en prognose 2010-2017 naar leeftijd

Leeftijd 2004 2005 2006 2007 2010 2015 2017

0-19 jaar 31.761 31.841 32.046 31.999 32.550 33.412 33.775
20-44 jaar 56.205 55.380 54.948 54.421 55.608 57.075 56.813
45-64 jaar 36.976 37.261 37.696 38.134 39.901 41.137 41.879
65 en ouder 22.401 22.257 22.325 22.406 22.653 24.857 25.558

Totaal 147.343 146.739 147.015 146.960 150.712 156.481 158.025

Bron: Gemeente Haarlem

prognose
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Foto???
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DEEL 1

ALGEMEEN



____________________________________________________________________________________________

Jaarverslag 2007 Haarlem 14

Foto????



____________________________________________________________________________________________

Jaarverslag 2007 Haarlem 15

1.0 Inleiding en leeswijzer

In dit jaarverslag leggen we verantwoording af over de realisatie van onze ambities en de financiële
vertaling daarvan in 2007. Uitgangspunt daarbij zijn de voornemens uit de begroting 2007, zoals deze
door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Deze voornemens zijn gegroepeerd in 11 programma’s, die elk 
zijn onderverdeeld in meerdere domeinen. Per domein geven we in dit jaarverslag aan wat er is bereikt,
wat er niet is bereikt en wat de financiële uitkomst ervan is. Dit doen we nog grotendeels op basis van de
indeling van de begroting 2007. Daar waar mogelijk maken passen we wel verbeteringen toe in de
structuur en inhoud overeenkomstig de begroting 2008. Dit geldt in elk geval voor de verantwoording
over de uitvoering van de prioriteiten uit het coalitieakkoord. In de begroting 2007 waren de vier
prioriteiten (onderhoud, financiën, sociaal beleid en wijkgericht werken) nog slechts in algemene termen
verwoord. Inmiddels zijn deze in de begroting 2008 concreet en meetbaar ingevuld. In dit jaarverslag
leggen wij aan de hand van deze verbeterde invulling verantwoording af over de vier prioriteiten uit het
coalitieakkoord.

Evenals vorig jaar zetten wij voor de communicatie met de stad en de raad diverse
communicatiemiddelen in. In de Stadskrant en op de website van de gemeente Haarlem geven we uitleg
over het jaarverslag. Op de website www.haarlem.nl zijn ook alle delen van het jaarverslag in te zien.
Een handzame samenvatting van het jaarverslag (inclusief het vroeger apart uitgegeven Burgerjaarverslag
en het Sociaal jaarverslag) nemen we op in een afzonderlijke brochure. Beide verslagen zijn
geïncorporeerd in het voorliggende jaarverslag.

In dit deel 1 van het jaarverslag gaan wij in op de realisatie van onze ambities en de gevolgen daarvan
voor de financiële positie van de gemeente. In deel 2 concretiseren wij dit per programma en domein en
geven we aan hoeveel geld daar voor nodig was. Deel 3 bevat de voorgeschreven paragrafen, waarin we
een dwarsdoorsnede geven van de verschillende aspecten van het jaarverslag bezien vanuit een bepaald
perspectief, zoals risico’s, kapitaalgoederen, bedrijfsvoering en grondbeleid. De financiële jaarrekening is
opgenomen in deel 4.

1.1 Beleidsmatige uitkomsten

1.1.1 Visie op Haarlem
In de “Toekomstvisie Haarlem 2000 – 2010” zijn als drie belangrijkste elementen voor de ontwikkeling 
van onze stad aangegeven: toerisme & cultuur, zakelijke dienstverlening en duurzaam goed wonen. Deze
elementen zijn (samen met andere onderwerpen) in de verschillende coalitieakkoorden die daarna zijn
gesloten nader ingevuld. In elk coalitieakkoord zijn eigen accenten gelegd, zonder evenwel de visie uit
het oog te verliezen. Onderstaand een korte impressie van elk van de elementen.

Op het gebied van cultuur en toerisme zijn, sinds het opstellen van de visie, de grote culturele podia
Toneelschuur, Patronaat en Philharmonie vernieuwd en gaat de Schouwburg in 2008 weer open. Verder
heeft Haarlem 11 musea en tentoonstellingsruimten waarvan het totale bezoekersaantal sinds 2000 met
7% is gestegen. Het aantal overnachtingen (een maat voor het zogenoemde verblijfstoerisme) is sinds
2001 met 18% gestegen. Het benoemen van 2008 tot cultuurjaar voor Haarlem zal aan de culturele en
toeristische ontwikkeling een verdere impuls geven.

Met de werkgelegenheid in de zakelijke dienstverlening is het de afgelopen jaren heel goed gegaan in
Haarlem. Het aantal bedrijven in deze bedrijfstak is in 2006 sinds 2000 met 12% gegroeid en het aantal
banen met 24%, terwijl het totaal aantal bedrijven en banen in Haarlem groeide met 2 respectievelijk 1%.
Daarmee heeft de zakelijke dienstverlening ver bovengemiddeld gepresteerd. Opvallend daarbij is ook dat
het aantal banen per bedrijf in de zakelijke dienstverlening met ruim 12% toenam, terwijl het voor alle
bedrijven gezamenlijk met 1% afnam. Er zijn dus niet alleen meer bedrijven in de zakelijke
dienstverlening gekomen, ze zijn ook gemiddeld groter geworden.

http://www.haarlem.nl/
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Wonen in Haarlem was en blijft heel aantrekkelijk, zo blijkt telkens weer uit rapportages en onderzoeken.
Haarlemmers blijven graag in hun stad wonen en niet-Haarlemmers willen er graag óók komen wonen.
Om aan de grote vraag te voldoen bouwen we tot en met 2010 5.000 woningen. Minstens zo belangrijk is
goed onderhoud van de stad; daarom wordt er nu volop gewerkt aan het inlopen van
onderhoudsachterstanden. Daarbij is er veel oog voor duurzaamheid, bijvoorbeeld door het aanleggen van
bergbezinkbassins in het rioolstelsel. Maar ook de aanleg van de Zuid-Tangentroute draagt bij aan het
duurzaam goed wonen in de stad. Sinds de inbedrijfname is het aantal reizigers alleen maar gestegen.

1.1.2 Realisatie prioriteiten Coalitieakkoord
De afspraken uit het Coalitieakkoord hebben wij in de begroting 2007, de eerste begroting van ons
college, vertaald in doelstellingen en prestaties. De vertaling hebben wij gedaan vanuit onze visie dat
Haarlem een stad is met historie, waar het nu en in de toekomst voor iedereen goed is om te wonen, te
werken en te recreëren. Om dit te bereiken richten wij onze blik naar buiten, naar de regio, naar de wijken
en naar de individuele bewoner en zoeken wij samenwerking. Wij zorgen voor wie dat nodig heeft en
pakken zaken aan die Haarlemmers aan het hart gaan. Daarbij richten wij ons op de volgende resultaten:
A) goed onderhouden straten, bruggen, kades, groen en sport- en onderwijsaccommodaties
B) een sluitend huishoudboekje dat investeringen in de stad ook in de toekomst mogelijk maakt
C) meer mensen aan het werk en minder in de bijstand
D) goede samenwerking tussen bestuur en stad die onder meer tot uiting komt door een gerichte

wijkaanpak.

Mede op advies van de Rekenkamercommissie hebben wij deze vier prioriteiten uit het coalitieakkoord
onder de loep genomen. Elk van de vier prioriteiten hebben we zo duidelijk mogelijk geformuleerd,
samengevat in enkele duidelijk en SMART geformuleerde doelen. SMART staat voor Specifiek,
Meetbaar, Acceptabel, Realiseerbaar en Tijdgebonden. Vervolgens zijn de doelen in termen van prestaties
vertaald en is aangegeven binnen welk begrotingsprogramma elk van de prioriteiten wordt gerealiseerd.

A. Onderhoud
Prioriteit: In 2010 is structureel voldoende geld (budget) in de begroting opgenomen om de
openbare ruimte inclusief voorzieningen voor sport, recreatie en onderwijs heel, schoon en veilig
bruikbaar te houden. Tevens maakt het college in deze bestuursperiode een start met het inlopen
van onderhoudsachterstanden, waarvan de resultaten zichtbaar zullen zijn in de stad.

Toelichting
Het coalitieakkoord heeft als inzet om de onderhoudsbudgetten voor de openbare ruimte op normniveau
te brengen en extra geld beschikbaar te stellen om achterstallig onderhoud in te lopen. De komende jaren
willen wij zichtbare resultaten bereiken, zodat mensen zien dat er wat gebeurt. Wij willen als eerste de
diverse budgetten voor onderhoud (zoals voor groen, straatmeubilair, speelplekken, wegen, bruggen en
lantaarnpalen) op normniveau brengen en daarna het achterstallig onderhoud aanpakken. De uitvoering
willen we zoveel mogelijk per wijk of buurt doen. Dat sluit goed aan bij onze ambitie om een impuls te
geven aan het wijkgericht werken.

Realisatie in 2007
In de begroting 2007 was de volgende stijging van het budget voor onderhoud opgenomen (voor het juiste
perspectief zijn ook de ramingen uit de meerjarenbegroting 2008 opgenomen):

Extra middelen voor onderhoud x€ 1 miljoen Raming
2007

Realisatie
2007

Raming
2008

Raming
2009

Raming
2010

Op normniveau brengen van onderhoudsbudgetten 0,00 1,70 5,0 8,00 11,0
Inhalen achterstallig onderhoud algemeen 0,70 1,06 (1) 1,4 2,10 2,8
Inhalen achterstallig onderhoud sport, recreatie en
onderwijs (2)

0,15 0,15 0,3 0,45 0,6

Totaal 0,85 2,91 6,7 10,55 14,4
(1) van dit bedrag is€0,67 miljoen structureel en€0,39 incidenteel.
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(2) inmiddels omgezet in kapitaallasten; omwille van vergelijkbaarheid met eerdere cijfers wel in deze tabel
opgenomen

In 2007 is de nota ‘Herijking normbudgetten’ verschenen (BIS 2007/180575) diede actualisering
beschrijft van normbudgetten en achterstallig onderhoud, met als vertrekpunt de berekening in het DHV-
rapport ‘Basiskwaliteit openbare ruimte’. Uit de nota blijkt dat het verschil tussen normbudget en 
beschikbaar budget in drie jaar tijd met€ 1,7 miljoen is verkleind en dat tevens het achterstallig 
onderhoud met€ 1,3 miljoen is gedaald. 

Het budget voor inhalen van achterstallig onderhoud is als volgt uitgegeven in 2007:€ 595.000 aan 
wegen, straten en pleinen,€75.000 aan bruggen,€ 150.000 aan straatmeubilair,€ 135.000 aan 
onderhoudsploeg en€100.000 aan openbare verlichting.

Op basis van het door de raad vastgestelde plan van aanpak extra onderhoudsbudget meten we de
realisatie van de voornemens op de volgende vier punten (voor het juiste perspectief zijn ook de ramingen
uit de meerjarenbegroting 2008 opgenomen):

Prioriteit onderhoud Totaal
areaal /

aantal

Raming
2007

Realisatie
2007

Raming
2008

Raming
2009

Raming
2010

Aantal hectares verbeterd areaal
verharding
grootschalig groen

574
373

9
6

7,7
2,5

10
6

12
6

14

Aantal verbeterde objecten:
bomen
speelvoorzieningen
bruggen en viaducten (3)

52.505
200
204

11.000
20-30
10-20

10.213
14

9

11.000
20-30
10-20

11.000
20-30
10-20

11.000
20-30
10-20

Kencijfer buurtverloedering (1) 4,6 5,2 5,2 4,9 4,6 4,4
Aantal meldingen over openbare ruimte 20.000 (2) 19.000 16.613 18.000 17.000 17.500

(1) Het kencijfer buurtverloedering is samengesteld uit de volgende onderdelen: bekladding muren en gebouwen,
rommel op straat, hondenpoep, vernieling van telefooncellen en bushokjes. Het cijfer kent een schaal van 0 tot 10,
hoe lager des te minder verloedering.
(2) Aantal meldingen in 2006
(3) Er zijn eind 2007 9 bruggen opgeleverd en 10 in uitvoering

De uitvoering van deze prioriteit is met name onderdeel van programma 10: Kwaliteit fysieke
leefomgeving en programma 4: Maatschappelijke Ontwikkeling. In de paragraaf Onderhoud
kapitaalgoederen in dit jaarverslag gaan we nader in op de verschillende soorten kapitaalgoederen, zoals
wegen en gebouwen.

B. Financiële positie
Prioriteit: Het college brengt de financiële positie van de stad in de periode 2006-2010 op orde.
Dat betekent elk jaar de presentatie van een sluitende begroting met een zo gering mogelijke
stijging van de (woon)lasten voor de burger. Over de OZB hebben de coalitiepartijen afgesproken
dat deze met 3% per jaar mag stijgen, exclusief de aanpassing voor inflatie. Tevens brengt en
houdt het college de algemene reserve op voldoende niveau, zodanig  dat risico’s met financiële 
gevolgen daarmee (in elk geval voor de korte termijn) kunnen worden opgevangen. Dit vergt een
goede inventarisatie van risico’s en een beleid gericht op beheersing van die risico’s. 

Toelichting
Een sluitende begroting en een robuuste reservepositie vormen belangrijke prioriteiten voor de komende
vier jaar. Gekoppeld aan de noodzaak om in onze stad het achterstallig onderhoud gericht aan te pakken,
vragen deze prioriteiten een ingrijpende financiële inspanning. Daartoe is een pakket aan bezuinigingen
vastgesteld voor de komende jaren. Alleen door het realiseren daarvan kunnen we voor de komende jaren
een sluitende begroting realiseren en daarmee de financiële positie op orde brengen.
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Realisatie 2007
Op basis van de vastgestelde meetpunten is de uitkomst over 2007 als volgt (voor het juiste perspectief
zijn ook de ramingen uit de meerjarenbegroting 2008 opgenomen):

Prioriteit Financiële positie Nulmeting
(2006)

Raming
2007

Realisatie
2007

Raming
2008

Raming
2009

Raming
2010

Omvang resultaat begroting in
miljoenen

1,3 v 0 3,0 v 2,4 v 0,3 v 0,1 v

Omvang algemene reserve in miljoenen 6,7 v 9,7 v 19,7 v 18,9 v 20,7 v 20,6 v
Omvang vaste schuld in miljoenen 332 340 332 332 336 326
Oordeel provincie over financiële positie matig matig kwetsbaar redelijk redelijk voldoende
Percentage stijging woonlasten huurder 2,6% (1)
Idem, eigenaar / bewoner

1,5% 3,5%
3,4% (2)

3,0% 3,5% 3,0%

(1) Dit is de stijging van de afvalstoffenheffing (huurders betalen geen OZB en geen rioolrecht)
(2) Dit is de stijging van de OZB voor een gemiddelde woning, de afvalstoffenheffing en het rioolrecht

Het resultaat 2007 komt uit op€3,0 miljoen voordelig en dat is een stuk gunstiger dan de voorspelde
uitkomst van€0,5 miljoen nadelig in de tweede bestuursrapportage over het afgelopen jaar. Een
toelichting op dit resultaat staat in paragraaf 1.2 van dit jaarverslag.

De algemene reserve is met per saldo met€10 miljoen toegenomen en dat is gelijk aan het bedrag dat aan
de algemene reserve is toegevoegd na het opheffen van het parkeerfonds en met als oormerk de realisatie
van een parkeergarage aan de Nieuwe Gracht. Hoofdstuk 3.2 bevat een toelichting hierop.

De provincie heeft in haar jaarlijks oordeel over de financiële positie van de gemeente aangegeven dat
deze positie kwetsbaar is. Zij baseert dit op de omvang van de reserves in relatie tot de risico’s van de 
gemeente en op de bezuinigingen die de gemeente nog moet realiseren om de begroting gezond te maken.

De uitvoering van deze prioriteit is onderdeel van programma 11: Financiën en algemene
dekkingsmiddelen.

C. Sociaal beleid
Prioriteit: Het college houdt in de periode 2006-2010 het sociale beleid van de stad op
gelijkwaardig hoog niveau als de afgelopen jaren. Op de omvang van de middelen voor
bijzondere en gewone bijstand zal het college niet korten. De uitstroom uit de bijstand zullen we
actief bevorderen met intelligente maatregelen om langdurig werklozen aan werk te helpen.

Toelichting
In deze bestuursperiode zetten we stevig in op het begeleiden van mensen naar werk, vanuit de
overtuiging dat het hebben van werk een van de beste manieren is om in de Haarlemse samenleving te
participeren. Langzaam trekt de werkgelegenheid in Haarlem aan, maar de vraag naar laaggeschoolde
arbeid wordt in de regio steeds kleiner, waardoor de afstemming tussen vraag en aanbod moeilijk blijft.
Ons doel is om door diverse maatregelen (actieve werkgeversbenadering, inschakelen van
uitkeringsgerechtigden bij het investeren in onderhoud, vaste casemanagers, maatwerktrajecten, etc.) het
aantal cliënten eind 2009 met 900 terug te brengen ten opzichte van 2005. Het recht op bijstand koppelen
we nadrukkelijk aan de plicht om waar mogelijk mee te werken aan reïntegratie naar werk. Een stevige
maar humane poortwachtersfunctie hoort hier onlosmakelijk bij.

Realisatie 2007
Op basis van de vastgestelde meetpunten is de uitkomst over 2007 als volgt (voor het juiste perspectief
zijn ook de ramingen uit de meerjarenbegroting 2008 opgenomen):

Prioriteit Sociaal Beleid Nulmeting
(2006)

Raming
2007

Realisatie
2007

Ramin
g

2008

Ramin
g

2009

Ramin
g

2010
Omvang reguliere bijstand in miljoenen 1) 42,3 40,7 38,2 39,5 38,8 38,9
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Prioriteit Sociaal Beleid Nulmeting
(2006)

Raming
2007

Realisatie
2007

Ramin
g

2008

Ramin
g

2009

Ramin
g

2010
Aantal cliënten reguliere bijstand 2) 2.904 2.900 2.613 2.750 2.650 2.600
Jaarlijkse uitstroom van cliënten 3) 1.533 1.350 1.287 1.250 1.100 1.050
Omvang bijzondere bijstand en minimabeleid
in miljoenen 4)

3,1 2,8 2,9 2,7 2,7 2,7

Aantal aanvragen individuele bijzondere
bijstand

2.668 2.528 2.400 2.935 2.935 2.935

Gemiddeld bedrag individuele bijzondere
bijstand per toegekende aanvraag

630 618 630 630 630

1) Dit bedrag daalt als gevolg van de afname van het aantal cliënten en stijgt als gevolg van inflatieaanpassing.
2) Cliënten jonger dan 65 jaar met een uitkering WWB, ramingen per 31 december van ieder jaar.
3) Dit is de bruto uitstroom, dus zonder rekening te houden met nieuwe instroom. Het is een maat voor de
effectiviteit van de uitstroommatregelen. Het aantal daalt als gevolg van de algemene daling van het aantal cliënten.
4) In 2006 zijn eenmalige uitgaven gedaan ten laste van de reserve voor bijstandsuitgaven. Het budget omvat de
individuele bijzondere bijstand, pensionkosten, armoedebeleid en verschillende kleinere regelingen.

De uitvoering van deze prioriteit is onderdeel van programma 7: Werk en inkomen.

D. Wijkgericht werken
Prioriteit: Het college voert in de periode 2006-2010 een meer per wijk toegesneden methode van
werken door in de organisatie. Deze is vooral gericht op uitvoering (en minder op beleid) en het
concreet aanpakken van problemen, in samenwerking met bewoners en met partners in de stad.

Toelichting
Veel van onze ambities voor de komende periode zijn samen te bundelen in een krachtige wijkaanpak. De
schaal van de wijk biedt een uitstekend vertrekpunt om samen met bewoners en organisaties de
problemen van de stad aan te pakken. Voor de fysieke ontwikkelingsprogramma’s en de aanpak van het
onderhoud is dit reeds vaak het geval. De sociale pijler zal hier sterker op worden aangesloten, zoals
bijvoorbeeld het integraal jeugdbeleid of het koppelen van wonen, zorg en welzijn voor ouderen. In de
wijken ligt de potentie om samen met buurtbewoners en uitvoerende organisaties tot concrete uitvoering
te komen, waarbij fysieke investeringen hand in hand gaan met het versterken van de sociale structuur.
Een aanpak op wijkniveau zal er ook voor zorgen dat we bewoners beter dan nu kunnen betrekken bij het
bestuur van de stad. Daarmee vergroten we de herkenbaarheid van het beleid en daarmee het draagvlak
voor de te nemen maatregelen.

Realisatie 2007
Op basis van de vastgestelde meetpunten is de uitkomst over 2007 als volgt (voor het juiste perspectief
zijn ook de ramingen uit de meerjarenbegroting 2008 opgenomen):

Prioriteit Wijkgericht werken Nulmeting
2007

Realisatie
2007

Raming
2008

Raming
2009

Raming
2010

Percentage inwoners dat het (helemaal) eens is
met de stelling dat de gemeente aandacht heeft
voor het verbeteren van de leefbaarheid en
veiligheid in de buurt

58% 58% 60% 63% 65%

Percentage inwoners dat het (helemaal) eens is
met de stelling dat de gemeente de buurt betrekt
bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in
de buurt

43% 43% 47% 51% 55%

Percentage inwoners dat het (helemaal) eens is
met de stelling dat de gemeente reageert op
meldingen en klachten over onveiligheid en
overlast in de buurt

42% 42% 46% 55% 54%

Percentage inwoners dat het (helemaal) eens is
met de stelling dat de gemeente doet wat ze zegt

34% 34% 37% 41% 45%
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Prioriteit Wijkgericht werken Nulmeting
2007

Realisatie
2007

Raming
2008

Raming
2009

Raming
2010

bij het verbeteren van de leefbaarheid en
veiligheid in de buurt
Rapportcijfer Haarlemmers over hun
woonomgeving (gewogen gemiddelde)

7,1 7,1 7,1 7,2 7,2

Bron: Leefbaarheids- en veiligheidsmonitor 2007.

De eerste vier vragen zijn in 2007 voor het eerst in de Leefbaarheids- en veiligheidsmonitor gesteld.
Daarom is het gerealiseerde percentage gelijk aan de nulmeting. Het rapportcijfer dat Haarlemmers geven
voor hun woonomgeving is sindsdien onveranderd een 7,1. Het doel is om met de maatregelen op het
gebied van wijkgericht werken en het verbeteren van het onderhoud en toezicht in de stad dit cijfer te
verhogen.

In 2007 zijn als pilot tussen de gemeente en vijf wijken (één per stadsdeel) wijkcontracten afgesloten.
Daarin staan concrete en niet-vrijblijvende afspraken opgenomen voor een periode van twee jaar. De
afspraken gaan bijvoorbeeld over het beheer van de openbare ruimte, tegengaan van overlast door
groepen bewoners, voorzieningen voor jongeren en participatie door bewoners. De vijf pilotwijken zijn
Vijfhoek en Heiligelanden, Delftwijk, Amsterdamse buurten, Leidsebuurt en Boerhaavewijk.

Het gaat bij deze prioriteit vooral om een verandering in de manier van denken en werken in de
organisatie, die met name door de reorganisatie van het ambtelijk apparaat en de bijbehorende
cultuurverandering gestalte krijgt. Daarom is de uitvoering van deze prioriteit onderdeel van vrijwel alle
programma’s.

1.1.3 Belangrijkste resultaten in 2007
In dit jaarverslag legt het college in de eerste plaats verantwoording af door de voortgang te vermelden
van de vier prioriteiten (onderhoud, financiën, sociaal beleid en wijkgericht werken) uit het
coalitieakkoord. Er is evenwel meer gedaan dan alleen het uitvoeren van deze prioriteiten. Daarom geven
we onderstaand een beeld van de belangrijkste andere ontwikkelingen en resultaten in 2007, waarbij we
zoveel mogelijk de verbanden tussen die ontwikkelingen aangeven. Dit gebeurt met de volgende drie
invalshoeken: economie; leven en wonen; en zorg en dienstverlening.

Economie
In 2007 is het goed gegaan met de economie in Haarlem. Het aantal bedrijven in Haarlem is toegenomen,
bijvoorbeeld doordat het voor bedrijven aantrekkelijker is geworden om zich in de Waarderpolder te
vestigen. Opvallend is het grote aantal startende ondernemers in 2007 in Haarlem. Hieruit blijkt dat het
niet alleen prettig is om in Haarlem te wonen, maar ook om er een bedrijf te runnen. De toename van het
aantal (startende) bedrijven heeft geleid tot een toename van de werkgelegenheid en een afname van het
aantal uitkeringsgerechtigden. Deze ontwikkeling is gunstig voor de mensen die het betreft; zij worden
immers economisch zelfstandig(er) en gaan er doorgaans in koopkracht op vooruit. Het zorgt ook voor
een vliegwieleffect in de vorm van meer bestedingen en daardoor weer meer werkgelegenheid. Opvallend
aan de economische groei is dat dit gebeurde ondanks een afname van het aantal bezoekers uit de regio
aan de stad. Oorzaak van het verminderde aantal bezoekers is vermoedelijk mede gelegen in de
verminderde bereikbaarheid van de binnenstad vanwege diverse onderhoudswerkzaamheden aan de weg
en de negatieve publiciteit in de regionale media die dit heeft versterkt. Het is een van de redenen om
meer werk te maken van het promoten van Haarlem door middel van citymarketing.

Leven en wonen
Uit diverse onderzoeken en artikelen blijkt dat mensen graag in Haarlem willen komen wonen. Dat is
positief, maar de keerzijde daarvan is de grote druk op de woningmarkt met hoge huizenprijzen tot
gevolg. Met name voor starters op de woningmarkt is dat al jaren een probleem, waaraan we in 2007
weinig hebben kunnen verbeteren. Voor het realiseren van woningen is samenwerking met de bouwende
partijen in de stad essentieel; de gemeente bouwt immers niet zelf. De drie woningcorporaties in Haarlem
hebben in 2007 een concreet aanbod voor afspraken over hun aandeel in zowel de woningbouw als de
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verbetering van de woonomgeving gedaan. Mede vanwege de druk op de woningmarkt en de
prijsopdrijvende werking daarvan, is het voor Haarlem belangrijk om samen met de partners te zorgen
voor voldoende sociale woningbouw.

De aantrekkelijkheid van Haarlem hangt niet alleen samen met haar gunstige ligging ten opzichte van de
zee, Schiphol en Amsterdam, maar ook met het grote aanbod van winkels, restaurants, cultuur en sport.
Met de cultuurinstellingen is het in 2007 heel goed gegaan; het aantal bezoekers is duidelijk toegenomen.
Een belangrijk pluspunt voor het prettig wonen in Haarlem is ook de toegenomen veiligheid in de stad.
Zowel het aantal misdrijven als het onveiligheidsgevoel van de inwoners is het afgelopen jaar afgenomen.
De verbeterde verkeerssituatie rond scholen en de intensivering van het onderhoud in de openbare ruimte
hebben daar aan bijgedragen. Bij dit laatste zijn bijvoorbeeld heel bewust onveilige en ongure plekken
verbeterd door snoeien van bosschages en vernieuwen van openbare verlichting. De start in 2007 met de
wijkcontracten is eveneens een middel om samen met de bewoners afspraken te maken over onderhoud
en leefbaarheid.

Wij verwachten dat het goede leef- en woonklimaat verder zal verbeteren door het aanpakken van
achterstallig onderhoud, waarover wordt gerapporteerd bij de verantwoording over de prioriteiten uit het
coaliteakkoord. Een andere bijdrage daaraan in 2007 was bijvoorbeeld het onderwijshuisvestingsplan,
waarin voor de komende jaren is aangegeven waar in de stad welke behoefte aan schoolgebouwen is,
gebaseerd op de ontwikkeling van de bevolkingssamenstelling. Een ander element was het verbeteren
van fietsroutes in de stad, waardoor het gebruik van de fiets voor korte afstanden toeneemt. Ondanks het
plaatsen van meer fietsenrekken in de binnenstad is door het grotere gebruik van de fiets de behoefte aan
stallingsruimte verder toegenomen.

Zorg en dienstverlening
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is bedoeld om mensen zoveel mogelijk, zo lang
mogelijk en zo zelfstandig mogelijk te laten deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Anders gezegd
biedt de wet de ondersteuning die nodig is om zelfstandig te kunnen leven, wonen en werken. Daarmee
heeft de wet raakvlakken met veel elementen van het gemeentelijk beleid, zoals huisvesting, bijstand en
scholing. De instrumenten die de wet geeft komen veelal in de plaats van bestaande voorzieningen en
worden de komende jaren stapsgewijs ingevoerd. De invoering van huishoudelijke hulp (het eerste deel
van de wet) heeft in 2007 heel veel aandacht gehad: van de politiek, van de media en niet in de laatste
plaats van de medewerkers van de gemeente en de zorgverleners. Dat heeft er toe geleid dat de invoering
in Haarlem tot nu toe is gebeurd zonder dat de mensen die afhankelijk zijn van de ondersteuning daar
grote nadelen van hebben ondervonden. Wel zijn er veranderingen voor mensen opgetreden, maar dat was
ook de bedoeling van de wet zoals de regering die heeft vastgesteld. Met sommige veranderingen zijn we
in Haarlem niet allemaal even gelukkig en voor sommige mensen (zowel zorgverleners als
zorgontvangers) heeft de invoering wel degelijk nadelige gevolgen. Daar proberen we zo goed mogelijk
oplossingen voor te vinden.

De gemeente wil de dienstverlening aan haar klanten (burgers, bedrijven en instellingen) optimaal
afstemmen op hun wensen. Daarom is in 2007 het digitaal loket op www.haarlem.nl aanzienlijk verbeterd
en uitgebreid met meer producten. Dit heeft mede geleid tot een toename van het rapportcijfer van onze
klanten voor de dienstverlening van een 7,2 in 2006 naar een 7,6 in 2007. Dit cijfer is eentiende hoger dan
in vergelijkbare gemeenten. Dat we het met onze dienstverlening en informatievoorziening goed doen
blijkt ook uit een vergelijking van gemeentelijke websites: de site van Haarlem is van plaats 194 gestegen
naar plek 40. Een element dat daar een belangrijke rol in speelt is de informatie achter de in 2007
toegevoegde knop Mijn Wijk. Daar kunnen inwoners van een wijk direct zien wat er speelt in hun wijk en
welke afspraken er tussen gemeente en wijk zijn gemaakt in het zogenoemde wijkcontract. Aan deze
informatie op wijkniveau is duidelijk grote behoefte blijkens het grote aantal bezoekers van de website en
de hoge opkomst bij de ondertekening van de wijkcontracten. Er is hierdoor sprake van een grotere
betrokkenheid en deelname van bewoners aan allerlei activiteiten in hun wijk, van inspraakavonden tot
buurtfeesten.

http://www.haarlem.nl/
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Voor een goede dienstverlening aan de stad is een goede organisatie nodig. De maatschappelijke
veranderingen, zoals mondiger burgers, internet en individualisering, vereisen een organisatie die daarop
aansluit. Daarom zijn in 2007 de voorbereidingen getroffen voor een nieuwe organisatie (per 1-1-2008),
met een inrichting die meer aansluit bij de logica van de burger. Dat heeft veel tijd en energie gekost van
veel medewerkers.
Vanwege deze organisatieverandering én vanwege de financiële situatie van de gemeente, zijn ook in
2007 vacatures slechts in uitzonderingsgevallen extern vervuld. Deze twee elementen hebben er toe
geleid dat niet alle voorgenomen zaken (op tijd) zijn uitgevoerd. In de paragraaf over bedrijfsvoering
wordt hier nader op ingegaan.

1.1.4 Realisatie nieuw beleid 2007
In het Coalitieakkoord is voor 2007–2010 jaarlijks een bedrag van€ 0,5 miljoen uitgetrokken voor 
nieuw beleid. Bij de invulling van dit bedrag wordt uitgegaan van de in het Coalitieakkoord benoemde
speerpunten.
Vanaf 2007 wordt structureel€ 250.000 aangewend voor de versterkte wijkaanpak.
Bij de behandeling van de begroting 2007 is door de raad besloten (motie 81) om de andere€ 250.000 
voor nieuw beleid in 2007 structureel aan te wenden voor:

- herriestoppers;
- SAMS;
- jongeren tellen mee;
- drugsbeleid;
- opruimen troep.

In de volgende tabel vatten we samen wat in 2007 beschikbaar was, wat daarvan is uitgegeven en wat er
is gerealiseerd. In de desbetreffende programma’s/domeinen (zie de verwijzing in de laatste kolom) 
komen wij hier inhoudelijk terug.

Onderwerp Budget
2007

Uitgaven
2007

Realisatie activiteiten/beleidsdoelen Zie
programma/
domein

Wijkgericht werken 250.000 83.000 De toegankelijkheid van het stadsbestuur, de
betrokkenheid van burgers en instellingen bij de stad
en het beter samenwerken is met name ingevuld
door invoering van het wijkgericht werken. In 2007
is dit uitgerold in vijf pilotwijken: Amsterdamse
buurten, Boerhaavewijk, Delftwijk/Waterbuurt,
Leidsebuurt en Centrum (Vijfhoek/Raak/doelen en
Heiliglanden/de Kamp). Voorbeelden van projecten
zijn: een extra schoonmaakbeurt in de wijk, aanpak
van hondenpoep, meer groen in de straten, aanpak
van plekken met overlast en zwerfvuil en meer
activiteiten voor jongeren of voor bewoners om
elkaar te ontmoeten of beter te leren kennen. De
wijkcontracten zijn in oktober 2007 ondertekend en
gelden voor twee jaar. De onderwerpen van de
projecten zijn ingebracht door de wijkbewoners zelf.
De basis hiervoor vormden de resultaten uit de
wijkenquêtes. In totaal hebben 3.500 bewoners de
enquête ingevuld. Zeker 1.500 bewoners hebben
aangegeven actief te willen deelnemen in de
projecten in hun wijken en ruim 1.000 bewoners
waren aanwezig bij de vijf wijkavonden.
De uitgaven hebben vooral betrekking op proces- en
communicatiekosten. Ook zijn er financiële
verplichtingen aangegaan voor een aantal te
realiseren parkeerplaatsen en nieuwe ontwerpen
voor tuinen en pleinen. Het resterend bedrag wordt

10.04 (prod. 01)
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meegenomen naar 2008.
Herriestoppers 80.000 Het aantal meldingen (aan politie) op de aangewezen

overlastlocaties is 15 - 30 % afgenomen. Daar waar
sprake was van (incidentele) overlast is actief
ingegrepen door uitbreiding van toezicht.
(Is ook meegenomen in de OPH-afspraken)

N.B. In 2007 heeft de realisatie geheel bij SB
gelegen (programma 8). Als VVH geen middelen
heeft uitgegeven aan planvoering wordt dit expliciet
opgenomen in de tekst (wordt gecheckt).
Doorwerking 2008 e.v.? (moet 12.000 over van VVH
naar WZ - dan in berap 2008-1)

02.01 (prod. 01)
(planvorming)
(€12.000)
08.02 (prod. 01)
(uitv. Parkeer-
beleid) (€68.000)
zie opm. cursief

SAMS 10.000 10.000 Bij motie heeft de Raad besloten om de
voorgenomen bezuiniging op de secretariele
ondersteuning van SAMS niet te effectueren en dit
via een budget van€ 10.000 ongedaan te maken.

04.05 (prod. 01)

Jongeren tellen mee 30.000 ?? 04.02 (prod. 03)
Drugsbeleid 50.000 13.000 De extra gelden zijn deels beschikbaar gesteld t.b.v.

een extra inzet van de Brijder Verslavingszorg.
Voorts zijn er extra activiteiten geweest rond
jongerencentrum Flinty’s en worden er twee
filmprojecten ontwikkeld. Na afronding van de pilot
(in 2008) moet dit deel gaan uitmaken van het
reguliere veiligheidsbeleid van de scholen (VIOS).
Het niet uitgegeven budget wordt overgeheveld naar
2008.

N.B. In 2007 heeft realisatie geheel bij VVH gelegen
(domein 02.01). Middelen zijn niet overgedragen
(zie ook herrieschoppers).
Doorwerking 2008 e.v.? (moet 50.000 over van SZ
naar VVH- dan in berap 2008-1)

03.01 (prod. 01)

Opruimen troep 80.000 ?? 10.10 (prod. 03)

Totaal 500.000

Conclusie: In het kader van het nieuw beleid zijn in 2007 diverse ontwikkelingen in gang gezet.
Vanzelfsprekend zullen deze in 2008 de noodzakelijke inzet blijven vragen.

1.1.5 Aanbevelingen Rekenkamercommissie Jaarverslag 2006 (inclusief amendement
n.a.v. rekening 2006)

In onderstaande tabel wordt aangegeven wat de stand van zaken is ten aanzien van eerdere opmerkingen
en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie (RKC).

Oorsprong Opmerking RKC Toelichting

RKC 2006 De vormgeving van relaties met gesubsidieerde
instellingen opnieuw vormgeven i.v.m.
financiële risico's en de doelmatigheid
uitvoering overheidstaken.

Op 5 juli 2007 is over dit onderwerp een
werkconferentie georganiseerd. Zoals opgenomen in
de begroting 2008 worden in 2008 twee 213 a
onderzoeken opgestart. Een naar de overhead en een
naar deelnemingen. Bij dat laatste onderzoek wordt
ook de accountant E&Y betrokken.

RKC 2006 Explicieter doelen formuleren voor
personeelsbeleid en koppelen aan activiteiten.

Op P&O-gebied zijn alle personeelsfunctionarissen
in 2007 in beslag genomen door het ingrijpende en
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Oorsprong Opmerking RKC Toelichting
RKC 2006 Ziekteverzuim omlaag brengen. arbeidsintensieve proces van de plaatsing van het

personeel in de nieuwe structuur en het begeleiden
van de verzelfstandigingsoperaties.
In 2008 wordt de verdere vormgeving van het
personeelsbeleid weer opgepakt. De individuele
leidinggevenden hebben natuurlijk wel aandacht
geschonken aan het ziekteverzuim, maar een roerige
en voor veel personeelsleden onzekere tijd als 2007
leende zich niet voor gerichte acties op dit punt.
Voor meer informatie over ziekteverzuim verwijzen
wij naar de paragraaf bedrijfsvoering.

RKC 2006 Beleidsdoelen zo formuleren dat ze ook te
evalueren zijn, gebruik maken van indicatoren
en deze indicatoren ook gebruiken in de
jaarrekening.

Hieraan wordt aangewerkt in het kader van het
project informatiewaarde begroting. De RKC is
hierover in juni 2007 geïnformeerd. De eerste
resultaten van dit project zijn zichtbaar in de
begroting 2008.
Hoewel de begroting 2007 nog niet in dit project
was betrokken, is in de jaarrekening 2007 al wel
zoveel mogelijk geanticipeerd op de ingezette
verbeteringen.

RKC 2006 De commissie beveelt aan om
 een nota risicoanalyse te maken met een

overzicht van allerlei verschillende soorten
risico’s

 voortaan bij alle risico’s de 
beheersmaatregelen te vermelden

 risico’s zo te rapporteren dat er snel en 
efficiënt inzicht kan worden verkregen in
de gewenste omvang van de algemene
reserve.

Wordt aan gewerkt; het project is begin 2008
gestart. In de kadernota 2008 zullen de eerste
resultaten worden gepresenteerd.

RKC 2006 Voorstel aan de raad voor één of twee
doelmatigheidsonderzoeken in het kader van de
verordening artikel 213 a.

In de begroting 2008 worden twee artikel 213a
onderzoeken genoemd in 2008 zullen worden
uitgevoerd (zie reactie op de eerste aanbeveling).

RKC 2006 Toezegging aan RKC onderbouwen met een
tijdpad, hoe met aanbeveling wordt omgegaan
en wanneer aan raad (en RKC wordt
gerapporteerd).

Is in 2007 gebeurd.

RKC 2005 en
2006

Een tussenrapportage in zake OVT-kosten bij
(grote) ontwikkelprojecten.

Rapportage zal voor de zomer 2008 aan de raad
worden aangeboden.

RKC 2005 Versterken juridische kennis t.a.v. het
aanbestedingsproces.

Wordt door contralisatie van de juridische functie
gerealiseerd in kader van de reorganisatie.

RKC 2006 Herformulering college prioriteiten ook al
meenemen in de jaarrekening 2007.

Is verwerkt in de jaarrekening 2007.

RKC De RKC constateert dat in het begin van
hoofdstuk 2 jaarverslag een opsomming van
begrotingscriteria is opgenomen en beveelt aan
deze, om misverstanden te voorkomen, naar een
bijlage te verplaatsen.

Akkoord, zie de bijlage bij dit verslag.



____________________________________________________________________________________________

Jaarverslag 2007 Haarlem 25

1.1.6 Aanbevelingen accountant Jaarrekening 2006 (tussentijdse controle 2006)
De accountant rapporteert twee maal per jaar te weten de controle op de jaarrekening en de tussentijdse
controle. In 2007 heeft de focus van de accountant met name gelegen op het gebied van:

1. Organisatieontwikkelingen en aanpassing kaders, procedures en interne controle mede als gevolg van
gewijzigde werkprocedures.

2. Versterken rechtmatigheidsbeheer en daarmee de kwaliteit van de bedrijfsvoering en publieke
dienstverlening.

3. Verbeteren planning en control zoals uitgewerkt door de gemeente in de nota Visie op planning en
control.

De accountant constateert dat sprake is van vele positieve ontwikkelingen en diverse verbeteracties zijn
gerealiseerd dan wel in gang zijn gezet. De accountant benadrukt dat voor de realisatie van de doelen van
de reorganisatie een nieuwe structuur slechts het begin is. Er zal blijvend fors geïnvesteerd moeten
worden in een cultuurtraject. De in 2007 tot stand gekomen Visie op planning en control (zie ook de
paragraaf bedrijfsvoering in deel 3 van dit jaarverslag) sluit naar de mening van de accountant naadloos
aan op het proces van organisatieverandering binnen de gemeente. Het bouwen van de organisatie en
planning en control gaan hand in hand. De voorgenomen verbetermaatregelen 2007 liggen op schema.
Als verbeter- of ontwikkelpunten worden onder meer genoemd; opstellen handboek planning en control,
vaststellen opdrachtgever en opdrachtnemerschap (als basis voor uitwerking van
dienstverleningsovereenkomsten) overdrachtsprotocollen bij verzelfstandigingen en het niveau van
overhead gerelateerd aan de omvang van de formatie na de bezuinigingen en verzelfstandigingen. Deze
en andere punten zijn onderhanden of worden volgens planning opgepakt.
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1.2 Uitkomst jaarrekening op hoofdlijnen

De uitkomsten uitgesplitst naar programma (inclusief toevoegingen en onttrekkeingen aan reserrves) zien
er per saldo als volgt uit:

Het jaar 2007 is zowel beleidsmatig, organisatorisch als financieel een roerig jaar geweest. De
voorbereiding van de verzelfstandigingen, de verdere invoering van de WMO, de voortgezette
vacaturestop en de reorganisatie hebben hun financiële sporen nagelaten.

De uitkomst van de jaarrekening 2007 laat een positief resultaat zien van€ 3,0 miljoen. Daarnaast is in 
2007 ook de positie van de algemene reserve met€ 13 miljoen toegenomen. 
Het voordelig resultaat van€ 3 miljoen wijkt af van de bijgestelde begroting 2007 (die is vastgesteld bij 
de bestuursrapportage 2007-2). Die kwam nog uit op een verwacht nadeel van€ 0,5 miljoen. 
In deze paragraaf wordt een verklaring gegeven voor het financiële verschil ten opzichte van de
(bijgestelde) begroting 2007. In deel 2 van het jaarverslag wordt het financiële resultaat verder uitgewerkt
per programma en de daaronder vallende domeinen.

De belangrijkste financiële afwijkingen
Het volgende overzicht laat de belangrijkste financiële afwijkingen zien van de rekening 2007 ten
opzichte van de bijgestelde begroting 2007 (het betreft primair financiële afwijkingen >€ 250.000). De 
onderwerpen worden daarna toegelicht.

Programma verschil
n=nadelig rekening -/-
v=voordelig begroting
Saldi programma's na bestemming

1. Bestuur en beleid 9.288 n 8.940 n 348- v

2. Veilige samenleving 12.253 n 12.645 n 392 n

3. Zorgzame samenleving 28.546 n 28.106 n 440- v

4. Maatschappelijke ontwikkeling 43.583 n 43.445 n 138- v

5. Wonen 1.520 n 1.204 n 316- v

6. Economie, toerisme en cultuur 21.242 n 22.543 n 1.301 n

7. Werk en inkomen 9.047 n 6.683 n 2.364- v

8. Bereikbaarheid en mobiliteit 12.650- v 13.527- v 877- v

9. Ruimte voor stedelijke ontwikkeling 2.500 n 2.813 n 313 n

10. Duurzaam beheer en onderhoud van de stad 35.622 n 35.337 n 285- v

11. Organisatie en financiën 150.425- v 151.199- v 774- v

526 n 3.010- v 3.536- v

saldo begroting
na wijziging

saldo rekening
bedragen x€ 1.000
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bedragen x€ 1.000

n=nadelig
v=voordelig
Saldo begroting na wijziging (inclusief mutaties reserves) 526 n

Budgettaire tegenvallers
a Hogere lasten Brandweer 477 n

b Toevoeging voorziening zwembaden 300 n

c Toevoeging voorziening sponsorinkomsten Schouwburg 500 n

d Toevoeging voorziening Patronaat 300 n

e Toevoeging voorziening asbestverwijdering Frans Halsmuseum 650 n

f Toevoeging voorziening wachtgeld en boventalligen 1.802 n

4.029 n

Budgettaire meevallers
g Lager beroep op WVG-verstrekkingen -231 v

h Afwikkeling Nova-claim -268 v

i WWB arbeidsmarktbeleid -285 v

j WWB bijstandsverlening, armoedebeleid en schuldhulpverlening -2.079 v

k Hogere opbrengst parkeren -903 v

l Lagere personeelslasten a.g.v. vacatures -1.196 v

m Algemene uitkering -1.691 v

n Hogere opbrengsten OZB -257 v

o Geen beroep op raming onvoorzien -162 v

p Voordelige uitkomsten uit diverse domeinen -493 v

v -7.565 v

Saldo van de rekening 2007 (inclusief mutaties in reserves) -3.010 v

Budgettaire tegenvallers in 2007

a. Hogere lasten Brandweer (domein 2.3)
De overschrijding bij de Brandweer kent een aantal oorzaken. De Brandweer is de enige
sector waarbij de CAO stijging over juni tot en met december niet uit de vacatures kon
worden gecompenseerd. De overschrijding op de personeelskosten bedraagt€169.000.
Daarnaast is een aantal debiteuren is afgeboekt€ 112.000. Hiervoor was geen voorziening 
getroffen. Ook ging het aantal uren dat een brandweerman kan worden ingeroosterd in 2007
omlaag, dit had te maken met het zogenaamde arbeidstijdenbesluit, waarvoor centraal met de
vakorganisaties afspraken zijn gemaakt. Dit betekende dat er meer brandweermensen in
dienst genomen moesten worden en versneld moesten worden opgeleid en in een uniform
gestoken. De reeds bij bestuursrapportage 2007-1 beschikbaar gestelde aanvullende middelen
bleken hiervoor niet toereikend. Overschrijding€ 194.000.

b. Toevoeging aan voorziening zwembaden (domein 4.6)
De exploitatie van de zwembaden staat onder druk. Er wordt een identiek nadeel uit de
exploitatie over 2008 verwacht, dat vergelijkbaar is met het nadeel over 2007. Dit nadeel is
voornamelijk het gevolg van reeds jaren hogere energielasten. Hiervoor is een voorziening
getroffen van€ 300.000. Op dit moment loopt een onderzoek naar deze energielasten om te 
zien of deze structureel zijn en of deze zijn terug te dringen.
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c. Toevoeging aan voorziening sponsorinkomsten Schouwburg (domein 6.4)
De Schouwburg is bijna gereed (opening mei 2008). Daarom is recent de stand van zaken rondom de
sponsoropbrengsten in kaart gebracht. Uit dit onderzoek blijkt dat de oorspronkelijk geraamde
sponsorinkomsten veel te optimistisch zijn ingeschat. Sponsors lopen niet warm voor een bijdrage in
de bouwkosten terwijl de bouw reeds is opgedragen en gestart. Dit was deels reeds eerder onderkend
en was binnen het projectenfonds op voorhand een bedrag van€ 700.000 hiervoor gelabeld. Besloten 
is om hier€ 500.000 aantoe te voegen. Recent is wel een succesvolle sponsorbijeenkomst met
particulieren geweest waar toezeggingen zijn gedaan voor bijdragen over een periode van 5 jaar van
bijna€ 400.000. Dit geld echter betreft sponsoring van de programmering en niet voor “stenen”.

d. Toevoeging aan voorziening Patronaat (domein 6.4)
De jaarrekening 2007 van het Patronaat laat een nadelig saldo zien van€ 300.000. Dit bedrag is als 
voorziening opgenomen. De€ 300.000 bestaat voor 1/3 uit frictiekosten en voor 2/3 uit een 
exploitatietekort. Met de verhoging van de exploitatiesubsidie vanaf 2008 ad€ 200.000 is het 
uitgangspunt dat het Patronaat daarmee een sluitende meerjaren exploitatie realiseert.

e. Toevoeging aan voorziening asbestverwijdering Frans Halsmuseum (domein 6.6)
In het Frans Halsmuseum is asbest geconstateerd, waardoor het depot op de zolder is gesloten. Voor
de verwijdering hiervan is een bedrag van€ 650.000 voorzien.

f. Toevoeging aan voorziening wachtgeld en boventalligen (domein 11.5)
Met de start van de nieuwe organisatie in 2008 is sprake van een (beperkt) aantal boventalligen.
Hiervan is de loonsom niet geraamd. Het aantal vacatures zal naar verwachting snel afnemen en het
daarmee samenhangende budget zal worden besteed. Daarom is voor een goede afronding van de
reorganisatie is de voorziening wachtgeld en boventalligen van€ 1,8 miljoen getroffen.

Budgettaire meevallers in 2007

g. Lager beroep op de WVG verstrekkingen (domein 3.2)
Het voordelige saldo op de WVG verstrekkingen ad € 231.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door 
de hernieuwde indicatiestelling (goedkope zorg in plaats van dure zorg) en een lager beroep op de
voormalige WVG verstrekkingen. De Haarlemse bevolking heeft in 2007een lager beroep gedaan op
deze verstrekkingen.

h. Afwikkeling Nova-claim (domein 4.6)
In 2007 is de Nova-claim afgewikkeld. In bestuursrapportage 2007-2 is het financiële effect van deze
afwikkeling geraamd. In deze raming is de raming wettelijke rente, die is verschuldigd over de
toegekende vordering van de gemeente Haarlem, niet opgenomen.
Het voordeel bedraagt€ 268.000.

i. WWB arbeidsmarktbeleid (domein 7.1)
Het aantal gesubsidieerde banen is in 2007 verder afgenomen, dit betekent€ 922.000 minder 
uitgaven. De intensivering in het kader van de re-integratie en sociale activering vergt echter wel
extra ambtelijke capaciteit, waarvoor€ 667.000 meer is uitgegeven aan lonen en overhead.

j. WWB bijstandsverlening, armoedebeleid, schuldhulpverlening (domein 7.2)
Het aantal bijstandscliënten blijft dalen. De daling van het aantal cliënten en de daarmee
samenhangende uitgaven in het kader van het WWB inkomensdeel zijn daarom nog lager€ 768.000 
uitgevallen dan was voorzien bij bestuursrapportage 2007-2. Hetzelfde geldt voor de IOAW, IOAZ
en de uitvoeringskosten, waar per saldo een voordeel van€ 1.836.000 te zien is. Hier tegenover staat
een lagere afrekening van de regelingen met het rijk€ 1.126.000 nadelig. Het toegewezen aantal BBZ 
aanvragen is toegenomen dit betekent een nadeel van€ 548.000.
Door meer inzet op invordering van debiteuren bedragen de ontvangsten€ 1.135.000 hoger dan 
geraamd.
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k. Hogere opbrengst parkeren (domein 8.3)
Naast een aantal kleinere mee- en tegenvallers, wordt dit voordeel vooral veroorzaakt door een
hogere opbrengst straat parkeren. In 2007 zijn de tarieven van (straat)parkeren gedifferentieerd.
Daarnaast wordt de tijdelijke parkeergarage Raaks aangemerkt als straat parkeren. De totale
opbrengst van het straat parkeren is€ 663.000 hoger dan begroot.

l. Lagere personeelslasten a.g.v. vacatures (domein 11.5)
In de raming 2007 was een stelpost opgenomen ter compensatie van de CAO stijging juni–december
2007. Bij het opstellen van de jaarrekening blijkt dat deze verhoging bij vrijwel alle sectoren binnen
de geraamde loonsom kon worden opgevangen. Dit geeft een financieel voordeel van€ 1.196.000.

m. Algemene uitkering (domein 11.5)
Het positieve resultaat is het gevolg van een hogere uitkeringsfactor dan eerder geraamd en een
actualisering van cijfers die gebruikt zijn bij de diverse verdeelmaatstaven in 2007, totaal€ 715.000 
voordelig. Daarnaast betreft het € 364.000 nadelig in verband met verlaging uitkeringsfactor en 
definitieve vaststelling OZB aftrek over de jaren 2005 en€ 1.340.000 voordelig als gevolg van een na 
uitkering behoedzaamheidreserve, WSW en BCF over 2006.

n. Hogere opbrengsten OZB (domein 11.6)
De opbrengst in 2007 valt 1,6% hoger uit dan de (bijgestelde) raming. Dat heeft vooral te maken met
de hogere opbrengst op de woningen, waar de waarde ontwikkeling iets hoger was dan waar vooraf
bij de berekening van het tarief rekening mee was gehouden.

o. Geen beroep op raming onvoorzien (domein 11.5)
Op de raming onvoorzien€ 162.000 is in 2007 geen beroep gedaan.

p. Diverse domeinen
Dit betreft het saldo van een groot aantal kleinere voor- en nadelige uitkomsten op diverse domeinen.
Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting op de domeinen.

De ontwikkeling van de algemene reserve in 2007
De verbetering van de reservepositie is komt vooral door de opheffing van het parkeerfonds€ 9,7 
miljoen, de toevoeging van de extra dividenduitkering van de BNG€ 2,1 miljoen, overige dotaties € 1,8 
miljoen en aan het toevoegen aan de reserve van het voordeel op de algemene uitkering ter grootte van
€ 1,2 miljoen (voornemen Coalitieakkoord Haarlem 2006-2010).
Het besluit over deze toevoegingen is eerder genomen bij de behandeling van de Kadernota 2007 en de
bestuursrapportage 2007-2.

In 2007 heeft één onttrekking uit de algemene reserve plaatsgevonden ten gunst evan de
bestemmingsreserve verzelfstandigingen (€ 2,5 miljoen).  

Uit de resultaatbestemming van het rekeningsaldo 2006 was nog een bedrag van ruim€ 0,6 miljoen aan 
de reserve toegevoegd (conform raadsbesluit vaststelling jaarrekening 2006). Deze ontwikkelingen
hebben ertoe geleid dat de algemene reserve in 2007 is toegenomen met€ 13 miljoen. Hierbij is nog geen 
rekening gehouden met het verwerken van het voordelig saldo over 2007. Overeenkomstig de afspraken
in het Coalitieakkoord Haarlem 2006-2010 komt de helft van dit saldo ten gunste algemene reserve, die
daarmee eind 2007 op ruim€ 21 miljoen komt.
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In het navolgende overzicht wordt het verloop van de algemene reserve (in enge zin) aangegeven:

bedragen x€ 1.000

Verloop algemene reserve (exclusief
grondexploitatie en beleggingsreserves)

Stand ultimo 2006 6.718

Mutaties resultaat 2006 672

Toevoegingen 2007
Parkeerfonds 9.737
Algemene uitkering (coalitieakkoord) 1.250
BNG 2.100
Overige dotaties 1.777

14.864

Onttrekkingen 2007 -2.510
-2.510

Saldo ultimo 2007 exclusief resultaat 2007 19.744

Resultaat 2007 (50% daarvan komt ten
gunste van de algemene reserve) 1.505

Saldo ultimo 2007 inclusief resultaat 2007 21.249
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DEEL 2

PROGRAMMA-

VERANTWOORDING
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Foto???
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2.0 Inleiding

Om resultaatgericht op hoofdlijnen te kunnen sturen, kaders te stellen en verantwoording af te leggen zijn
door de raad 11programma’s (resultaatgebieden) vastgesteld, die elk zijn onderverdeeld in meerdere 
domeinen. De presentatie van de programma’s beoogt de discussie over output en outcome te stimuleren. 
Om deze discussie beter te stroomlijnen wordt in deze programmaverantwoording 2007 verantwoording
afgelegd aan de hand van een tweetal vaste vragen:

1. Wat is bereikt in 2007?
2. Wat is niet bereikt in 2007?

Daarmee wordt niet alleen duidelijk wat er in 2007 gerealiseerd is, maar ook welke ambities níet
(volledig) zijn gehaald. Resumerend moet daaruit blijken of de gemeente nog steeds op koers ligt in het
realiseren van haar doelen, of dat bijsturing wellicht noodzakelijk is. Op die manier kunnen jaarrekening
en–verslag ook weer input genereren voor de kadernota (periode 2009-2013). En daarmee is de planning-
& controlcyclus weer rond.

Tevens wordt een kernachtige toelichting op de financiële afwijkingen tussen de begroting na wijziging
enerzijds en de werkelijke uitkomsten anderzijds gegeven. Hierbij worden afwijkingen op individuele
posten van meer dan€ 100.000 kort toegelicht. Daarnaast wordt bij de toelichting op de lasten en de 
reservemutaties aangegeven onder welke categorie de begrotingsoverschrijding c.q. -onderschrijding valt
op basis van het begrotingscriterium zoals gepubliceerd door het platform rechtmatigheid. Ook hier is de
grens van€ 100.000 aangehouden. 

De criteria zoals gepubliceerd door het platform rechtmatigheid, zijn in bijlage 5.6 opgenomen. Daarbij is
tevens aangegeven hoe de accountant voor de rechtmatigheidsbeoordeling met deze criteria omgaat.

Voorafgaand aan de verdere toelichting volgt een totaaloverzicht van de uitkomsten van de programma’s:
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Lasten per programma (rekening)

3% 3%
9%

21%

2%
6%

16%
3%

16%

12%

9%

1. Bestuur en beleid 2. Veilige samenleving
3. Zorgzame samenleving 4. Maatschappelijke ontwikkeling
5. Wonen 6. Economie, toerisme en cultuur
7. Werk en inkomen 8. Bereikbaarheid en mobiliteit
9. Ruimte voor stedelijke ontwikkeling 10. Duurzaam beheer en onderhoud van de stad
11. Organisatie en financiën

Baten per programma (rekening)
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2%
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40%

1. Bestuur en beleid 2. Veilige samenleving
3. Zorgzame samenleving 4. Maatschappelijke ontwikkeling
5. Wonen 6. Economie, toerisme en cultuur
7. Werk en inkomen 8. Bereikbaarheid en mobiliteit
9. Ruimte voor stedelijke ontwikkeling 10. Duurzaam beheer en onderhoud van de stad
11. Organisatie en financiën
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bedragen x€ 1.000

Rekening 2006

Lasten (exclusief toevoeging aan reserves)

1. Bestuur en beleid 14.241 12.515 12.658 12.928
2. Veilige samenleving 27.779 13.838 15.115 15.493
3. Zorgzame samenleving 26.486 33.769 42.252 41.748
4. Maatschappelijke ontwikkeling 115.648 86.710 97.433 100.375
5. Wonen 4.825 3.933 7.662 7.467
6. Economie, toerisme en cultuur 27.612 29.967 25.719 28.153
7. Werk en inkomen 82.902 80.924 74.652 79.559
8. Bereikbaarheid en mobiliteit 21.037 14.695 16.453 15.887
9. Ruimte voor stedelijke ontwikkeling 59.189 67.717 77.552 80.393
10. Duurzaam beheer en onderhoud van de stad 58.094 58.744 59.035 60.481
11. Organisatie en financiën 42.162 47.849 38.547 46.056

Totaal lasten 479.975 450.661 467.078 488.540

Baten (exclusief toevoeging aan reserves)

1. Bestuur en beleid 3.646- 2.417- 3.390- 4.008-
2. Veilige samenleving 15.305- 2.688- 2.862- 2.848-
3. Zorgzame samenleving 14.453- 8.848- 12.756- 12.692-
4. Maatschappelijke ontwikkeling 76.369- 51.010- 82.018- 76.497-
5. Wonen 3.949- 2.242- 9.181- 9.302-
6. Economie, toerisme en cultuur 10.154- 8.680- 4.778- 5.914-
7. Werk en inkomen 74.459- 65.301- 64.656- 71.927-
8. Bereikbaarheid en mobiliteit 16.663- 13.360- 19.366- 19.677-
9. Ruimte voor stedelijke ontwikkeling 54.847- 62.275- 74.824- 78.406-
10. Duurzaam beheer en onderhoud van de stad 28.237- 27.140- 26.894- 28.625-
11. Organisatie en financiën 190.798- 205.849- 203.437- 209.708-

Totaal baten 488.880- 449.810- 504.162- 519.604-

Saldo (exclusief toevoeging aan reserves)

1. Bestuur en beleid 10.595 10.098 9.268 8.920
2. Veilige samenleving 12.474 11.150 12.253 12.645
3. Zorgzame samenleving 12.033 24.921 29.496 29.056
4. Maatschappelijke ontwikkeling 39.279 35.700 15.415 23.878
5. Wonen 876 1.691 1.519- 1.835-
6. Economie, toerisme en cultuur 17.458 21.287 20.941 22.239
7. Werk en inkomen 8.443 15.623 9.996 7.632
8. Bereikbaarheid en mobiliteit 4.374 1.335 2.913- 3.790-
9. Ruimte voor stedelijke ontwikkeling 4.342 5.442 2.728 1.987
10. Duurzaam beheer en onderhoud van de stad 29.857 31.604 32.141 31.856
11. Organisatie en financiën 148.636- 158.000- 164.890- 163.652-

Totaal saldo 8.905- 851 37.084- 31.064-

Toevoeging aan reserves 25.649 3.865 59.001 53.664
Onttrekking aan reserves 18.088- 4.716- 21.391- 25.610-

Totaal saldo (inclusief mutaties met reserves) 1.344- - 526 3.010-

Begroting voor
wijziging

Begroting na
wijziging

2007

Rekening
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Op hoofdlijnen hebben de volgende toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves plaatsgevonden in
2007:

* Naast de mutaties binnen de exploitatiecijfers zijn ten gunste en ten laste van de reserves ook bedragen
via andere balansrekeningen verrekend, als gevolg waarvan geen aansluiting is tussen bovenstaande twee
overzichten.

Voor een uitgebreide toelichting op de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar de toelichting op
de balans in hoofdstuk 4 en bijlage 5.4.

bedragen x€ 1.000

Totaal mutatie per soort reserve Toevoegingen Onttrekkingen

Algemene reserves 19.037 3.883
Resultaat na bestemming 3.010 1.344
Overige bestemmingsreserves 42.409 27.689

Totaal 64.456 32.916

bedragen x€ 1.000

Belangrijkste mutaties per soort reserve Toevoegingen Onttrekkingen

Algemene reserves
Algemene reserve in enge zin 15.536 2.510
Resultaat na bestemming 3.010 1.344
Beleggingsreserves 7 -
Reserve grondexploitatie 3.494 1.373

Totaal 22.047 5.227

Overige bestemmingsreserves
WMO 1.000 1.071
Bestemmingsreserve VMBO-nieuwbouw 17.468 -
Egalisatiereserve SHO 2.154 -
Openbaar Primair onderwijs 524
Reserve Volkshuisvesting 3.039 -
Resatauratie en aankoopfonds collectie FHM 307 -
Bestemmingsreserve WWB - 1.949
Fonds parkeervoorzieningen - 9.737
Omslagfonds Waarderpolder 633 839
Reserve Boven boekwaarde 1.959 2.088
Reserve kapitaallasten culturele gebouwen 5.234 6.287
Reserve Erfpachtgronden 507 438
Bestemmingsreserve Raaksbruggen 3.521 40
Ònderhoud gemeentegebouwen 672 -
Projectenfonds 984 226
Bestemmingsreserve verzelfstandigingen 2.046
Bestemmingsreserve reorganisatie - 1.000
BTW compensatiefonds 2.264 3.731
Diverse kleinere mutaties 96 285

Totaal 42.408 27.691
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Programma 1: Bestuur en algemeen beleid

Krantenknipsel programma 1
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Programma nr. 1 Bestuur en algemeen beleid
Domein nr. 1.1 Gemeentelijk Bestuur

Bestuurlijk verantwoordelijke: mr. B.B. Schneiders

Kenmerken Haarlemse situatie
Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 hebben PvdA, SP en VVD een nieuwe coalitie gevormd, met
als motto en titel van het coalitieprogramma “Sociaal en Solide”. Het college van burgemeester en 
wethouders bestaat nu uit vijf leden, twee minder dan voorheen. Vier van de leden, waaronder de
burgemeester, zijn nieuw benoemd. Ook een groot deel van de gemeenteraadsleden is na de verkiezingen
nieuw aan de slag gegaan en er is tevens een nieuwe vergaderstructuur voor raad en commissies
geïntroduceerd.
Het is de bedoeling dat de raadsvergaderingen–op donderdagavond - korter duren en winnen aan
aantrekkelijkheid door informatiemarkt, inspraak en contacten tussen raad en burgers te bundelen. Dit
nieuwe vergaderstelsel moet raadsleden meer ruimte bieden om hun rol als volksvertegenwoordiger
buiten het stadhuis in te vullen.
Het stadsbestuur wil zichtbaar en actief zijn door optimaal samen te werken met andere partijen en door
de relatie met de Haarlemmers te verbeteren. De bestuursstijl kenmerkt zich door overleg met andere
partijen, streven naar draagvlak voor beleid en het nemen van verantwoordelijkheid. Het bestuur wil
ruimte bieden aan burgers en instellingen door deze in een vroeg stadium bij plannen te betrekken.

Beoogde maatschappelijke effecten
Een grotere betrokkenheid van de Haarlemmers bij het bestuur van de stad.
Een breder draagvlak voor nieuw beleid.
Een effectief bestuur van de stad.

Doelen
De relatie tussen het gemeentebestuur en de Haarlemse burgers en instellingen is zichtbaar verbeterd,
onder meer door toegenomen vertrouwen in het gemeentebestuur en grotere betrokkenheid bij het
gemeentebestuur. Een meting uit 2005 gaf aan dat 14,8%1 van de Haarlemse burgers onbeperkt/veel
vertrouwen had in het gemeentebestuur, 56,5% enig vertrouwen en 28,7% zeer weinig/geen vertrouwen.
Van de Haarlemmers volgde in 2005 46,3% in het geheel niet wat er in de gemeenteraad gebeurt)2.

Wat is bereikt?
Alle collegeleden hebben elk een stadsdeel in hun portefeuille en in 2007 is in het kader van het
wijkgericht werken per stadsdeel een pilot wijk gekozen waarmee een wijkcontract is gesloten. De
verdeling van de stadsdelen en de wijken is als volgt (pilotwijk staat tussen haakjes): wethouder Divendal
heeft stadsdeel Noord (Delftwijk/Waterbuurt), wethouder Van der Molen stadsdeel Oost (Amsterdamse
buurten), wethouder Nieuwenburg stadsdeel Schalkwijk (Boerhaavewijk), wethouder Van Velzen
stadsdeel Zuid-West (Leidsebuurt) en burgemeester Schneiders stadsdeel Centrum (Vijfhoek en
Heiligelanden).

In de raadscommissie Bestuur is een startnotitie over de invoering van de mogelijkheid van een
referendum besproken. De meerderheid van de commissieleden steunt deze invoering en het college
bereidt nu een verordening daartoe voor.

De gemeenteraad heeft zijn vergaderstelsel geëvalueerd en besloten tot het invoeren van een
driewekelijkse vergadercyclus. Dit houdt in dat er elke drie weken een raadsvergadering is, met twee
weken daarvoor de voorbereidende commissievergaderingen. Tevens wordt er voorafgaand aan een
raadsvergadering een informatiemarkt georganiseerd. Doel daarvan is het uitwisselen van informatie
tussen college en raad, tussen raadsleden of–fracties en het bieden van de gelegenheid voor een gesprek
met de stad.

1 O&S Omnibus 2005, p. 75
2 Van de jongeren tot 25 jaar was dat 74%. O&S Omnibus 2005, p 37
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Uit het Omnibusonderzoek 2007 komt naar voren dat het percentage Haarlemmers dat vertrouwen heeft
in het gemeentebestuur in de periode 2005-2007 is toegenomen. In 2005 had 71% (enig, veel of
onbeperkt) vertrouwen in het gemeentebestuur. In 2007 is dat percentage gestegen tot 79% waar het de
gemeenteraad betreft en 81% als het gaat om het college van burgemeester en wethouders. Uit het
onderzoek komt eveneens naar voren dat in 2007 een groter aandeel Haarlemmers dan in 2006 vindt dat
de gemeente voldoende doet om hen bij belangrijke onderwerpen te betrekken. Dit aandeel is gestegen
van 26% in 2006 naar 49% in 2007. Hoewel een deel van deze stijging mogelijk toe te schrijven is aan het
feit dat in 2007 andere en meer onderwerpen bevraagd zijn, lijkt het gerechtvaardigd te stellen dat burgers
zich daadwerkelijk meer betrokken voelen.

Wat is niet bereikt?
Niet van toepassing

Prestaties en kengetallen
Niet van toepassing

Wat heeft het gekost

Bedragen x€ 1.000

Raming voor
wijziging

Raming na
wijziging

Rekening

Lasten (exclusief toevoeging aan reserves) 6.227 6.006 6.128 5.874
Baten (exclusief onttrekkingen aan reserves) 4 31 65
Saldo exclusief mutaties reserves 6.223 5.975 6.063 5.874

Toevoeging aan reserves 20 20
Onttrekking aan reserves
Saldo inclusief mutaties reserves 6.223 5.975 6.083 5.894

Rekening 2006
2007

Toelichting
Bedragen x€ 1.000

Afwijkingen tussen Rekening en Begroting na wijziging Voor-/Nadeel
t.o.v. begroting v/n

Lasten
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo -254 v

Per saldo voordeel / nadeel op lasten -254 v

Baten
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo 65 n

Per saldo voordeel / nadeel op baten 65 n

Totaal per saldo -189 v
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Programma nr. 1 Bestuur en algemeen beleid
Domein nr. 1.2 Algemene beleidscoördinatie

Bestuurlijk verantwoordelijke: mr. B.B. Schneiders

Kenmerken Haarlemse situatie
Haarlem heeft in het jaar 2000 haar visie op de toekomst tot 2010 geformuleerd, met als speerpunten het
versterken van de culturele en toeristische wervingskracht, duurzaam goed wonen en economische
structuurverbetering. In het coalitieprogramma voor deze collegeperiode is een accent gelegd op het
inlopen van het achterstallig onderhoud, het op orde brengen van de financiële situatie, het behoud van
het sociaal beleid en een sterke wijkgerichte aanpak. De uitvoering vergt een gecoördineerde,
doelgerichte samenwerking tussen bestuur, ambtelijke organisatie en maatschappelijke participanten.
Naast investeringen voor behoud en vernieuwing van kwaliteiten van de stad en de samenleving dient te
worden geïnvesteerd in kwaliteiten van de regio, die voor Haarlem steeds belangrijker wordt.

Beoogde maatschappelijke effecten
Er is eenduidig, samenhangend en herkenbaar collegebeleid met duidelijke prioriteiten.
Er is een gerichtheid op zowel de ontwikkeling van de stad als op een verantwoord beheer.
Er wordt effectief samengewerkt met partners in de stad, de regio en in landelijke verbanden.
De gemeente zet in op betrouwbaarheid en handhaaft vastgestelde regels.

Doelen
1. Per 2008 wordt gericht gestuurd op accommodaties en panden voor maatschappelijke (en

economische) doeleinden, inclusief multifunctioneel gebruik van bestaande accommodaties.
2. Versterking van de regionale samenwerking.

Wat is bereikt?
De vier prioriteiten van het collegebeleid zijn mede naar aanleiding van de suggesties van de
Rekenkamercommissie nader geconcretiseerd en meetbaar gemaakt. In hoofdstuk 1 van dit jaarverslag is
de verantwoording over de bereikte resultaten in 2007 weergegeven.

Sturing op maatschappelijke accomodaties
De sturing gebeurt door de concentratie van al het vastgoed van de gemeente binnen één hoofdafdeling,
namelijk Stadszaken. Hiermee is in 2007 begonnen, afronding gebeurt in 2008. Inmiddels vindt gerichte
sturing al plaats bij bijvoorbeeld de uitvoering van het strategisch huisvestingsplan onderwijs, bij brede
scholen en bij het realiseren van naschoolse opvang in sportaccommodaties.

Versterking regionale samenwerking
De ontwikkeling van de stad gebeurt enerzijds binnen de stadsgrenzen, bijvoorbeeld met de aanleg van de
Schoteroogbrug en het stimuleren van cultuur met het uitroepen van 2008 tot cultuurjaar, en anderzijds
daarbuiten, met name door het versterken van onze positie in de regio. Dit laatste was voor 2007 ook een
concreet doel, waarvan de realisatie echter moeilijk meetbaar is. Wel is duidelijk dat Haarlem zich actief
opstelt in de regio, van Zuid Kennemerland tot en met de Noordvleugel. Dit gebeurt door deelname aan
overleggen en samenwerkingsverbanden op terreinen als economische ontwikkeling, creatieve as,
metropolitaan landschap, ontwikkelingsbeeld 2040. Andere activiteiten zijn de diverse
porefeuillehoudersoverleggen binnen Zuid Kennemerland en de regelmatige bestuurlijke overleggen met
de provincie, colleges van B&W van grote gemeenten in de regio (Amsterdam, Haarlemmermeer, Velsen,
Zaanstad) en met regionale partners zoals de Kamer van Koophandel. Om al deze
samenwerkingsverbanden in goede banen te leiden is in 2007 een Haarlemse regionale agenda
ontwikkeld. In deze agenda is de Haarlemse inbreng in de regionale samenwerking op verschillende
terreinen (economie, wonen, bereikbaarheid, duurzamen en sociale ontwikkeling, veiligheid) uitgewerkt.

Het beheer van de stad krijgt volop aandacht; het meest merkbaar in de vorm van aanleg en onderhoud
van wegen. Voorbeelden zijn de Grote Houtstraat, de Leidsevaart en de Gedempte Oude Gracht.
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Keerzijde hiervan is helaas een tijdelijk verminderde bereikbaarheid van (het centrum van) de stad.
Vanwege de compactheid van de bebouwing en het wegennet is dit onvermijdbaar.

Wat is niet bereikt?
Niet van toepassing.

Prestaties en kengetallen
Niet van toepassing

Wat heeft het gekost

Bedragen x€ 1.000

Raming voor
wijziging

Raming na
wijziging

Rekening

Lasten (exclusief toevoeging aan reserves) 1.467 1.341 1.254 1.323
Baten (exclusief onttrekkingen aan reserves) 362 298 298 562
Saldo exclusief mutaties reserves 1.105 1.043 956 761

Toevoeging aan reserves
Onttrekking aan reserves 164
Saldo inclusief mutaties reserves 941 1.043 956 761

Rekening 2006
2007

Toelichting
Bedragen x€ 1.000

Afwijkingen tussen Rekening en Begroting na wijziging
Voor-/Nadeel

t.o.v. begroting
v/n

Lasten
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo 69 n
Per saldo voordeel / nadeel op lasten 69 n

Baten
Meer bijdragen vanuit sectoren -219 v
Vanuit sectoren is meer bijgedragen dan geraamd. Dat hing o.a. samen met een grotere vraag
naar onderzoeken (o.a. voor de leefbaarheidsmonitor en informatiewaarde
begroting/effectmeting).
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo -45 v
Per saldo voordeel / nadeel op baten -264 v

Totaal per saldo -195 v
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Programma nr. 1 Bestuur en algemeen beleid
Domein nr. 1.3 Communicatie, participatie en inspraak 3)

Bestuurlijk verantwoordelijke: mr. B.B. Schneiders

Kenmerken Haarlemse situatie
Het stadsbestuur wil actief en zichtbaar zijn. De relatie met de Haarlemmers versterken en het vertrouwen
in het bestuur vergroten. Daarbij wil het bestuur een breder draagvlak voor het beleid creëren. Dit vereist
overleg met en vroegtijdige betrokkenheid van burgers, instellingen en partners in de stad
(bewonersorganisaties, wijkraden, etc). De samenhang van de communicatieactiviteiten zal verder
worden versterkt zodat gemeentelijke informatie helder, tijdig en volledig is en tweerichtingsverkeer
bevordert. Zodat Haarlemmers weten wat de speerpunten zijn en hoe het bestuur deze wil realiseren. De
collegeleden zullen vaker in de wijken aanwezig zijn, om zelf een actieve bijdrage te leveren aan een
gerichte wijkaanpak. De vereenvoudiging van de organisatie en financiering van bewonersondersteuning
wordt voortgezet.

Beoogde maatschappelijke effecten
Een laagdrempelige toegankelijkheid van het stadsbestuur.
Grotere betrokkenheid van burgers, instellingen en partners in de stad bij het bestuur.
Een verbeterde samenwerking met burgers, instellingen en partners in de stad.
Een groter vertrouwen in het stadsbestuur.

Doelen
1. Meer Haarlemmers en betrokken organisaties participeren actief in de wijkgerichte aanpak (In 2005

zette 22% zich actief in voor een leefbare buurt)4.
2. Haarlemmers worden op effectievere en efficiëntere wijze geïnformeerd over en in de gelegenheid

gesteld zich te bemoeien met nieuw beleid en voor hen belangrijke projecten (In 2004 meende 17%
dat de gemeente burgers voldoende bij belangrijke onderwerpen betrekt)5.

Wat is bereikt?
Wijkgerichte aanpak
De toegankelijkheid van het stadsbestuur, de betrokkenheid van burgers en instellingen bij de stad en het
beter samenwerken is met name ingevuld door invoering van het wijkgericht werken. In 2007 is dit
uitgerold in vijf pilotwijken: Amsterdamse buurten, Boerhaavewijk, Delftwijk/Waterbuurt, Leidsebuurt
en Centrum (Vijfhoek/Raak/doelen en Heiliglanden/de Kamp). Voorbeelden van projecten zijn: een extra
schoonmaakbeurt in de wijk, aanpak van hondenpoep, meer groen in de straten, aanpak van plekken met
overlast en zwerfvuil en meer activiteiten voor jongeren of voor bewoners om elkaar te ontmoeten of
beter te leren kennen. De wijkcontracten zijn in oktober 2007 ondertekend en gelden voor twee jaar. De
onderwerpen van de projecten zijn ingebracht door de wijkbewoners zelf. De basis hiervoor vormden de
resultaten uit de wijkenquêtes. In totaal hebben 3.500 bewoners de enquête ingevuld. Zeker 1.500
bewoners hebben aangegeven actief te willen deelnemen in de projecten in hun wijken en ruim 1.000
bewoners waren aanwezig bij de vijf wijkavonden.

Informatievoorziening
Op www.haarlem.nl kunnen bezoekers van de website via de knop ‘mijn wijk’ wijkspecifieke informatie 
vinden. Deze website is sinds mei 2007 te bezoeken. Vanaf dat moment is dat in totaal 25.358 keer
gebeurd, gemiddeld 2.818 keer per maand.

3 Dit domein geeft mede een beeld van de kwaliteit van de procedures op het vlak van burgerparticipatie en vormt de invulling
van de verplichting van de burgemeester om hier jaarlijks aan de raad over te rapporteren (artikel 170, lid 2 van de gemeentewet,
burgerjaarverslag).
4 Leefbaarheidsmonitor 2005, p 33 - 34
5 O&S Omnibus 2004, p 66

http://www.haarlem.nl/
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In samenspraak met onder meer de wijkraden is een nieuwe regeling voor de financiële ondersteuning van
bewonersorganisaties vastgesteld: de verordening tot subsidiëring van bewonersondersteuning via
wijkraden. Bij de verdeling van de middelen is een belangrijke rol voor de wijkraden weggelegd.

Ter promotie van het verbeterde Digitaal Loket is een uitgebreide campagne gehouden. Via onder andere
reclame op bussen, een filmpje op www.haarlem.nl en SMS-jes aan jongeren met informatie over de
producten die juist voor hen interessant en digitaal beschikbaar zijn, is het loket onder de aandacht
gebracht. Mede door deze campagne zijn er ruim 136.000 bezoekers aan het Digitaal Loket geweest.

Wat is niet bereikt?
In 2007 is er in de resultaten van de Omnibusenquête nog geen stijging vast te stellen van het percentage
Haarlemmers dat zegt zich met buurtverbeteringen te hebben beziggehouden. Totaal 43% van de
Haarlemmers zegt dat de gemeente de bewoners voldoende betrekt bij de leefbaarheid en veiligheid van
de buurt. Van de Haarlemmers vindt 52% dat de gemeente de buurt voldoende informeert over de aanpak
van leefbaarheid en veiligheid.

Prestaties en kengetallen
Niet van toepassing.

Wat heeft het gekost

Bedragen x€ 1.000

Raming voor
wijziging

Raming na
wijziging

Rekening

Lasten (exclusief toevoeging aan reserves) 944 970 813 775
Baten (exclusief onttrekkingen aan reserves) 365 369 308 308
Saldo exclusief mutaties reserves 579 601 505 467

Toevoeging aan reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo inclusief mutaties reserves 579 601 505 467

Rekening 2006
2007

Toelichting
Bedragen x€ 1.000

Afwijkingen tussen Rekening en Begroting na wijziging
Voor-/Nadeel

t.o.v. begroting
v/n

Lasten
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo -38 v
Per saldo voordeel / nadeel op lasten -38 v

Baten
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo 0 v
Per saldo voordeel / nadeel op baten 0 v

Totaal per saldo -38 v

http://www.haarlem.nl/
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Programma nr. 1 Bestuur en algemeen beleid
Domein nr. 1.4 Mondiaal beleid

Bestuurlijk verantwoordelijke: mr. B.B. Schneiders

Kenmerken Haarlemse situatie
Het mondiaal beleid richt zich op bewustwording van inwoners van Haarlem over mondiale vraagstukken
en over de positie van steden en haar inwoners in Europa en andere werelddelen. Dit gebeurt door actieve
organisaties in Haarlem op dit gebied te ondersteunen en te begeleiden en door samenwerkingsprojecten
of–verbanden aan te gaan met gemeenten in andere landen. Hierbij gaat het om de bestaande jumelages
met de steden Angers en Osnabrück en de op ondersteuning en ontwikkeling gerichte activiteiten in
Mutare (Zimbabwe) en Emirdag (Turkije).

Beoogde maatschappelijke effecten
Bewustwording van Haarlemmers over mondiale vraagstukken en de positie van steden en inwoners

in andere delen van de wereld.
Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de samenleving in gemeenten waarmee wordt

samengewerkt.

Doelen
1. Het faciliteren van activiteiten gericht op kennisoverdracht over mondiale vraagstukken
2. Het (doen) uitvoeren van activiteiten in het kader van samenwerkingsverbanden met

Emirdag/Turkije en Mutare/Zimbabwe

Wat is bereikt?

Kennisoverdracht mondiale vraagstukken
Het Mondiaal Centrum heeft zich op de nieuwe lokatie (Lange Herenvest 122) in 2007 verder ontwikkeld
tot een breed centrum voor maatschappelijk debat; de samenwerking tussen de aangesloten organisaties is
gegroeid. Door middel van de subsidiering van het Mondiaal Centrum draagt Haarlem bij aan de
bewustwording van Haarlemmers over mondiale vraagstukken.

Samenwerkingsverbanden
In de samenwerking met Emirdag is met financiële steun van VNG International een project uitgevoerd
dat heeft geleid tot een duurzaam afvalbeleidsplan voor die gemeente.
In het kader van de stedenband Haarlem-Mutare zijn activiteiten ontplooid op het gebied van welzijn,
sport, gezondheidszorg, huisvesting en cultuur, ondanks de moeilijke situatie in Zimbabwe. Door de
belanghebbenden in Mutare worden deze activiteiten ervaren als welkome steun in de heersende
economische situatie en als investering voor de toekomst onder andere omstandigheden.
De jumelages met Angers en Osnabrück zijn tegen het licht gehouden. Besloten is om de bestuurlijke
activiteiten en verbanden op het huidige niveau te handhaven. Voor het intensiveren van de contacten
tussen burgers is gekozen voor het creëren van een informatiepunt voor jonge toeristen. Dit biedt, door de
focus op jongeren(toerisme), een specifieke intensivering en verjonging van de jumelageactiviteiten.

Wat is niet bereikt?
Niet van toepassing

Prestaties en kengetallen
Niet van toepassing.

Wat heeft het gekost
De baten en lasten van dit domein maken onderdeel uit van de andere domeinen binnen dit programma en
zijn daarom niet afzonderlijk opgenomen.
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Programma nr. 1 Bestuur en algemeen beleid
Domein nr. 1.5 Publieke dienstverlening 6

Bestuurlijk verantwoordelijke: C. van Velzen

Kenmerken Haarlemse situatie
De gemeente heeft zich sterk naar een klant- en vraaggerichte organisatie ontwikkeld. De dienstverlening
aan het publiek is georganiseerd volgens het front- en backoffice model. Burgers en bedrijven kunnen bij
de frontoffice van het Klant Contact Centrum (KCC) terecht voor vragen, producten en diensten. Denk
daarbij aan informatieve vragen, aanvragen van bijvoorbeeld paspoorten en bouwvergunningen en het
doen van aangifte van geboorten. Eenvoudige vragen en producten worden ter plekke beantwoord en
verstrekt. De ingewikkelder vragen en producten worden doorgeleid naar de backoffice. De klant merkt
daar echter niets van, hij of zij blijft het antwoord of product krijgen van de frontofficemedewerker.
Vragen en producten kunnen langs drie wegen worden gesteld of aangevraagd: aan het loket in de
publiekshal, telefonisch via het publieksinformatienummer 023 511 5115 en via het Digitaal Loket op
www.haarlem.nl.

Beoogde maatschappelijke effecten
Het leveren van gemeentelijke diensten aan klanten.

Doelen
Het behalen van een rapportcijfer van minimaal een 7 voor klanttevredenheid ten aanzien van de
dienstverlening over alle klantcontactkanalen in 2010.

Wat is bereikt?
Publiekshal
Het doel om minimaal een 7,0 te voor behalen voor klanttevredenheid aan de balie is met een 7,6
ruimschoots gehaald.
De ‘benchmarking publiekszaken’ geeft jaarlijks een beeld van de waardering voor de publieke 
dienstverlening. Dit landelijke onderzoek wordt sinds 2004 door SGBO en TNS-Nipo Commerce uit-
gevoerd. Een klanttevredenheidspeiling vormt een onderdeel van de benchmark. Per gemeente worden
jaarlijks gemiddeld honderd bezoekers geïnterviewd. Uit de jongste benchmark blijkt dat het oordeel van
de ondervraagde Haarlemmers over de fysieke dienstverlening in de Publiekshal sinds 2004 gestaag
positiever wordt: van een 6,8 in 2004 naar 7,6 in 2007 (zie ook grafiek). Dit oordeel ligt voor het eerst in
de vier jaar van het bestaan van het onderzoek hoger dan het gemiddelde van vergelijkbare grote
gemeenten. Dit overigens ondanks de 4,9 die Haarlem scoort op het aspect ‘parkeergelegenheid’.

6) De mate waarin de in dit domein opgenomen doelen worden gerealiseerd geeft een beeld van de kwaliteit van de
dienstverlening aan burgers en vormt de invulling van de verplichting van de burgemeester om hier jaarlijks aan de raad over te
rapporteren (artikel 170, lid 2 van de gemeentewet, burgerjaarverslag).

http://www.haarlem.nl/
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Klanttevredenheid ten aanzien van dienstverlening in de Publiekshal (2004-2007)
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Vergelijkbare gemeenten

WMO
SGBO, het onderzoeksbureau van de VNG, ontwikkelde in 2006 samen met ongeveer 50 gemeenten de
‘Benchmark Wmo’. In 2007 namen 195 gemeenten deel. Cliënten in Haarlem beoordelen de toegang tot 
de ondersteuning met een 7,0 en de hulp bij het huishouden geven zij een 7,8 (zie ook domein 3.2 ).
Opvallend is de hoge tevredenheid over de planning bij hulp in de huishouding: 93% is tevreden. Over de
hulpmiddelen zelf is men minder tevreden. Haarlem scoort een 6,5. Er is bijvoorbeeld een relatief lage
tevredenheid over de verhuisvergoeding: 66% is tevreden. Tenslotte is de cliënten ook gevraagd naar de
tevredenheid over de OV-taxi (collectief vervoer). Over deze voorziening zijn cliënten beduidend minder
tevreden. Plusminus 65 % is ontevreden over de wacht- en omrijtijden.

Klachten
Klanttevredenheid ten aanzien van de dienstverlening voor alle klantcontactkanalen hangt samen met de
kwaliteit van de dienstverlening. Naast de resultaten van ‘Benchmarking publiekszaken’ vormt de 
ontwikkeling van de schriftelijke klachten over publieke dienstverlening hiervoor een betrouwbare
indicator. Met name de mate waarin klachten gegrond zijn verklaard geeft een beeld van de kwaliteit van
de dienstverlening. Het percentage gegrond verklaarde schriftelijke klachten die betrekking hebben op de
publieke dienstverlening, vormt sinds 2004 een licht stijgende lijn. Daar staat tegenover dat dit sinds 2006
ook geldt voor het percentage ongegrond verklaarde klachten. Het percentage klachten dat op een andere
manier wordt opgelost is gedaald.

Schriftelijke klachten over publieke dienstverlening (2003-2007)

50,8%
45,8%

22,9%

39,5%

12,7% 4,6%

13,6%
10,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2003 2004 2005 2006 2007

ongegrond

gegrond

deels gegrond

anders opgelost



____________________________________________________________________________________________

Jaarverslag 2007 Haarlem 47

Het absolute aantal binnengekomen schriftelijke klachten lag in 2007 aanzienlijk hoger dan de jaren
hiervoor. Het aantal steeg van 189 in 2006 naar 306 in 2007 (+62%). Deze toename werd vooral
veroorzaakt door het grote aantal klachten (125) dat in 2007 werd ingediend over parkeerproducten. In
eerdere jaren ontving de gemeente per jaar niet meer dan 10 tot 15 klachten over dit onderwerp. Vanwege
de uitzonderlijke toename van deze klachten en de gelijkblijvende formatie, was de gemiddelde
doorlooptijd van afhandeling in 2007 langer dan voorheen. Exacte cijfers over de doorlooptijd zijn niet
voorhanden, omdat een volledige registratie van de klachten over parkeerproducten ontbreekt. De
organisatie gaf prioriteit aan het zoveel mogelijk klantgericht en adequaat oplossen van deze klachten.

Digitaal loket
In maart 2007 is het nieuwe Digitaal Loket van start gegaan. Klanten kunnen informatie over een kleine
250 producten en diensten snel en gemakkelijk vinden. Het loket is door middel van een mediacampagne
gelanceerd. Op de landelijke ranglijst voor de vergelijking van gemeentelijke websites (monitor
advies.overheid.nl) is Haarlem van plaats 194 in het voorjaar van 2007 gestegen naar plaats 40. Veel
klanten hebben hun weg naar het Digitaal Loket gevonden: sinds de lancering heeft het loket 136.379
bezoekers gehad, er zijn 1.989 digitale aanvragen gedaan.

Klant Contact Centrum
De afdeling Dienstverlening zet medewerkers meer flexibel in over verschillende vakgebieden en
klantcontactkanalen. In 2007 is het KCC geïntroduceerd. Hierdoor heeft betere sturing op de kanalen
kunnen plaatsvinden waardoor bezoekerspieken beter kunnen worden opgevangen en de wachttijden in de
Publiekshal zijn afgenomen van 12 naar 10 minuten gemiddeld. Dit ondanks een toename van het aantal
uitgereikte nummertjes in de Publiekshal van 155.293 in 2006 naar 184.508 in 2007 en een afname van
het aantal baliemedewerkers uit het oogpunt van slimmer werken. Het aantal uitgereikte nummertjes is
een maat voor het aantal bezoekers. Het aantal bezoekers ligt ongeveer 25 tot 33 % hoger dan het aantal
uitgereikte nummertjes. Dit komt bijvoorbeeld omdat sommige klanten alleen informatie of stukken
ophalen bij de centrale balie, niet de juiste stukken bij zich hebben of één nummertje voor meer personen
krijgen uitgereikt (verlenging paspoort).

Inburgering
De dienstverlening voor de Wet inburgering is succesvol ingevoerd en het inburgeringsloket is geopend.
Verder kunnen burgers en bedrijven sinds begin 2007 ook voor parkeerzaken terecht in de Publiekshal. In
het afgelopen jaar zijn de taken van het Vreemdelingenloket overgeheveld naar de Immigratie- en
Naturalisatiedienst. Per 26 november 2007 is (in het kader van de landelijke omvorming van het
Sofinummer) het Burgerservicenummer succesvol opgenomen binnen de Gemeentelijke
Basisadministratie. Ten slotte is het KCC klaar voor de invoering van de omgevingsvergunning.

Wat is niet bereikt?
Het was nog niet mogelijk om klanttevredenheid van de klantcontactkanalen telefoon en Digitaal Loket te
meten. Redenen daarvoor waren het ontbreken van een geschikt telefoonsysteem (zie bullet-point
hieronder) en het nog niet operationeel zijn van het Digitaal Loket ten tijde van het onderzoek.

In afwachting van de voltooiing van de gemeentebrede reorganisatie:
 is de aanschaf van nieuwe systemen voor telefonische dienstverlening uitgesteld tot 2008. Pas

dan zal verdere professionalisering van de dienstverlening en sturing op kwaliteitsnormen
mogelijk zijn.

 heeft het trainen / coachen van medewerkers die zich bezighouden met telefonische
dienstverlening slechts gedeeltelijk plaatsgevonden

 is de implementatie van een kwaliteitshandvest uitgesteld, omdat dienstverlening over
verschillende afdelingen heen loopt.
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Prestaties en kengetallen

Rekening
2006

Begroting
2007

Rekening
2007

Prestaties

Aantal uitgereikte volgnummers Publiekshal 185.000 184.508*
Aantal klantcontacten Publieksinformatienummer 023 511 5115

 Meldingen
 Overig

16.000 16.509
107.057

Aantal emails 3.500 8.522
Aantal bezoekers Digitaal Loket 35.000 136.379
Aantal aanvragen via Digitaal Loket n.g. 1.989
Dienstverlening Bouwen, Wonen, Leefomgeving

Huisvestingsvergunningen via gemeente 315 400 201
Bijzondere bijdrage huurlasten (vangnet): aanvragen 0 7 0
Vergunningen gevelreiniging 25 20 32
Kapvergunning 134 130 168
Vergunning innemen openbare grond 988 900 1010
Vergunning openbreken openbare grond 439 350 335
Inritvergunning 30 40 26
Burgerlijke stand en documentverstrekking

Uittreksels en verklaringen 41.803 43.200 42.507
Reisdocumenten 33.289 34.905 36.914
Rijbewijzen 10.286 13.140 16.523
Burgerlijke stand 6.571 7.700 5.423
GBA Migraties - 27.200 27.442
GBA kwaliteitsborging - 2.000 1.475
Immigratie (naturalisatie, vreemdelingenloket, inburgering) - 2.165 3.833

Kengetallen
Gemiddelde wachttijd per bezoeker in minuten
Max. 0,1 % klachten op 185.000 bezoekers
Aantal incidenten

13
185
130

10
306**

42
* Het aantal bezoekers ligt ongeveer 25 tot 33 % hoger dan het aantal uitgereikte volgnummers
** Waarvan 125 over parkeerproducten (in eerdere jaren gemiddeld 10–15)

Wat heeft het gekost

Bedragen x€ 1.000

Raming voor
wijziging

Raming na
wijziging

Rekening

Lasten (exclusief toevoeging aan reserves) 5.603 4.198 4.463 4.956
Baten (exclusief onttrekkingen aan reserves) 2.915 1.719 2.719 3.138
Saldo exclusief mutaties reserves 2.688 2.479 1.744 1.818

Toevoeging aan reserves 48
Onttrekking aan reserves 167
Saldo inclusief mutaties reserves 2.569 2.479 1.744 1.818

Rekening 2006
2007
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Toelichting
Bedragen x€ 1.000

Afwijkingen tussen Rekening en Begroting na wijziging
Voor-/Nadeel

t.o.v. begroting
v/n

Lasten
Hogere overhead, incl. loonkosten (cat.2) 174 n
Omdat er meer rijbewijzen en paspoorten zijn verstrekt dan geraamd, is extra inzet van (tijdelijk)
personeel noodzakelijk geweest.
Hogere afdracht aan het Rijk (cat.2) 248 n
De hogere aantallen verstrekte rijbewijzen en paspoorten leiden tot extra afdrachten aan het rijk.

Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo 71 n
Per saldo voordeel / nadeel op lasten 493 n

Baten
Hogere opbrengsten rijbewijzen en paspoorten -384 v
De extra opbrengsten hangen samen met de hogere aantallen verstrekte rijbewijzen en
paspoorten.
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo -35 v
Per saldo voordeel / nadeel op baten -419 v

Totaal per saldo 74 n
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Programma 2: Veilige samenleving

Krantenknipsel programma 2
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Programma nr. 2 Veilige samenleving
Domein nr. 2.1 Integraal veiligheidsbeleid

Bestuurlijk verantwoordelijke: mr. B.B. Schneiders

Kenmerken Haarlemse situatie
Van 2001 tot 2007 is er sprake van een daling in geregistreerde criminaliteit. Haarlem is daarmee
uitgegroeid tot een van de meest veilige steden van Nederland. Deze ontwikkeling is mede te danken aan
de systematische inspanningen van velen (maatschappelijke organisaties, gemeentelijke sectoren en
strafrechtelijke partners) om Haarlem veiliger te maken.

Beoogde maatschappelijke effecten
Een veiliger Haarlem, zich onder meer uitend in een daling van de geregistreerde (jeugd)

criminaliteit, een toegenomen gevoel van veiligheid, een leefbaarder openbare ruimte, minder overlast
en minder drugs en alcoholgebruik door jongeren. Vele geledingen binnen de gemeente zijn hiermee
onlosmakelijk verbonden. In meerdere domeinen in dit beleidsprogramma komen dan ook expliciet
veiligheidsaspecten terug.

Nauwe (keten) samenwerking tussen gemeente als regisseur met politie, openbaar ministerie,
maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en de actieve betrokkenheid van individuele burgers is
onontbeerlijk.

Doelen en bereikte resulaten7

Doel Wat is bereikt Wat is niet bereikt
Overlast en aanpak dak en
thuislozen
1.a Jaarlijks krijgt 24 % van de
zeer actieve veelplegers een
nazorg- en/of resocialisatietraject
(nulmeting: 24%). In 2009 ronden
20 veelplegers hun traject af .

In Haarlem zijn in 2007 83 zeer
actieve meerderjarige veelplegers
benoemd, daarvan zitten er 21 in
een traject (ongeveer 25 %).
Tevens is verder gegaan met het
opzetten van het Regionale
schakelstation om de bovenstaande
doelgroep in beeld te krijgen, te
houden en adequate hulpverlening
te geven.

1.b In 2009 krijgen 17 jeugdige
veelplegers een aanbod en 15 van
hen ronden dit traject af. (OPH-1).

30 jeugdige veel- en meerplegers
zijn in Haarlem benoemd. Het is
niet bekend hoeveel daarvan in een
(nazorg)traject zitten.

Eind 2007 is, onder regie van de
Raad voor de Kinderbescherming
een samenwerkingsverband gestart
om de aanpak van jeugdige
veelplegers onder één regie te
voegen. Tot die tijd bestond er wel
een justitieel platform waar de
gemeente vanwege privacyredenen
nog niet was aangesloten.

2. In 2009 kan 80% van het aantal
overlastgevenden geplaatst worden
binnen de maatschappelijke
opvang (OPH-2).

Haarlem heeft 112 plaatsen
beschikbaar binnen de
maatschappelijk opvang. Het
percentage van 80 % wordt gelet
op het aantal overlastgevenden
gehaald.

3. Op 5 aangewezen
overlastlocaties daalt het aantal

Het aantal meldingen (aan politie)
op de aangewezen overlastlocaties

De vervolgmeting naar de
veiligheidsbeleving heeft in

7 Gelet op de grote hoeveelheid doelen hebben we er bij domein 2.1 voor gekozen doelen en (niet) bereikte resultaten in één tabel
op te nemen, dit is afwijkend van de andere domeinen.
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Doel Wat is bereikt Wat is niet bereikt
meldingen van overlast door
verslaafden en daklozen met 10%
(OPH-14).

is 15 - 30 % afgenomen. Daar waar
sprake was van (incidentele)
overlast is actief ingegrepen door
uitbreiding van toezicht.

overleg met buurtbewoners niet
plaatsgevonden, het algemene
beeld wat daaruit naar voren zou
komen zegt te weinig over de
specifieke overlast rond de ingang
van het Magdalenaklooster.

(Wijk en omgeving) veiligheid

4. Het percentage Haarlemmers dat
’s avonds thuis blijft omdat men 
zich onveilig voelt, blijft stabiel op
22,2 % (OPH-3).

Het percentage is gedaald naar
17% (omnibusonderzoek 2007).

5. Jaarlijks worden 15 onveilige
plekken aangepakt (OPH-4).

In 2007 zijn 23 plekken veiliger
gemaakt, dat wil zeggen dat door
adequate vormgeving en inrichting
van de gebouwde omgeving en
daarop aansluitend beheer de
veiligheidsbeleving beïnvloed is en
eveneens de kans op kleine of
veelvoorkomende criminaliteit en
overlast beperkt is. Bij het kiezen
van deze plekken is rekening
gehouden met de afspraken in de
wijkcontracten.

6. In de periode 2005-2009 worden
7 956 woningen gecertificeerd
volgens het Keurmerk Veilig
Wonen (OPH-5).

De afspraken inzake het PKVW
zijn in de Midtermreview van het
OPH aangepast: De
nieuwbouwambitie en dus ook het
aantal gecertificeerde woningen tot
en met 2009 is 5.000. BZK vraagt
Haarlem het verschil in de ambitie
met 3.000 nieuwbouwwoningen op
te vullen door stimulering van
toepassing van het Keurmerk
Veilig Wonen bij bestaande bouw.
Haarlem zal zich hiervoor
inspannen.

In het najaar is aangekondigd dat
de certificeringsregeling wordt
aangepast. Er komt één pakket van
eisen waarop beoordeeld wordt.
Het is nog niet bekend hoe de
regeling gaat luiden. Een
campagne moest derhalve worden
uitgesteld.

7. In 2009 is de criminaliteit in
risicogebieden en in de woon-
omgeving verminderd. (OPH-6).
8. Tenminste 1 winkelcentrum
wordt gecertificeerd volgens het
Keurmerk Veilig Ondernemen
(KVO) (OPH-7).

Eind 2007 is de doelstelling van
20% minder (aangiftes van)
criminaliteit eind 2009 reeds
gehaald.

Er zijn in 2007, 2 winkelcentra
(Schalkwijk en het Marsmanplein)
en een bedrijventerrein
(Waarderpolder) gecertificeerd in
het kader van het KVO en twee
winkelgebieden (de Binnenstad en
de Amsterdamstraat) zijn
gehercertificeerd.

9. In de periode 2005-2009 worden
de achterpaden van 400 woningen
aangepakt. (OPH-8).

In 2007 zijn door middel van een
tegemoetkoming in de kosten
vanuit de tijdelijke regeling
subsidie achterpaden beveiliging
17 woningen van een veilig

In 2006 is gesteld dat meer
aandacht zal worden besteed aan
communicatie omtrent beveiliging
van achterpaden. Hier is niet aan
toegekomen wegens andere
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Doel Wat is bereikt Wat is niet bereikt
achterpad voorzien. prioriteiten.

Jeugd en veiligheid

10. In 2009 is het aantal
minderjarige Haarlemse
verdachten van 12 t/m 17 jaar per
1000 inwoners uit deze leeftijds-
groep gedaald met 10% (OPH-9).

Cijfers zijn nog niet bekend.

11. Het percentage inwoners dat
aangeeft dat aandacht besteed moet
worden aan overlast door jongeren
op straat neemt niet toe (nulmeting:
18.3%) (OPH-10).

In 2007 is veel aandacht besteed
aan de aanpak met betrekking tot
jeugdgroepen. Alle jeugdgroepen
(hinderlijk, overlastgevend en
crimineel) worden in het
Jeugdgroepenoverleg besproken, er
worden gezamenlijke prioriteiten
gesteld en er wordt per groep een
aanpak afgesproken en uitgevoerd.
Voorbereidingen zijn getroffen
voor de opzet van een
jongerentoezichtteam in
Schalkwijk.

Ondanks de inspanningen die zijn
verricht is het percentage gestegen
tot 23%.

12. Het percentage incidenten op
scholen van het voortgezet
onderwijs is in 2009 gedaald met
10% (OPH-11).
13. In 2009 is het percentage
onveiligheidsgevoelens bij de
leerlingen van het voortgezet
onderwijs gedaald van 9% naar
8%. Bij personeelsleden is het
gelijk gebleven op 4%. (OPH-12).

De signalen zijn positief: de
partners vinden elkaar en in 2007 is
het convenant Veilig in en om
scholen getekend. Overeenkomstig
de motie drugsvrij schoolplein is,
in samenwerking met de politie,
Brijder Verslavingszorg, scholen
en jongerenwerk een aanpak
ontwikkeld en in uitvoering rond
handel/gebruik van drugs en
alcohol rond scholen en
jongerencentra.

Het onderzoek wordt in het
voorjaar van 2008 herhaald, cijfers
zijn daarom nog niet bekend.

Wat is nog meer bereikt?
Het aandeel Haarlemmers dat zich wel eens onveilig voelt is sinds 2002 afgenomen en is daarmee in 2007
op het laagste punt in 7 jaar gekomen. Het aantal geregistreerde misdrijven is de laatste jaren stabiel
gebleven. De navolgende figuur laat zien dat objectieve en subjectieve veiligheidscijfers elkaar in 2007
zijn genaderd.

In het kader van het nieuw beleid is met ingang van 2007€ 50.000 extra beschikbaar gesteld voor 
drugsbeleid. Dit heeft geleid tot een extra inzet van de Brijder Verslavingszorg. Voorts zijn er extra
activiteiten geweest rond jongerencentrum Flinty’s en worden er twee filmprojecten ontwikkeld. Na
afronding van de pilot (in 2008) moet dit deel gaan uitmaken van het reguliere veiligheidsbeleid van de
scholen (VIOS).
Het niet uitgegeven budget wordt overgeheveld naar 2008.
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Figuur 1

Verloop onveiligheidsgevoelens en aangiften
misdrijven (index 2000=100)
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Bron: Leefbaarheids- en Veiligheidsmonitor Haarlem 2007. Monitor in Kort Bestek.
Samenvatting en Aandachtspunten. Haarlem, oktober 2007. Pagina 7 en 8.

In 2007 zijn twee actieprogramma’s opgesteld, te weten Jeugd en Veiligheid en Veilige Binnenstad. In 
het actieprogramma Veilige Binnenstad staat het thema overlast centraal: overlast van horeca, dak- en
thuislozen alsmede georganiseerde criminaliteit in de horeca en prostitutiebranche. In het actieprogramma
Jeugd en Veiligheid staat het terugdringen van overlast, drugs en drankgebruik door jongeren en
jeugdcriminaliteit centraal alsmede de aanpak van huiselijk geweld.

Wat heeft het gekost

Bedragen x€ 1.000

Raming voor
wijziging

Raming na
wijziging

Rekening

Lasten (exclusief toevoeging aan reserves) 2.958 2.361 2.377 2.263
Baten (exclusief onttrekkingen aan reserves) 1.316 1.491 1.665 1.608
Saldo exclusief mutaties reserves 1.642 870 712 655

Toevoeging aan reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo inclusief mutaties reserves 1.642 870 712 655

Rekening 2006
2007



____________________________________________________________________________________________

Jaarverslag 2007 Haarlem 56

Toelichting

Bedragen x€ 1.000

Afwijkingen tussen Rekening en Begroting na wijziging
Voor-/Nadeel

t.o.v. begroting
v/n

Lasten
Kosten ten laste van GSB-gelden (cat.1) -254 v
De gemaakte kosten voor projecten die gefinancierd worden uit het Grote Steden Beleid zijn in
2007 lager uitgevallen dan verwacht.
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo 140 n
Per saldo voordeel / nadeel op lasten -114 v

Baten
Baten uit GSB-gelden 214 n
Afrekening vind plaats op basis van gemaakte kosten. Doordat de kosten in 2007 lager zijn
uitgevallen, worden de baten eveneens lager vastgesteld.
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo -157 v
Per saldo voordeel / nadeel op baten 57 n

Totaal per saldo -57 v
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Programma nr. 2 Veilige samenleving
Domein nr. 2.2 Handhaving van de openbare orde

Bestuurlijk verantwoordelijke: mr. B.B. Schneiders

Kenmerken Haarlemse situatie
Het beeld van de openbare orde in Haarlem wijkt in het algemeen niet af van vergelijkbare middelgrote
steden in het land. Het centrum van Haarlem wordt gekenmerkt door een grote concentratie van
horecagelegenheden in een relatief klein gebied met een aanzuigende werking op de regio. Het publiek
verjongt en gaat later uit. Onderdeel van het uitgaansleven in de stad is ook het bezoek aan
speelautomatenhallen, coffeeshops en sexinrichtingen. De omvangrijke evenementenkalender, met een
aantal grotere evenementen als Bevrijdingspop, Haarlem Jazz en Bloemencorso, zorgt met regelmaat voor
tienduizenden extra bezoekers in de binnenstad op hetzelfde moment. De thuiswedstrijden van betaald
voetbalorganisatie F.C. Haarlem en in het bijzonder de risicowedstrijden met groepen supporters in en
buiten het stadion vragen continu aandacht.

Beoogde maatschappelijke effecten
Een uitgaansleven zonder (structureel) geweld, discriminatie, wildplassen.
Een veilig bezoek aan horecagelegenheden, publieksevenementen en sportwedstrijden.
Zo min mogelijk overlast van alcohol- en drugsverslaafden (zie ook domein 2.1)
Een integer ondernemersklimaat en de bestrijding van georganiseerde vormen van criminaliteit.

Doel
Bevorderen van een integer ondernemersklimaat en de bestrijding van georganiseerde vormen van
criminaliteit

Wat is bereikt?
In het voorjaar 2007 zijn naar aanleiding van toenemende onrust in de binnenstad, de afspraken
aangescherpt tussen de politie, Koninklijke Horeca Nederland en de gemeente over de inzet van de
politie, de verantwoordelijkheid van de horecaondernemer, voorlichting aan jongeren en een integraal
project waarbij jongeren worden gesanctioneerd op hun overlastgevende gedrag (MUG project).
Deze aangescherpte afspraken hebben tot gevolg gehad dat de klachten zijn afgenomen en dat de
uitgaansoverlast beter beheersbaar is geworden.
Het percentage horecaoverlast is in 2007 voor het eerst gemeten, zie tabel 1. In het najaar is tevens gestart
met het project Uitgaansoverlast in het kader van het Wijkcontract
Vijfhoek/Raaks/Doelen/Heiliglanden/De Kamp.

Tabel 1 Problemen in de buurt (op gebied van openbare orde): % Haarlemmers dat zegt dat een bepaald probleem
vaak voorkomt

2000 2002 2005 2007
Dronken mensen op straat 7% 7% 7% 9%
Drugsoverlast 4% 6% 6% 7%
Overlast door horecagelegenheden -8 - - 4%
Overlast door zwervers/daklozen - - - 4%
Bron: Leefbaarheidsmonitor 2000, 2002 en 2005 en Leefbaarheids- en Veiligheidsmonitor 2007.

Met ingang van 2007 maakt een veiligheid- en calamiteitenplan maakt standaard deel uit van het
draaiboek van grote evenementen, hierdoor is inzet van alle disciplines verbeterd. De wedstrijden van
HFC Haarlem hebben geen openbare orde problemen opgeleverd.
De Wet Bibob (Wet Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar bestuur) is in 2007
geïmplementeerd. Elke ondernemer die een vergunning op grond van de Drank- en Horecawet aanvraagt

8 Vragen ten aanzien van overlast door horecagelegenheden en zwervers en daklozen zijn in 2007 voor het eerst in
de monitor opgenomen.
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wordt tevens getoetst aan de Wet Bibob. Daarnaast is in oktober 2007 een pilot gestart waarin de
allertheid ten aanzien georganiseerde criminaliteit in de vergunningverlening en handhaving centraal
staat.

Rond de opvanglocaties voor alcohol- en drugsverslaafden is een actief handhavingsbeleid gevoerd. In
samenwerking met de organisaties zelf, toezichthouders, beveiligers en politie wordt actief opgetreden
tegen rondhangen en audiovisuele overlast. De meldingen bij de politie van overlast zijn gedaald. In tabel
1 is echter een lichte stijging te zien ten aanzien van het % Haarlemmers dat zegt dat een probleem vaak
voorkomt.

Doel Wat is bereikt
BIBOB Horeca: 47 vergunningaanvragen

getoetst, 2 daarvan in nader
onderzoek.
Prostitutie: 6 inrichtingen
onderworpen aan BIBOB
onderzoek

Aanpak uitgaansoverlast:
Aantal Halt sancties in het kader
van MUG

25

Horeca sancties 37 waarschuwingen en 6 sancties
op grond van sanctiebeleid
3 inrichtingen gesloten op grond
van de Opiumwet

Wat is niet bereikt?
Het horecaconvenant zou in 2007 afgesloten worden. Dit convenant maakt deel uit van het
actieprogramma Veilige Binnenstad dat in 2008 wordt vastgesteld.

Prestaties en kengetallen

Rekening
2006

Begroting
2007

Rekening
2007

Kerngegevens
Aantal horeca-inrichtingen 573 583 553
Aantal coffeeshops 16 16 16
Aantal sex-inrichtingen 23 17 16

Prestaties
Besluiten vergunningen/ontheffingen ivm evenementen 251 220 -
Besluiten subsidietoekenning ng 30 26
Klachten overlast 14 25 10
Waarschuwingen bestuursrechtelijke handhaving 26 30 37
Besluiten bestuursrechtelijke handhaving 11 10 8
Bezwaar- en beroepsprocedures tegen genomen besluiten 1 6 5
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Wat heeft het gekost

Bedragen x€ 1.000

Raming voor
wijziging

Raming na
wijziging

Rekening

Lasten (exclusief toevoeging aan reserves) 136 157 153 125
Baten (exclusief onttrekkingen aan reserves)
Saldo exclusief mutaties reserves 136 157 153 125

Toevoeging aan reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo inclusief mutaties reserves 136 157 153 125

Rekening 2006
2007

Toelichting
Bedragen x€ 1.000

Afwijkingen tussen Rekening en Begroting na wijziging
Voor-/Nadeel

t.o.v. begroting
v/n

Lasten
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo -28 v
Per saldo voordeel / nadeel op lasten -28 v

Baten
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo 0 v
Per saldo voordeel / nadeel op baten 0 v

Totaal per saldo -28 v
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Programma nr. 2 Veilige samenleving
Domein nr. 2.3 Brandweerzorg en rampenbestrijding

Bestuurlijk verantwoordelijke: mr. B.B. Schneiders

Kenmerken Haarlemse situatie
De kwaliteit van de brandweerzorg in Haarlem voldoet– mede door het verbeteringsprogramma ‘Brand 
Meester’ –nagenoeg op alle onderdelen van de veiligheidsketen aan de landelijke normeringen. In 2007
is dit traject afgerond. Daarmee is het streven naar optimalisatie van de veiligheid voor de Haarlemse
burger en het eigen brandweerpersoneel op het gebied van de brandweerzorg en de rampenbestrijding
gerealiseerd. Wel zal de regionalisering van de lokale brandweerzorg steeds nadrukkelijker gaan spelen.
De besturen van de gemeenten in Kennemerland - w.o. Haarlem hebben - mede in het kader van de komst
van de veiligheidsregio’s en de aanwezige organisatorische en financiële mogelijkheden - de intentie
uitgesproken om per 1 januari 2008 over één regionaal brandweerkorps te beschikken. Met de
regionalisatie zijn efficiencyvoordelen haalbaar doordat bepaalde taken regionaal worden uitgevoerd,
waardoor kosten kunnen worden bespaard dan wel minder snel stijgen dan bij de gemeentelijke
uitvoering van die taken (minder meer). Uitgangspunt bij deze regionalisatie is het bewerkstelligen van
een gelijk en bestuurlijk vastgesteld kwaliteitsniveau voor de brandweerzorg in de regio Kennemerland.

In 2007 zijn ook de (financiële) effecten van de discussies omtrent het functioneel leeftijdsontslag (FLO)
en de uitwerking van het Arbeidstijdenbesluit in de begroting opgenomen. Naast de verdere uitwerking
van de gemeentelijke rampenbestrijdingstaken zijn de bestaande gemeentelijke plannen op het gebied van
de rampenbestrijding aangepast nu het kabinet besloten heeft de gemeente Haarlemmermeer per 1 jan
2008 bij de regio Kennemerland in te delen.

Beoogde maatschappelijke effecten
Een verantwoord brandveiligheidniveau voor de burgers door vroegtijdige betrokkenheid van de

brandweer bij (her)inrichtingsplannen en infrastructurele projecten. Een adequate
vergunningverlening, controle en handhaving. De aanwezige risico’s zijn geïnventariseerd. Voor het
beperken c.q. minimaliseren van deze risico’s zijn effectieve maatregelen getroffen.

De burger kan rekenen op een geëquipeerd en adequaat optredend brandweerkorps dat voldoet aan de
voor brandweerzorg en rampenbestrijding geldende basisniveaus en dat bij calamiteiten - zo snel als
mogelijk en binnen de gestelde normtijden - hulp biedt.

Bij rampen/zware ongevallen kan de burger rekenen op een rampenbestrijdingsorganisatie die in staat
is de gevolgen voor het maatschappelijk leven in Haarlem te beperken en hulp te bieden.

Doelen
1. Afronding programma ‘Brand Meester’.
2. Regionalisering van de lokale brandweerzorg door de vorming van één regionaal korps per 1 januari

2008.
3. Herijking preventiebeleid a.g.v. nieuwe wetgeving.
4. Uitwerking gemeentelijk pro-actiebeleid.
5. Uitwerking gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie.

Wat is bereikt?

Afronding programma Brand Meester
Het verbeterproces Brand Meester is afgerond. In eerste kwartaal 2008 wordt door B&W verantwoording
aan de Raad afgelegd. Dankzij Brand Meester is de kwaliteit van de brandweerorganisatie op twee
gebieden verbeterd, te weten communicatie en onderlinge hulpverlening.
Er worden periodiek diverse publiekscampagnes georganiseerd
De kwaliteit is toegenomen door het verder professionaliseren van het BedrijfsOpvangTeam (BOT).
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Er sprake van een snellere, betere inzet doordat gemakkelijker de snelste rijroute (door Mobiele Data
Terminals) naar een incident wordt gekozen

De geoefendheid van beroepsbrandweer en de vrijwilligers is verhoogd.
Op het gebied van efficiency zijn veel resultaten geboekt.

Regionalisering van de lokale brandweerzorg
In 2007 zijn alle noodzakelijke voorbereidingen getroffen om per 1 januari 2008 in de Veiligheidsregio
Kennemerland i.o. (de tien voormalige gemeenten van de Hulpverleningsdienst Kennemerland en de
gemeente Haarlemmermeer) te hebben.

Uitwerking gemeentelijk pro-actiebeleid
Het gemeentelijke proactiebeleid van Brandweer Haarlem heeft de relatie met de veiligheidsvelden
“integrale veiligheid” en “externe veiligheid” inzichtelijk gemaakt. Taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden zijn op de juiste plaats belegd.

Voor openbare bluswatervoorzieningen is de verantwoordelijkheid bij de hoofdafdeling Wijkzaken
belegd. De brandweer heeft hierbij de rol van adviseur. Dit is geborgd in het Haarlems Verkeer- en
vervoersplan.

Door Brandweer Haarlem is de “Checklist bluswatervoorzieningen en bereikbaarheid” ontwikkeld 
als hulpmiddel voor de gemeentelijke bluswateraccountmanager, projectmanagers en
projectontwikkelaars m.b.t. de brandveiligheidseisen in de planvormingsfase.

De integratie van het proactiebeleid in de werkvelden van de relevante hoofdafdelingen binnen de
gemeente is gerealiseerd.

De brandweer adviseert bij de ruimtelijke onderbouwing inzake externe veiligheid in
bestemmingsplannen.

De regionale brandweer ontwikkelt het project bereikbaarheid van het spoor voor hulpdiensten.

Uitwerking gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie
Aan de hand van een oefenjaarplan zijn medewerkers opgeleid, getraind en geoefend. Een nieuw
regionaal crisisplan (vervanger van het oude rampenplan) is vastgesteld inclusief deelplannen op
gemeentelijk niveau. In het kader van het verbeteren van de bedrijfszekerheid van de opkomst bij piket is
voor de voornaamste processen (zogenaamde sleutelfuncties) een regionaal piket gerealiseerd.

Wat is niet bereikt?

Herijking preventiebeleid als gevolg van nieuwe regelgeving
Omdat de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) en het gebruiksbesluit pas op 1

januari 2009 in werking zullen treden, is dit onderwerp voor 2007 niet opgepakt.
De halvering van het aantal loze uitrukken. Deze doelstelling is niet gerealiseerd, maar er bestaat nu

wel - dankzij de extra inspanningen - een vaste aanpak van loze meldingen.
Het onderzoek naar de waterwin- mogelijkheden binnen Haarlem is niet verricht, er wordt wel door

de gemeente Haarlem onderhandeld met PWN over bluswatervoorzieningen.
In verband met de invoering van de overgangsregeling Functioneel Leeftijdsontslag, de

ontwikkelingen omtrent de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit en de Package Deal, die de
nodige P&O-capaciteit vereisten, zijn er op het gebied van personeelsbeheer en de ontwikkeling op
het gebied van personeelsbeheer specifiek voor de brandweer, een aantal zaken blijven liggen.

Er is nog sprake van achterstand op het gebied van actuele aanvalsplannen. Er zijn maatregelen
genomen om in 2008 een inhaalslag te maken.
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Prestaties en kengetallen

Rekening
2006

Begroting
2007

Rekening
2007

Prestaties
I Aantal afgehandelde aanvragen bouwvergunningen 734 1100 665
I Aantal verleende gebruiksvergunningen 73 125 63
I Aantal gecontroleerde gebruiksvergunningen 650 500 842
I Aantal milieuadviezen 2 20 2
I Aantal vergunningen evenementen 77 120 73
II Werkelijk aantal aanvalsplannen 10 30 2
II Werkelijk aantal bereikbaarheidskaarten 150 250 1199

III Aantal (middel)grote branden ** 12 20 14
III Aantal kleine en binnenbranden** 210 250 220
III Aantal schoorsteenbranden** 18 20 15
III Aantal buitenbranden 358 610 454
III Totaal aantal branden 598 900 703
III Aantal loos alarm met uitruk*** 900 650 900
III Aantal loos alarm zonder uitruk*** 145 50 10
III Totaal aantal loos alarm 1.045 700 910
III Aantal hulpverlening 716 200 550
III Aantal bijstand- en hulpverleningen (aan collega-hulpdiensten en korpsen) 80 400 100

* Exclusief controles ter plaatse
** De cijfers in de kolom 2006 zijn gemiddelden over 1995 t.m 2004
*** Aanname op grond van ervaringscijfers

Wat heeft het gekost

Bedragen x€ 1.000

Raming voor
wijziging

Raming na
wijziging

Rekening

Lasten (exclusief toevoeging aan reserves) 24.685 11.320 12.585 13.105
Baten (exclusief onttrekkingen aan reserves) 13.989 1.197 1.197 1.240
Saldo exclusief mutaties reserves 10.696 10.123 11.388 11.865

Toevoeging aan reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo inclusief mutaties reserves 10.696 10.123 11.388 11.865

Rekening 2006
2007

9 Er zijn in 2007 50 nieuwe bereikbaarheidskaarten opgesteld en 69 bestaande bereikbaarheidskaarten geactualiseerd
naar de huidige feitelijke situatie.
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Toelichting
Bedragen x€ 1.000

Afwijkingen tussen Rekening en Begroting na wijziging
Voor-/Nadeel

t.o.v. begroting
v/n

Lasten
Salarisstijging als gevolg van CAO-uitwerking (cat.4) 169 n
De salarisstijging als gevolg van de nieuw afgesloten CAO was in de begroting niet volledig
opgenomen.
Afboeken debiteuren 2002 tot en met 2006 (cat.4) 112 n
Voor het afboeken van de debiteuren 2002 tot en met 2006 was geen voorziening getroffen.
Opleiding en kleding (cat.4) 194 n
Voor het versneld opleiden en kleden van 18 nieuwe beroepsbrandweermensen zijn kosten eerder
gemaakt dan begroot.
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo 45 n
Per saldo voordeel / nadeel op lasten 520 n

Baten
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo -43 v
Per saldo voordeel / nadeel op baten -43 v

Totaal per saldo 477 n
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Programma 3: Zorgzame samenleving

Krantenknipsel programma 3
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Programma nr. 3 Zorgzame samenleving
Domein nr. 3.1 Openbare gezondheidszorg

Bestuurlijk verantwoordelijke: H. van der Molen

Kenmerken Haarlemse situatie
De Haarlemmer is in vergelijking tot andere stedelingen redelijk gezond. De bevolkingsinformatie is
ontleend aan de nota ‘Gemeente Haarlem Bevolking 2006’ van het Bureau Onderzoek en Statistiek en 
door de GGD/epidemiologie betrokken in de profielen. Het gezondheidsprofiel Haarlem 2006 geeft dat
aan: De levenverwachting van de inwoners van Haarlem wijkt niet af van deze van Nederland als geheel
(Van Lier 2005)

Haarlem kent ook van oudsher een goed voorzieningenniveau op het gebied van gezondheidszorg. Toch
is er reden tot bezorgdheid. Er is een verschil in gezondheid tussen mensen met een lage versus een hoge
sociaal-economische positie; de levensverwachting en het aantal gezonde levensjaren wijkt beduidend af.
Vooral het groeiend overgewicht, alcohol- en drugsgebruik van jongeren vraagt om effectieve
maatregelen. Haarlem kampt met een toenemende problematiek op het gebied van de openbare
geestelijke gezondheidszorg. Het aantal verslaafden, daklozen en mensen met een psychiatrische
achtergrond neemt toe en hun problematiek wordt complexer. Dit blijkt uit de cijfers van het Haarlems
Schakelstation over de zgn. zorgwekkende zorgmijders.

Beoogde maatschappelijke effecten
Kleinere verschillen in gezondheid tussen hoge en lage inkomensgroepen.
Vermindering aantal jongeren met een verslaving en met overgewicht.

Doelen
1. De gemiddelde verblijfsduur in de maatschappelijke opvang is eind 2009 met 20% teruggebracht

(OPH).
2. Uitvoering van het aanwezige convenant huiselijk geweld (OPH). Instandhouding van het advies- en

meldpunt huiselijk geweld (OPH). Het aantal eerste en herhaalde meldingen van huiselijk geweld
blijft op het niveau van 2004 (resp. 540 en 230) (OPH).

3. Signalering en registratie van overgewicht vinden plaats bij alle kinderen die gebruik maken van de
JGZ (OPH). Alle JGZ-medewerkers werken volgens vastgestelde protocollen (OPH). Uitvoering van
concrete interventies rond overgewicht (OPH).

4. In 2009 bedraagt het aantal plaatsen in de vrouwenopvang 25 (nulmeting: 22) (OPH).
5. In 2009 worden 1774 cliënten behandeld in de ambulante verslavingszorg (nulmeting: 1774). In 2009

worden 577 behandelingen in de ambulante verslavingszorg afgesloten (nulmeting: 577) (OPH).

Wat is bereikt?
Verblijfsduur in maatschappelijke opvang
De gemiddelde verblijfsduur in dagen in de dag- en nachtopvang en sociaal pension is in 2007
(telling tot december) t.o.v. 2005 met 704 dagen (= 29 %) afgenomen.

Convenant huiselijk geweld
In 2007 is een concept-beleidsvisie tot stand gekomen voor de regionale aanpak van huiselijk geweld.
Prioriteit heeft de sluitende ketenaanpak en samenwerking in de keten. Het huidige convenant dient te
worden aangepast aan de nieuwe regio-aanpak. Beleidsmatig betreft het een integrale visie in het kader
van veiligheid, welzijn en gezondheid. In 2007 is de 0 meting uit 2004 nog van kracht (540 meldingen) en
is vastgesteld dat het aantal eerste meldingen in 2009 op hetzelfde niveau blijft als 2004 (540). Dit geldt
ook het aantal herhaalde meldingen (0 meting in 2004 ligt op 230). Het aantal eerste meldingen van
huiselijk geweld is gerelateerd aan en gebaseerd op politieregistratie. Het afgelopen jaar is het aantal
gevallen van huiselijk geweld dat bij de politie wordt gemeld toegenomen. Door de inzet van nieuwe
hulpverleningsteams en algemene steunpunten huiselijk geweld (ASHG) is het aanmtal meldingen fors
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gestegen. Meer daders en slachtoffers hebben hulp gekregen. Dit bevestigt de tendens dat het aantal eerste
meldingen stijgt t.o.v. de nulmeting zoals de rijksindicator vermeld.

Overgewicht
Deelname van JGZ teams 4-19 aan implementatieonderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam naar
de uitvoering van het Overbruggingsplan Overgewicht bij 5-6 jarigen.
Uitvoering van het plan Signalering, aanpak en preventie van overgewicht bij kinderen van 0-19 jaar

in Haarlem m.b.t. de interventies: (zie ook de voortgangsrapportages Overgewicht) :
 Project Beter (Zw)eten op 6 geselecteerde basisscholen in Oost en Schalkwijk
Cursus Fit, Food & Fun voor kinderen van 8-12 jaar met overgewicht
Cursus Real Fit voor jongeren van 13-18 jaar met overgewicht
Roulerende publiekstentoonstelling (W)eet wat je beweegt in diverse settings (scholen,

bibliotheken, vaccinatiemiddagen HDK)
Voorlichting aan en supermarktrondleiding voor allochtone vrouwen
Training Spelen en bewegen voor leiding en begeleiders in de kinderopvang
Actualisatie digitale sociale kaart Overgewicht voor Midden- en Zuid-Kennemerland.
 Standaardisering van de werkwijze binnen de JGZ 0-19 met betrekking tot de signalering, registratie

en begeleiding bij overgewicht volgens landelijk vastgestelde protocollen en veelbelovende
werkwijzen/ interventies.

Vrouwenopvang
In 2007 geldt nog de 0 meting die in 2004 is vastgesteld: het aantal plaatsen in de vrouwenopvang (22 in
2004) zal in 2009 zal zijn toegenomen naar 25.

Ambulante verslavingszorg
In 2007 werden 1.840 clienten (telling eerste halfjaar) behandeld in de ambulante verslavings-
zorg en werden 338 behandeling (telling eerste half jaar) afgesloten. In 2006 waren er 2210 clienten en
werden 735 behandelingen afgesloten In 2005 waren er 1.808 clienten en werden 485 behandelingen
afgesloten. De Brijder Verslavingszorg verwacht dat de doelstelling van 1774 clienten in 2009 wordt
gerealiseerd. De Brijder Verslavingszorg verwacht dat het aantal afgesloten behandeling uitkomt op 577
in 2009.

Wat is niet bereikt?
De co-financiering van de regio-gemeenten in Zuid- en Midden-Kennemerland voor onder meer de
exploitatie van het regionaal werkende Advies- en steunpunt huiselijk geweld dient per 2008 te worden
opgepakt.

Realisatie van de heroinebehandeleenheid (Medische Verstrekkings Eenheid:MVE) per 1-1-2008 is niet
gerealiseerd vanwege de complexiteit van een dergelijke voorziening. Op dit moment is er nog geen
passende locatie hiervoor beschikbaar. Daarom heeft het minsterie van VWS aan Haarlem een jaar uitstel
gegeven voor het vinden van een geschikte locatie.

Ondanks de inzet gericht op het terugdringen van overgewicht bij kinderen neemt dit probleem juist toe.
Dit is een landelijke tendens.

Prestaties en kengetallen

Niet van toepassing
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Wat heeft het gekost

Bedragen x€ 1.000

Raming voor
wijziging

Raming na
wijziging

Rekening

Lasten (exclusief toevoeging aan reserves) 13.734 12.560 15.089 15.698
Baten (exclusief onttrekkingen aan reserves) 9.912 8.748 10.386 11.013
Saldo exclusief mutaties reserves 3.822 3.812 4.703 4.685

Toevoeging aan reserves
Onttrekking aan reserves 100
Saldo inclusief mutaties reserves 3.722 3.812 4.703 4.685

Rekening 2006
2007

Toelichting
Bedragen x€ 1.000

Afwijkingen tussen Rekening en Begroting na wijziging
Voor-/Nadeel

t.o.v. begroting
v/n

Lasten
Hogere afdracht aan de HDK (cat. 2) 535 n
De hogere ontvangen bijdragen leiden eveneens tot hogere afdrachten aan de HDK (budgettair
neutraal). Zie baten.
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo 74 n
Per saldo voordeel / nadeel op lasten 609 n

Baten
Hogere ontvangen bijdrage AHV -535 v
Het betreft hogere bijdragen van o.a. GHOR en ROC welke niet geraamd waren.
Budgettair neutraal met lasten.
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo -92 v
Per saldo voordeel / nadeel op baten -627 v
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Programma nr. 3 Zorgzame samenleving
Domein nr. 3.2 Zorg en voorzieningen ouderen en gehandicapten

Bestuurlijk verantwoordelijke: H. van der Molen

Kenmerken Haarlemse situatie
Toenemende extramuralisering, krappe woningmarkt en wachtlijsten in de zorg vergroten het beroep op
gemeentelijke dienstverlening en integrale ontwikkeling van wonen, welzijn en zorg. Steeds meer
ouderen wonen steeds langer thuis. De ernst van de problemen neemt toe en daarmee ook de vraag naar
voorzieningen op maat. Er is behoefte aan versoepeling van regels, (aangepaste) woningen, zorg en
zorgcoördinatie, adviesfunctie, ontwikkeling welzijnswerk, voorkeurslocaties voor voorzieningen en
ouderenwoningen en in het algemeen aan vraagsturing. In de huidige situatie van met name de
woningmarkt en ruimtegebrek is dit lastig te realiseren.
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is sinds 1 januari 2007 van kracht. De Wmo bundelt een
aantal oude wetten zoals de Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg), de Openbare
Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). Uit de AWBZ zijn de hulp bij het huishouden en enkele
subsidieregelingen overgekomen.

Beoogde maatschappelijke effecten
Het zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen van ouderen en gehandicapten.
Als zelfstandig wonen niet meer mogelijk is, het tijdig bieden van gewenste, noodzakelijke zorg.
Komen tot een sluitende zorgketen door hierover afspraken met relevante partijen te maken.

Doelen
In 10.300 gevallen wordt een voorziening op maat toegekend.

Wat is bereikt?
Per 1 januari 2007 voert de gemeente Haarlem de Wmo uit. De Wmo heeft als uiteindelijk doel om de
maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van mensen met een beperking of een chronisch
psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem te bevorderen, door middel van het
verlenen van adequate woon-, vervoers- en rolstoelvoorzieningen en het verlenen van hulp bij het
huishouden.

Veel aandacht is in 2007 uitgegaan naar de implementatie van de hulp bij het huishouden. Het invoeren
van deze nieuwe taak is niet onopgemerkt voorbij gegaan door de aanbestedingsperikelen, de geringe
invoeringstijd en de administratieve onvolkomenheden in de overgenomen cliëntbestanden. Toch is de
invoering per 1 januari 2007 voor de burgers zonder veel problemen verlopen en is de continuïteit van de
hulp bij het huishouden voor de Haarlemse burgers niet in gevaar geweest.

Gedurende het overgangsjaar 2007 hebben zich rond de Wmo - zowel landelijk als lokaal - diverse
uitvoeringsproblemen voorgedaan. Deze problemen werden hoofdzakelijk veroorzaakt door het
grotendeels niet nakomen van de contractuele verplichtingen door de zorgaanbieders rond de levering van
zorg en door de krapte op de arbeidsmarkt voor werknemers in de zorg. Terzake van het naleven van deze
contractuele verplichtingen zijn in 2007 diverse maatregelen genomen met inachtneming van
continuering van de zorg aan de Haarlemse burgers.

In het najaar van 2007 is gestart met de operatie herindicatie waarbij alle beschikkingen in het kader van
de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) en beschikkingen huishoudelijke hulp vanuit de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten onder het Wmo-regime moeten worden gebracht. Met een
kleine uitloop in 2008 is dit omvangrijke project afgerond. Alle cliënten zijn dan in het bezit van een
Wmo-beschikking. Ook bij deze operatie waren alle inspanningen erop gericht om de levering van de
zorg voor de cliënten te waarborgen.
Over het algemeen kan gesproken worden van een positief afgesloten jaar. Het aantal bezwaarschriften en
klachten afgezet tegen het totaal aantal verstrekte voorzieningen is laag. Het percentage bezwaar- en
beroepsschriften bedraagt 1,1% en blijft daarmee ruim onder de afgesproken norm van 2 %. Daarnaast is
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uit het laatste cliënttevredenheidsonderzoek van SGBO gebleken dat cliënten uit de gemeente Haarlem
een 7,8 geven voor de hulp bij het huishouden. Voor de overige voorzieningen wordt een 6,5 gegeven.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning: meer dan voorzieningen
Afgezien van de uitvoering van de Wmo heeft de gemeente heeft nog een belangrijke Wmo-taak: het
opstellen van een vierjarig brede beleidsplan voor de Wmo. Daar is in 2007 samen met burgers en
organisaties hard aan gewerkt. Het plan zal in 2008 door de gemeenteraad worden vastgesteld. Er staan
voorstellen in die ontmoeting en verbinding tussen mensen wil stimuleren en het meedoen aan de
samenleving van met name kwetsbare burgers wil bevorderen. Vrijwilligerswerk en ondersteuning van
mantelzorgers zijn belangrijke thema’s in het beleidsplan. 
In 2007 is de Wmo-raad opgericht. De Wmo-raad is het officiele adviesorgaan voor de gemeente op het
brede terrein van de Wmo. Aan de Wmo-raad hangt een klankbordgroep die de Wmo-raad inhoudelijk
voedt. De klankbordgroep is samengesteld uit burgers en organisaties uit de gemeente Haarlem.

Wat is er niet bereikt
In verband met de aandacht die uitgegaan is naar de invoering van de nieuwe taak hulp bij het
huishouden, is het Wmo brede beleidsplan 2008-2011 nog niet afgerond. Ook heeft om deze reden nog
geen herbezinning plaatsgevonden op de bovenwettelijke uitgaven in het kader van de Wmo.

Prestaties en kengetallen

Rekening
2006

Begroting
2007

Rekening
2007

Prestaties
Afgehandelde aanvragen vervoersvoorzieningen 2.080 2.100 1.998
Afgehandelde aanvragen rolstoelvoorzieningen 685 600 625
Afgehandelde aanvragen woonvoorzieningen 1.578 1.500 1.453
Aanvragen hulp bij het huishouden (WMO) 5.000 *2.649

Aanvragen parkeervoorzieningen: 1.116 1.000 1.093
Bezwaarschriften WVG en GPK 89 100 77
Beroepschriften WVG 1 20 9
*) Per 1 januari 2007 is hulp bij het huishouden als nieuwe taak naar de gemeente gekomen. In 2006 moest een
inschatting worden gemaakt van het aantal te verwachten aanvragen op basis van het aantal positieve AWBZ
besluiten huishoudelijke verzorging. Voor de begroting 2007 heeft dat geleid tot een geraamd aantal nieuwe
aanvragen van 5.000, waarvan 4.500 positieve besluiten en 500 afwijzingen. In 2007 was tot eind november sprake
van in totaal 4.571 geldige beschikkingen voor zorg in natura bij in totaal 3.956 cliënten. Hiervan zijn 2.649
aanvragen in 2007 afgehandeld.
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Wat heeft het gekost

Bedragen x€ 1.000

Raming voor
wijziging

Raming na
wijziging

Rekening

Lasten (exclusief toevoeging aan reserves) 12.752 21.209 27.163 26.050
Baten (exclusief onttrekkingen aan reserves) 4.541 100 2.370 1.679
Saldo exclusief mutaties reserves 8.211 21.109 24.793 24.371

Toevoeging aan reserves 1.000
Onttrekking aan reserves 950 950
Saldo inclusief mutaties reserves 9.211 21.109 23.843 23.421

Rekening 2006
2007

Toelichting
Bedragen x€ 1.000

Afwijkingen tussen Rekening en Begroting na wijziging
Voor-/Nadeel

t.o.v. begroting
v/n

Lasten
Hogere overheadkosten (incl. loonkosten en personeel van derden) (cat.3) 349 n
Voor de uitvoering van de WMO was (tijdelijke) uitbreiding van formatie noodzakelijk.
Verstrekkingen WMO (WVG en huishoudelijke hulp) (cat.1) -231 v
Er is een lager beroep gedaan op de verstrekkingen (met name voormalige WVG-verstrekkingen)
dan begroot.
Correctie 3e suppletoire begrotingswijziging (cat.2) -1.156 v
In de begrotingswijziging zijn abusievelijk baten en lasten verwisseld. Budgettair neutraal (zie ook
de baten).
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo 29 n
Per saldo voordeel / nadeel op lasten -1.009 v

Baten
Lagere eigen bijdrage WMO 253 n
Voorzichtigheidshalve zijn alleen de werkelijke ontvangsten als baten opgenomen.
Hogere bijdrage Rijk -687 v
Betreft een positieve afwijking op de bijdrage WMO.
Correctie 3e suppletoire begrotingswijziging (cat.2) 1.156 n
In de begrotingswijziging zijn abusievelijk baten en lasten verwisseld. Budgettair neutraal (zie ook
de lasten).
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo -38 v
Per saldo voordeel / nadeel op baten 684 n

Totaal per saldo -325 v

Het voordelige saldo op dit dit domein van€ 325.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door de 
hernieuwde indicatiestelling (goedkope zorg in plaats van dure zorg) en een lager beroep op de
voormalige WVG verstrekkingen. De Haarlemse bevolking heeft een lager beroep gedaan op deze
verstrekkingen.
De verklaring hiervoor is dat de gemeente per 1 januari 2007 de WMO uitvoert en het mede daarom lastig
was te budgetteren (zorgvraag prognosticeren, facturatie zorgverzekeraars liep moeizaam).

Het voordelig saldo bedraagt 1,33% van het totaalbudget van ruim 24 miljoen.
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Programma 4: Maatschappelijke ontwikkeling

Krantenknipsel programma 4
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Programma nr. 4 Maatschappelijke ontwikkeling
Domein nr. 4.1 Onderwijs/Welzijn 0-12 jaar en integraal jeugdbeleid

Bestuurlijk verantwoordelijke: M. Divendal

Kenmerken Haarlemse situatie
Ruim 38.000 Haarlemmers zijn jonger dan 24 jaar. Deze jongeren maken gebruik van tal van
voorzieningen zoals opvang, onderwijs, sport, cultuur, welzijn. Specifiek voor 0-12 jarigen:
kinderopvang, peuterspeelzalen, speeltuinen en openbare speelvoorzieningen, kinderwerkactiviteiten,
sportverenigingen, gezondheidszorg, scholen en naschoolse opvang. Het jeugdbeleid is voor de periode
2006-2010 erop gericht om alle jongeren in staat te stellen een goede basis te leggen voor hun verdere
ontwikkeling en voor hun participatie in de (Haarlemse) samenleving. Voor een deel van de jongeren zijn
extra voorzieningen beschikbaar op leer- en ontwikkelingsgebied zoals de voorschoolse educatie en
psychosociale hulp. Voor een deel van de ouders is er een aanbod opvoedings- en gezinsondersteuning
via de programma’s Home Start en Stevig Ouderschap.

Beoogde maatschappelijke effecten
Alle jongeren in de stad kunnen actief deelnemen aan de Haarlemse samenleving en zich goed
voorbereiden op volwaardige deelname als volwassene in de maatschappij.

Doelen
1. In 2010 wordt op basis van alle beleidsdomeinen van het jeugdbeleid (o.a. kinderopvang, onderwijs

en arbeidsmarkt, spel en exploratie, (gezondheid)zorg, veiligheid, jongerenhuisvesting, participatie)
beleid uitgevoerd aan de hand van meerjarige convenanten afgesloten tussen Gemeente en partners uit
onderwijs, zorg, welzijn en opvang.

2. In 2009 nemen 753 peuters en kleuters deel aan voor- en vroegschoolse programma’s (nulmeting: 
502) (OPH).

Wat is bereikt?
Jeugdbeleid
Het Project Dagarrangementen en Combinatiefuncties loopt, de administratie is aanbesteed en het project
is verlengd tot eind 2008.
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Een van de speerpunten van het Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) is de voor- en vroegschoolse
educatie. In 2007 is het reeds bestaande aanbod gecontinueerd. Na het faillissement van Radius is dit
gecontinueerd door de Stichting Spaarne Peuters. Eind 2007 zijn 233 doelgroeppeuters bereikt.
Uitbreiding van VVE naar nieuwe locaties werd voorbereid.

De prestatie-indicator met betrekking tot VVE is veranderd. In de prestatieafspraken is met de
rijksoverheid in het kader van de nieuwe OAB-wetgeving afgesproken dat in de gemeente Haarlem 327
doelgroeppeuters eind 2009 aan voorschoolse programma’s VVE deelnemen.

Bij de actieve toeleiding naar VVE-voorzieningen door onder meer indicatiestelling zijn onder meer door
Jeugdgezondheidszorg Kennemerland (JGZ) indicatiestellingen uitgevoerd. Monitoring vond plaats via
het Electronisch Kinddossier, waarin in 2007 alle kindgegevens 0-4 jaar zijn ingevoerd
Ook is de wijkgerichte aanpak Centra Jeugd en Gezin ontwikkeld en is een start gemaakt met de aanpak
Brede School Nieuwe Stijl. Hiernaast is ten behoeve van voorlichting gebruik gemaakt van het
keniscentrum “www. Kiezen voor jeugd.nl”. 
Tevens heeft implementatie vande procedure ‘Wijzer  Samenwerken’ door JGZ ten behoeve van 
zorgstructuur 0-6 jaar plaatsgevonden. Andere toeleidingsinstrumenten betreft de samenwerking
Inburgeringstrajecten, waardoor kinderen aan VVE-peuterspeelzalen en voorleesprojecten deelnemen.

Wat is niet bereikt?
Niet van toepassing
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Prestaties en kengetallen
Niet van toepassing

Wat heeft het gekost
De financiën voor dit onderdeel zijn ondergebracht bij domein 4.2, dit omdat een scheiding tussen m.n. de
ondersteunende activiteiten op deze verschillende onderdelen moeilijk is te maken.
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Programma nr. 4 Maatschappelijke ontwikkeling
Domein nr. 4.2 Jongeren van 12-24 jaar

Bestuurlijk verantwoordelijke: M. Divendal

Kenmerken Haarlemse situatie
Bijna 19.000 van de ruim 38.000 Haarlemse jongeren is tussen de 12 en 24 jaar. Deze jongeren maken
gebruik van tal van voorzieningen zoals onderwijs, sport, cultuur, club- en buurthuiswerk, uitgaan.
Specifiek voor de 12-24 jarigen is dat zij behoefte hebben aan goede aansluiting tussen het v.o.–
onderwijs en vervolgonderwijs m.n. tussen vmbo en mbo, voldoende stage- en arbeidsplaatsen. Niet alle
jongeren zijn in staat met tenminste een startkwalificatie het onderwijs te verlaten. Er is onvoldoende
aanbod van jongerenwerk, onvoldoende, ontmoetingsplaatsen en betaalbare woningen.

Beoogde maatschappelijke effecten
Optimale kansen in onderwijs, werk en huisvesting voor alle jongeren in de stad, actieve deelname

aan de Haarlemse samenleving.
Zoveel mogelijk jongeren hebben een startkwalificatie en een goede aansluiting van onderwijs en de

arbeidsmarkt is gerealiseerd.
Voorzieningen voor jongeren die uitvallen zijn beschikbaar zoals leer- en werktrajecten en

opvangmogelijkheden van dak- en thuislozen.

Doelen
1. In 2009 worden 227 schoolverlaters herplaatst met als inzet alsnog een startkwalificatie te behalen

(nulmeting: 92) (OPH).
2. In 2009 zijn 4 schakelklassen aanwezig (nulmeting: 2) (OPH).

Wat is bereikt?
Schoolverlaters
Over schoolverlaters zijn, op basis van de Effectrapportage Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC)
Voortijdig Schoolverlaten, over het schooljaar 2006-2007 regionale cijfers bekend. In totaal zijn 294
prioritaire schoolverlaters herplaatst. Voor Kennemerland (10 regiogemeenten) bedroeg het dit aantal
herplaatste schoolverlaters 857. Voorts wordt het stagebeleid ontwikkeld. Een aantal stageplaatsen zijn al
gerealiseerd. Er is een stagebank bij het jongerenloket. Ook zijn er 200 leer-werkbanen voor jongeren in
samenwerking met het Midden en Klein Bedrijf gerealiseerd (50% van de doelstelling). Andere
scholingsinstrumenten, die nu uitgevoerd worden, zijn: re-integratietrajecten (SoZaWe), leer-
werktrajecten (Bureau Jeugdzorg), BBL plekken (scholen) en stageplekken (scholen).
Het Platform Onderwijs- Arbeidsmarkt is opgericht. In dit kader is een convenant tussen gemeente,
onderwijs en bedrijfsleven gesloten om extra stageplekken te realiseren.
Voor de leerplichtfunctie wordt een voorbereiding in het kader van de kwalificatieplicht (ophoging
leerplicht tot 18 jaar) getroffen. Hiernaast is ook dit jaar de leerplichtfunctie ingezet voor regio-
gemeenten (Zandvoort). Ook is de invoering van het registratiesysteem voor leerplicht/RMC
gerealiseerd. Voorts is de dag van de leerplicht in Haarlem georganiseerd.

Schakelklassen
Het GSB-convenant tussen de Rijksoverheid en de gemeente is door de rijksoverheid opengebroken naar
aanleiding van de nieuwe wetgeving Onderwijsachterstandenbeleid. Na onderhandelingen met de
rijksoverheid zijn de volgende prestatie-afspraken Onderwijsachterstandenbeleid eind december 2009
afgesproken:
- VVE: 327 doelgroepkinderen nemen deel aan voorschoolse voorzieningen.
(zie ook domeinnr 4.1)
- Schakelklassen: het totaal aantal leerlingen dat heeft deelgenomen aan een schakelklas is 99
leerlingen. In 2007 bereik te schakelen leerlingen: 35 leerlingen.
- Open doelstelling: realisatie van 3 Brede Scholen- nieuwe stijl schooljaar 2009-2010
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Met betrekking tot de schakelklassen is een tweetal schakelvoorzieningen gerealiseerd, te weten:
- Opvangklas Neveninstomers po schooljaren 2006-2007 en 2007-200, en
- de Ta(a)lentklas (stedelijke voorziening, beter bekend onder de naam Kopklas) per schooljaar 2007-
2008
Tevens is door de rijksoverheid toestemming gegeven om de Opvangklas vo (Taalklas, vml. ISK) onder
het onderwijsachterstandenbeleid te kunnen bekostigen
Ten behoeve van het Onderwijsachterstandenbeleid zijn veel leerlinggegevens wederom verzameld over
de 2004-2005 en 2005-2006. De rapportage Onderwijsmonitor verschijnt in 2008.

Overige cruciale activiteiten
* Convenant lokaal onderwijsbeleid
Naar aanleiding van het met alle schoolbesturen afgesloten Convenant Lokaal Onderwijsbeleid Haarlem
zijn er vier werkgroepen gevormd met als hoofdthema’s ‘Achterstand en Zorg’, ‘School in de wijk’, 
‘Komen en gaan’, ‘Onderwijshuisvesting en financiën (vindt uitwerking Strategisch Huisvestingsplan
Onderwijs plaats)’. In 2007 zijn de werkgroepen samengesteld en is de  opdrachtformulering per 
werkgroep duidelijk geworden. Aan genoemd traject nemen alle besturen van het Jeugdbeleid deel.
* Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs/ VMBO-scholen
Met betrekking tot de uitvoering Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) is in 2007 informatie
naar schoolbesturen verzonden over de investeringskredieten die door de gemeenteraad voor het jaar 2007
zijn vastgesteld. Op dit moment zijn enkele investeringen afgerond en worden voor de overige
investeringen de bouwplannen uitgewerkt.
In het 4e kwartaal 2007 is gestart met de evaluatie van het Uitvoeringsplan Strategisch Huisvestingsplan
Onderwijs. In deze evaluatie wordt betrokken de mogelijkheden om te komen tot het verbreden van de
functionaliteit van de schoolgebouwen.
Hiernaast is verder gewerkt aan de realisering van de nieuwbouw VMBO-scholen.
* Actualisering onderwijsmonitor (zie onder doel 2)
* ESF: De ESF leer-werktrajecten Bureau Jeugdzorg in 2007 uitgevoerd.

Wat is niet bereikt?
1. De prestatie-indicator met betrekking tot de schakelklassen is veranderd. In de prestatieafspraken is

met de rijksoverheid in het kader van nieuwe OAB-wetgeving afgesproken dat in de Gemeente
Haarlem 99 te schakelen leerlingen (cumulatief) op 1 oktober 2009 aan een schakelvoorzieningen
hebben deelgenomen.  (zie ook onder kopje ’wat is bereikt’, punt 2).

2. Het platform Onderwijs- Arbeidsmarkt werkt aan de realisatie van een stagemakelaar.

Prestaties en kengetallen

Rekening
2006

Begroting
2007

Rekening
2007

Prestaties
Aantal leerlingen op Haarlemse scholen voor openbaar onderwijs 5.547 6.500 5.681

Aantal leerlingen op Haarlemse scholen voor Speciaal Onderwijs
Aantal leerlingen op zgn REC-4 scholen

332
879

370
215

371
215

Aantal leerlingen op Haarlemse scholen voor openbaar voortgezet onderwijs 4.704 4.400 3.968
Aantal leerlingen dat door de onderwijsbegeleidingsdienst bediend wordt:
- Primair onderwijs
- Primair onderwijs vrije scholen
- Voortgezet speciaal onderwijs
- Voortgezet onderwijs
Leerlingenvervoer, aantal vervoerde leerlingen:
- Binnen Haarlem
- Buiten Haarlem

12.441
504
407

11.114

396
93

11.821
523
342
nvt

371
95

11.821
523
342
nvt*

371
94
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* Als gevolg van de taakstellingen m.b.t. onderwijsbegeleiding vindt de inzet voor het Voortgezet onderwijs niet
meer plaats. Prioriteit is gelegd op het primair onderwijs.

Wat heeft het gekost
Bedragen x€ 1.000

Raming voor
wijziging

Raming na
wijziging

Rekening

Lasten (exclusief toevoeging aan reserves) 92.558 59.533 62.943 66.356
Baten (exclusief onttrekkingen aan reserves) 65.487 40.629 71.353 66.248
Saldo exclusief mutaties reserves 27.071 18.904 8.410- 108

Toevoeging aan reserves 401 28.289 19.944
Onttrekking aan reserves 2.146 121 377
Saldo inclusief mutaties reserves 25.326 18.904 19.758 19.675

Rekening 2006
2007
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Toelichting
Bedragen x€ 1.000

Afwijkingen tussen Rekening en Begroting na wijziging
Voor-/Nadeel

t.o.v. begroting
v/n

Lasten
Reintegratie Jongerenwerk (cat. 1) -725 v
Er hebben geen uitgaven inzake reïntegratie jongerenwerk ten laste van 2007 plaatsgevonden.
Budgettair neutraal, zie baten.
Openbaar basisonderwijs (cat. 2) 355 n
Het betreft hier hogere lasten inzake de huurkosten van schoolgebouwen en bijdrages cq.
vergoedingen aan schoolbesturen.
Openbaar voortgezetonderwijs (cat.1) -164 v
Het betreft hier diverse lagere lasten inzake de huurkosten van schoolgebouwen en bijdrages cq.
vergoedingen aan schoolbesturen.
Proces ondersteunende voorziening (cat. 1) -272 v
Per saldo lagere uitgave inzake rijksregeling door lagere inkomsten dan begroot.
Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs (cat. 4) 4.270 n
Het saldo van baten en lasten levert feitelijk en saldo op van 55 positief. Na bestemming van dit
bedrag komt het saldo op€ nihil. De bestuurscommissie brengt zelfstandig verslag uit.

Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo -51 v
Per saldo voordeel / nadeel op lasten 3.413 n

Baten
Reïntegratie Jongerenwerk 725 n
De rijksbijdrage inzake de reintegratie Jongerenwerk is in 2007 niet ontvangen.
Verkoop opbrengst inzake VMBO scholen 8.667 n
De verwachte verkoop van een van de locaties ten behoeve van het Project VMBO scholen heeft
niet in 2007 plaatsgevonden, maar zal in 2008 geschieden.
Procesondersteunende voorzieningen 272 n
Lager inkomsten inzake rijksbijdrage dan begroot.
Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs -4.325 v
Zie de toelichting onder lasten.
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo -234 v
Per saldo voordeel / nadeel op baten 5.105 n

Totaal per saldo 8.518 n

Dotatie aan reserve: lager dan begroot -8.601 v
Belangrijkste deel (8.667) van de afwijking wordt veroorzaakt door het uitstel van de verkoop
waardoor de geraamde dotatie aan de bestemmingsreserve niet heeft plaatsgevonden.

Totaal per saldo inclusief mutaties reserve -83 v
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Programma nr. 4 Maatschappelijke ontwikkeling
Domein nr. 4.3 Onderwijs volwassenen

Bestuurlijk verantwoordelijke: M. Divendal

Kenmerken Haarlemse situatie
Niet iedere volwassen Haarlemmer heeft die mate van educatie genoten die een volwaardige
maatschappelijke deelname mogelijk maakt. Dit geldt zowel voor de autochtone als allochtone Haarlemse
inwoner. Een beperkte groep inwoners beschikt zelfs niet over voldoende lees- en schrijfvaardigheid.
Educatie vervult een wezenlijke rol bij de verhoging van het scholingsniveau van volwassenen
tot op z’n minst het niveau van een startkwalificatie (“Lissabon doelstelling”). Dit kan zowel
betrekking hebben op de persoonlijke ontplooiing als op het vinden van een baan.
De landelijke wetgever draagt zorg voor uiteenlopende educatieve voorzieningen en financiert deze.
Daarnaast worden ook lokale initiatieven ontwikkeld.
Om zicht te krijgen op de problematiek in Haarlem en een goed fundament voor de gemeentelijke
ambities te leggen is een grondige doelgroepenanalyse noodzakelijk.
Sinds 1 april 2007 is de Wet Inburgering (WI) van kracht

Beoogde maatschappelijke effecten
Optimale educatieve kansen voor alle volwassen Haarlemmers blijkend uit het behalen van een

educatieve startkwalificatie.

Doelen
1. Aantallen deelnemers Volwassenenonderwijs: PM (N.B.: op grond van de gewijzigde WEB zullen

nieuwe afspraken t.a.v. aantallen en doelgroepen worden gemaakt voor 2007).
2. Aantallen nieuwkomers Inburgering: PM.
3. Aantallen oudkomers Inburgering: PM.

Wat is bereikt?

Volwasseneneducatie
 In 2007 zijn op basis van de WEB (Wet Educatie- en Beroepsonderwijs) afspraken gemaakt over

aanbod en aantallen deelnemers voor volwasseneneducatie. Uitvoering vindt plaats door het
ROC/Nova College. Het aantal VE deelnemers is in totaal over drie jaar: 2055.

 Deze afspraken gelden over de periode van 2007 tot en met 2009. Uit de kwartaalrapportages tot en
met het derde kwartaal 2007 blijkt dat conform de afspraken wordt gepresteerd. Aan het eind van de
periode van drie jaar wordt definitief duidelijk of de afspraken over drie jaar worden gehaald.
Halverwege 2008 wordt de uitvoering van het beleid op basis van kwartaal- en inhoudelijke
rapportages geëvalueerd.

Inburgering
 Haarlem heeft 1.600 inburgeringstrajecten aanbesteed die worden bekostigd vanuit de WI.

Deelnemers voor deze trajecten worden geworven in de periode 2007–2009. De trajecten zijn
opgedeeld in percelen, toegspitst op specifieke behoeften en capaciteiten van verschillende groepen
inburgeraars, waaronder ouders, opvoeders, startende ondernemers en allochtone vrouwen.

 Aanvullend financiert de gemeente in dezelfde periode 200 inburgeringstrajecten uit het W-deel van
de WWB voor inburgeraars met een WWB-uitkering. Het gaat hier om zogenaamde ‘duale’ trajecten 
inburgering/reïntegratie.

 Op 31 december 2007 zijn 120 beschikkingen afgegeven waarmee inburgeringstermijnen zijn
vastgesteld.

 Op 31 december 2007 zijn circa 107 bestandsanalyses uitgevoerd op WWB-dossiers.
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Wat is niet bereikt?
Zoals iedere nieuwe wet kent ook de WI aanloopproblemen. Haarlem werd, net als alle andere
gemeenten, geconfronteerd met een zeer ingewikkeld uitvoeringsregime en een zeer korte
invoeringsperiode. Het gevolg is dat in 2007 minder intakegesprekken met inburgeraars zijn gevoerd dan
voorzien. Het Rijk heeft ondertussen erkend de landelijke stagnatie op het inburgeringsdossier erkend.
Minister Vogelaar is gemeenten eind 2007 tegemoet gekomen met het Deltaplan Inburgering, waarmee de
wet aanzienlijke wordt vereenvoudigd. Haarlem speelt hierop in, bijvoorbeeld door in 2008 150
deelnemers versneld aan hun inburgering te laten beginnen. Mede dankzij capaciteitsuitbreiding in de
uitvoering verwacht de gemeente de achterstand uit 2007 medio 2008 te hebben ingehaald.

Prestaties en kengetallen

Rekening
2006

Begroting
2007

Rekening
2007

Prestatieafspraken OPH (GSB III)

Het aanbieden van educatieve voorzieningen voor volwassenen
Deelnemersvolwasseneneducatie, die en traject ontvangen
Inburgeraars die een traject ontvangen

210
193
182

685
685

**

*
*

66

* Door late invoering en ingewikkelde regelgeving van de nieuwe Wet Inburgering is het aantal deelnmers in 2007
vrij laag.
** Jaarrapportage Nova niet gereed.

Wat heeft het gekost
Bedragen x€ 1.000

Raming voor
wijziging

Raming na
wijziging

Rekening

Lasten (exclusief toevoeging aan reserves) 6.511 4.483 5.702 5.601
Baten (exclusief onttrekkingen aan reserves) 5.718 4.078 5.312 5.221
Saldo exclusief mutaties reserves 793 405 390 380

Toevoeging aan reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo inclusief mutaties reserves 793 405 390 380

Rekening 2006
2007
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Toelichting
Bedragen x€ 1.000

Afwijkingen tussen Rekening en Begroting na wijziging
Voor-/Nadeel

t.o.v. begroting
v/n

Lasten
Wet inburgering (cat. 1) -102 v
Door het nog niet ontvangen van de eigen bijdrage van de deelnemers zijn er geen bedragen aan
de voorziening gedoteerd. Budgettainr neutraal, zie baten.
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo 1 n
Per saldo voordeel / nadeel op lasten -101 v

Baten
Wet inburgering 102 n
In 2007 is er nog geen eigen bijdrage ontvangen van de deelnemers inzake inburgering.
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo -11 v
Per saldo voordeel / nadeel op baten 91 n

Totaal per saldo -10 v
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Programma nr. 4 Maatschappelijke ontwikkeling
Domein nr. 4.4 Welzijn algemeen

Bestuurlijk verantwoordelijke: H. van der Molen

Kenmerken Haarlemse situatie
In de Haarlemse wijken wonen mensen die erbij horen en meedoen en mensen die aan de zijlijn staan. Die
tweedeling maakt maatschappelijke verbanden kwetsbaar. Groepen kunnen zich van elkaar afkeren of in
zichzelf gekeerd raken. Sommige buurten bevinden zich in een kwetsbare positie. Aan de andere kant
staat Haarlem bekend om zijn aantrekkelijke, veilige en leefbare woonklimaat. Verschillende
bevolkingsgroepen leven doorgaans plezierig naast en met elkaar. Het is zaak dat zo te houden.
Ontmoeten is daarbij de leidraad. De buurten moeten plaatsen blijven of worden waar mensen van
verschillende culturen en sociaal-economische achtergronden elkaar respecteren, ontmoeten en rekening
houden met elkaar. Mensen die in een kwetsbare positie zitten, verdienen gerichte ondersteuning. Bij dit
domein ligt een belangrijke relatie met de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning en het Domein
Ouderen en Gehandicapten, alsmede andere domeinen.

Beoogde maatschappelijke effecten
Haarlemmers in een kwetsbare positie krijgen in hun wijk die vormen van steun die hen aanzetten tot

volwaardige, maatschappelijke deelname.
Grotere sociale samenhang en leefbaarheid in Haarlemse wijken.

Doelen
1. De sociale kwaliteit (zie Leefbaarheidsmonitor) stijgt in de periode 2006-2009 van 6.0 naar 6.2.
2. Uitbouw wijkgerichte aanpak sociaal beleid in samenhang met fysieke pijler.

Wat is bereikt?
Sociale kwaliteit
De uitbouw wijkgerichte aanpak sociaal beleid in samenhang met fysieke pijler heeft vorm gekregen in de
uitwerking van het wijkgericht werken via de vijf pilotwijken. De invulling van de wijkcontracten werd
gerealiseerd via intensieve betrokkenheid van wijkbewoners die zelf projecten hebben benoemd (zie
onderstand). Bij de uitwerking vervult het welzijnswerk een trekkersrol bij een aantal projecten. Deze
vormen de sociale component in combinatie met fysieke maatregelen uit het wijkcontract. Het jaarverslag
2008 gaat nader in op de behaalde resultaten. Het gaat om de volgende projecten:
Hoe spreek ik de ander aan (aanspreken op ongewenst gedrag)
Activiteiten voor kinderen, tiener, jongeren (via probleeminventarisatie kinderen)
Buren en culturen (contacten tussen bewoners met verschillende culturele achtergronden)
 Samen sporten in de wijk (accent op contact, kennen en gekend worden)
Ontmoetingsplekken voor kinderen
Adopteren van ‘groen’ Inrichting binnenterrein
 Samen werken aan samen leven

Wat is niet bereikt?
In 2007 bleef het cijfer van de sociale kwaliteit (zie samenstelling bovenstaand) steken op 6,1. 10) Dit is
gelijk aan de score uit 2005. (bron Leefbaarheids- en Veiligheidsmonitor 2007). Daarmee is de stijging
naar 6,2 in de periode 2006-2009 nog niet bereikt. Relatief ongunstig scoren Schalkwijk (5,2), Molenwijk
(5,6). Relatief gunstig scoren Ter Kleef en Te Zaanen, Spoorbaan Leiden, Duinwijk en
Haarlemmerhoutkwartier (score tussen 6,4 en 6,7).

1) Het kerncijfer sociale kwaliteit van de antwoorden samen van Haarlemmers op vier stellingen: ‘mensen 
gaan hier prettig met elkaar om’, ‘ik voel me thuis in deze buurt’, ‘ik woon in een buurt met veel
saamhorigheid’ en ‘hier kennem mensen elkaar nauwelijks’.  De score van het kerncijfer kan varieren 
van 0-10. Hoe hoger het cijfer, hoe positiever mensen denken over sociale kwaliteit’.
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Prestaties en kengetallen
Niet van toepassing

Wat heeft het gekost
Bedragen x€ 1.000

Raming voor
wijziging

Raming na
wijziging

Rekening

Lasten (exclusief toevoeging aan reserves) 2.335 8.821 9.295 8.917
Baten (exclusief onttrekkingen aan reserves) 989 1.209 1.399 1.230
Saldo exclusief mutaties reserves 1.346 7.612 7.896 7.687

Toevoeging aan reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo inclusief mutaties reserves 1.346 7.612 7.896 7.687

Rekening 2006
2007

Toelichting
Bedragen x€ 1.000

Afwijkingen tussen Rekening en Begroting na wijziging
Voor-/Nadeel

t.o.v. begroting
v/n

Lasten
Wijkgericht werk (cat. 1) -137 v
De lasten van de afwikkeling inzake het faillissement van Radius, zoals gemeld in de 2e
bestuursrapportage, bleken uiteindelijke minder nadelig dan geraamd.
Maatschappelijke dienstverlening (cat. 1) -134 v
Ingevolge lagere rijksbijdrage Vrouwenopvang is de uitgave evenredig lager.
Budgetttair neutraal, zie baten.
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo -107 v
Per saldo voordeel / nadeel op lasten -378 v

Baten
Maatschappelijke dienstverlening 134 n
Lagere rijksbijdrage inzake Vrouwenopvang dan geraamd.
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo 35 n
Per saldo voordeel / nadeel op baten 169 n

Totaal per saldo -209 v
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Programma nr. 4 Maatschappelijke ontwikkeling
Domein nr. 4.5 Multiculturele samenleving en diversiteit

Bestuurlijk verantwoordelijke: H. van der Molen

Kenmerken Haarlemse situatie
De Haarlemse samenleving is de afgelopen jaren steeds meer multi-etnisch van samenstelling geworden.
Ongeveer drieëntwintig procent van de bevolking is van allochtone afkomst, waarvan ruim eenderde
afkomstig uit westerse landen. De verwachting is dat het aantal allochtonen in Haarlem de komende jaren
verder zal toenemen. Allochtone Haarlemmers wonen relatief meer in de stadsdelen Schalkwijk en
Haarlem-Oost. Vanuit de allochtone bevolking zijn vele eigen (zelf)organisaties actief. Naast een kleine
groep jaarlijks instromende nieuwkomers wonen er in Haarlem circa 8.000 oudkomers. Het gaat hier om
mensen die al geruime tijd in Haarlem wonen, waarvan een gedeelte nog onvoldoende mogelijkheden
heeft om aan de samenleving deel te nemen. Daarnaast is er een groep vluchtelingen die in afwachting
van of gedurende hun asielprocedure in Haarlem verblijft.
Gezien de aard van het beleidsveld heeft het domein Allemaal Haarlemmers een gemeentebrede
reikwijdte.Het bestaande beleid is vastgelegd in raadsbesluiten Allemaal Haarlemmers en het
Collegebesluit Dialoog en Binding.

Beoogde maatschappelijke effecten
 Positieve verstandhouding tussen verschillende etnische en religieuze Haarlemse bevolkingsgroepen.
Een betere maatschappelijke positie van allochtone Haarlemmers.

Doelen
Bevorderen van Dialoog en Binding en het voorkomen van tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen in
onze stad.

Wat is bereikt?
In 2007 zijn vanuit het maatschappelijk middenveld verschillende initiatieven genomen die bijdragen aan
de sociale cohesie in onze stad en die als inzet hebben om verschillende bevolkingsgroepen met elkaar in
contact te brengen. Tot de grote initiatieven die zijn gerealiseerd behoren de volgenden:
 De Stedelijke Adviesraad Multiculturele Stad heeft in maart een groot integratiedebat gehouden in

het stadhuis.
 De wijkactiviteiten van de St. Werkgroep Multicultureel Schalkwijk met het project de Haven

waarbij MCS in samenwerking met tal van instellingen organisaties activiteiten uitvoert die
bewoners in Schalkwijk met elkaar in contact brengen.

 In het Rozenprieel is voor de tweede maal het ‘Overal in de Roosfestival’ gehouden. Een productie 
van de informele bewonersorganisatie met een uitgebreid en gevarieerd programma verdeeld over
locaties inde wijk.

 De inrichting van dialoogtafels verspreid over de stad,
 De organisatie van een tweede Marokkoweek,
 Ontmoetingsactiviteiten van religieuze instellingen.
 Het Mondiaal Centrum organiseerde debatten en uitwisselingsactiviteiten.

Bij motie heeft de Raad besloten om de voorgenomen bezuiniging op de secretariele ondersteuning van
SAMS niet te effectueren en dit via een budget van€ 10.000 ongedaan te maken.

Wat is niet bereikt?
In de agenda Dialoog en Binding (november 2005) heeft het college geconstateerd dat Haarlem een
tweeledig beeld heeft. Naast positieve aspecten leven burgers, groepen en culturen ook langs elkaar heen
en is er sprake van onverschilligheid in plaats van interesse. Het dubbele beeld van de situatie in onze stad
lijkt niet wezenlijk veranderd ondanks dat volgens de Omnibus 2007 veel Haarlemmers (89%) positief
zijn over het samenleven met Haarlemmers uit verschillende culturen.
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Wat heeft het gekost
Bedragen x€ 1.000

Raming voor
wijziging

Raming na
wijziging

Rekening

Lasten (exclusief toevoeging aan reserves) 2.077 1.666 765 382
Baten (exclusief onttrekkingen aan reserves) 1.299 1.094 513 160
Saldo exclusief mutaties reserves 778 572 252 222

Toevoeging aan reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo inclusief mutaties reserves 778 572 252 222

Rekening 2006
2007

Toelichting
Bedragen x€ 1.000

Afwijkingen tussen Rekening en Begroting na wijziging
Voor-/Nadeel

t.o.v. begroting
v/n

Lasten
Zorg voor asielzoekers (cat.1) -446 v
De activiteiten zijn niet meer uitgevoerd vanwege beëindiging van de regeling.
Budgettair neutraal, zie baten.
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo 63 n
Per saldo voordeel / nadeel op lasten -383 v

Baten
Zorg voor asielzoekers 446 n
Zie lasten.
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo -93 v
Per saldo voordeel / nadeel op baten 353 n

Totaal per saldo -30 v
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Programma nr. 4 Maatschappelijke ontwikkeling
Domein nr. 4.6 Sport

Bestuurlijk verantwoordelijke: M. Divendal

Kenmerken Haarlemse situatie
Van de Haarlemmers van 15 jaar en ouder deed in 2007 56% regelmatig aan sport, in 2006 was dit 55%.
Ruim tien jaar daarvoor (1995) was dat 44%. Er is dus sprake van een duidelijke toename van het aandeel
Haarlemmers dat regelmatig d.w.z. minstens 1 x per 2 weken sport beoefent. Bij de jeugd lijkt de trend
van de afgelopen jaren om minder te gaan sporten gekeerd te zijn. De sportdeelname van jongeren onder
de 25 jaar is nu zelfs hoger (72%) dan in het jaar 2000 toen het al 70% was.
Demografische ontwikkelingen (o.a. vergrijzing) leiden tot veranderingen in de omvang van bepaalde
doelgroepen. Dat leidt tot een andere vraag, waarop het sportaanbod afgestemd moet worden. De
toenemende individualisering betekent dat er minder in traditioneel verband wordt gesport. Het aandeel
sporters dat lid is van een sportvereniging daalt nog steeds. Daarnaast staan verenigingen onder druk door
een gebrek aan kader en vrijwilligers. Tegelijkertijd neemt de vraag aan sportverenigingen toe om een
bijdrage te leveren aan de sociale samenhang in de wijk of stad en hebben Haarlemse verenigingen te
maken met achterstallig onderhoud van sportaccommodaties.

Beoogde maatschappelijke effecten
Haarlemmers die zich door sportbeoefening–in welke vorm dan ook–welbevinden, zich gezond en

veilig voelen.
Vitale sportverenigingen die daaraan bijdragen.

Doelen
1. Onderhoud en realisatie van goede sportvelden en sportzalen in de buurten, toegankelijk en dichtbij

voor iedereen.
2. Locaties zoals scholen, buurthuizen of het dak van een parkeergarage en plekken in de groene ruimte

benutten voor sport door multifunctioneel en innovatief ruimtegebruik.
3. Aanpakken van het achterstallig onderhoud samen met de sportverenigingen.
4. Een toename van het aantal vitale verenigingen. Het lidmaatschap van sportverenigingen moet

betaalbaar zijn voor alle Haarlemmers. Vrijwilligerswerk stimuleren, samen met het onderwijs en de
verenigingen, zodat iedereen zijn steentje bijdraagt.

Wat is bereikt in 2007?
Realisatie goede sportvelden en zalen in de buurt
 Realisatie van goede sportvelden, inclusief onderhoud bij United/Davo, Onze Gezellen en

Koninklijke HFC, Pim Mulier Sportpark, Hockey vereniging Saxenburg
 Realisatie gunning voor herinrichting en nieuwbouw op het Pim Mulier Sportpark.
 Realisatie renovatie gymzalen op het Doelenplein en de Jephtastraat.
 Realisatie combinatiekunstgrasveld voetbal-softbal op Pim Mulier voor de club DSS.
 Voorbereidingsfase (her)inrichting van het complex aan de Zeedistelweg en nieuwbouw van de

club/kleedaccommodatie inclusief onderzoek naar multifunctioneel gebruik.
 Start onderzoek naar intensivering van het complex van THB op Eindenhout.

Multifunctioneel gebruik
Bij herinrichting, renovaties wordt het multifunctioneel gebruik in de planvorming meegenomen.

Aanpak achterstallig onderhoud
Er is een onderhoudsplan in het kader van de verzelfstandiging van de onderhoudswerkzaamheden
opgesteld.
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Toename aantal vitale verenigingen
Met de KNVB is een convenant gesloten inzake verbeteringen binnen de voetbalverenigingen.
Voetbalverenigingen betrokken bij BOS-impuls in Noord, scholierenproject, talentenpoule,
meidenvoetbal, project “eFfies omhoog.
Aangepast sportaanbod doelgroepen is geformuleerd en vertaald naar het aanbod breedtesport.

Overige cruciale activiteiten
*Herinirchting Pim Muliersportpark: zie onder verslagpunt 1/2
* BOS-impuls: Het BOS-impuls wordt in 5 stadsdelen gestart.
* Herschikking sportaccomodaties: zie onder verslagpunt 1/2
* Topsportevenementen
Het behoud van Amsterdam Haarlemse Basketball Week (AHBW, vml. Haarlemse Basketball Week).
Tournooi in Haarlem 2007-2009-2011 is gerealiseerd. Hiernaast heeft acquisitie tbv Davis Cup Tennis
plaatsgehad. KNLTB heeft voor Rotterdam gekozen.

Wat is niet bereikt?
Ten aanzien van het stimuleren van vrijwilligerswerk binnen de sport zijn geen inspanningen verricht.

Prestaties en kengetallen

Rekening
2006

Begroting
2007

Rekening
2007

Prestaties

Sportstimulering
Aantal evenementen
Aantal activiteiten naar soort
Aantal deelnemers
a. Evenementen
b. Schoolsport

Aantal jeugdsportpassen
Aantal clinics
Aantal schoolsportevenementen

11
12

20.800
13.600
7.200
3.400

105
15

11
12

20.000
12.500
7.500
3.200

230
14

13
12

21.200
13.800
7.400
3.400

215
14

Het beheer van gemeentelijke binnenaccommodaties
Werkelijk gebruikte uren hallen
Werkelijk gebruikte uren gymnastieklokalen

3.779
20.474

4052
20778

De zorg voor gemeentelijke zwemaccommodaties
Aantal bezoekers Boerhaavebad
Aantal bezoekers Planeet
Aantal bezoekers Houtvaart
Totaal:

238.400
217.100

57.400
512.900

238.000
222.000

41.600
501.600

De zorg voor niet-gemeentelijke sportaccommodaties
Aantal bezoekerskunstijsbaan–recreanten
Aantal bezoekers kunstijsbaan–KNSB

190.000
57.000

200.000
70.000
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Kengetallen

Het beheer van gemeentelijke binnenaccommodaties
Bezettingspercentages (excl. onderwijs):
- Spaarnehal
- Beyneshal
- Kennemer Sportcenter avondgebruik
- Gymnastieklokalen (cat 1, 2 en 3)

32 %
23 %
32 %
31 %

32 %
25 %
36 %
31 %

Wat heeft het gekost
Bedragen x€ 1.000

Raming voor
wijziging

Raming na
wijziging

Rekening

Lasten (exclusief toevoeging aan reserves) 12.997 11.753 18.222 18.641
Baten (exclusief onttrekkingen aan reserves) 4.497 3.940 3.381 3.594
Saldo exclusief mutaties reserves 8.500 7.813 14.841 15.047

Toevoeging aan reserves
Onttrekking aan reserves 237
Saldo inclusief mutaties reserves 8.263 7.813 14.841 15.047

Rekening 2006
2007

Toelichting
Bedragen x€ 1.000

Afwijkingen tussen Rekening en Begroting na wijziging
Voor-/Nadeel

t.o.v. begroting
v/n

Lasten
Beheer gemeentelijke binnensportaccomodaties (cat. 2) 162 n
Het betreft hier de kosten voor het onderhoud van de gymlokalen, deze worden grotendeels
gecompenseerd door de hogere opbrengsten uit verhuur.
Gemeentelijke zwemaccomodaties (cat. 4) 300 n
Er is een voorziening getroffen voor het te verwachten exploitatie tekort 2008 voor de zwembaden.

Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo -43 v
Per saldo voordeel / nadeel op lasten 419 n

Baten
Kennemer Cios -268 v
Ingevolge de uitspraak van de rechtbank is het Nova de wettelijke rente verschuldigd over de
toegekende vordering van de gemeente Haarlem.
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo 55 n
Per saldo voordeel / nadeel op baten -213 v

Totaal per saldo 206 n
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Programma nr. 4 Maatschappelijke ontwikkeling
Domein nr. 4.7 Recreatie

Bestuurlijk verantwoordelijke: M. Divendal

Kenmerken Haarlemse situatie
Als gevolg van achterstallig onderhoud staan de leefbaarheid en een kwalitatief goede openbare ruimte
onder druk. Er is meer aandacht nodig voor de stadsparken, meer groen in versteende buurten en
waardevolle groene natuurgebieden aan de randen van de stad: de kwaliteit, de diversiteit en de
bereikbaarheid van de recreatievoorzieningen en–gebieden moeten verbeterd worden.. Dat moet
resulteren in meer aantrekkingskracht voor bewoners en bezoekers.
Recreatie is niet alleen op verschillende manieren gebruik maken van de openbare ruimte. Manifestaties,
tentoonstellingen, etc. zijn evenzeer vormen van ontspanning, sociale ontmoeting. Op dit punt wordt
verwezen naar de programma’s onder Economie, cultuur en toerisme.

Beoogde maatschappelijke effecten
Haarlemmers en bezoekers van Haarlem benutten–in welke vorm dan ook–de openbare ruimte voor
hun welbevinden en ontspanning.

Doelen
1. Gekozen wordt voor meer groen in versteende buurten. Het groen dat er is moet beter worden

onderhouden en toegankelijk zijn. Als er groen verdwijnt moet dat in dezelfde buurt op een andere
plaats terugkomen.

2. Waardevolle groene natuurgebieden aan de randen van de stad blijven beschermd. Dat geldt ook voor
de stadsparken. Het gebruik er van wordt bevorderd.

Wat is bereikt?
Recreatiegebied Schoteroog is in juni 2007 opengesteld voor publiek. Hiermee zijn de
recreatiemogelijkheden dichtbij huis toegenomen.
De voorbereidingen met buurgemeenten zijn gestart voor de realisatie van het fietsroutenetwerk in Zuid-
Kennemerland.
Er zijn toeristische folders uitgebracht voor de Molen-en Bollenroute (regionale kano-en schaatsroutes).
Twee combi-steigers voor de pleziervaart zijn aangelegd aan de Noord-Schalkwijkerweg.
Een kanosteiger en een passantensteiger zijn gerealiseerd bij molen de Eenhoorn. De raad van State heeft
aangegeven dat de steigers bij de Eenhoorn niet gebruikt mogen worden, vanwege onveilige situaties die
kunnen ontstaan bij de roeivereniging Het Spaarne, die tegenover deze steigers ligt.
Alternatieve locaties voor deze steigers worden onderzocht.
Een onderzoek naar de kansenkaart Watertoerisme (economische kansen) is van start gegaan.

Wat is niet bereikt?
Structureel onderhoud volkstuinvereniging Poelpoldervreugde.

Prestaties en kengetallen

Rekening
2006

Begroting
2007

Rekening
2007

Prestaties
Aantal bezoekers Recreatieschap Spaarnwoude 3.960.000 3.960.000
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Wat heeft het gekost
Bedragen x€ 1.000

Raming voor
wijziging

Raming na
wijziging

Rekening

Lasten (exclusief toevoeging aan reserves) 358 454 506 478
Baten (exclusief onttrekkingen aan reserves) 71 60 60 44
Saldo exclusief mutaties reserves 287 394 446 434

Toevoeging aan reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo inclusief mutaties reserves 287 394 446 434

Rekening 2006
2007

Toelichting
Bedragen x€ 1.000

Afwijkingen tussen Rekening en Begroting na wijziging
Voor-/Nadeel

t.o.v. begroting
v/n

Lasten
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo -28 v
Per saldo voordeel / nadeel op lasten -28 v

Baten
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo 16 n
Per saldo voordeel / nadeel op baten 16 n

Totaal per saldo -12 v
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Programma 5: Wonen

Krantenknipsel programma 5
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Programma nr. 5 Wonen
Domein nr. 5.1 Woningmarkt

Bestuurlijk verantwoordelijke: J. Nieuwenburg

Kenmerken Haarlemse situatie
Haarlem staat bekend als een goede woonstad. Deze gewilde woonstad kent veel vraag naar woonruimte,
maar we kunnen niet altijd leveren wat eigenlijk gevraagd wordt. Het woningaanbod stemt deels niet
overeen met de vraag. Hierdoor staat de aantrekkelijkheid van de Haarlemse woningmarkt onder druk,
zowel in de huur- als de koopsector. De doorstroming wordt belemmerd door een tekort aan kwalitatief
goede woningen in het middensegment en de relatief hoge prijzen in de koopsector. Bewoners blijven
wegens gebrek aan goede alternatieven zitten waar ze zitten of verlaten de gemeente. In de Woonvisie
Haarlem 2006-2012 heeft Haarlem gekozen voor: meer, beter, dynamisch en betaalbaar. Haarlem zoekt
naar meer dynamiek en mogelijkheden om de doorstroming te bevorderen en zet in op sociaal
economische gemengdheid van buurten, op behoud van de kernvoorraad, regulering van de introductie
van marktconforme huren en de regulering van verkoop van huurwoningen.

Beoogde maatschappelijke effecten
Behoud van een voorraad van minimaal 18.000 betaalbare huurwoningen (tot de grens van de

huurtoeslag), om ook voor de lagere inkomensgroepen goede en passende huisvesting te bieden
(Woonvisie: betaalbaar).

Verbetering van de positie van kwetsbare groepen op de woningmarkt (Woonvisie: betaalbaar).
De Haarlemse burger krijgt meer keuze naar woningtype, woonmilieu en prijsklasse in zowel de

huur- als de koopsector. Door toevoegingen aan de woningvoorraad wordt beter tegemoet gekomen
aan de vraag naar woningen (Woonvisie: meer).

 Sociaaleconomische gemengdheid van wijken (Woonvisie: beter).
Meer beweging op de woningmarkt, om meer huishoudens naar wens te laten wonen (Woonvisie:

dynamisch).

Doelen
1. Het totale nieuwbouwvolume t/m 2010 bestaat uit eenderde sociale huur- en koopwoningen (waarvan

tenminste de helft sociale huurwoningen) en tweederde middeldure en dure huur- en koopwoningen.
Waar mogelijk beperking van sloop/nieuwbouw.

2. Eind 2009 zijn 4,100 woningen in bestaand gebouwd gebied opgeleverd, exclusief herstructurering
(OPH 31).

3. Eind 2009 zijn 900 woningen in bestaand gebouwd gebied vervangen (OPH 32).
4. Eind 2009 zijn 1.090 woningen gesloopt (OPH 33).
5. Eind 2009 hebben 2.850 omzettingen van huur naar koopwoning plaatsgevonden (OPH 34).
6. Eind 2009 zijn binnen het Woningbouwprogramma 2.571 volledig toegankelijke woningen

gerealiseerd (OPH 36).

Wat is bereikt?
Samenstelling nieuwbouwvolume t/m 2010
Naar het zich nu laat aanzien zal van het woningbouwprogramma dat over de (OPH2) periode 2005-2009
gerealiseerd gaat worden ca. 36% van het totale nieuwbouwvolume in de sociale sector gerealiseerd
worden, waarvan 25% in de sociale huur (ca 1300 woningen) en 11% in de sociale koop (ruim 530
woningen). De in het Coalitieakkoord gemaakte afspraken over het sociale bouwprogramma (eenderde
sociale huur- en koopwoningen -waarvan tenminste de helft sociale huurwoningen- en tweederde
middeldure en dure huur- en koopwoningen lijken hiermee haalbaar te zijn.
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Woningbouwproductie (toevoeging en vervanging en sloop)
In 2007 zijn 930 woningen toegevoegd aan de voorraad. Dit is de hoogste productie van
nieuwbouwwoningen van de afgelopen jaren. (zie grafiek) Het aantal vervangingsnieuwbouw bedraagt
104. De uitvoering van het nieuwbouwprogramma is daarmee op stoom gekomen. In 2007 zijn in
absolute zin 563 woningen gesloopt. Relatief (afgezet tegenover het totaal van 900) is dat volgens
verwachting. De taakstelling voor Haarlem (netto productie van 5.000 woningen over de jaren 2005 t/m
2009) betekent een forse opgave. Volgens de laatste gegevens is een productie van 3200 woningen hard te
noemen. In de pijplijn zitten nog ca. 1.990 woningen (plancapaciteit). Op basis van de praktijkervaringen
is planuitval onvermijdelijk. Rekening moet worden gehouden dat het aantal van 5000 gerealiseerde
woningen eind 2009 niet wordt gehaald. Bij de rapportage richting ministerie van VROM is afgesproken
dat bij de eindafrekening de onherroepelijk in voorbereiding / aanbouw zijnde woningbouwprojecten
mogen worden meegeteld voor het eindresultaat.

Woningbouwproductie 1998 t/m 2007
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Omzettingen van huur naar koop (OPH prestatie)
In het convenant Wonen 2007-2011 dat de Haarlemse corporaties en de gemeente Haarlem in juni van
2007 hebben afgesloten, zijn afspraken gemaakt om de verkoop van sociale huurwoningen te beperken.
Deze afspraken komen er kort gezegd op neer dat de corporaties dit instrument selectief en terughoudend
inzetten. Belangrijker nog, de corporaties garanderen, dat er altijd voldoende betaalbare huurwoningen
beschikbaar blijven Het monitorsysteem is opgezet en voor 2007 uitgevoerd. Aantal omzettingen bedraagt
528. Hiermee zit Haarlem op schema, gerekend over de gehele programmaperiode.

Volledig toegankelijke woningen
Het streven is om ca. 80% van de opgeleverde gestapelde woningen volledig toegankelijk te laten zijn.
(woningen die zonder trappen van buitenaf bereikbaar zijn met primaire ruimtes op dezelfde woonlaag.).
Aan de hand van dit percentage zijn in 2007 ca. 500 volledig toegankelijke woningen opgeleverd. De
oorspronkelijke doelstelling voor de jaarsnede 2007 is hiermee slechts ten dele gehaald. Het ziet er echter
naar uit dat de totale doelstelling voor de OPH2-periode (in totaal 2571) wel gerealiseerd gaat worden

Overig :
 Starters

Het college heeft besloten om in regionaal verband deel te nemen aan de zogenaamde
startersregeling. Met de Startersregeling stimuleert Haarlem het eigenwoningbezit én de doorstroming
op de woningmarkt. Door het afgeven van startersleningen maakt Haarlem een koopwoning meer
bereikbaar voor starters op de koopwoningmarkt.
Met de Haarlemse corporaties is daarnaast gesproken over de mogelijkheden van maatschappelijk
gebonden eigendom (m.g.e.). Door m.g.e. constructies kunnen huishoudens met een bescheiden
inkomen in staat worden gesteld een betere positie te verwerven op de woningmarkt. De corporaties
hebben hierop positief gereageerd.
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 regionale samenwerking obv woningmarkt
In 2007 is onderhandeld over de wederzijdse huurwoningmarkten van Velsen en Zuid-Kennemerland
voor elkaar open te stellen. De keuzevrijheid voor woningzoekende wordt hiermee vergroot. Er
wordt momenteel gewerkt aan de beleidsregels over de wijze waarop het pilotproject kan worden
uitgevoerd. Na een juridische toets zal ons college, gehoord de raadscommissie Ontwikkeling, de
beleidsregels vaststellen. Streefdatum voor de start van het pilotproject is 1 maart 2008.

 Convenant woonruimte verdeling
Het college heeft uitvoering gegeven aan het vernieuwde Convenant Woonruimteverdeling 2007–
2012

Samen met ondernomen activiteiten en behaalde genoemd onder domein 5.2  zijn op de thema’s van de 
woonvisie (beter, meer, betaalbaar en dynamisch) belangrijke stappen gezet. Soms nog slechts in
instrumentele zin (afspraken en regelingen), maar ook in termen van concrete productie. Er valt nog een
belangrijke opgave te doen, maar de gelet op werkvoorraad woningbouwproductie, de samenwerking met
de corporaties op het gebied van de herstructurering / integrale wijkverbetering en inzet op onder ander de
starterregeling en woningverbetering zijn wij optimistisch op de uiteindelijk te behalen maatschappelijke
effecten.

Prestaties en kengetallen

Rekening
2006

Begroting
2007

Rekening
2007

Prestaties

Nieuwbouw:
Prestaties op basis meerjaren afspraken met het Rijk ivm BDU:
- OPH 31: oplevering woningen in bestaand stedelijk gebied; (4100 per 31-

12-2009)
- OPH 32: vervanging 900 woningen in bestaand stedelijk gebied (900 per

31-12-2009)
- OPH 33: sloop woningen (1090 per 31-12-2009)
- OPH 34: omzettingen huur- naar koopwoningen
- OPH 36: oplevering volledig toegankelijke woningen

245

95
85

-
ca. 175

1.136

20
396

-
-

928

104
563
528

ca. 500
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Wat heeft het gekost

Bedragen x€ 1.000

Raming voor
wijziging

Raming na
wijziging

Rekening

Lasten (exclusief toevoeging aan reserves) 2.214 864 1.377 1.285
Baten (exclusief onttrekkingen aan reserves) 1.399 164 3.233 3.289
Saldo exclusief mutaties reserves 815 700 1.856- 2.004-

Toevoeging aan reserves 3.039 3.039
Onttrekking aan reserves
Saldo inclusief mutaties reserves 815 700 1.183 1.035

Rekening 2006
2007

Toelichting
Bedragen x€ 1.000

Afwijkingen tussen Rekening en Begroting na wijziging
Voor-/Nadeel

t.o.v. begroting
v/n

Lasten
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo -92 v
Per saldo voordeel / nadeel op lasten -92 v

Baten
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo -56 v
Per saldo voordeel / nadeel op baten -56 v

Totaal per saldo -148 v
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Programma nr. 5 Wonen
Domein nr. 5.2 Woonkwaliteit

Bestuurlijk verantwoordelijke: J. Nieuwenburg

Kenmerken Haarlemse situatie
In de Woonvisie Haarlem 2006-2012 heeft de gemeente Haarlem gekozen voor: meer, beter, dynamisch
en betaalbaar. Haarlem zet in op productie. Wij hebben daarbij gekozen voor vernieuwing, differentiatie,
toegankelijkheid en leefbaarheid. Vooral de vergroting van het aanbod en versnelling van de productie
staan hoog op de agenda. Naast productie zet Haarlem in op duurzaamheid, verbetering van het
leefklimaat en de combinatie van wonen met zorg.
Haarlem is een gewilde woonstad met een uitstekend woonklimaat. Hoewel de woningen over het
algemeen klein zijn, zijn de prijzen (per m2) hoog. De vraag naar huurwoningen is groot. De Haarlemse
voorraad is relatief oud: ruim de helft van de woningen is vooroorlogs (landelijk is dat nog geen kwart) en
slechts 23% dateert van na 1970. Wel is de voorraad vrij gevarieerd en in grote delen van de stad van
goede kwaliteit. Haarlem staat wat betreft aantrekkelijkheid als woonstad in Nederland op de 5de plaats.
Haarlem telt weinig binnenstedelijk groen, maar ligt in een prachtige groene omgeving. Een klein deel
van die voorraad heeft een geringe bouwtechnische kwaliteit, met name delen van de particuliere
woningvoorraad. Ook sluit de voorraad niet voldoende aan bij de woonwensen van de Haarlemse burgers.
Verschillende doelgroepen verdringen elkaar op de woningmarkt. Het centrale thema van het convenant
Wonen 2007-2011 is daarom ook: verleiden tot verhuizen, beweging op de Haarlemse woningmarkt.

Beoogde maatschappelijke effecten
Aantrekkelijker stedelijke woon- en leefmilieus (Woonvisie: beter).
Een woningvoorraad van voldoende bouw- en woontechnische kwaliteit (Woonvisie: beter).
Gevarieerd aanbod aan woonmilieus (Woonvisie: beter).

Doelen
1. Eind 2009 hebben 815 ingrijpende woningverbeteringen plaatsgevonden (OPH P35).
2. Het versterken van de woonkwaliteit door middel van het aanbrengen van meer differentiatie in de

woonmilieus waarvoor nodig is:
De afspraken rond de herstructurering (Raamovereenkomst Transformatie) uitvoeren.
Met corporaties afspraken maken over regulering van het verkopen van huurwoningen.
De wijkregie door corporaties (convenant Wonen) aan de hand van een pilotproject uitwerken

(Slachthuisbuurt).
3. Het vergroten van het vermogen van de wijken om een brede diversiteit aan bewoners en kwetsbare

groepen op te nemen door:
De komst van zorg in de wijk en van de stad in de instelling bevorderen.
Uitvoering van de regionale afspraken over de huisvesting van bijzondere groepen.

Wat is bereikt?
Ingrijpende woningverbetering
Bij de in juni van dit jaar met de corporaties afgesloten Raamovereenkomst Transformatie Haarlemse
Woonwijken hebben de corporaties toegezegd fors te investeren in renovatie van woningen. Voor de
periode 2007 tot en met 2009 betreft dit in Haarlem zo’n 400 tot 500 woningen per jaar met een 
gemiddelde jaarlijkse investering door de corporaties van bijna€ 10 miljoen. Bij deze aanpak ligt een 
sterk accent op duurzaamheid, hetgeen tevens aansluit bij het project “Op naar een duurzaam Haarlem”.  
In 2007 zijn 764 woningen ingrijpend verbeterd. De bestuurlijke besluitvorming over de doorstart van
het project Wonen Boven Winkels heeft in 2007 plaatsgevonden. De concrete uitwerking er van vind in
2008 plaats.
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Versterken woonkwaliteit
In het kader van de herstructurering (transformatieovereenkomst) zijn in 2007 zijn 104
nieuwbouwwoningen gerealiseerd en hebben de corporaties flink geïnvesteerd in de renovatie van
woningen (zie vorig punt). Aansluitend zal de woonomgeving worden aangepakt (zie kwaliteitsimpuls
openbare ruimte programma 9), waarbij de corporaties, zoals afgesproken 1/3 van de kosten voor hun
rekening nemen.
Voor wat betreft de verkoop van huurwoningen wordt verwezen naar de tekst van programma 5.1.
In het ‘Antwoord aan Haarlem’ dat door de drie Haarlemse corporaties aan het college is aangeboden, 
wordt een aanbod gedaan actief aan de wijkaanpak in Haarlem mee te werken. De eerste ervaringen van
intensieve samenwerking hebben plaatsgevonden in de Slachthuisbuurt en hebben ondermeer geleid tot
de aanwijzing als coalitiewijk.

Bijzondere en kwetsbare groepen
Samen met de regiogemeenten en in de regio actieve corporaties–en na evaluatie van het vigerend beleid
– zijn nieuwe afspraken gemaakt. Het contingent woningen voor zogenaamde ‘bijzondere doelgroepen’ is 
verhoogd van 35 naar 41. Daarnaast is de gemeente Haarlem samen met de corporaties en welzijns- en
zorginstellingen in gesprek over voorkoming van huisuitzettingen en het opzetten van een zogenaamd
tweede kansbeleid mede om de uitstroom uit pensions te bevorderen. Begin 2008 zijn hierover concrete
voorstellen te verwachten.
Het aantal te huisvesten statushouders die vallen onder het Generaal Pardon zal rond de 250 personen zijn
over de gehele periode. In 2007 is in werkgroep verband gewerkt aan een passende wijze van
woningtoewijzing voor de woningzoekende statushouders die al wonen in Haarlem. Statushouders
kunnen zelf hun voorkeuren aangeven voor woningen in de omgeving waar zij al bekend zijn (toewijzing
op basis van zoekduur). Deze methode zal begin 2008 aan het college worden voorgelegd.
Binnen de sociale huurwoningen is er één categorie die van oudsher anders wordt toegewezen, de
zorgwoningen. Deze worden toegewezen op basis van behoefte aan zorg en niet op zoekduur. In 2007 is
gezocht naar een methode van toewijzen van zorgwoningen waarbij voor de woningzoekenden in één
keer duidelijk is welke woningen beschikbaar zijn en hoe lang de wachtduur zal zijn op een bepaalde
woning. In 2008 zal deze methode verder worden uitgewerkt.
De OPH prestatieafspraken voor de versterking van de ontmoetingsfuncties in wijken zijn reeds vorig jaar
behaald.
Zie verder de opmerkingen onder domein 5.1

Wat is niet bereikt?
Woningverbetering
De afgelopen jaren heeft de gemeentelijke aandacht voor de particuliere woningvoorraad zich
hoofdzakelijk gericht op de Funderingsaanpak. Dit programma is op dit moment nagenoeg volledig
afgerond en zeer succesvol gebleken. Dit jaar zou worden gestart met het uitwerken van nieuw beleid
voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad. Helaas is dat niet gelukt en moet dit worden
doorgeschoven naar 2008.
Voor particulier bezit is grootschalige herstructurering en nieuwbouw geen optie. Het college van B&W
overweegt een vervolgaanpak waarbij ook de kwetsbare delen van de particuliere voorraad buiten de
wijken met slechte funderingen worden betrokken. Accenten hierbij zijn: het stimuleren van onderhoud
aan woningen (met het accent op duurzaamheid en veiligheid), (actief) aanschrijven en waar nodig
gerichte investeringen met een brede positieve uitstraling.
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Prestaties en kengetallen

Rekening
2006

Begroting
2007

Rekening
2007

Prestaties
Onderzoek en verbetering bestaande voorraad
Prestaties op basis meerjarenafspraken met het Rijk ivm BDU:
- P 35: ingrijpende woningverbetering 785 750 764

Wat heeft het gekost

Bedragen x€ 1.000

Raming voor
wijziging

Raming na
wijziging

Rekening

Lasten (exclusief toevoeging aan reserves) 2.611 3.069 6.285 6.182
Baten (exclusief onttrekkingen aan reserves) 2.550 2.078 5.948 6.013
Saldo exclusief mutaties reserves 61 991 337 169

Toevoeging aan reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo inclusief mutaties reserves 61 991 337 169

Rekening 2006
2007
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Toelichting
Bedragen x€ 1.000

Afwijkingen tussen Rekening en Begroting na wijziging
Voor-/Nadeel

t.o.v. begroting
v/n

Lasten
Extra dotatie aan voorziening nieuwe BLS regeling (cat.4) 120 n
Conform nota besteding oude reserves en voorzieningen volkshuisvesting.
Subsidies nieuwbouw (cat.1) -112 v
Er zijn minder subsidies ten behoeve van nieuwbouw verstrekt.
Fuca (cat.1) -118 v
Er zijn minder subsidies verstrekt en minder lasten voor leveringen en diensten betaald.
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo 7 n
Per saldo voordeel / nadeel op lasten -103 v

Baten
Minder rijksbijdrage BLS gelden 119 n

Vrijval fonds woningonttrekking -120 v
Conform nota besteding oude reserves en voorzieningen volkshuisvesting. v
Minder dekking inzake subsidies nieuwbouw 112 n
Er zijn minder subsidies ten behoeve van nieuwbouw verstrekt waardoor minder dekking
noodzakelijk is.

v

Extra dekking kosten nieuwbouw uit voorziening BLS -210 v

Minder dekking niet verstrekte subsidies en bijdragen 347 n
Minder subsidies noodzakelijk voor o.a. Fuca en minder bijdragen voor woningverbetering.
Meer baten NRF -282 v
Betreft meer baten ten behoeve van Fuca.
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo -31 v
Per saldo voordeel / nadeel op baten -65 v

Totaal per saldo -168 v
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Programma 6: Economie, cultuur en toerisme

Krantenknipsel programma 6



____________________________________________________________________________________________

Jaarverslag 2007 Haarlem 104

Programma nr. 6 Economie, cultuur en toerisme
Domein nr. 6.1 Bedrijfshuisvesting

Bestuurlijk verantwoordelijke: mr. B.B. Schneiders

Kenmerken Haarlemse situatie
Haarlem streeft naar een duurzame economische ontwikkeling van de stad en wil tevens een bijdrage
leveren aan de internationale concurrentiepositie van de regio. Ondernemers en bedrijven zorgen voor
vitaliteit, werk en inkomen. Haarlem wil bedrijven en ondernemers de ruimte geven om zich goed te
kunnen ontplooien. Om de stad optimaal te kunnen ontwikkelen is een heldere koers en krachtig beleid
nodig. Dit vereist een goed inzicht in de problemen, krachten, uitdagingen en oplossingen; inzicht in het
functioneren van de stad en kennis van concurrerende steden en van gebieden waarmee wordt
samengewerkt. Haarlem heeft een duidelijke visie op de ontwikkeling van de stad. Sinds de
Toekomstvisie (1999) staan drie speerpunten centraal: de versterking van de culturele en toeristische
wervingskracht, de versterking van de zakelijke dienstverlening en de versterking van een duurzaam goed
woonklimaat in sociaal economisch gemengde wijken. Zo wil Haarlem ervoor zorgen dat de motor voor
het stedelijk leven blijft functioneren en nog jaren mee kan. De gemeente kan het niet alleen. Sterker nog,
aan veel belangrijke ontwikkelingen ligt juist het initiatief van anderen ten grondslag.
Zuid–Kennemerland behoort in 2007 binnen de Amsterdamse regio tot een van de koplopers met 2,3%
economische groei, 2,9% exportgroei en 3% werkgelegenheidsgroei, meer dan een verdubbeling van de
groei ten opzichte van 2006. De arbeidsparticipatie in Haarlem is groot, echter meer dan 50% van de
Haarlemse beroepsbevolking werkt buiten Haarlem met alle negatieve milieu en mobiliteitseffecten
vandien. Voor behoud en uitbreiding van werkgelegenheid dient er voldoende ruimte te zijn voor
bedrijven die aansluit op de Haarlemse vraag. Door meer ruimte voor bedrijfshuisvesting te creëren
kunnen nieuwe (schone, kennisintensieve) bedrijven worden aangetrokken. Het werkgelegenheidsaspect
wordt meegewogen bij grondverkopen en waar mogelijk wordt gestreefd naar dubbel grondgebruik. Ook
wordt bezien in hoeverre werkgelegenheid in wijken teruggebracht kan worden.

Haarlem ligt in een regio met sterke economische impulsen die door een aanscherping van het
economisch profiel van Haarlem goed kunnen worden benut. Regionale samenwerking op het gebied van
bedrijfshuisvesting heeft mede met het oog op werkgelegenheid hoge prioriteit. Dat onze regio
internationaal meetelt, is te danken aan haar positie als financieel en handelscentrum, de sterke creatieve
dienstverlening, Schiphol en het brede spectrum aan andere sectoren. De Amsterdamse regio is naast de
reguliere bedrijvigheid gespecialiseerd in creatieve diensten, entertainment, ICT, software, nieuwe media,
webontwerp en bovendien een geliefde woonplaats van de creatieve klasse.

Beoogde maatschappelijke effecten
Meer werkgelegenheid, met name in de zakelijke dienstverlening en creatieve industrie.
Meer en betere bedrijfshuisvesting.

Doelen
1. Eind 2009 heeft de ontwikkeling van 5 hectare nieuw regionaal bedrijfterrein plaatsgevonden (OPH

42). Eind 2007 heeft de ontwikkeling van 2,2 hectare van het regionaal bedrijfsterrein
Rottepolderpark, gemeente Haarlemmerliede c.a. plaatsgevonden.

2. Verdere herstructurering en herontwikkeling van de Waarderpolder. Eind 2009 is 3.5 hectare
bedrijfsterrein geherstructureerd (OPH 47).

3. Eind 2009 is er 5.500 m 2 aan kantooroppervlakte bijgekomen.
4. Eind 2009 is een toename met 2500 m2 kleinschalige bedrijfshuisvesting in

bedrijfsverzamelgebouwen gerealiseerd (OPH 48).
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Wat is bereikt?
Regionale economische stimulering (RES)
In 2007 is in het kader van de RES hard gewerkt aan de ontwikkeling van het Rottepolderpark, nu
Polanenpark geheten. Dit nieuw ingerichte bedrijventerrein van ca 13,5 hectare voor bedrijven tot en met
milieucategorie 4 kan in 2008 al in de markt gezet worden. Dit vormt voor Haarlem een welkome
aanvulling op het bedrijvenpark Waarderpolder. In het kader van de RES wordt verder gewerkt aan 28
hectare extra bedrijfskavels op het bestaande bedrijventerrein De Lieden.

Voortzetting herstructurering Waarderpolder
De herstructurering van de Waarderpolder blijft door zijn succes een landelijk voorbeeld voor
grootschalige herstructureringen. In 2007 zijn grote subsidies verkregen voor de aanleg van de Oostweg
en de fly-over maar ook voor de herontwikkeling van de noordkop Waarderpolder en de omgeving
Lelyweg vanuit de HIRB-regeling. Het omvangrijke project noordkop Waarderpolder (ca 13 ha) is in
2007 voortvarend opgepakt en zal de komende jaren gefaseerd de benodigde bedrijfskavels opleveren.

Kantoren
Op het gebied van kantorenontwikkeling is in 2007 bij het Drostecomplex 3.500 m2 gerealiseerd.
Daarnaast is in 2007 de grond op de locatie 023 verkocht voor o.a. 17.000 m2 aan nieuwe
kantoorontwikkeling langs de Schipholweg.

Bedrijfsverzamelgebouwen
Naast de uitgifte van klassieke bedrijfskavels ontstaan in de Waarderpolder ook centra van geschakelde
units en bedrijfsverzamelgebouwen voor grote en kleine bedrijven, zelfs starters. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan Nieuwe Energie, Crown Business Centre en ontwikkelingen INOG. Maar niet alleen de
Waarderpolder biedt mogelijkheden voor kleinere bedrijven. De ontwikkeling van het Postkantoor (3.000
m2) en het Touch Down Centre (4.000 m2) zijn geen geringe toevoegingen in de stad. In het Postkantoor
zijn het leerbedrijf en het doorstarterscentrum gerealiseerd. De OPH doelstellingen worden hierbij
gehaald. Echter het betreft hier tijdelijke locaties in een sterk groeiende markt, zodat er op dit terrein nog
voldoende faciliterend werk voor de gemeente te doen valt de komende jaren.

Wat is niet bereikt?
Vanwege capaciteitsknelpunten is de kantorenmonitor in 2007 niet uitgewerkt. Daarnaast heeft
besluitvorming over een definitieve verplaatsing van de resterende woonwagens op het Waarderderveld
in 2007 nog niet plaatsgevonden.

Prestaties en kengetallen
Rekening

2006
Begroting

2007
Rekening

2007
Prestaties
Bedrijfshuisvesting:
Prestaties op basis meerjarenafspraken met het Rijk ivm BDU

-P 48: uitbreiding bedrijfshuisvesting (2500 m2 bedrijfsverz.gebouw in 2010)
-P 42: nieuwe regionaal bedrijfsterrein ( 5 hectare in 2010)
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Wat heeft het gekost

Bedragen x€ 1.000

Raming voor
wijziging

Raming na
wijziging

Rekening

Lasten (exclusief toevoeging aan reserves) 755 1.978 1.164 1.734
Baten (exclusief onttrekkingen aan reserves) 377 1.563 775 1.339
Saldo exclusief mutaties reserves 378 415 389 395

Toevoeging aan reserves 2 3
Onttrekking aan reserves
Saldo inclusief mutaties reserves 378 415 391 398

Rekening 2006
2007

Toelichting
Bedragen x€ 1.000

Afwijkingen tussen Rekening en Begroting na wijziging
Voor-/Nadeel

t.o.v. begroting
v/n

Lasten
Meer subsidies verstrekt (cat.2) 635 n
In het kader van economische ontwikkelingen zijn meer subsidies verstrekt (OPH). v
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo -65 v
Per saldo voordeel / nadeel op lasten 570 n

Baten
Hogere bijdragen uit OPH-gelden -635 v
Zie lasten. v
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo 71 n
Per saldo voordeel / nadeel op baten -564 v

Totaal per saldo 6 n
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Programma nr. 6 Economie, cultuur en toerisme
Domein nr. 6.2 Facilitering bedrijfsleven

Bestuurlijk verantwoordelijke: mr. B.B. Schneiders

Kenmerken Haarlemse situatie
Een goed ondernemingsklimaat is van groot belang voor de economische ontwikkeling van de stad. Door
het bedrijfsleven goed te faciliteren kan de gemeente invloed uitoefenen op de (vernieuwing) van de
economische structuur. Belangrijke elementen bij integrale facilitering zijn het stimuleren van
samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, tussen ondernemingen onderling en het toegankelijker
maken van de overheid voor het bedrijfsleven. Goede bereikbaarheid en parkeermogelijkheden alsook de
kwaliteit van de openbare ruimte zijn uiteraard van wezenlijk belang.
Om de dienstverlening naar bedrijven te optimaliseren krijgen bedrijven een duidelijk aanspreekpunt in
de organisatie en een bedrijvenloket met begeleiding en informatie op maat.

Ter stimulering van een goede concurrentiepositie van Haarlemse ondernemingen worden startende en
doorstartende ondernemingen en innovaties ondersteund. Dit om werkgelegenheid te behouden en zo
mogelijk uit te breiden. Ondernemers worden gestimuleerd hun bedrijfsvoering te optimaliseren en zo
hun concurrentiepositie te verbeteren.

Beoogde maatschappelijke effecten
Meer (door)startende ondernemingen.
Betere dienstverlening door gemeente.
Betere bereikbaarheid van werkgebieden.

Doelen
1. Aanscherping van het economische profiel van de stad en opstellen gezamenlijke economische visie

die uitmondt in een aantal projecten waarmee de werkgelegenheid wordt gestimuleerd.
2. Eind 2009 is het aantal delicten in wijkwinkelcentra met 5% verminderd (OPH P43).
3. Eind 2009 is het aantal aangiftes op één binnenstedelijk bedrijventerrein met 25% verminderd (OPH

P44).
4. Eind 2009 is de tevredenheid van ondernemers over de gemeentelijke dienstverlening gestegen van

6.3 naar 6.5 (OPH P46).
5. Eind 2009 is de congestie in de Waarderpolder en toeleidende wegen met 10% verminderd, onder

andere door doelgroepvoorzieningen (OPH P51).
6. Eind 2009 zijn er 100 nieuwe (door)starters (OPH P47). Eind 2007 zijn er 25 nieuwe (door)starters.
7. Eén vraagbundelingstraject, gericht op het aansluiten van (semi-)publieke instellingen op breedband

(OPHP45).

Wat is bereikt?
Aanscherping economisch profiel, intensivering werkgelegenheid
Met de vaststelling van de economische agenda, het uitvoeringsprogramma en de economische
positionering van Haarlem in de Amsterdamse regio is het economisch profiel van Haarlem het afgelopen
jaar duidelijk komen vast te staan. De partners in het bedrijfsleven onderschrijven dit Haarlemse
economische beleid. De herstructurering van de Waarderpolder boekt goede resultaten. Mede door de
uitgifte aan de Waarderveldweg, de ontwikkelingen bij Nieuwe Energie ten behoeve van de creatieve
industrie en herontwikkelingen in de noordwesthoek is het aantal bedrijven gestegen tot 800 en de
werkgelegenheid tot 15.000 arbeidsplaatsen (was 600 bedrijven c.q. 12.000 arbeidsplaatsen in 2001). In
noordvleugel verband heeft Haarlem goed samengewerkt met de Amsterdamse regio om vraag en aanbod
van kantoren en bedrijven op elkaar af te stemmen (Plabeka). Dit heeft geleid tot een programmering die
in de regio meer recht doet aan demografische en marktontwikkelingen. Het project Oostpoort 2 in de
Spoorzone is in dit kader opgestart en moet als een van de locaties uitvoering geven aan de Haarlemse
ambities. Hetzelfde geldt voor samenwerking met de RES-partners, zie domein 6.1. In 2007 is het
regionale platform Arbeid en Onderwijs (PAO) opgericht dat projecten faciliteert op het gebied van
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arbeidsmarktbeleid en de ontwikkelingen bij het onderwijs, de overheid en de ondernemers (O3) op
elkaar afstemt.

Beperking delicten wijkwinkelcentra
Bij de hercertificering in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen in Haarlem-Centrum en de
Amsterdamstraat is vastgesteld dat er sprake is van minder winkeldiefstallen, minder inbraken en een
vergoot gevoel van veiligheid onder winkeliers (87%).

Keurmerk Veilig Ondernemen Waarderpolder
Het bedrijvenpark Waarderpolder heeft het Keurmerk veilig Ondernemen behaald. Dit houdt wel een
inspanning in om aan de OPH-prestatie voor veiligheid in 2009 te voldoen.

Tevredenheid ondernemers gemeentelijke dienstverlening
In 2007 is een goed herkenbaar ondernemersloket op de Zijlsingel geopend. De professionalisering van
het Haarlemse accountmanagement wordt door de ondernemers gewaardeerd evenals de recente
digitalisering van bestemmingsplannen. Haarlem deed in 2007 actief mee aan een landelijke benchmark
dienstverlening, waarvan de resultaten in 2008 gepresenteerd zullen worden.

Bereikbaarheid Waarderpolder
In 2007 is definitief 17,4 miljoen euro aan subsidies ter beschikking gesteld door het ministerie van
Economische Zaken en de Provincie Noord-Holland. Hiermee kunnen Oostweg en de fly-over versneld
worden aangelegd zodat de congestie vermindering in 2009 gehaald kan worden. Met de aanleg van
ventwegen en aanpassingen op kruisingen worden de juiste doelgroepvoorzieningen voor het
bedrijvenpark gerealiseerd.

Starters en doorstarters
Het aantal starters kende in 2007 een grote groei. Naast een sterk economisch jaar is een landelijke trend
zichtbaar, wanneer het gaat om de groei van het aantal zzp-ers (zelfstandige zonder personeel). De groei
in Haarlem van het aantal starters is echter opvallend groot en lijkt kenmerkend te worden voor onze stad.
De actieve bemiddeling vanuit de gemeente samen met hogeschool InHolland heeft geresulteerd in het
leerbedrijf in het Postkantoor.

Vraagbundelingstraject
Het vraagbundelingstraject op het gebied van breedband heeft in 2007 niet in Haarlem plaatsgevonden. In
regionaal verband is namelijk een subsidie-aanvraag in het kader van Pieken in de Delta succesvol
afgerond en afgesproken dat Haarlem met betrekking tot het project digitale marktplaats in 2008 als een
van de eerste steden aan de beurt is.

Overige activiteiten
In 2007 is in samenwerking met de Industriekring Haarlem een stadsbreed innovatieplatform opgericht
die richting en ondersteuning gaat bieden aan de innovaties bij het Haarlemse bedrijfsleven. Dit platform
is voortgekomen uit het innovatieprogramma Waarderpolder dat opnieuw goede resultaten heeft behaald
bij de Waarderpolder bedrijven. De gemeente ondersteunt daarnaast een netwerk van snelle groeiers
(Groeilink) die in Haarlem een voorbeeld vormen van ondernemingsgeest en economische dynamiek.
Haarlem trekt in regionaal verband de creatieve as in noordvleugel verband, waarbij de oprichting van
Creative Cities Amsterdam Area in 2007 gerealiseerd is. De relatie tussen economie en cultuur heeft met
de organisatieverandering in één gemeentelijke afdeling vorm gekregen.

Wat is niet bereikt?
Vermindering van het aantal gemeentelijke regels voor het bedrijfsleven is in 2007 vanwege
capaciteitstekort niet opgepakt. Hetzelfde geldt op dit punt voor de actualisatie van de Haarlemse
webpagina en het digitaal downloaden van vergunningen.
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Prestaties en kengetallen

Rekening
2006

Begroting
2007

Rekening
2007

Prestaties

Facilitering bedrijfsleven
Prestaties op basis meerjarenafspraken met Rijk ivm BDU:

- P 43: Vermindering delicten in 3 winkelcentra (5%)
- P 45: Eén vraagbundelingstraject gericht op aansluiten publieke

instellingen op breedband
- P 46: Toename tevredenheid ondernemers over gemeentelijk beleid (0,2

procentpunt eind 2009)
- P 47: Nieuwe (door-)starters (100 per 1-1-2010)
- P 51: Vermindering congestie (= filevorming) met 10% in 2010
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Wat heeft het gekost

Bedragen x€ 1.000

Raming voor
wijziging

Raming na
wijziging

Rekening

Lasten (exclusief toevoeging aan reserves) 1.178 832 832 760
Baten (exclusief onttrekkingen aan reserves) 1.430 750 705 575
Saldo exclusief mutaties reserves 252- 82 127 185

Toevoeging aan reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo inclusief mutaties reserves 252- 82 127 185

Rekening 2006
2007

Toelichting
Bedragen x€ 1.000

Afwijkingen tussen Rekening en Begroting na wijziging
Voor-/Nadeel

t.o.v. begroting
v/n

Lasten
Minder subsidies verstrekt (cat.1) -169 v
In het kader van OPH2-werken zijn minder subsidies verstrekt.
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo 97 n
Per saldo voordeel / nadeel op lasten -72 v

Baten
Minder dekking uit OPH2-gelden 169 n
Zie lasten.
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo -39 v
Per saldo voordeel / nadeel op baten 130 n

Totaal per saldo 58 n
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Programma nr. 6 Economie, cultuur en toerisme
Domein nr. 6.3 Toerisme en evenementen

Bestuurlijk verantwoordelijke: mr. B.B. Schneiders

Kenmerken Haarlemse situatie
De Haarlemse binnenstad is en heeft de potenties van een ongekende publiekstrekker. Met haar mooie
winkels, de nieuwe cultuurpodia en de beroemde musea en een veelzijdige horeca in een monumentale
stad heeft Haarlem veel te bieden. Om deze reden vormen toerisme en evenementen de speerpunten van
beleid om meer bezoekers aan Haarlem te binden. Het benutten van de culturele kwaliteiten is daarbij een
belangrijk doel. Dat is goed voor de bestedingen en werkgelegenheid in de stad. Om structureel meer
bezoekers aan Haarlem te binden zal er zorg gedragen moeten worden voor een aantrekkelijk
winkelaanbod, goede en voldoende overnachtingcapaciteiten, goede promotie- en marketingstructuur en
een dynamisch evenementenklimaat en een vernieuwend toeristisch product. Ook zorg voor regionale
samenwerking en een goede bereikbaarheid van het centrum door de realisering van een ondergrondse
parkeergarage aan de Nieuwe Gracht behoren daartoe.

Beoogde maatschappelijke effecten
Meer dag-, verblijfs- en zakelijk toeristen.
Groei van werkgelegenheid op toeristisch gebied.
Behoud positie van beste winkelstad.

Doelen
1. In 2009 zijn er 100.000 extra dagbezoeken per jaar (+ 10%) (OPH P49). In 2007 zijn er 20.000 extra

dagbezoekers.
2. In 2009 heeft Haarlem nader invulling gegeven aan de realisatie van een adequate Citymarketing.
3. In 2009 zijn er 20.000 extra verblijfstoeristen op jaarbasis (+10%) (OPH P50). In 2007 zijn er 7.000

extra verblijfstoeristen.
Overig: Uitvoering van de beleidsvoorstellen uit de detailhandelsnota:
Voor het behoud van de positie van Haarlem beste winkelstad zal de branchering van nieuwe winkels in
de Haarlemse binnenstad worden afgestemd in de brancheringscommissie binnenstad. Daarnaast zullen
nieuwe leisure en winkelontwikkelingen in de regio Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer in de
regionale commissie winkelplanning Zuid-Kennemerland regionaal worden afgestemd. Ook wordt het
plan “parels in de kroon” uitgewerkt door middel van extra promotie om de Haarlemse binnenstad in de
markt te zetten.
In het kader van de leefbaarheid in de wijken worden nieuwe winkelconcentraties gestimuleerd. In 2007
zal de bouw van het nieuwe winkelcentrum op het voormalige EKP-terrein aan de Westergracht kunnen
starten. In 2007 zal er duidelijkheid zijn over de nieuwe winkelstructuur in Haarlem-Oost. Aan de
totstandkoming van de nieuwe winkelconcentratie in Schalkwijk en op het Marsmanplein zal ook in 2007
verder worden gewerkt.

Wat is bereikt?
Stimuleren extra dagbezoeken
Vanuit de toeristische monitor die in 2007 is opgesteld blijkt dat Haarlem op toeristisch gebied goed
scoort. Haarlem trekt bijvoorbeeld na de grote vier steden de meeste internationale toeristen. Het blijkt
echter dat dit aanbod nog fors kan groeien mede gezien de beperkte mogelijkheden in Amsterdam als het
gaat om hotel- en congresfaciliteiten. Deelname aan Amsterdam Plus en Amsterdam Partners verschaft
Haarlem de mogelijkheid te profiteren van de overdadige Amsterdamse toeristische markt. Daarnaast zal
Haarlem moeten inzetten op het aantal dagbezoeken dat evenals in andere grote steden terugloopt. De
promotiecampagnes “Haarlem smaakt naar meer” en “Haarlem Cultuur 2008” zijn in 2007 gestart. 
Met de oplevering van de Oude Groenmarkt heeft Haarlem een prachtige locatie aan de binnenstad
toegevoegd, een kroon op het eerste convenant binnenstad. Het tweede convenant binnenstad is in 2007
door alle partijen ondertekend. De evenementennota heeft in 2007 duidelijkheid verschaft over de voor
evenementen beschikbare middelen. Met de komst van de evenementenmanager kan het
evenementenbeleid beter gecoördineerd in uitvoering worden gezet.
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Fusie VVV en Hapro
Verder hebben in 2007 de voorbereidingen plaatsgevonden tot de fusie tussen Hapro en VVV tot één
organisatie: City Marketing Haarlem, een fusie die in 2008 een feit moet zijn.

Verblijfstoeristen
Een toename van het aantal verblijfsaccomodaties wordt met acquisitie en bestemmingsmogelijkheden
gestimuleerd.

Overige activiteiten
Door de brancheringscommissie binnenstad is een advies voorbereid voor het brancheringsplan Raaks.
Voor het behoud van het voorzieningenniveau en dus de leefbaarheid in de wijken worden nieuwe
winkelconcentraties gestimuleerd. In 2007 is het bestemmingsplan ten behoeve van het nieuwe
winkelcentrum van 8.000 m2 bvo op het voormalig EKP-terrein uitgewerkt. De bouw kan in 2008 een
aanvang nemen. Voor de totstandkoming van de nieuwe winkelconcentratie in Schalkwijk en op het
Marsmanplein zijn in 2007 belangrijke stappen genomen. Door intensief overleg met de eigenaar is
Haarlem erin geslaagd de leegstand van de Brinkmannpassage tijdelijk weer gevuld te krijgen.

Wat is niet bereikt?
De definitieve besluitvorming over City Marketing Haarlem, de fusie van Hapro en VVV is in 2007 niet
gelukt, maar werd in het kader van de zorgvuldigheid over de jaarwisseling heen getild. Duidelijkheid
over de nieuwe winkelstructuur in Haarlem-Oost is uitgesteld tot 2008.

Prestaties en kengetallen

Rekening
2006

Begroting
2007

Rekening
2007

Prestaties
Aantal overnachtingen
Aantal aanslagen toeristenbelasting

246.376
20

230.000
14

247.222
21

Prestaties op basis meerjarenafspraken met het Rijk ivm BDU:
-OPH 49: uitbreiding dagtoerisme (eind 2009) toename met 100.000

bezoekers)
-OPH 50: uitbreiding verblijftoerisme (eind 2009) toename met 20.000

bezoekers)

n.b.

35.632

20.000

7.000

28.000

27.222
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Wat heeft het gekost

Bedragen x€ 1.000

Raming voor
wijziging

Raming na
wijziging

Rekening

Lasten (exclusief toevoeging aan reserves) 1.012 1.251 1.212 1.178
Baten (exclusief onttrekkingen aan reserves) 734 840 410 388
Saldo exclusief mutaties reserves 278 411 802 790

Toevoeging aan reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo inclusief mutaties reserves 278 411 802 790

Rekening 2006
2007

Toelichting
Bedragen x€ 1.000

Afwijkingen tussen Rekening en Begroting na wijziging
Voor-/Nadeel

t.o.v. begroting
v/n

Lasten
Centrum Management Groep (cat.2) 127 n
Er zijn meer kosten gemaakt ten behoeve van de Centrum Management Groep.
Minder kosten OPH2-werken (cat.1) -172 v
Er zijn minder OPH2-werken uitgevoerd.
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo 11 n
Per saldo voordeel / nadeel op lasten -34 v

Baten
Minder dekking OPH2-werken 202 n
Zie lasten. v
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo -180 v
Per saldo voordeel / nadeel op baten 22 n

Totaal per saldo -12 v
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Programma nr. 6 Economie, toerisme en cultuur
Domein nr. 6.4 Cultuur

Bestuurlijk verantwoordelijke: C. van Velzen

Kenmerken Haarlemse situatie
De stad Haarlem wordt gekenmerkt door het unieke historische karakter van de stad, een sterke culturele
basisinfrastructuur en spraakmakende kunsttentoonstellingen. In de afgelopen periode zijn drie
vernieuwde podia in gebruik genomen, die een nieuw élan aan de stad geven. Op het gebied van cultuur
heeft Haarlem een regiofunctie, maar een aantal gerenommeerde culturele organisaties maakt Haarlem
ook aantrekkelijk voor bezoekers uit binnen- en buitenland. De bewoners en bezoekers van de stad
kunnen deelnemen aan een groot aantal culturele activiteiten.

Naast de professionele kunst- en cultuursector kent Haarlem een bloeiende amateurkunstsector. Ruim
2.000 burgers zijn lid van een amateurkunstvereniging. Aandachtspunt blijft de toegankelijkheid, het
publieksbereik en participatie van alle bevolkingsgroepen aan kunst en cultuur.

Beoogde maatschappelijke effecten
De aanwezigheid van kunst en cultuur op zichzelf is te zien als maatschappelijk rendement voor de

stad.
Daarnaast functioneert cultuur als economische motor voor de stad en als bevorderaar van sociale

cohesie. De culturele instellingen, de producenten en de kunstenaars dragen bij aan een levendig
klimaat in de stad. De leefbaarheid en de aantrekkingskracht van de stad worden hiermee bevorderd.
Dit wordt gewaardeerd door bewoners, bezoekers en bedrijven.

Door regelmatige samenwerkingsmanifestaties in de cultuur- en erfgoedsector ontstaat een sterker en
scherper imago en een groei in toeristisch-economische bedrijvigheid.

Kunst en cultuur bevordert de sociale cohesie. Gestreefd wordt naar een nog betere receptieve en
actieve deelname van Haarlemse publieksgroepen; vooral cultuurdeelname door specifieke groepen,
zoals jongeren en nieuwe Haarlemmers.

Doelen
1. Haarlem beschikt over een aantrekkelijk en gevarieerd basisaanbod aan kunst en cultuur.
2. Haarlem beschikt op enkele terreinen over topkwaliteit, die ook buiten Haarlem opvalt door artistieke

zeggingskracht en innovatie.
3. Haarlem heeft een goed productieklimaat waarin gezelschappen en individuele makers kunnen
werken en ‘scheppen’.

4. Haarlem is succesvol in de versterking van de toeristische wervingskracht van de stad. Ook het
vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijfsleven wordt gestimuleerd door een gezond en gevarieerd
cultuurklimaat en een aantrekkelijk en toegankelijk cultureel erfgoed.

5. De cohesie tussen bevolkingsgroepen in de stad wordt sterker, mede door de effecten van
cultuureducatie en participatie aan kunst en cultuur. Dit geldt in het bijzonder voor de doelgroepen
jongeren en allochtonen.

6. Haarlem is een levendige, dynamische en creatieve stad met een goed kunstenaarsklimaat en ruimte
voor creatieve bedrijvigheid.

Wat is bereikt in 2007
Ad 1. Monitoren en begeleiden van de verbouwing van de Stadsschouwburg
De verbouwing van de Stadsschouwburg is intensief begeleid en gemonitord en er zijn enkele knelpunten
(bijv. uitlopen planning, door problemen bij fundering aanbouw) opgelost. Daarnaast is gewerkt aan het
realiseren van de sponsortaakstelling en zijn rondleidingen voor betrokkenen georganiseerd. De officiële
opening staat gepland voor september 2008.
Stimuleren van de samenwerking tussen MZK, VU en Kreater
Het convenant Volksuniversiteit is met wederzijds goedkeuren opgezegd. Het Muziekcentrum Zuid-
Kennemerland heeft als gevolg van de taakstelling een ombuiging gerealiseerd en de verzelfstandiging
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MZK (volgens planning per 1/1/2009) is verder voorbereid. Een aantal mogelijke locaties voor het
toekomstig Centrum voor Cultuureducatie en Vrije Tijd is onderzocht op haalbaarheid. Het college legt
de raad bij de Kadernota 2008 een voorstel voor.

Ad 2. Vastleggen in de subsidieafspraken met culturele organisaties
In de subsidiebeschikkingen 2008 aan de culturele instellingen is aandacht besteed aan de doelstelling uit
de vigerende Cultuurnota om beleidsgestuurde contractfinanciering in te voeren. Met een aantal culturele
instellingen zijn gesprekken hierover gecontinueerd. De zes grote culturele instellingen bevinden zich alle
in een transitieproces, waardoor vertraging is opgetreden in de planning. Het doel is om met ingang van
2009 bij een zo groot mogelijk aantal culturele instellingen over te gaan op de nieuwe financieringsvorm.
In de Cultuurnota 2005-2008 is een categorie instellingen aangeduid met ‘onderscheidende kwaliteit’. 
Haarlem beschikt over een sterke culturele basisinfrastructuur. Enkele culturele instellingen hebben de
topkwaliteit en projecten met artistieke zeggingskracht en innovatie in hun aanbod. Via het
Cultuurstimuleringsfonds kunnen aanvragen worden ingediend voor dit criterium, getoetst via een
adviescommissie. Zie verder onder punt 4.
Waarborgen dat het Cultuurstimuleringsfonds (CSF) ook daarvoor wordt ingezet
Binnen de criteria van het Cultuurstimuleringsfonds is ruimte voor aanvragen van culturele instellingen
die gericht zijn op topkwaliteit en artistieke zeggingskracht.

Ad 3 Het ondersteunen van kleinere culturele organisaties en initiatieven
Bij het Cultuurstimuleringsfonds Haarlem zijn 129 aanvragen ingediend, waarvan er 79 (61%) zijn
gehonoreerd. Kleine culturele organisaties en initiatieven hebben 18 projecten bij het
Cultuurstimuleringsfonds aangevraagd en daarvan zijn er 13 gehonoreerd (70%).
Het ondersteunen van projectaanvragen uit de amateursector via het CSF
In 2007 is de amateurkunstsector regelmatig benaderd (via brieven, oproepen, website) voor het indienen
van aanvragen bij het CSF, naast de ontvangst van de reguliere basis- en evenementsubsidie.
Amateurkunstverenigingen hebben 43 projecten aangevraagd en daarvan zijn er 30 gehonoreerd. Zo
nodig zijn de organisaties geadviseerd over de aanvragen. Vanaf 2008 wordt de nieuwe gemeentelijke
amateurkunstverordening van kracht en is de sector voor de evenementsubsidies aangewezen op het CSF.

Ad 4. Inzetten op een breed samenwerkingsproject op het terrein van kunst, cultuur en erfgoed in 2008
De campagne ‘Haarlem Cultuur 2008’ is in 2007 inhoudelijk en organisatorisch voorbereid,
besluitvorming heeft plaatsgevonden. Veel voorbereidingsgesprekken met betrokkenen. De
startbijeenkomst heeft eind 2007 plaatsgevonden. Doel van de campagne is het nationaal en regionaal in
beeld brengen van Haarlem als stad van kunst en cultuur, waardoor inwoners, dagbezoekers en toeristen
beter bekend raken met het cultuuraanbod en er (nog) meer gebruik van maken. Via de campagne wordt
de aanwezige cultuurbrede topkwaliteit in Haarlem alsmede het sterke productieklimaat extra onder de
aandacht gebracht.

Ad 5 Uitvoeren van het Actieplan Cultuurbereik 2005–2008
Het derde jaar van het Actieplan Cultuurbereik 2005–2008 is uitgevoerd. Met de convenantpartners
hebben gesprekken plaatsgevonden over de toekomst van het Actieplan. Vanaf 2009 komt er een
Programmafonds Cultuurparticipatie; in 2008 volgt het besluit over eventuele deelname hieraan.
Organiseren van het Cultuurdebat 2007
Het cultuurdebat heeft plaatsgevonden, over het onderwerp ‘Cultural Governance’. De bijeenkomst is 
goed bezocht door bestuursvertegenwoordigers van zowel professionele cultuurinstellingen als
amateurkunstverenigingen in Haarlem. In de subsidiebeschikkingen 2008 is naar de toepassing van de
Code Cultural Governance verwezen.

Ad 6. Het stapsgewijs onderbrengen van het beheer van werk- en oefenruimten voor kunstenaars bij de
atelierbeheerstichting
Overleg met corporaties over het overnemen van taken op het gebied van beheer van
atelierverzamelgebouwen. Inventarisatie van gegevens die corporaties nodig hebben om hierover te
besluiten (aantal werkruimten, aantal m2 per werkruimte en per gebouw, huurprijzen, servicekosten, staat
van onderhoud, boekwaarde van de panden etc.).
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Het zorgen voor voldoende en betaalbare oefenruimtes, ateliers en presentatieplekken voor creatieve
Haarlemmers
Onderhandelingen met Ymere en VORK (belangenvereniging van kunstenaars en bedrijven in de School
van Greiner, Voorhelmstraat 25) hebben plaatsgehad om te komen tot realisatie van nieuwe structurele
werkplekken voor kunstenaars in de School van Greiner. Recent is het besluit over verkoop van de School
van Greiner in het college genomen. Ymere draagt zorg voor de renovatie van het pand en de creatie van
ca 800m2/VVO aan atelierruimte. Volgens de planning zal het pand in de tweede helft van 2009 gereed
kunnen zijn voor gebruik en het (her)huisvesten van onder andere kunstenaars. In de tussenliggende
periode draagt Ymere zorg voor tijdelijke huisvesting van kunstenaars. De oplossing is gevonden in het
huren van het voormalig Belastingkantoor aan de Surinameweg te Haarlem.

Overige
De verzelfstandiging van de Stadsbibliotheek Haarlem en de fusie met Heemstede is voorbereid en
besluitvorming heeft plaatsgehad. Ook de verzelfstandiging van het Frans Hals Museum is voorbereid. De
raad heeft ingestemd met het principebesluit tot verzelfstandiging. De collectie en de gebouwen van het
Frans Hals Museum blijven eigendom van de gemeente, ook de gebouwen van de bibliotheek blijven
gemeentelijk eigendom.
De huurcontracten met de Stichting Toneelschuur (Toneelschuur), Stichting Stadsschouwburg en
Concertgebouw Haarlem (Philharmonie) en Stichting Patronaat (Patronaat) zijn voorbereid en
ondertekend. Afspraken over servicekosten, huurderonderhoud en vervangingsinvesteringen zijn
eveneens vastgelegd.
In 2007 is in het Omnibusonderzoek een vraag opgenomen over de waardering van het culturele aanbod
in Haarlem.

Wat is niet bereikt?
Realiseren van het onderzoeknaar de ‘toegankelijkheidsregeling’
In 2007 is besloten het pilotproject toegankelijkheidsregeling Cultuur in 2008 uit te voeren. Dit maakt
onderdeel uit van de Haarlem Pas nieuwe stijl.

Realisatie van een tweede serie Kleinschalige kunstprojecten
Er is besloten het budget voor 2007 toe te voegen aan het budget voor 2008 om in het Haarlem Cultuur-
jaar extra publiciteit voor beeldende kunstenaars in Haarlem te genereren.
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Prestaties en kengetallen
Rekening

2006
Begroting

2007
Rekening

2007
Prestaties Muziek

Philharmonie
Aantal bezoekers Philharmonie
Aantal concerten Philharmonie

Patronaat
Aantal bezoekers Patronaat
Aantal activiteiten Patronaat

Orgelconcerten Grote Kerk
Aantal bezoekers orgelconcerten Grote Kerk

96.934
230

125.000
425

22.000

70.000
144

130.000
450

22.000

74.10311

178

136.000
469

22.000

Gemiddeld aantal bezoekers per concert Philharmonie
Gemiddeld aantal bezoekers per activiteit Patronaat (excl. verhuur)

422
294

414
288

417
290

Prestaties Theater en film
Aantal bezoekers Toneelschuur
Aantal bezoekers Filmschuur
Aantal bezoekers overige evenementen Toneelschuur

Totaal aantal bezoekers Toneelschuur/ Filmschuur

37.094
76.738
7.521

121.353

40.000
60.000
7.000

107.000

37.184
79.430
7.193

123.807

Prestaties beeldende kunst
Aantal bezoekers De Vishal 51.000 45.000 60.823

Prestaties overige accommodaties voor cultuur
Aantal bezoekers:
Historisch Museum Haarlem
Spaarnestad Photo
ABC Architectuurcentrum

10.346
5.602

11.553

10.000
10.000
15.000

10.524
4.512

12.975

11 Na het verliesjaar 2006 is door de Stichting Stadsschouwburg en Concertgebouw Haarlem in het aantal
voorstellingen gesneden, waardoor ook het aantal bezoekers is afgenomen. Het jaar 2007 is vervolgens met positief
resultaat afgesloten.
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Wat heeft het gekost

Bedragen x€ 1.000

Raming voor
wijziging

Raming na
wijziging

Rekening

Lasten (exclusief toevoeging aan reserves) 14.646 15.116 12.400 13.337
Baten (exclusief onttrekkingen aan reserves) 5.998 3.363 756 1.159
Saldo exclusief mutaties reserves 8.648 11.753 11.644 12.178

Toevoeging aan reserves 5.693 7 8
Onttrekking aan reserves 604 25 25 25
Saldo inclusief mutaties reserves 13.737 11.728 11.626 12.161

Rekening 2006
2007

Toelichting
Bedragen x€ 1.000

Afwijkingen tussen Rekening en Begroting na wijziging
Voor-/Nadeel

t.o.v. begroting
v/n

Lasten
Theater en film (cat. 4) 500 n
In de jaarrekening 2007 is een voorziening opgenomen ten gevolge van de mogelijk te verwachten
lagere sponsoropbrengst voor de podia van€500.000. 
Muziek (cat. 4) 300 n
Het Patronaat zal naar verwachting het jaar 2007 afsluiten met een tekort van ca.€300.000. - 
€320.000. In de jaarrekening van de gemeente is analoog aan de B&W nota (Cultuur/2007/293) 
besloten dit saldo te betrekken bij de gemeentelijke jaarrekening.
Beeldende kunst (cat. 2) 105 n
Hogere uitgaven inzake het atelierverzamelgebouw welke gecompenseerd worden door hogere
opbrengsten.
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo 32 n
Per saldo voordeel / nadeel op lasten 937 n

Baten
Beeldende kunst -174 v
Hogere opbrengsten van het atelierverzamelgebouw.
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo -229 v
Per saldo voordeel / nadeel op baten -403 v

Totaal per saldo 534 n
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Programma nr. 6 Economie, toerisme en cultuur
Domein nr. 6.5 Stadsbibliotheek

Bestuurlijk verantwoordelijke: C. van Velzen

Kenmerken Haarlemse situatie
Goed geïnformeerde burgers zijn nodig voor een goed functionerende samenleving. Informatie wordt
steeds vaker digitaal aangeboden. Informatie is beschikbaar bij uiteenlopende organisaties in de stad.
Bepaalde groepen mensen hebben een specifieke informatiebehoefte, bijv. voor school, studie, werk,
gezondheids- en maatschappelijke vragen. Andere groepen missen voldoende vaardigheden om goed
geïnformeerd te worden, zoals ouderen, migranten en mensen met een leesbeperking. De kerntaak van de
Stadsbibliotheek Haarlem (SBH) is het verzamelen, selecteren en toegankelijk maken van betrouwbare
kennis en informatie op elk gewenst niveau t/m hbo (incl. de propaedeusefase in het wetenschappelijk
onderwijs). Tevens leert zij mensen omgaan met informatiebronnen. Met haar verschillende vestigingen
heeft de SBH goed bereikbare informatiepunten verspreid over de stad. Samenwerken met partners in de
stad verhoogt de kwaliteit en het rendement van de informatievoorziening in Haarlem. Haar culturele
functie beweegt zich specifiek o.a. op de terreinen literatuur, muziek en film. De Oude Boekerij is een
belangrijk onderdeel van het culturele erfgoed van de stad. Daarbij ontwikkelt de SBH een zakelijke
dienstverlening aan organisaties en bedrijven in de regio met haar zogenaamde Leasebibliotheek, waarvan
de kosten uit de baten gedekt worden.

Beoogde maatschappelijke effecten
De Stadsbibliotheek draagt bij aan de uitvoering van het beleid van de gemeente Haarlem. Individuele
burgers, instellingen en organisaties krijgen adequaat antwoord op hun informatievraag. De bibliotheek
draagt bij in de individuele ontplooiing van mensen op het gebied van scholing, werk, participatie en
zingeving. Het gaat hierbij om alle lagen van de bevolking: jong en oud, ongeacht het opleidingsniveau,
sociale of culturele achtergrond. Burgers die door een handicap, beperking of achterstand niet zo
vanzelfsprekend aan hun informatie komen, worden goed geholpen. Burgers kunnen op een verantwoorde
manier kennis nemen van de historische bronnen van de Oude Boekerij.

Doelen
 Totaal aantal bezoekers in 2010 fysiek: 900.000.
 Totaal aantal bezoekers in 2010 digitaal: 500.000.

Wat is bereikt?
Bezoekers fysiek
Het aantal bezoekers van de Stadsbibliotheek Haarlem-vestigingen bedroeg in 2007 ca. 800.000. Het
betreft hier een globale schatting.

Bezoekers digitaal
Het gebruik van de webdiensten bestaat uit drie onderdelen:

a) Website met een bezoekersaantal van 148.000 en het aantal zoekacties van bijna 660.000;
b) Webopac (de eigen catalogusomgeving) met 100.700 bezoekers en ruim 265.000 acties;
c) De door de bibliotheek aan het publiek beschikbaar gestelde databanken scoorden bijna

298.000 zoekacties.

Met het jaarprogramma van informatieve en culturele activiteiten bereikte de SBH een nog niet nader
(exact) vastgesteld aantal bezoekers. Dit geldt tevens voor het aantal tentoonstellingen en bezoekers.
Het aantal zakelijke klanten is in 2007 toegenomen. Het gaat dan om klanten met een eenmalige vraag.
Daarnaast hebben de besprekingen met de Gemeente Haarlem over de dienstverlening ten behoeve van de
Stadhuisbibliotheek geleid tot een dienstverleningsovereenkomt in 2008.

Wat is niet bereikt?
Niet van toepassing
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Prestaties en kengetallen

Rekening
2006

Begroting
2007

Rekening
2007

Kengetallen

Het beschikbaar stellen van de algemene collectie
Aantal leden:
- 18-65 jaar (standaard tarief)
- Jonger dan 16 jaar (gratis abonnement)
- Reductie- en instellingsabonnementen
Totaal:

18.012
16.015

7.616
41.643

18.100
15.300
7.600

41.000

17.597
14.440
8.878

40.915

N.B. Betreft uitsluitend de bezoekers van het centrale filiaal

Aantal bezoekers Stadsbibliotheek Haarlem, 2001-2007
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Wat heeft het gekost

Bedragen x€ 1.000

Raming voor
wijziging

Raming na
wijziging

Rekening

Lasten (exclusief toevoeging aan reserves) 8.280 6.697 6.567 6.743
Baten (exclusief onttrekkingen aan reserves) 2.911 1.109 1.171 1.291
Saldo exclusief mutaties reserves 5.369 5.588 5.396 5.452

Toevoeging aan reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo inclusief mutaties reserves 5.369 5.588 5.396 5.452

Rekening 2006
2007

Toelichting
Bedragen x€ 1.000

Afwijkingen tussen Rekening en Begroting na wijziging
Voor-/Nadeel

t.o.v. begroting
v/n

Lasten
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo 176 n
Per saldo voordeel / nadeel op lasten 176 n

Baten
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo -120 v
Per saldo voordeel / nadeel op baten -120 v

Totaal per saldo 56 n
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Programma nr. 6 Economie, toerisme en cultuur
Domein nr. 6.6 Frans Hals Museum / De Hallen Haarlem

Bestuurlijk verantwoordelijke: C. van Velzen

Kenmerken Haarlemse situatie
Onderdeel van Haarlem Cultuurstad is het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem, dat het kunstbezit
van de gemeente Haarlem beheert. Het Frans Hals Museum vormt een belangrijk onderdeel van de
stedelijke cultuur. De collectie Oude Kunst (die een goed beeld geeft van de cultuurgeschiedenis van het
16de en 17de eeuwse Haarlem), alsmede de gebouwen Frans Hals Museum | De Hallen (belangwekkende
historische monumenten van de stad) bepalen mede het culturele erfgoed van de stad. Daarnaast is het
museum, met name met de actieve opstelling van De Hallen, een belangrijke medespeler op het gebied
van de hedendaagse cultuur. Deze twee kenmerken sluiten naadloos aan op het onlangs opgestelde
cultuurprofiel van Haarlem.

Beoogde maatschappelijke effecten
De inzet is om het Frans Hals Museum (FHM) nadrukkelijk te ontwikkelen tot een publieksvriendelijke,
actieve en herkenbare instelling van (inter)nationaal belang.

Doelen
Streven naar gemiddeld aantal bezoekers voor FHM en De Hallen van 90.000–100.000 per jaar.

Wat is bereikt?
Het nagestreefde bezoekersaantal is ruimschoots bereikt. Het totaal aantal bezoekers in 2007 bedroeg
113.134 (FHM 69.462 en De Hallen 43.672). Hiervan is 12% jongeren (totaal aantal jongeren 13.580 /
verdeling: 0/18 jaar 4.386; scholen 6.175; CKV 318; student 532 en Museumkaart jongeren 2.169)

Activiteiten:
Frans Hals Museum: 1 tentoonstelling Oude Kunst gerealiseerd, In het licht van Italië. Nicolaes Berchem
(1620-1683), alsmede 5 andere presentaties (Een nieuwe collectiecatalogus; De loterij voor het
Oudemannenhuis, 1606-07; Hoogtepunten van het Van Thüringenfonds; Bloemen in het museum en in de
kunst; Een tweeluik? Twee panelen van Vermeyen).

De Hallen Haarlem: 16 presentaties zijn gerealiseerd.
Bertien van Manen, Finse fotografen, Kalervo Palsa, Annu Pennanen, Hans-Peter Feldman
Uwe Henneken, Pablo Pijnappel, Arnoud Holleman, Martin Kippenberger
Israels aan Zee, Verwey en Boot, Jacobus van Looy
The present order is the disorder of the future
Kelley Walker en Erik van Lieshout, Andrea Fraser, Luuk Wilmering

Er is samengewerkt met het Kunsthaus Zürich en het Staatliches Museum in Schwerin voor de Berchem
tentoonstelling; met het Rijksmuseum in Amsterdam voor de restauratie van twee panelen van Vermeyen;
met het Bonnefanten Museum in Maastricht voor de tentoonstelling van Vermeyen.

Wat is niet bereikt?
Niet van toepassing.
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Prestaties en kengetallen

Rekening
2006

Begroting
2006

Rekening
2007

Prestaties
Aantal bezoekers Frans Halsmuseum
Aantal bezoekers Hallen
Totaal:

68.040
25.206
93.246

65.000
25.000
90.000

69.462
43.672

113.134

Aantal bezoekers Frans Hals Museum en De Hallen, 2001-2007
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Wat heeft het gekost

Bedragen x€ 1.000

Raming voor
wijziging

Raming na
wijziging

Rekening

Lasten (exclusief toevoeging aan reserves) 4.616 4.093 3.544 4.401
Baten (exclusief onttrekkingen aan reserves) 2.019 1.055 961 1.162
Saldo exclusief mutaties reserves 2.597 3.038 2.583 3.239

Toevoeging aan reserves 11 317 318
Onttrekking aan reserves
Saldo inclusief mutaties reserves 2.597 3.049 2.900 3.557

Rekening 2006
2007

Toelichting
Bedragen x€ 1.000

Afwijkingen tussen Rekening en Begroting na wijziging
Voor-/Nadeel

t.o.v. begroting
v/n

Lasten
Bedrijfsvoering (cat. 4) 650 n
In de jaarrekening is een voorziening getroffen voor de verwijdering van het asbest in het depot
van het museum van€ 650.000.
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo 207 n
Per saldo voordeel / nadeel op lasten 857 n

Baten
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo -201 v
Per saldo voordeel / nadeel op baten -201 v

Totaal per saldo 656 n
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Programma 7: Werk en inkomen

Krantenknipsel programma 7
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Programma nr. 7 Werk en inkomen
Domein nr. 7.1 Arbeidsmarktbeleid

Bestuurlijk verantwoordelijke: H. van der Molen

Kenmerken Haarlemse situatie
De aantrekkende economie heeft een gunstig effect op het aantal bijstandsgerechtigden. Knelpunt is dat
laaggeschoolde arbeid in de regio steeds schaarser is geworden, terwijl veel bijstandsgerechtigden over
(te) weinig relevante kwalificaties beschikken. Hierdoor is de match tussen vraag van werkgevers en
aanbod van SoZaWe moeilijker geworden.

Beoogde maatschappelijke effecten
Het bevorderen van de arbeidsdeelname van bijstandsgerechtigden en het verkleinen van de
afhankelijkheid en het beroep dat inwoners van Haarlem doen op de bijstand.

Doelen
Eind 2009 is het bijstandsvolume met 900 gedaald naar 2.600 bijstandsgerechtigden.

Wat is bereikt?
De caseload van de klantmanagers is gedaald naar zo’n 80 klanten. Hiermee ontstaat er meer tijd en 
aandacht voor de klant wat een positief effect heeft op de uitstroomresultaten en de bestandsomvang.
Het bijstandsbestand daalt sneller dan onze prognoses en telt ultimo 2007 2.862 bijstandsgerechtigden.
Dat wordt overigens mede veroorzaakt door het instrument Work First, waarbij wij bijstands-
gerechtigden tijdelijk aan betaald werk helpen om werkervaring op te doen. Het aantal deelnemers aan
Work First ultimo 2007 bedroeg 280, waarvan zo’n 30 in het onderhoud.
Het uitgangspunt van Work First is dat bijstandsgerechtigden vanuit een werkende situatie betere kansen
hebben op de arbeidsmarkt dan vanuit een bijstandssituatie. Daarnaast bestaat Work First uit een
combinatie van werken en leren. Hierdoor hebben de trajecten een duidelijk toegevoegde waarde voor de
ontwikkeling van de competenties van de klant.
Het aantal gesubsidieerde banen is in 2007 verder afgenomen van 262 naar 217.
Wij beschikken over maatwerktrajecten voor specifieke doelgroepen zoals dak- en thuislozen, mensen
met psychiatrische problematiek, verslaafden et cetera. In 2007 hebben wij uit deze groep 18 mensen op
een activeringstraject geplaatst. Specifieke projecten hebben wij georganiseerd voor de bewoners van
opvangvoorziening ‘de Herberg’.
Gemeente en CWI hebben in 2007 hun krachten gebundeld in de Matchingunit, een project voor actieve
werkgeversbenadering ten behoeve van onze klanten. In deze benadering staat de vraag van de werkgever
centraal.
In 2007 is het Werkdeel Wwb in zijn geheel benut. Moest er over het jaar 2006 zo’n € 3 mln worden 
teruggegeven aan het Rijk, in 2007 is dit vrijwel nihil.

Wat is niet bereikt?
Het ontwikkelen van leerwerkplaatsen in de sociale infrastructuur moet nog van start gaan, in samenhang
met de discussie over gesubsidieerde arbeid.
Gelet op de beschikbare middelen in het Werkdeel Wwb en de extra administratieve lasten maken wij
geen gebruik van Europese subsidiemogelijkheden.
De complexe europese aanbestedingsregels hebben ertoe geleid dat de uitvoering van de 5%-regeling: het
verplicht in dienst nemen van een percentage uitkeringsgerechtigden bij het gunnen van opdrachten, in
2008 van start gaat.
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Prestaties en kengetallen

Rekening
2006

Begroting
2007

Rekening
2007

Prestaties

Kwantiteit
Input
Plaatsing op sociale activering traject
Plaatsing op re-integratietraject
Totaal

Plaatsing op leerwerktraject jongeren

Bestand
Gesubsidieerde dienstverbanden per 31 december van het jaar
Lopende trajecten sociale activering
Lopende re-integratietrajecten
Lopende leerwerktrajecten

Output
Beëindigde gesubsidieerde dienstverbanden
Beëindigde trajecten sociale activering
Beëindigde trajecten reïntegratie
Beëindigde leerwerktrajecten jongeren
Totaal beëindigde uitkering/uitstroom naar werk (direct)
Totaal beëindigde uitkering/uitstroom naar werk (na zes maanden)

Kwaliteit
% financiële fouten audit

152
645
797

71

262
204
753

80

169
185
694

16
274

-

0,03%

1.060

150

240

300
240

< 1,0%

170
1.050
1.220

27

217
214
672

45
160

1.130

210
-

0,57%

Wat heeft het gekost

Bedragen x€ 1.000

Raming voor
wijziging

Raming na
wijziging

Rekening

Lasten (exclusief toevoeging aan reserves) 21.184 16.997 16.615 23.464
Baten (exclusief onttrekkingen aan reserves) 19.641 15.126 14.452 21.586
Saldo exclusief mutaties reserves 1.543 1.871 2.163 1.878

Toevoeging aan reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo inclusief mutaties reserves 1.543 1.871 2.163 1.878

Rekening 2006
2007
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Toelichting
Bedragen x€ 1.000

Afwijkingen tussen Rekening en Begroting na wijziging
Voor-/Nadeel

t.o.v. begroting
v/n

Lasten
Afrekeningen WWB (cat.2) 4.475 n
Het betreft de afrekeningen WWB over de jaren 2005 en 2006.
Hogere uitgaven Agenda van de Toekomst (cat.2) 896 n
Betreft de afrekening (terugbetaling verkregen voorschot) met het Rijk inzake Agenda van de
Toekomst (minder behandelde dossiers dan verwacht).
Paswerk (cat.2) 516 n
De post betreft het voorlopig negatief resultaat over 2007 (450) en de afrekening over 2006 van de
bestuurskosten (60) en het restant resultaat (6).
Onderschrijding budget WWB 2007 (cat.1) -922 v
Het betreft onderschrijdingen op de budgetten van ID-banen (747) en WIW (175).
Hogere loonkosten en overhead (cat.3) 667 n
Intensivering in het kader van de reïntegratie en sociale activering.
Kosten Asielzoekers (cat.2) 516 n
Deze post bestaat met name uit overschrijdingen op verschillende afrekeningen, zoals afrek. VVTV
2005 /2006 (198) en SVH 2007 (81), en huisvestingskosten (164).
Diverse uitgaven ten laste van voorzieningen (cat.2) 441 n
Zie baten.
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo 260 n
Per saldo voordeel / nadeel op lasten 6.849 n

Baten
Dekking afrekeningen WWB -4.475 v
De afrekeningen WWB 2005 en 2006 worden gedekt uit de betreffende voorziening.
Dekking afrekening Agenda van de Toekomst -896 v
De hogere uitgaven worden gedekt uit de betreffende voorziening.
Dekking afrekening Paswerk -516 v
De uitgaven worden gedekt door een onttrekking uit de betreffende voorziening.
Opbrengsten asielzoekers -590 v
Betreft dekking van kosten uit balansposten (ca. 420) en overige ontvangsten, zoals
huuropbrengsten.
Afrekening ID-banen -205 v
Geen ontvangsten buitensteedse ID-ers (Amsterdam) 250 n
Vrijval diverse voorzieningen -513 v
Betreft verschillende voorzieningen die in 2007 vrijvallen, mede ten behoeve van dekkig uitgaven,
zoals buitensteedse ID-ers, Agenda van de Toekomst, KZB Hengelo, Fonds urgente noden en
leefgeld AMA's.
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo -189 v
Per saldo voordeel / nadeel op baten -7.134 v

Totaal per saldo -285 v



____________________________________________________________________________________________

Jaarverslag 2007 Haarlem 129

Programma nr. 7 Werk en inkomen
Domein nr. 7.2 Bijstandsverlening, armoedebeleid, schuldhulpverlening

Bestuurlijk verantwoordelijke: H. van der Molen

Kenmerken Haarlemse situatie
Voor mensen die niet zelfstandig in hun bestaan kunnen voorzien, is de bijstand een vangnet. Het aantal
bijstandsgerechtigden bedraagt zo’n 3.000 inclusief aanvullende bijstand 65+. Het bestand daalt 
momenteel sneller dan begroot, mede dankzij de goede economie én de inzet van work first.
Tegelijkertijd blijft de armoedeproblematiek in Haarlem manifest, en neemt de schuldenproblematiek toe.
Dat geldt niet alleen voor uitkeringsgerechtigden (zowel gemeente als UWV) maar ook voor mensen met
een inkomen op of net boven het minimumloon.

Beoogde maatschappelijke effecten
Het vergroten van de economische zelfredzaamheid van de inwoners van Haarlem die dat nodig hebben,
bij werk, inkomen en schulden. Als gevolg van deze grotere economische zelfredzaamheid vermindering
van de (stille) armoede en sociale uitsluiting en toename van de kansen om volledig deel te nemen aan het
maatschappelijk verkeer. Wij willen ongewenste neveneffecten als passiviteit en opsluiting in de zg.
armoedeval voorkomen.

Doelen
1. In de periode tot 2010 ontvangen Haarlemmers die hier recht op hebben Bijstand, Bijzondere Bijstand

en (inkomens)ondersteunende voorzieningen. Deze voorzieningen worden snel (behandeling
aanvragen gemiddeld binnen 4 weken), duidelijk (eenvoudige en laagdrempelige procedures,
toetsbare criteria) en zakelijk (kosten/baten analyse, rechten en verplichtingen, geen voorschotten,
terugvordering indien nodig) aangeboden. Vormgeving van de voorzieningen en de daarbij horende
rechten en verplichtingen zijn gericht op de vergroting van de economische zelfredzaamheid.

2. In de periode tot 2010 worden Haarlemmers ondersteund bij (dreigende) schulden.

Wat is bereikt?
Arbeidsmarktdeelname is de weg om economische zelfredzaamheid te bevorderen. Ook in 2007 is een
actief re-integratiebeleid gevoerd gericht op uitstroom uit de bijstand. Het bestand daalt sneller dan
begroot.

Aantal bijstandscliënten 2006 - 2007
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1-1-2007
werkelijk

2007
begroot

31-12-2007
werkelijk

2008
begroot

2009
begroot

2010
begroot

65- 2.904 2.575 2.613 2.470 2.350 2.300
65+ 243 275 249 280 300 300
totaal 3.147 2.850 2.862 2.750 2.650 2.600

In 2007 is het minimabeleid ongewijzigd voortgezet in afwachting van nieuwe voorstellen voor 2008–
2010. Er is een start gemaakt met de vereenvoudiging van aanvraagformulieren, die ook de
afhandelingstermijnen verkort. De gemiddelde afhandelingstermijn van bijstandsaanvragen is gedaald van
81 dagen in 2005 naar 31 in 2007.
In 2007 is gestart met het wegwerken van de wachtlijst bij Bureau Schuldhulpverlening. Er is gestart met
preventie-activiteiten, waaronder een nieuwe aanpak preventie huisuitzettingen, budgetcursussen en
voorlichtingsactiviteiten aan Haarlemse organisaties is. Dit wordt in 2008 verder uitgebreid.

Wat is niet bereikt?
De formulierenbrigade is nog niet voldoende van de grond gekomen doordat het werven van deelnemers
lastig is gebleken. In 2007 is één van de drie geplande groepen gestart.

Het percentage Haarlemmers dat geen beroep doet op inkomensondersteunende maatregelen omdat zij
hiervan onvoldoende op de hoogte zijn, is in 2007 is met 40% te hoog (Omnibus).
Hoewel de afhandelingstermijnen binnen de wettelijke termijnen blijven, is onze doelstelling om deze
terug te brengen naar minder dan vier weken nog niet gehaald.



____________________________________________________________________________________________

Jaarverslag 2007 Haarlem 131

Prestaties en kengetallen

Rekening
2006

Begroting
2007

Rekening
2007

Prestaties

Verstrekken uitkeringen Wet Werk en Bijstand (WWB)

Kwantiteit
Input
Preventie % CWI 36,6% 50% 54%
Preventievolume SoZaWe 297 600 -
Toegewezen Aanvragen periodieke uitkering WWB 1.225 1.100 952

Bestand
Aantal cliënten per 31 december van het betreffende jaar 3.147 2.850 2.862
- waarvan 65- 2.904 2.575 2.613
- waarvan 65+ 243 275 249

Output
Beëindigingen van uitkeringen 1.586 1.400 1.287

Kwaliteit
Aantal Gegrondverklaarde Bezwaar- en beroepschriften wwb 210 150 50
% Financiële fouten in audit 0,51% <1,0% 0,46%

Verstrekken uitkeringen bijzondere bijstand
Kwantiteit
Aantal ingediende aanvragen bijzondere bijstand (BB) 2.668 3.500 2.400
Toegewezen Aanvragen bijzondere bijstand 1.442 2.470 1.225
Aantal ingediende aanvragen minimaregelingen (MR) 1.054 2.000 2.000
Toegewezen aanvragen minimaregelingen 720 1.400 1.550
Aanvragen kwijtschelding gem. heffingen 3.853 2.500 -

Kwaliteit
% financiële fouten audit 0,51% <1,0% 0,46%

Wat heeft het gekost

Bedragen x€ 1.000

Raming voor
wijziging

Raming na
wijziging

Rekening

Lasten (exclusief toevoeging aan reserves) 61.718 63.927 58.037 56.095
Baten (exclusief onttrekkingen aan reserves) 54.818 50.175 50.204 50.341
Saldo exclusief mutaties reserves 6.900 13.752 7.833 5.754

Toevoeging aan reserves 1.461
Onttrekking aan reserves 591 227 949 949
Saldo inclusief mutaties reserves 7.770 13.525 6.884 4.805

Rekening 2006
2007
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Toelichting
Bedragen x€ 1.000

Afwijkingen tussen Rekening en Begroting na wijziging
Voor-/Nadeel

t.o.v. begroting
v/n

Lasten
Lagere uitgaven WWB (cat.1) -768 v
De uitgaven in het kader van het WWB-inkomensdeel zijn nog sneller gedaald dan voorzien was
bij de laatste bestuursrapportage. Dit wordt veroorzaakt door een snellere daling van het aantal
cliënten.
Overhead doorbelasting WWB (cat.2) 212 n
Er is meer inzet geweest op debiteureninning.
Verstrekkingen bijzondere bijstand (cat.1) -271 v
Op grond van een prognose in de tweede bestuursrapportage is het budget met€ 200.000 
verhoogd. Dit is niet nodig gebleken, vermoedelijk door een dalend cliëntenbestand.
Dotatie aan voorziening bijzondere bijstand 250 n
Omdat geen zekerheid bestaat over de feitelijke uitkomsten is een voorziening getroffen.
Onderschrijding IOAW, IOAZ en Uitvoeringskosten (cat.1) -1.836 v
De onderschrijdingen op de IOAW (1.544), IOAZ (153) en de Uitvoeringskosten (139) worden
veroorzaakt door een hoge uitstroom vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd
met daar tegenover nagenoeg geen nieuwe instroom.
Overschrijding BBZ (cat.2) 548 n
Het toegewezen aantal aanvragen BBZ is toegenomen.
Bijdrage Ministerie (cat.1) -180 v
Hogere bijdrage in de kosten.
Hogere kosten voor personeel voor derden (cat.2) 255 n
Door niet invullen van vacatures zijn hogere kosten voor inhuur gemaakt.
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo -152 v
Per saldo voordeel / nadeel op lasten -1.942 v

Baten
Debiteurenontvangsten -1.135 v
Door meer inzet op de invordering van debiteuren is een hogere ontvangst gerealiseerd.
Resultaat voorziening dubieuze debiteuren -523 v
In relatie tot de hogere ontvangst (zie debiteurenontvangsten) kan de voorziening dubieuze
debiteuren naar beneden worden bijgesteld. Het resultaat valt vrij op dit domein.
Afrekening regelingen 2006 en 2007 1.126 n
Zie lasten, door een lager beroep op de regelingen vallen de afrekeningen ook lager uit.
Ontvangen bijdrage Rijk 652 n
De bijdrage van het Rijk is neerwaarts bijgesteld door een lager beroep op de regelingen.
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo -257 v
Per saldo voordeel / nadeel op baten -137 v

Totaal per saldo -2.079 v
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Programma 8: Bereikbaarheid en mobiliteit

Krantenknipsel programma 8
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Programma nr. 8 Bereikbaarheid en mobiliteit
Domein nr. 8.1 Bereikbaarheid

Bestuurlijk verantwoordelijke: M. Divendal

Kenmerken Haarlemse situatie
De bereikbaarheid van Haarlem staat door het groeiende autoverkeer sterk onder druk. Die druk wordt
extra gevoeld doordat speerpunten voor de toekomst van Haarlem liggen in vergroting van de toeristische
en culturele aantrekkingskracht en in het versterken van de zakelijke dienstverlening. Goede
bereikbaarheid is noodzakelijk voor de realisatie van deze ambities. Aan de Oostzijde van Haarlem zijn
de knelpunten het grootst. Het programma infrastructuur Waarderpolder moet hiervoor oplossingen
bieden. Verbetering van de algemene bereikbaarheid van Haarlem kan niet alleen liggen in vergroten van
de capaciteit voor de auto. Openbaar vervoer en fiets zullen een belangrijke bijdrage moeten leveren.
Bereikbaarheid moet verder ingevuld worden door het bieden van voldoende parkeerruimte in de
binnenstad voor bezoekers, naast de bewoners.
De inhaalslag achterstallig onderhoud heeft negatieve invloed op de doelstelling bereikbaarheid.

Beoogde maatschappelijke effecten
Tevredenheid bij bewoners, bezoekers en ondernemers over de bereikbaarheid van Haarlem.

Doelen
1. Verbeteren autobereikbaarheid aan de oostkant van Haarlem.
2. Verbeteren bereikbaarheid kust en terugdringen van opstoppingen in de stad.

Wat is bereikt?
Autobereikbaarheid aan de oostkant van Haarlem.
 In 2007 is het Keggeviaduct aan de westzijde verbreed met een fietsbrug, waarna het bestaande

viaduct is aangepast, zodat de Waarderpolder nu met 2 x 2 rijstroken op de A200 is aangesloten. De
structurele filevorming in de spitsuren rond het kruispuntcomplex Amsterdamsevaart-Camera
Obscuraweg–Robertus Nurksweg behoort door de vergroting van de wegcapaciteit tot het verleden.

 Rondom de bereikbaarheid van de Waarderpolder zijn verder de werkzaamheden aan de Schoterbrug
gestart en is het ontwerp van de Oostweg afgerond waarna aanbesteding zal plaatsvinden en de
uitvoering begin 2008 kan aanvangen.

 Werkzaamheden van het Groene Golfteam hebben zich geconcentreerd op de kruising Schipholweg-
Prins Bernhardlaan-Amerikaweg. De 1e conceptresultaten zijn gepresenteerd en besproken.
Resultaat: met een aantal capaciteitsverhogende maatregelen is koppeling met de groene golf op het
wegvak Merovingenstraat–Dreef-Paviljoenslaan mogelijk.

Terugdringen van opstoppingen in de stad.
Mede om het zoekverkeer naar de Haarlemse parkeergarages te voorkomen is in 2007 een nieuw

parkeerverwijssysteem ontworpen ter vervanging van het verouderde bestaande systeem. Realisatie
vindt plaats in 2008.

De samenwerking met provincie en omliggende gemeenten heeft meer “body” gekregen dankzij de 
gezamenlijke aanpak van het dynamisch verkeersmanagement. Haarlem draagt haar steentje daarin
bij door alvast een start te maken met de opbouw van de monitoringscentrale. Tevens is er een
principe-overeenstemming over de scenario-opbouw, die haar bestuurlijke besluitvorming krijgt in
2008. Dit alles zijn mede instrumenten om te trachten verkeersoponthoud tegen te gaan. Elementen
die daarbij niet in beeld zijn, betreffen wegwerkzaamheden, die echter evenzeer opstoppingen mede
veroorzaken.

Alle genoemde verkeersprojecten 2007 zijn tot uitvoering gekomen (aanleg Schoterbrug,
reconstructie Gedempte Oude Gracht en Kinderhuissingel. De aanleg fietsbrug Keggeviaduct is
afgerond.

De eindhalte van de Zuidtangent bij het NS-station Haarlem is uitgewerkt en de eerste studie naar een
tunnel onder de binnenstad is afgerond.
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Tevredenheid bij bewoners, bezoekers en ondernemers over de bereikbaarheid van Haarlem
Uit het Omnibusonderzoek 2007 komt naar voren dat Haarlemmers de bereikbaarheid van de stad in

het algemeen met een voldoende waarderen. Gemiddeld geven zij als rapportcijfer een 6,5.

Wat is niet bereikt?
Autobereikbaarheid aan de oostkant van Haarlem
Het project voor de aanleg van de Fly-over is inmiddels in de definitiefase. Het benodigde krediet is

in januari 2008 door de Raad beschikbaar gesteld.
Het doseren aan de oostzijde van Haarlem is nog niet operationeel. Deze maatregel is betrokken bij

het onderzoek van de provincie naar de bereikbaarheid van de kust.

Terugdringen van opstoppingen in de stad

Het in 2006 opgedragen project om op basis van verkeerstellingen bij verkeerslichten een “on-line” 
inzicht te verkrijgen van de verkeersafwikkeling op het Haarlemse hoofdwegennet is nog niet
opgeleverd. T.b.v. het monitoringsysteem is het noodzakelijk om de verkeerslichten op de Westelijke
Randweg (in beheer bij de provincie) toe te voegen. Dit heeft tot vertragingen geleid, waardoor het
systeem pas in 2008 wordt geïntroduceerd. De eerste betrouwbare gegevens komen in 2009
beschikbaar. Inmiddels hebben wel Heemstede en Velsen aangegeven in dit project mee te willen
doen.

Overeenstemming met de Haarlemse Jachtclub over inpassing in het nieuwe gebied is nog niet
afgerond. Eveneens is geen overeenstemming bereikt tussen de ontwikkelcombinatie en het
recreatieschap over de nieuwe locatie voor een jachthaven.

Tevredenheid bij bewoners, bezoekers en ondernemers over de bereikbaarheid van Haarlem
Uit het Omnibusonderzoek 2007 komt naar voren dat Haarlemmers de autobereikbaarheid van de stad

en de bereikbaarheid van de binnenstad met een onvoldoende rapportcijfer waarderen. Gemiddeld
geven zij hieraan een 5,3 respectievelijk een 5,4.

Prestaties en kengetallen
Niet van toepassing.

Wat heeft het gekost
In 2007 heeft een aantal administratieve aanpassingen van de begroting plaatsgevonden. Het betrof
noodzakelijke aanpassingen op basis van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) en
aanpassingen vooruitlopend op één centrale en uniforme administratie in 2008. Door de aanpassingen is
domein administratief 8.1 komen te vervallen, waardoor de financiën over 2007 in onderstaande tabel
ontbreken. De baten en lasten zijn (indirect) doorberekend aan andere programma’s en domeinen. 

Bedragen x€ 1.000

Raming voor
wijziging

Raming na
wijziging

Rekening

Lasten (exclusief toevoeging aan reserves) 33
Baten (exclusief onttrekkingen aan reserves) 18
Saldo exclusief mutaties reserves 15 - - -

Toevoeging aan reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo inclusief mutaties reserves 15 - - -

Rekening 2006
2007
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Programma nr. 8 Bereikbaarheid en mobiliteit
Domein nr. 8.2 Verkeerscirculatie

Bestuurlijk verantwoordelijke: M. Divendal

Kenmerken Haarlemse situatie
Een evenwichtige aanpak van de mobiliteit binnen Haarlem betekent het bestrijden van de nadelige
effecten van de automobiliteit in de stad en het uitbouwen van openbaar vervoer en fietsen tot een
aantrekkelijk alternatief. Uitgangspunt voor Haarlem is dat in woonwijken het verkeer zoveel mogelijk
wordt geweerd en dat de veiligheid in woonwijken prioriteit heeft. Dit draagt bij tot het gewenste
duurzaam goed woonklimaat.

Beoogde maatschappelijke effecten
Goede doorstroming van het autoverkeer op een voor het doorgaand verkeer herkenbaar

hoofdwegennet.
Minder sterke ontwikkeling CO2-uitstoot dan als gevolg van autonome groei autoverkeer te

verwachten zou zijn.
 In 2010 40% minder gewonden en 50% minder doden in het verkeer dan in 1986 (landelijke norm).

Doelen
Beperken groei aantal autokilometers tot het autonome, niet door de gemeente te beïnvloeden deel,

door meer ruimte te geven aan fiets en openbaar vervoer.
Verkeersveilig ingerichte wegen en woonwijken, waar weggebruikers zich ook veilig gedragen.

Wat is bereikt?
Verkeersveilig ingerichte wegen en woonwijken
De Herinrichtingsplannen om de Kruisstraat, Smedestraat en Jansstraat autoluw te maken zijn in het

ontwerpstadium en verlopen volgens planning.
De 2e fietsstraat in Haarlem, de Jane Adamstraat, is gerealiseerd als onderdeel van een pakket aan

maatregelen in Schalkwijk ter verbetering van het fietsnetwerk.
Bij 4 basisscholen zijn in 2007 maatregelen getroffen om de verkeersveiligheid in de directe

omgeving van de school te verbeteren.
Het zuid-oostelijke deel van het Ramplaankwartier (gebied tussen Rollandslaan, Ramplaan en

Leendert Meeszstraat is ingericht tot 30 km gebied. Opdracht is gegeven om op een groot aantal
plaatsen in het centrum snelheidsremmers aan te leggen. Tezamen met de in het kader van de aanpak
van de Gedempte Oude Gracht te nemen maatregelen voor de inrichting van het 30 km gebied en
maatregelen die gelijktijdig met de aanleg van het persriool langs de Parklaan worden aangelegd, is
het centrumgebied daarmee grotendeels een aaneengesloten 30 km gebied, uitgezonderd de
gebiedsontsluitingswegen.

Aan de hand van ongevalsgegevens (black spot analyse) zijn op een 2-tal plaatsen maatregelen
getroffen om de verkeersveiligheid te verbeteren, te weten de Dreef tussen Paviljoenslaan en
Spanjaardslaan en de kruising bij de Prinsenbrug.

 In 2007 is voor het eerst in het Omnibusonderzoek de tevredenheid van Haarlemmers over de
verkeersveiligheid getoetst. De Haarlemmers geven een 6.1 aan de beleving van verkeersveiligheid.

Wat is niet bereikt?
Beperken groei aantal autokilometers
Voor het doel  “beperken aantal autokilometers” zijn momenteel geen jaarlijkse cijfers beschikbaar. 

Verkeersveilig ingerichte wegen en woonwijken
 De parkeergarage Cronjé is niet opgeleverd in 2007, zodat ook de Cronjéstraat nog niet is

heringericht.
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 De verkeerscirculatie in de binnenstad is nog niet opnieuw tegen het licht gehouden. Er is voor
gekozen eerst de eerste fase van de studie naar de tunnel Zuidtangent af te ronden.Deze keuze heeft
een grote impact op de verkeerscirculatie.

 De 30 km uur inrichting van een deel van het Garenkokerskwartier is uitgesteld vanwege de
vertraging in het project Kinderhuissingel waar deze maatregelen aan gekoppeld zijn.

Goede doorstroming van het autoverkeer op een voor het doorgaand verkeer herkenbaar hoofdwegennet
Uit het Omnibusonderzoek 2007 komt naar voren dat Haarlemmers de verkeersdoorstroming met

een onvoldoende waarderen. Gemiddeld geven zij als rapportcijfer een 5,1. Het gaat hierbij om
een eerste meting.

Prestaties en kengetallen

Rekening
2006

Begroting
2007

Rekening
2007

Kengetallen
Aantal verkeerslichtinstallaties 90 91 91
Aantal beheercentrales 2 3 3
Prestaties
Uitbreiding omvang 30 km gebied (in hm) 76 p.m. 22,6

Wat heeft het gekost
Bedragen x€ 1.000

Raming voor
wijziging

Raming na
wijziging

Rekening

Lasten (exclusief toevoeging aan reserves) 3.156 3.103 3.319 3.573
Baten (exclusief onttrekkingen aan reserves) 498 336 73 314
Saldo exclusief mutaties reserves 2.658 2.767 3.246 3.259

Toevoeging aan reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo inclusief mutaties reserves 2.658 2.767 3.246 3.259

Rekening 2006
2007
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Toelichting
Bedragen x€ 1.000

Afwijkingen tussen Rekening en Begroting na wijziging
Voor-/Nadeel

t.o.v. begroting
v/n

Lasten
Afdracht aan sector PD voor geplaatste Mupi's binnen de gemeente Haarlem (cat.2) 184 n
Betreft een technische wijziging die per saldo geen budgettaire consequenties heeft.
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo 70 n
Per saldo voordeel / nadeel op lasten 254 n

Baten
Inkomsten voor geplaatste Mupi's binnen de gemeente Haarlem -184 v
Zie bij de post lasten (afdracht van deze inkomsten).
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo -57 v
Per saldo voordeel / nadeel op baten -241 v

Totaal per saldo 13 n
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Programma nr. 8 Bereikbaarheid en mobiliteit
Domein nr. 8.3 Parkeren

Bestuurlijk verantwoordelijke: M. Divendal

Kenmerken Haarlemse situatie

Voor de Haarlemse binnenstad ligt er een grote uitdaging om voldoende bebouwde parkeervoorzieningen
te creëren. Uit het Omnibusonderzoek 2007 blijkt dat Haarlemmers de parkeergelegenheid in de
binnenstad gemiddeld met een 5,1 waarderen.
Het project Appelaar is voor wat betreft parkeren afgerond. De projecten Raaks- en Cronjégarage
bevinden zich in diverse stadia van voorbereiding/uitvoering. Voor een bebouwde parkeervoorziening aan
de oostkant, wordt gekeken of onder de Nieuwe Gracht een voorziening gebouwd kan worden. De
financiering van deze en nog nieuw te realiseren projecten moet vorm worden gegeven.

In de woongebieden wordt gezocht naar een evenwicht tussen leefbaarheid en het bieden van voldoende
parkeergelegenheid voor bewoners en voorzieningen.

Beoogde maatschappelijke effecten
Bereikbaarheid van de autoluwe binnenstad en andere economische functies.
Vergroten aantrekkelijkheid en leefbaarheid binnenstad en woonwijken door beperken ruimtebeslag
geparkeerde auto’s.

Doelen
1. Komen tot een verhouding straatparkeren versus garageparkeren in de binnenstad conform de

uitgangspunten Parkeernota.
2. Verminderen groei beslag op openbare ruimte van geparkeerde auto’s (in gebieden buiten 

binnenstad).

Wat is bereikt?
In het jarenlange proces om de parkeeroverlast beheersbaar te krijgen/te houden zijn er maatregelen
genomen die nodig zijn, om de doelstellingen binnen bereik te houden.

Verhouding straatparkeren versus garageparkeren
 In 2007 zijn het Programma van Eisen en het bestek voor een nieuw parkeerverwijsssyteem gereed

gekomen.
De bouw van de toekomstige parkeergarage Raaks is gestart. Het tijdelijke parkeerterrein is

vervangen door een gelijk aantal tijdelijke openbare parkeerplaatsen te realiseren in de toekomstige
bewonersgrarage Raaks.

De systematiek van tariefsdifferentiatie in parkeergarages is afgerond en wordt per 1 januari 2008
ingevoerd.

Het betaald parkeren op straat in de binnenstad is verlengd tot 11 uur ’s avonds.

Verminderen groei beslag op openbare ruimte van geparkeerde auto’s 
Een deel van de Kleverparkbuurt en de omgeving van het Emmaplein is aangewezen als gebied waar

belanghebbendenparkeren geldt.
De voorgenomen evaluatie parkeren NOVA-terrein vond plaats om een indruk te krijgen over het

gebruik daarvan; dat bleek minimaal. Het gevoel bestaat bij belanghebbenden dat de parkeercapaciteit
in de binnenstad te beperkt is. Om die reden zijn er vooralsnog geen nadere voorstellen gekomen.

Een aantal beleidsmatige zaken rond parkeren, zoals parkeernormen, hun doorwerking in de
bouwverordening en het lokatiebeleid is aangepast.

 In maart 2007 is als pilot de blauwe zone in de Amsterdamsstraat ingevoerd.
Het ophogen van de parkeernormen conform de landelijk geadviseerde richtlijnenen is doorgevoerd
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De parkeertarieven zijn per 1 januari 2008 verhoogd.Aan de bestaande vergunninggebieden zijn 8
deelgebieden toegevoegd.

Om de parkeeroverlast op het Emmaplein en omgeging op te lossen is een systeem van
vergunninghoudersparkeren doorgevoerd, waarbij op het Emmaplein tegen een dagkaart tarief kan
worden geparkeerd.

Op de Friese Varkensmarkt en in de Gonnetstraat zijn touringcar parkeerplaatsen gerealiseerd.

Wat is niet bereikt?
Verhouding straatparkeren versus garageparkeren
De bereikbaarheid en de parkeermogelijkheden in de binnenstad stonden vanwege diverse
werkzaamheden in 2007 onder druk, Het is niet haalbaar gebleken alle parkeerplaatsen die door
werkzaamheden buiten gebruik genomen waren op straat in de onmiddelijke omgeving te compenseren.
Door invoering nieuw vergunningensysteem in de loop van 2007 zijn geen betrouwbare vignetten
aantallen te noemen.
Door de invoering van een nieuw vergunningensysteem in de loop van 2007 zijn geen betrouwbare
aantallen vignetten te noemen.

Verminderen groei beslag op openbare ruimte van geparkeerde auto’s
De parkeergarage Ripperda is door het uitlopen van werkzaaamheden niet meer in 2007 opgeleverd. Dit
zal begin 2008 het geval zijn. Hierdoor konden de voor de Cronjéstraat voorgenomen maatregelen
(autoluw maken) nog niet worden utgevoerd. Dit gebeurt nu ook begin 2008.

Prestaties en kengetallen

Rekening
2006

Begroting
2007

Rekening
2007

Kerngegevens
Aantal betaald-parkeerplaatsen op straat (binnenstadsgebied) 3.544 3.573 3.525
Aantal parkeergarageplaatsen (openbaar, binnenstad) 2.227 1.432 1.936
Gemiddelde bezettingsgraad in de openbare garages 48% 48% 46%
Prestaties
Parkeergarages:
Abonnementen openbare parkeergarages 1.470 1.550 1.420
Abonnementen bewonersgarages 145 110 145
Parkeervignetten
Parkeervignetten binnenstad 3.804 3.800 3.513
Uitgegeven parkeervergunningen centrum
Bewoners p.m. p.m. 2.863
Bedrijven p.m. p.m. 650
Parkeercontrole:
Parkeervignetten binnenstad 3.804 3.800 -
Parkeervignetten Schalkwijk 646 750 -
Parkeervignetten belanghebbendengebieden 10.957 12.335 -
Bezoekersschijven belanghebbendengebieden 10.157 13.000 -
Afdoen bezwaarschriften 1.054 700 -
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Wat heeft het gekost

Bedragen x€ 1.000

Raming voor
wijziging

Raming na
wijziging

Rekening

Lasten (exclusief toevoeging aan reserves) 14.895 9.933 11.275 10.277
Baten (exclusief onttrekkingen aan reserves) 13.089 11.442 17.511 17.416
Saldo exclusief mutaties reserves 1.806 1.509- 6.236- 7.139-

Toevoeging aan reserves 422
Onttrekking aan reserves 2.645 9.737 9.737
Saldo inclusief mutaties reserves 839- 1.087- 15.973- 16.876-

Rekening 2006
2007

Toelichting
Bedragen x€ 1.000

Afwijkingen tussen Rekening en Begroting na wijziging
Voor-/Nadeel

t.o.v. begroting
v/n

Lasten
Geen kapitaallasten garage Cronjé (cat.2) -728 v
De garage wordt pas geopend in 2008, terwijl een opening in 2007 was voorzien.
Reparatie vloerlaag garage Appelaer (cat.2) 146 n
Betreft een noodzakelijke reparatie.
Lagere loonkosten uitbreidingsgebieden (cat.1) -124 v
Gedurende het boekjaar worden de aanvullend begrote personeelskosten voor de
uitbreidingsgebieden opgenomen ten laste van het produkt. De werkelijke invulling en
doorbelasting van personeel vindt plaats via de overhead. De doorbelasting valt lager uit door
vacatures waardoor een meevaller ontstaat op de begrote loonkosten.
Lagere lasten uitbesteed werk handhaving (cat.1) -166 v
In 2007 is op het gebied van handhaving minder uitbesteding noodzakelijk geweest door eigen
invulling.
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo -126 v
Per saldo voordeel / nadeel op lasten -998 v

Baten
Geen opbrengsten parkeergarage Cronjé 610 n
Dit is een gevolg van de latere oplevering van de parkeergarage.
Hogere baten straatparkeren -663 v
Straatparkeren is in 2007 qua opbrengsten hoger uitgevallen dan begroot. Dat hangt ook samen
met de tijdelijke parkeergarage Raaks (P2) die in 2007 onder de regeling straatparkeren viel en
daardoor deel uitmaakt van deze meeropbrengsten.
Geen bijdrage Rijk SSTH 165 n
In 2007 is geen bijdrage meer ontvangen van het Rijk voor de Stichting Stadstoezicht Haarlem
(stadswachten).
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo -17 v
Per saldo voordeel / nadeel op baten 95 n

Totaal per saldo -903 v
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Programma nr. 8 Bereikbaarheid en mobiliteit
Domein nr. 8.4 Openbaar vervoer

Bestuurlijk verantwoordelijke: J. Nieuwenburg

Kenmerken Haarlemse situatie
Vanaf 2006 is Haarlem geen opdrachtgever meer voor het (gewone) openbaar (bus)vervoer. Het
opdrachtgeversschap voor de Zuidtangent liep door tot 9 december 2007. Het opdrachtgeversschap
openbaar (bus)vervoer ligt vanaf genoemde datum volledig bij de provincie Noord-Holland. Met de
aanbesteding van het openbaar vervoer per 2006 is het buslijnennet in Haarlem gewijzigd en is het
aanbod aan openbaar vervoer vergroot.
Haarlem ligt in principe gunstig aan het spoor: op dit moment heeft Haarlem echter slechts twee stations.
Het station Spaarnwoude wordt slechts twee keer per uur door een trein aangedaan. Gestreefd wordt dit
station beter te laten bedienen. Verder is de aansluiting van Haarlem via het spoor met overig Nederland
een punt van doorlopende zorg.

Beoogde maatschappelijke effecten
De bereikbaarheid van Haarlem verbetert, doordat meer mensen voor het bereiken van Haarlem

kiezen voor het openbaar vervoer.
De toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor ouderen en mensen met een handicap is vergroot

(90 % van de Haarlemmers van tien jaar en ouder kan zelfstandig van het OV gebruik maken).

Doelen
1. Meer gebruik en betere toegankelijkheid openbaar vervoer.
2. Verdere voortzetting van aanpassing van verkeersregelinstallaties (VRI) met korte afstandsradio

(KAR)
3. Ter verbetering van de doorstroming en de toegankelijkheid van het openbaar vervoer Haarlem

trachten aan te laten sluiten op het OV-nachtnet.
4. Streven naar frequentere bediening van station Spaarnwoude en betere aansluiting van Haarlem via

het spoor met overig Nederland.

Wat is bereikt?
Meer gebruik en betere toegankelijkheid openbaar vervoer.
De Zuidtangent is per 9 december 2007 door de provincie voor een periode van 8 jaar opnieuw

aanbesteed. Haarlem is hierbij betrokken, echter niet meer als mede opdrachtgever. Ook de buslijnen
140, 175, 176 en 177 (voorheen 236) zijn opnieuw aanbesteed. Dit heeft geleid tot hogere frequenties
en een positieve bijdrage aan de luchtkwaliteit vanwege de hoge milieu-eisen die aan de nieuwe
bussen werden gesteld.

De haltes voor lijn 2 in Haarlem-noord zijn aangepast om de toegankelijkheid voor het OV te
verbeteren overeenkomstig de landelijke richtlijnen.

 In het kader van bijstellingen in het buslijnennet per 11 december 2006 is lijn 1 (Haarlem cs–
Heemstede) opgeheven en zijn diverse verbeteringen in de lijnvoering aangebracht, waaronder
frequentieuitbreiding van de lijnen 3 en 5 en lijn 15 naar de Waarderpolder.

Het gezamenlijk door de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem opgestarte onderzoek
naar de haalbaarheid van een HOV-tunnel onder de binnenstad van Haarlem vond in 2007 plaats; de
resultaten daarvan zullen begin 2008 door de Stuurgroep Tunnelstudie worden gepresenteerd.

Uit de Leefbaarheids- en Veiligheidsmonitor 2007 blijkt dat bijna driekwart (74%) van de
Haarlemmers (zeer) tevreden is over het openbaar vervoer. Dat is een groter deel dan in 2005 (64%).

Verdere voortzetting van aanpassing van verkeersregelinstallaties
Op het grootste deel van de relevante verkeersregelinstallaties is reeds in 2007 korte afstandsradio

(KAR) aangebracht ten behoeve van de doorstroming van het openbaar (busvervoer).
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Op de kruising Rijksstraatweg/Zaanenlaan en op het Kennemerplein zijn maatregelen getroffen om de
doorstroming bij de verkeerslichten voor bussen en met name voor de lijnen van RegioNet (lijnen 73
en 75) te verbeteren.

Haarlem trachten aan te laten sluiten op het OV-nachtnet.
Met de nachtelijke dienstregeling per 9 december 2007 van de Zuidtangent is Haarlem indirect op het
OV-nachtnet aangesloten via Hoofddorp NS.

Wat is niet bereikt?
Meer gebruik en betere toegankelijkheid openbaar vervoer.
De introductie van het 1-eurotarief (retour) minimaal op koopavonden, zaterdagen en koopzondagen is
conform de afspraak met de Raad in 2007 nog niet gerealiseerd. Dit zal in de loop van 2008 zijn beslag
krijgen.

Haarlem trachten aan te laten sluiten op het OV-nachtnet.
 Inmiddels is duidelijk geworden dat de realisatie van een station Haarlem West geen doorgang zal

vinden.
Uit overleg met NS is gebleken dat Haarlem niet wordt aangesloten op het nachttreinnet.

Prestaties en kengetallen

Rekening
2006

Begroting
2007

Rekening
2007

Kerngegevens
Aantal HOV-lijnen 1 1 1
Aantal bushaltes 290. 290 290
Prestaties
Gem. reissnelheid HOV 29,8 29,8 28,0–29,8

Toelichting kerngegevens en prestaties
HOV-lijnen: Betreft invulling contract Zuidtangent. D.m.v. doorstroom-maatregelen,
voorrangsregelingen, en besluitvorming Zuidtangent-westwaarts moet de reissnelheid nog meer toenemen
Reissnelheid Zuidtangent onderhevig aan wegwerkzaamheden Gedempte Oude Gracht

Wat heeft het gekost

Bedragen x€ 1.000

Raming voor
wijziging

Raming na
wijziging

Rekening

Lasten (exclusief toevoeging aan reserves) 2.953 1.659 1.859 2.037
Baten (exclusief onttrekkingen aan reserves) 3.058 1.582 1.782 1.947
Saldo exclusief mutaties reserves 105- 77 77 90

Toevoeging aan reserves
Onttrekking aan reserves 14
Saldo inclusief mutaties reserves 119- 77 77 90

Rekening 2006
2007
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Toelichting
Bedragen x€ 1.000

Afwijkingen tussen Rekening en Begroting na wijziging
Voor-/Nadeel

t.o.v. begroting
v/n

Lasten
Storting in de voorziening jaarlijkse verrekening Connexion (cat.2) 129 n
De aanvulling op de subsidie over de jaren 2004 tot en met 2006 (zie baten) is in de voorziening
opgenomen.
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo 49 n
Per saldo voordeel / nadeel op lasten 178 n

Baten
Aanvulling provinciale subsidie Connexion -129 v
Betreft een aanvulling (afrekening) op de subsidie over de jaren 2004 tot en met 2006.
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo -36 v
Per saldo voordeel / nadeel op baten -165 v

Totaal per saldo 13 n
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Programma nr. 8 Bereikbaarheid en mobiliteit
Domein nr. 8.5 Fietsen en voetgangers

Bestuurlijk verantwoordelijke: M. Divendal

Kenmerken Haarlemse situatie
Uit de evaluatie van de nota Haarlem Fietst en uit de Fietsbalans van de Fietsersbond komt naar voren dat
er in Haarlem nog behoorlijke winst valt te halen in het bevorderen van het fietsgebruik door het
aanbieden van kwalitatief goede voorzieningen voor fietsers. In beleidsnota’s als het OPH en het HVVP 
wordt de noodzaak om te investeren in verhoging van het fietsgebruik onderkend.Het beleid voor
Haarlemse voetgangers is niet heel specifiek in nota’s terug te vinden. 

Beoogde maatschappelijke effecten
Meer mensen nemen de fiets voor verplaatsingen binnen en rondom Haarlem.
Grotere waardering voor de fietsroutes in Haarlem.
Grotere waardering voor de fietsparkeervoorzieningen in het centrum en bij het station.
Grotere waardering bewoners en bezoekers voor de voetgangerstoegankelijkheid van woonomgeving,

winkelgebieden en omgeving van scholen.
Verbetering van de mobiliteit van voetgangers met een handicap.
 Stop fietsenchaos

Doelen
Het gebruik van de fiets stijgt in de periode 2006-2009 met 4%. Meetinstrument hiervoor is de
omnibusenquete.

Wat is bereikt?
De fietsprojecten die vanuit de beschikbare middelen en gekoppeld aan het beheer en onderhoud

programma in de komende jaren worden gerealiseerd zijn vastgelegd in de nota
‘uitvoeringsprogramma fiets infrastructuur’.

De ondergrondse fietsenstalling voor het stationsplein Haarlem is in samenwerking met Prorail
uitgewerkt in een ontwerp en een concept realisatie overeenkomst met Prorail. Het vormt onderdeel
van het project voor het stationsplein en omgeving als geheel. Begin 2008 wordt dit project ter
besluitvorming voorgelegd.

 In het kader van het project stationsplein e.o. is voor de route Kruisweg /Kruisstraat de ‘rode loper 
uitgewerkt.

Het realiseren van de fietsprojecten: Leidsevaart (vrijliggende fietspaden)Brug ’t Landje, fietsstraat 
Jan Adamstraat, Aanpassing Eijkmanlaan-Bernadottelaan. Fietsdoorsteek Kiëvpad. Fietsbrug
Keggeviaduct (in samenwerking met Prorail). Daarnaast zijn de volgende projecten in opdracht
gegeven: Upgrade fietspad Hommelpad/dijk, Fietsstraat Belgiëlaan-west, herinrichting Engelandlaan.

De fietsbrug Eindenhout is in aanbouw. Het werk aan de fietsbrug Kinderhuissingel is stilgelegd
vanwege stagnatie op het project reconstructie Kinderhuissingel, waar dit project mee samenhangt.
Eind 2007 zijn de werkzaamheden weer gestart.

Na de geslaagde proef bij de verkeerslichten op het Kennemerplein, worden nu bij de vervanging van
verkeersregelinstallaties (waarbij ook het kabelnet wordt vervangen)

Er zijn wachttijdvoorspellers voor fietsers geplaatst.
Het aantal fietsrekken is sterk uitgebreid. In de omgeving van het NS-station kan nu opgetreden

worden tegen het stallen van fietsen op ongeoorloofde plekken.
Bij de verkeerslichten zijn rateltikkers gerealiseerd.
 In het Omnibusonderzoek 2007 is gevraagd naar de tevredenheid van Haarlemmers over

voetgangersvoorzieningen in de binnenstad in de vorm van een rapportcijfer. Gemiddeld geven
Haarlemmers een 6,8.
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Wat is niet bereikt?
Herinrichting Kleine Houtweg vanwege een langere participatieperiode dan was voorzien.
Per motie heeft de raad een bedrag van€ 3 ton beschikbaar gesteld voor de eigen bijdrage op door de 
provincie te subsidieren extra fietsmaatregelen. Het is niet gelukt hierover nu met de provincie tot
concrete afspraken te komen, omdat er naast de gebruikelijke bijdragen via de BDU geen extra gelden
beschikbaar zijn gekomen. Besprekingen hierover zijn echter nog gaande.

Prestaties en kengetallen

Rekening
2006

Begroting
2007

Rekening
2007

Prestaties
Betaald stallen in openbare fietsenstallingen 8.201 7.500 9.183
Botermarkt (gratis) 68.399 60.000 97.842
Smedestraat (gratis) 110.655 90.000 130.072
Abonnementen openbare en bewonersfietsenstalling 1.344 1.250 -

Wat heeft het gekost
De baten en lasten van dit domein maken deel uit van het domein 8.2 Parkeren en zijn daarom hier niet
afzonderlijk opgenomen.
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Programma 9: Ruimte voor stedelijke ontwikkeling

Krantenknipsel programma 9
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Programma nr. 9 Ruimte voor stedelijke ontwikkeling
Domein nr. 9.1 Ruimtelijke ontwikkeling

Bestuurlijk verantwoordelijke: J. Nieuwenburg

Kenmerken Haarlemse situatie
Voor een duurzame ontwikkeling van Haarlem is ruimte nodig. De ruimte in Haarlem is schaars, ruimte
in de vorm van uitbreidingsgebied is er niet. We zullen slim en bewust met de ruimte moeten omgaan en
weloverwogen keuzes moeten maken, ons realiserend dat kiezen voor het één soms beperking voor het
ander betekent. Ruimtelijke ontwikkelingen moeten met respect voor de historische omgeving
plaatsvinden en de stad moet leefbaar en veilig blijven. Bovendien moeten ruimtelijke ontwikkelingen er
aan bijdragen sociale en maatschappelijke uitsluiting van Haarlemmers tegen te gaan.

Haarlem heeft een duidelijke visie op de ontwikkeling van de stad. Sinds de Toekomstvisie (1999) staan
drie speerpunten centraal: de versterking van de culturele en toeristische wervingskracht, de versterking
van de zakelijke dienstverlening en de versterking van een duurzaam goed woonklimaat in sociaal
economisch gemengde wijken. Zo wil Haarlem ervoor zorgen dat de motor voor het stedelijk leven blijft
functioneren en nog jaren mee kan. Strategische ligging, hoogwaardig milieu, monumentale binnenstad
en de aantrekkelijke kustzone maken Haarlem tot een unieke locatie in de Noordvleugel van de Randstad.
Haarlem heeft een uitstekend en gewild woonklimaat, is goed bereikbaar met NS en Zuidtangent en met
de nieuwe A5 is ook de aansluiting op het nationale hoofdwegennet verbeterd. De stad wordt omgeven
door bijzondere landschappelijke en cultuurhistorische waarden. De rijkdom aan erfgoed, en de
uitgebreide culturele infrastructuur hebben een (inter)nationale en (boven)regionale betekenis. Kiezen
voor groei vergt een meer en intensiever bebouwd Haarlem; een beter, gedifferentieerder en groter
woningaanbod en grotere investeringen in bereikbaarheid, cultuur, scholing en voorzieningen. Haarlem is
ruimtelijk bekneld en zeer compact. Het ontbreekt de stad letterlijk aan fysieke ruimte.

Beoogde maatschappelijke effecten
Haarlemmers herkennen een helder ruimtelijk beleid van de gemeente.
Ongewenste ontwikkelingen worden tegengegaan door middel van een krachtige en zichtbare

vergunnings-, toezichts- en handhavingspraktijk.
Ruimte wordt gecreëerd voor functies die in dit beleidsprogramma prioriteit krijgen en gewenste

ontwikkelingen worden gestimuleerd.

Doelen
Voorkomen van vertraging van en onnodige regelzucht bij planontwikkeling.

Wat is bereikt?
Algemeen
Het Meerjarenplan Bestemmingsplannen uit 2005 is bijgesteld aan de hand van nieuwe ontwikkelingen
(jurisprudentie, nog niet opgestelde gebiedsvisies, beschermd stadsgezicht). De nieuwe volgorde is
aangegeven in het door de raad vastgestelde Meerjarenplan Bestemmingsplannen van 2007.

Doel voorkomen van vertraging
Welstands- en monumentencommissie: Het college zet in op een efficiëntere inzet en beperking rol van
de commissie:Hiervoor is een aantal maatregelen getroffen:
Wekelijkse vergaderingen kleine commissie zijn teruggebracht naar tweewekelijks.
Niet iedere architect wordt meer uitgenodigd zijn plan toe te lichten. (Heeft wel geleid tot meer

bezwaar- en beroepsprocedures)
 Plannen worden ten hoogste drie keer beoordeeld. Is dan geen sprake van verbetering dan wordt het

plan niet meer in behandeling genomen en gaat het dossier naar de portefeuillehouder met verzoek te
overleggen met opdrachtgever een andere architect te kiezen. (Commissie gaat niet meer eindeloos
met opdrachtgever of architect zoeken naar een oplossing)
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Aantal leden is teruggebracht van zes naar vijf. Er ligt een notitie bij portefeuillehouder terug te gaan
naar vier.

De maatregelen hebben (meting t/m 3e kwartaal) een kostenreductie opgeleverd van 10%

Het meerjarenplan bestemmingsplannen (inhaalslag)
De gemeenteraad heeft in maart 2007 extra middelen vrijgemaakt voor het actualiseren van
bestemmingsplannen, ofwel de inhaalslag. Concreet is deze inhaalslag vormgegeven door het oprichten
van de Taskforce bestemmingsplannen.
Sinds maart 2007 is slechts één bestemmingsplan niet gestart volgens het Meerjarenplan. De doelstelling
om in 2007 en 2008 alle bestemmingsplannen actueel, in procedure of in voorbereiding te hebben blijft
echter nog steeds haalbaar.

Overig: regionale ontwikkelingen
Haarlem heeft in de Noordvleugelgremia de Haarlemse belangen vertegenwoordigd en gezorgd dat de
regio’s Zuid-Kennemerland en IJmond, dmv presentaties en discussies, aangehaakt bleven. Daarnaast is,
zowel door actieve deelname aan werk-of projectgroepen of door het reageren op nota’s, een bijdrage 
geleverd aan de regionale ruimtelijke ontwikkeling, groen, verkeer en vervoer en economsiche structuur.
In de Binnenduinrand is actief gewerkt aan kennis en ervaringsuitwisseling tussen gemeenten, zodat de
planvorming voor locaties sneller verloopt.

Wat is niet bereikt?
Helder ruimtelijk beleid / voorkomen van vertraging
Het college heeft besloten het voorstel voor uitwerkingen van de Welstands- en Monumentennota
waaronder (verdere) ontwikkeling loketcriteria naar 2008 te verschuiven.

Structuurplan Haarlem 2020: uitvoeringsplan
Naar aanleiding van de gerealiseerde bezuinigingen op de strategische formatie is besloten tot het stellen
van prioriteiten.. Aan het Uitvoeringsplan Structuurplan is géén tijd besteed.

Haarlem streeft bij de realisatie van haar doelen om het ruimtelijk beleid te verhelderen (tegengaan
ongewenste ontwikkelingen en gewenste ontwikkelingen mogelijk maken) en dat er krachtige en
zichtbare Vergunnings-, toezichts- en handhavingspraktijk tot stand wordt gebracht

Vooral in 2007 is helder en duidelijk geworden dat een daadkrachtig toezicht zijn vruchten heeft afwerpt.
Speciale aandacht heeft in 2007 de uitvoering van de Rijksmonumenten gekregen. Verscherpt toezicht
leidt de eerste jaren ook tot een verhoogde handhaving. Ook dit aandachtveld heeft aantoonbaar resultaat
opgeleverd. Meerdere rotte kiezen zijn uit de stad verdwenen, vele en grote dwangsommen zijn verbeurd
en de meeste rechtszaken zijn gewonnen. Zelfs een aangifte van vernieling van een Rijksmonument heeft
geleid tot een gerechtelijke veroordeling.
De kwaliteit van de integrale beschikkingen, als voorloper om de omgevingsvergunning, zijn zowel
inhoudelijk al juridisch verbeterd
De wens om de doorlooptijden te verlagen is door de beperkte capaciteit niet gerealiseerd.
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Prestaties en kengetallen

Niet van toepassing

Wat heeft het gekost

Bedragen x€ 1.000

Raming voor
wijziging

Raming na
wijziging

Rekening

Lasten (exclusief toevoeging aan reserves) 5.599 5.700 6.168 6.022
Baten (exclusief onttrekkingen aan reserves) 4.390 4.512 4.972 4.829
Saldo exclusief mutaties reserves 1.209 1.188 1.196 1.193

Toevoeging aan reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo inclusief mutaties reserves 1.209 1.188 1.196 1.193

Rekening 2006
2007

Toelichting
Bedragen x€ 1.000

Afwijkingen tussen Rekening en Begroting na wijziging
Voor-/Nadeel

t.o.v. begroting
v/n

Lasten
Ruimtelijke plannen (cat.1) -538 v
Betreft minder doorbelaste kosten van o.a. stadsarchitect (193) en minder doorbelaste uren*tarief
in verband met vacatures (445).
Bestemmingsplannen (cat.1) -123 v
De Taskforce inhaalslag bestemmingsplannen is in 2007 later dan gepland van start gegaan,
waardoor minder uren zijn besteed dan begroot.
Projectbegeleiding (cat.2) 560 n
Er zijn meer uren en overige kosten gemaakt die ten laste van diverse projecten komen.
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo -45 v
Per saldo voordeel / nadeel op lasten -146 v

Baten
Ruimtelijke plannen 538 n
Minder doorberekende kosten aan grondexploitatie en projecten. Zie lasten.
Projectbegeleiding -372 v
Er zijn meer kosten doorberekend aan diverse (interne) projecten (893 v), terwijl geen
projectkosten aan derden zijn doorberekend (521 n).
Expositiecentrum 178 n
De expositieruimte is opgeheven (activiteiten naar het ABC), waardoor de begrote doorberekening
van lasten is komen te vervallen.
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo -201 v
Per saldo voordeel / nadeel op baten 143 n

Totaal per saldo -3 v
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Programma nr. 9 Ruimte voor stedelijke ontwikkeling
Domein nr. 9.2 Stedelijke vernieuwing

Bestuurlijk verantwoordelijke: J. Nieuwenburg

Kenmerken Haarlemse situatie
De bouwopgave in Haarlem is groot. Vanuit eigen ambities, rijkstaakstellingen en de Noordvleugel
hebben wij voor de komende 20 jaar een opgave van circa 7.000 woningen en 260.000 m2 kantoren. Ook
is extra bedrijventerrein nodig. De verbetering van sociale en maatschappelijke voorzieningen vergt
ruimte die in de bestaande stad moet worden gevonden. Dat geldt ook voor de ambitie het groenblauwe
netwerk en het verkeersnetwerk te versterken. Dit kan alleen door heel slim om te gaan met de ruimte;
door optimale inzet van meervoudig ruimtegebruik en functiemenging. Het structuurplan voorziet in 4
verandergebieden, 9 stedelijke knopen en 5 ontwikkelzones (waar “door kansen, bedreigingen, 
inspanningen, demografische ontwikkelingen, interesse van de markt en of activiteiten van bewoners
interessante ontwikkelingen mogelijk worden en veranderingen op til staan”). Een stevige ontwikkeling 
van de Noordvleugel van de Randstad is bepalend voor de ontwikkeling van de stad. De metropolitane
strategie is leidraad; door agglomeratievoordelen (massa, diversiteit en interactie) kan de regio
internationaal wedijveren met concurrerende metropolen. Kwaliteit van wonen en werken zijn belangrijke
pré’s om hoog opgeleide, werknemers aan te trekken. 
Met een gebiedsgerichte aanpak en het mogelijk maken en uitvoeren van grote projecten geeft Haarlem in
het kader van de Stedelijke Vernieuwing invulling aan deze ambities. Speerpuntengebieden hierbij zijn de
in het OPH genoemde zones waar de grootste ontwikkelingskansen liggen, en de kwetsbare wijken waar
de grootste verbeteringen zijn te realiseren.

Haarlem is in Nederland de 5e monumentenstad. Het cultureel erfgoed geeft onder meer een extra impuls
voor economische ontwikkeling. Het historisch besef dient verder te worden ontwikkeld. Het gaat daarbij
om behoud en benutting van de cultuurhistorische waarden.

Beoogde maatschappelijke effecten
 Sterkere bescherming en behoud van monumenten, cultuurhistorische en oudheidkundige waarden.
Vermindering aantal kwetsbare wijken
Betere kwaliteit woon-, werk en leefmilieus.

Doelen
1. Sociale doelstelling Stedelijke Vernieuwing:

Eind 2009 is in 2 wijken de ontmoetingsfunctie versterkt (OPH P38).
Eind 2009 is in 1 wijk een ontmoetingsruimte gerealiseerd (OPH P39).
 In de periode 2005-2009 is in 1 wijk een sociaal regisseur aan de slag geweest (OPH P40).

2. In de periode 2005-2009 krijgen Delftwijk, Europawijk Zuid, Zomerzone en Vergrote Binnenstad een
cultuurimpuls (OPH P37).

Wat is bereikt?
Sociale doelstelling stedelijke vernieuwing (ontmoeting)
Meerwijk centrum is opgeleverd (brede school)
Het Reinaldahuis een rol vervult eveneens een rol bij het versterken van de ontmoetingsfunctie.
In 2007 is het Leonardo da Vinciplein in Meerwijk-centrum opgeleverd. Dit plein versterkt de
ontmoetingsfunctie in Meerwijk. De digitale wijkkrant Haarlem oost (waar de Zomerzone onderdeel van
is) is een (digitale) ontmoetingsfunctie voor de bewoners van o.a. de Zomerzone.
De sociale regisseur is als adviseur betrokken geweest bij de Zomerzone.
Het Turks Ouderen Centrum (Europawijk zuid) is klaar en de eerste bewoners nemen hun intrek.
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Cultuurimpuls

Delftwijk:
De projectkunstenaar heeft een project gemeenschapskunst gestart. Met de bewoners zullen
ansichtkaarten worden gemaakt die betrekking hebben op de herstructurering van de wijk.
Later verschijnen deze in boekvorm en posters.
Daarnaast is gestart met een project, waarbij scholieren gevraagd zullen worden mee te helpen
beschilderingen te maken op de schuttingen rondom de bouwplaats Slauerhoff.

Binnenstad:
De puieninventarisatie binnenstad 2e fase is afgerond. Alle puien zijn in een kwaliteitsklasse ingedeeld.
Lichtfabriek officieel opgenomen in European Route of Industrial Heritage (Routepuntbordje)
(benutten historische kwaliteiten/continuering Hergebruik)

Zomerzone
De wijk website in Haarlem Oost (plekken en gesprekken) is voortgezet en verheugt zich in een brede
belangstelling.

Europawijk zuid
In 2005 is besloten om t.b.v. het uitvoeren van de cultuurimpuls, net als in de andere wijken een
projectkunstenaar voor de periode 2006-2009 aan te stellen en diens expertise in te zetten. (PM aanvullen
met concrete projecten/resultaten.

Overig: Bescherming en behoud van monumenten, cultuurhistorische en oudheidkundige waarden.

 In 2007 is de gemeentelijke monumentenverordening vernieuwd.
De Agenda Erfgoed Haarlem is in mei als kader door de raad vastgesteld
Het tweede burgerinitiatief is genomen en betreft de aanwijzing van genomineerde gemeentelijke

monumenten.
Bestemmingsplannen die herzien zijn of moeten worden en (genomineerde) beschermde gezichten

betreffen zijn of worden voorzien met een waarderingskaart, waarbij alle panden in
kwaliteitsklassen worden ingedeeld.

De aanwezige cultuurhistorische waarde wordt beter meegenomen bij ontwikkelingsplannen
(gebiedsvisies, beeldkwaliteitplannen , stedenbouwkundig programma van eisen)

De restauratie van de tuinkoepel Haarlemmerhout en regentenkamer Schoterburcht zijn gestart
Het succes van de Open Monumentendagen neemt nog jaarlijks toe en is beloond met een ereprijs.

Overig: Maltawetgeving
Voorbereidingen zijn volgens plan gestart.
De ideeen rond een grote archeologische tentoonstelling zijn geconcretisserd. De tentoonstelling zal in het
teken staan van de pottenbakker ‘Verstraeten’. Spullen uit heel Nederland zullen worden tentoongesteld. 

Wat is niet bereikt?
Overig: Bescherming en behoud van monumenten, cultuurhistorische en oudheidkundige waarden.
Het Uitvoeringsprogramma Erfgoed is verschoven naar voorjaar 2008. Tijd vrijgemaakt voor
burgerinitiatief gemeentelijke monumentenlijst

Overig: Uitbreiding beschermd stadsgezicht
De Rijksdienst voor monumentenzorg speelt een cruciale rol in het traject. De gemeente Haarlem en de
Rijksdienst zitten nog niet op één lijn. De laatste is aan zet.

Ten aanzien van de resultaten merkt het college op dat de prestatieafspraken OPH inmiddels zijn behaald
(ontmoeting en cultuurimpuls) en dat het herstructureringsproces in de betreffende wijken volop gaande is
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hetgeen een positieve invloed heeft op kwaliteit. Verder wordt verwezen naar de opmerkingen over de
leefbaarheidmonitor.
Op het gebied van sterke bescherming van monumenten zijn mede door initiatieven in de stad, nieuwe
impulsen gegeven over met name de aanpak van gemeentelijke monumenten.

Prestaties en kengetallen
Rekening

2006
Begroting

2007
Rekening

2007
Prestaties
- P 37: cultuurimpuls: zie bij Monumentenzorg en Cultuurhistorie
- P 38: In 2 wijken ontmoetingsfunctie versterken
- P 39: In 1 wijk ontmoetingsruimte realiseren
- P 40: In 1 wijk sociaalregisseur aanstellen

-
2
1
1

-
-
-

-
-
-

Bouwvergunningen
Ingediende bouwaanvragen
Afgehandelde bouwaanvragen
Afgehandelde sloopaanvragen
Gevoerde art 19-procedures
Behandelde schetsplannen
Bezwaar en beroep op vergunningzaken
Leges bouwvergunningen e.d.
Ingediende aanvragen bouwvergunningen c.a. (excl. Schetsplannen)
Ingediende aanvragen bouwvergunningen c.a. (incl. Schetsplannen)

1.525
1.333

125
311
169
191

1.794
1.963

1.300
1.000

95
270
180
180

1.300
1.500

1.502
1.316

163
295
146
151

1.674
1.820

Grondexploitatie
Te realiseren aantal woningen binnen gemeentelijke exploitatiegebieden
Te realiseren aantal m² kantoorvloeroppervlakte
Te herstructureren aan m² bedrijventerrein
Strategische aankopen in kader Wet Voorkeursrecht Gemeenten
Verkoop m² bedrijventerrein
Gesloopte objecten
Aantal Verkoop transacties
Aantal Aankoop transacties

113
0
0
0

30.000
32
10

3

100
1.000

22.000
3

29.000
14

2
15

100
1.000

22.000
3

30.000
14
32
13

Kengetallen
Van rechtswege verleende bouwvergunningen 1% 15 10 9

Wat heeft het gekost

Bedragen x€ 1.000

Raming voor
wijziging

Raming na
wijziging

Rekening

Lasten (exclusief toevoeging aan reserves) 53.590 62.017 71.384 75.327
Baten (exclusief onttrekkingen aan reserves) 50.457 57.763 69.852 74.533
Saldo exclusief mutaties reserves 3.133 4.254 1.532 794

Toevoeging aan reserves 6.291 664 2.958 6.199
Onttrekking aan reserves 6.187 1.644 3.186 5.373
Saldo inclusief mutaties reserves 3.237 3.274 1.304 1.620

Rekening 2006
2007
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Toelichting
Bedragen x€ 1.000

Afwijkingen tussen Rekening en Begroting na wijziging
Voor-/Nadeel

t.o.v. begroting
v/n

Lasten
Bouwvergunningen (cat.2) 291 n
Betreft minder doorbelaste uren*tarief en overige kosten, met name door vacatures.
Bestuursondersteuning, strategie e.d. (cat.3) 277 n
Betreft meer doorbelaste uren*tarief voor regio en stedelijke visies.
Bewonersondersteuning (cat.1) -102 v
Minder verstrekte subsidies in het kader van achtervang/werkgarantie bewonersondersteuning.

Monumentenzorg: Subsidieverstrekking aan NRF (cat.2) 142 n
Er zijn meer subsidies verstrekt aan NRF dan begroot.
Gronden (cat.2) 1.760 n
Meer doorberekend van andere projecten (tegenpost bij baten) 4.700 n
Minder investeringen door vertraging/uitstel in ontwikkeling 2.700 v
Hogere dotatie voorziening toekomstige verliezen (afwaardering Fietszn fabriek) 800 n
Diverse afwijkingen <€ 100.000 per post                                                                        1.040 v
Stads- en dorpsvernieuwing (cat.3) 1.267 n
Hogere lasten, doorbelast (zie baten) 956 n
Hogere investeringen in o.a. Scheepmakersdijk 208 n
Diverse afwijkingen <€ 100.000 per post                                                                           103 n
Verspreide woningen en gebouwen (cat.2, hogere kapitaallasten cat.3) 1.005 n
Meer onderhoud speciale projecten 255 n
(buitenterrein Dutrystraat, bergingen Diakenhuisweg, brandveiligheid Slachthuisstraat)
Overig planmatig onderhoud 154 v
Naheffingen OZB voorgaande jaren 279 n
Hogere energielasten, o.a. door afrekeningen voorgaande jaren 154 n
Meer personeelsinzet voor inhaalslag onderhoud panden en verkoop 275 n
Hogere kapitaallasten, o.a. door Brede school (achterblijven verkopen) 256 n
Diverse afwijkingen <€ 100.000 per post                                                                            50 v
Onderhoud gemeentegebouwen (cat.2) -280 v
Minder kosten uitbesteed werk 188 v
Diverse afwijkingen <€ 100.000 per post                                                                            92 v

Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo -417 v
Per saldo voordeel / nadeel op lasten 3.943 n
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Afwijkingen tussen Rekening en Begroting na wijziging
Voor-/Nadeel

t.o.v. begroting
v/n

Baten
Bewonersondersteuning 102 n
Minder bijdrage ISV in het kader van achtervang/werkgarantie bewonersondersteuning.
Monumentenzorg: Rijksbijdrage voor NRF -291 v
Er is meer rijksbijdrage ontvangen in het kader van NRF.
Monumentenzorg: bijdrage ISV 179 n
Er was een lagere bijdrage uit de voorziening ISV nodig.
Gronden -2.382 v
Meer doorberekend aan andere projecten (tegenpost bij lasten) 4.700 v
Minder verkocht als gevolg van vertraging/uitstel in ontwikkeling 11.600 n
(Ripperda, Raaks en Aziëweg)
Meer verkopen Meerwijk-C 3.500 v
Hogere bijdragen derden (Delftwijk) 2.900 v
Hogere onttrekking vrz. toek. verliezen wegens afwikkeling Schoterburcht 2.814 v
Hogere onttrekking aan overige voorzieningen Fuca en Zomerzone 1.444 v
Meer onttrekking aan vrz. toek. verliezen door verbetering grondexploitaties 3.056 v
(Fuca, Raaks en Amcor) alsmede rentebaten
Hogere activering door afwijkingen ten opzichte van de begroting 4.300 n
Lagere huuropbrengsten o.a. door leegstand Amcor 278 n
Diverse afwijkingen <€ 100.000 per post                                                                           146 v
Stads- en dorpsvernieuwing -1.759 v
Meer dekking door hogere doorbelaste kosten (zie lasten) 956 v
Meer verkopen boven boekwaarde 492 v
Meer overige baten, grotendeels voordelige afrekening met belastingdienst 377 v
Minder opbrengst ISV door voordelige exploitatie 112 n
Diverse afwijkingen <€ 100.000 per post                                                                            46 v
Verspreide woningen en gebouwen -139 v
Hogere overige opbrengsten voor onderhoud, servicekosten en energie verbruik 478 v
Lagere opbrengst boven boekwaarde 533 n
Meer huuropbrengsten 194 v
Onderhoud gemeentegebouwen 215 n
Minder doorberekende opbrengsten (minder werken)
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo -606 v
Per saldo voordeel / nadeel op baten -4.681 v

Totaal per saldo -738 v
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Afwijkingen tussen Rekening en Begroting na wijziging
Voor-/Nadeel

t.o.v. begroting
v/n

Toevoeging aan reserves
Omslagfonds Waarderpolder -325 v
Reserve grondexploitatie 3.056 n
Reserve erfpachtgronden 507 n
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo 3 n
Per saldo voordeel / nadeel op toevoegingen 3.241 n

Onttrekking aan reserves
Omslagfonds Waarderpolder -839 v
Reserve grondexploitatie -873 v
Onrendabele top vastgoedexploitatie -366 v
Reserve boven boekwaarde -117 v
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo 8 n
Per saldo voordeel / nadeel op onttrekkingen -2.187 v

Totaal per saldo 1.054 n

Totaal per saldo inclusief mutaties reserves 316 n
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Programma 10: Duurzaam beheer en onderhoud van de stad

Krantenknipsel programma 10
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Programma nr. 10 Duurzaam beheer en onderhoud van de stad
Domein nr. 10.1 Basismilieukwaliteit

Bestuurlijk verantwoordelijke: M. Divendal

Kenmerken Haarlemse situatie
De wettelijk vastgelegde basismilieukwaliteit op de gebieden geluidhinder, luchtkwaliteit, externe
veiligheid en bodemkwaliteit wordt in Haarlem niet overal gehaald. Bedrijven, die onder de Wet
milieubeheer aan naleving van milieuregels gebonden zijn, blijken zich daaraan in een groot deel van de
gevallen op 1 of meerdere aspecten niet te houden. De inwoners van Haarlem worden hierdoor meer dan
de wetgever wenselijk acht blootgesteld aan hinder, gezondheidsbedreigingen en risico’s. 
De–lange termijn- doelen, die het gemeentebestuur nastreeft, zijn vastgelegd in de Hoofdlijnennotitie
milieubeleid. (Raad 29-3-2007)

Beoogde maatschappelijke effecten
Het te bereiken maatschappelijk effect is de opheffing van overschrijdingen van harde milieunormen.
Hierdoor neemt het aantal aan hinder, gezondheidsschade en risico’s blootgestelde inwoners en bezoekers 
van Haarlem af.

Doelen
1. In de periode 2005-2009 worden 70 A- en railwoningen geluidsgesaneerd (OPH).
2. Eind 2009 zijn er vele vierkante en kubieke meters grond gesaneerd (OPH).

Wat is bereikt?
Geluidssanering
Als basis voor alle werkzaamheden is in maart door de raad de hoofdlijnennotitie milieubeleid 2007-2010
vastgesteld. Daarnaast zijn de volgende specifieke werkzaamheden verricht.
Er zijn inmiddels 33 woningen tegen verkeerslawaai geïsoleerd.

Grondsanering
Er is 2,9 ha en 30.000 m3 grond gesaneerd.
De overgang van de Wet milieubeheer- naar de omgevingsvergunning is gedeeltelijk voorbereid (treedt
pas 1 januari 2009 in werking).
De overgang binnen de regelgeving van de Wet milieubeheer naar het Activiteitenbesluit is voorbereid
(treedt per 1 januari 2008 in werking). Door onze doelstellingen zoals verwoord in het project
“Professionalisering Milieuwethandhaving” is uitvoering  gegeven aan het Besluit kwaliteitseisen 
handhaving milieubeheer.
De ingediende Wet milieubeheer vergunningaanvragen en meldingen zijn in behandeling genomen.
In het kader van het subsidieproject “externe veiligheid” zijn de aangegane verplichtingen uitgevoerd.
De inventarisatie omgevingslawaai is afgerond.

Wat is niet bereikt?
Het beleidsplan luchtkwaliteit is nog niet vastgesteld. De raadscommissie Beheer is hier tussentijds over
geïnformeerd. Wel is het haalbaarheidsonderzoek naar het instellen van een milieuzone uitgevoerd. Het
beleidskader voor bodemsanering en–beheer is nog niet vernieuwd.

In het kader van het subsidieproject “energiebesparing in de detailhandel” zijn  de aangegane 
verplichtingen niet geheel uitgevoerd. De reden hiervoor heeft gelegen in verschillende oorzaken,
waaronder de de bestaande vacatures en de doorgevoerde bezuinigingen. De werkzaamheden worden,
ondanks het einde van de subsidietermijn, nog steeds opgepakt om te voldoen aan de Wet milieubeheer.

Prestaties en kengetallen
Niet van toepassing.
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Wat heeft het gekost

Bedragen x€ 1.000

Raming voor
wijziging

Raming na
wijziging

Rekening

Lasten (exclusief toevoeging aan reserves) 2.866 3.094 3.017 3.648
Baten (exclusief onttrekkingen aan reserves) 607 444 444 1.095
Saldo exclusief mutaties reserves 2.259 2.650 2.573 2.553

Toevoeging aan reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo inclusief mutaties reserves 2.259 2.650 2.573 2.553

Rekening 2006
2007

Toelichting
Bedragen x€ 1.000

Afwijkingen tussen Rekening en Begroting na wijziging
Voor-/Nadeel

t.o.v. begroting
v/n

Lasten
Dotatie aan voorziening Grondwatersanering (cat.2) 367 n
Budgettair neutraal met de ontvangsten verkregen van VROM (zie toelichting bij de baten)
Niet-gerealiseerde dekking uren (cat.3) 364 n
De per saldo niet gedekte lasten op de kostenplaats Bodembeheer worden ten laste van dit produkt
gebracht. De baten van de genoemde kostenplaats halen niet het gewenste niveau, omdat de door
te berekenen uren/lasten te hoog zijn geraamd.
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo -100 v
Per saldo voordeel / nadeel op lasten 631 n

Baten
Extra verkregen subsidies -177 v
In 2007 zijn extra subsidies ontvangen (m.n. externe veiligheid€ 106.000).
Ontvangsten VROM ten behoeve van voorziening Grondwatersanering -367 v
De van VROM ontvangen subsidie voor grondwatersanering werd tot en met 2006 direct ten
gunste van de voorziening geboekt. Dit is naar BBV-normen niet juist. De werkelijke boekingen
zijn in 2007 juist uitgevoerd, terwijl daar in de begroting nog geen rekening mee was gehouden.
Per saldo zijn deze boekingen budgettair neutraal.
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo -107 v
Per saldo voordeel / nadeel op baten -651 v

Totaal per saldo -20 v
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Programma nr. 10 Duurzaam beheer en onderhoud van de stad
Domein nr. 10.2 Leefomgevingkwaliteit

Bestuurlijk verantwoordelijke: M. Divendal

Kenmerken Haarlemse situatie
De woon-, werk en verblijfsgebieden in Haarlem kennen een variatie aan milieubelasting. Daardoor is de
kwaliteit van de leefomgeving niet altijd in overeenstemming met de kwaliteit die bij de functie van een
gebied past. Het ontbreekt aan een integrale gebiedsgerichte aanpak waarbij maatregelen (geluid- en
stankhinder, gebruiksbeperkingen van bodem en water, de hoeveelheid en de kwaliteit van het groen, de
kwaliteit van de openbare ruimte, de stedenbouwkundige kwaliteit, sociale veiligheid en zwerfvuil)
worden afgewogen op hun bijdrage aan de totale beleving en het gebruik van de woon-, werk- en
leefomgeving.

Beoogde maatschappelijke effecten
Verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving in de beleving van de inwoners en bezoekers van
Haarlem en vermindering van gebruiksbeperkingen van de leefomgeving als gevolg van milieufactoren.

Doelen
Ieder gemeentelijk project wordt voorzien van een milieuparagraaf. Hierin wordt concreet invulling
gegeven aan het aspect leefbaarheid.

Wat is bereikt?
Bij 21 relevante ruimtelijke projecten zijn milieuprogramma’s opgesteld conform de richtlijn fysieke 
projecten. De voorbereidingen voor het plaatsen van schermen langs het baanvak Haarlem-Leiden zijn
voor een groot deel afgerond.
De ontwikkelingen rond Schiphol zijn nauwlettend gevolgd.
Inzake het proefproject Milieu in de leefomgeving (MILO) is gerapporteerd. De resultaten worden
meegenomen in de planvorming voor de Zomerzone.
Met de afronding van het baggeren van het Noorder Buitenspaarne is ca. 2/3 van de Haarlemse
waterbodems op onderhoudsdiepte gebracht. Daarmee is een belangrijke bijdrage geleverd aan een goede
regulatie van de afvoer van overtollig water en aan de kwaliteitsverbetering van het water.
De resterende baggeropgave is in kaart gebracht en zal op korte termijn in een uitvoeringsplan worden
gepresenteerd.

Wat is niet bereikt?
Niet van toepassing.

Prestaties en kengetallen
Niet van toepassing.
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Wat heeft het gekost

Bedragen x€ 1.000

Raming voor
wijziging

Raming na
wijziging

Rekening

Lasten (exclusief toevoeging aan reserves) 931 799 752 1.140
Baten (exclusief onttrekkingen aan reserves) 210 103 103 556
Saldo exclusief mutaties reserves 721 696 649 584

Toevoeging aan reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo inclusief mutaties reserves 721 696 649 584

Rekening 2006
2007

Toelichting
Bedragen x€ 1.000

Afwijkingen tussen Rekening en Begroting na wijziging
Voor-/Nadeel

t.o.v. begroting
v/n

Lasten
Dotaties aan voorzieningen (cat.2) 221 n
Zie de toelichting bij de baten met betrekking tot de ontvangen subsidies ten behoeve van voorzieningen.
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo 167 n
Per saldo voordeel / nadeel op lasten 388 n

Baten
Ontvangen subsidies ten behoeve van voorzieningen -221 v
De ontvangen subsidies ten behoeve van een drietal voorzieningen werden tot en met 2006 direct
ten gunste van de voorzieningen geboekt. Dit is naar BBV-normen niet juist. De werkelijke
boekingen zijn in 2007 juist uitgevoerd, terwijl daar in de begroting nog geen rekening mee was
gehouden. Per saldo zijn deze boekingen budgettair neutraal.
Ontvangen subsidies -113 v
Betreft een tweetal posten die per post lager zijn dan€ 100.000. De subsidies zijn in 2007 besteed.

Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo -119 v
Per saldo voordeel / nadeel op baten -453 v

Totaal per saldo -65 v
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Programma nr. 10 Duurzaam beheer en onderhoud van de stad
Domein nr. 10.3 Duurzaamheid

Bestuurlijk verantwoordelijke: M. Divendal

Kenmerken Haarlemse situatie
Evenals elders het geval is functioneert ook Haarlem niet duurzaam door een te grote uitstoot van CO2,
een te groot gebruik van niet-vernieuwbare grondstoffen en een bijdrage aan de vernietiging van de
biodiversiteit.

Beoogde maatschappelijke effecten
Een ontwikkeling naar een duurzame samenleving op gang brengen waarin geen afwenteling van
problemen op volgende generaties of andere plekken op aarde plaatsvindt.

Doelen
Ieder gemeentelijk project wordt voorzien van een milieuparagraaf. Hierin wordt concreet invulling
gegeven aan het aspect duurzaamheid.

Wat is bereikt?
Er is een start gemaakt met het opstellen van een Plan van Aanpak voor een Klimaatneutraal Haarlem.
Het klimaatbeleidsplan (BANS 1) is uitgevoerd.
De activiteiten uit het uitvoeringsplan Integraal Waterbeheer zijn uitgevoerd. Meer in detail worden deze
beschreven in het milieujaarverslag 2007.
In het kader van de projectopdracht Aarhus zijn alle producten van de afdeling milieu geinventariseerd en
is nagegaan welke daarvan in digitale vorm aan de burgers ter beschikking gesteld kunnen worden.
Inzake het duurzaam inkopen is een beleidsnota verschenen.

Wat is niet bereikt?
Niet van toepassing

Prestaties en kengetallen
Niet van toepassing

Wat heeft het gekost
De beten en lasten op dit onderdeel maken deel uit van de domeinen 10.1 Basismilieukwaliteit, 10.2
Leefomgevingkwaliteit, 10.4 Bovengrondse infrastructuur en 10.5 Ondergrondse infrastructuur en zijn
daarom hier niet afzonderlijk opgenomen.
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Programma nr. 10 Duurzaam beheer en onderhoud van de stad
Domein nr. 10.4 Bovengrondse infrastructuur

Bestuurlijk verantwoordelijke: M. Divendal

Kenmerken Haarlemse situatie
Haarlem bevindt zich in een situatie van grootschalig achterstallig onderhoud. Dit geldt voor
verhardingen, bruggen alsmede oevervoorzieningen en kademuren. De in 2004 berekende achterstanden
(DHV rapport) bij de bovengrondse infrastructuur zijn in 2007 geactualiseerd (Herijking normbudgetten).
De berekende achterstanden bedragen per 2007:
 verhardingen€ 29miljoen;
 kunstwerken€ 13 miljoen;
 openbare verlichting€ 10 miljoen;
 straatmeubilair onbekend.

De onderhoudsbudgetten voor verhardingen, kunstwerken, openbare verlichting en straatmeubilair liggen
bij deze nieuwe berekening (Herijking normbudgetten)€ 8,5 miljoen onder het normniveau. 

De ingezette beleidslijn is om extra middelen vrij te maken om een start te maken met het inlopen van het
achterstallig onderhoud en binnen vier jaar de onderhoudsbudgetten op normniveau te hebben gebracht.
In de nota Herijking staat aangegeven op welke wijze de extra middelen over de onderdelen worden
verdeeld.
Het beheersysteem van het te onderhouden areaal is sterk verbeterd waardoor de basisgegevens een
betrouwbaarder beeld geven van de werkelijkheid. De eenheidsprijzen voor onderhoud en vervanging zijn
beter onderbouwd. Deze herijking heeft nieuwe cijfers opgeleverd die aan de raad zijn voorgelegd.
Tevens is aangegeven aan welke onderdelen het extra beschikbaar gekomen budget zal worden besteed
in de komende jaren.

Beoogde maatschappelijke effecten
Het basiskwaliteitsniveau voor bovengrondse infrastructuur is in 2010 zichtbaar en meetbaar

verbeterd.
 In 2010 zijn de onderhoudsbudgetten op normniveau.
Afstemming van bovengrondse en ondergrondse werkzaamheden om het “zandbakeffect” te 

voorkomen en de overlast voor de burger tot een minimum te beperken.
Duurzaam onderhoud en beheer van het wegen en bruggen areaal en tijdige vervanging om zodoende

kapitaalvernietiging te voorkomen.

Doelen
1. Plan van aanpak extra onderhoudsgeld implementeren en daardoor uitvoering inlopen achterstallig

onderhoud en normbudgetten.
2. Versterken wijkgerichte aanpak onderhoud met bewoners en organisaties in de buurt.
3. In de periode 2005-2009 krijgt 30 hectare openbare ruimte een kwaliteitsimpuls (OPH).

Wat is bereikt?
Plan van aanpak extra onderhoudsgeld
De nota “Herijking normbudgetten” is tot stand gekomen. De nota beschrijft de actualisering van 

normbudgetten en achterstallig onderhoud, met als vertrekpunt de berekening in het DHV-rapport
‘Basiskwaliteit openbare ruimte’. Uit de nota blijkt dat het gat tussen normbudget en beschikbaar 
budget in drie jaar tijd met€ 1,7 miljoen is verkleind. Ook achterstallig onderhoud is met € 1,3 
miljoen gedaald. Met behulp van de extra gelden uit het coalitieakkoord is het mogelijk om voor alle
domeinen, met uitzondering van de verhardingen, de komende jaren op normniveau te komen.Het
andere doel, het wegwerken van onderhoudsachterstand, kan in 2013 bereikt worden.

De normbudgetten zijn in 2007 verhoogd met een bedrag van€ 670.000 en specifiek voor de 
binnenstad en het straatmeubilair is eenmalig nog eens€ 385.000 beschikbaar gesteld. De verdeling
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naar de productonderdelen is als volgt gemaakt; wegen, straten en pleinen (€ 595.000), bruggen (€ 
75.000) straatmeubilair (€ 150.000), onderhoudsploeg (€ 135.000) en openbare verlichting (€ 
100.000). Hierdoor is de inloop van achterstanden normbudgetten op gang gekomen.

Bij bruggen is het beschikbare normbudget in 2007 op het jaarlijks benodigde niveau gekomen. Er
bestaat hier nog wel achterstallig onderhoud.

De gewenste extra onderhoudsaandacht voor de binnenstad is uitgevoerd en in diverse parken is het
straatmeubilair vernieuwd. In een bijlage staat vermeldt welke projecten, aangegeven in het
meerjarenprogramma openbare ruimte 2007-2010: Uitvoering 2007, zijn aangepakt.

Versterken wijkgerichte aanpak
Wijkgericht werken is middels motie 81 een deel van de middelen voor nieuw beleid ingezet (€ 250.000). 
In 2007 is hiervan€ 83.000,- uitgegeven aan proces- en communicatiekosten. Ook zijn er financiële
verplichtingen aangegaan voor een aantal te realiseren parkeerplaatsen en nieuwe ontwerpen voor tuinen
en pleinen. Het resterend bedrag wordt meegenomen naar 2008. In programma 1, onder 1.3 wordt hier
ook op ingegaan.

Kwaliteitsimpuls openbare ruimte
Ofschoon de openbare ruimte op meerdere plekken (bijv. Schoolenaar en Meerwijk-Centrum) een
kwaliteitsimpuls heeft gekregen is op dit moment niet exact aan te geven om hoeveel hectare dit gaat voor
2007.

Wat is niet bereikt?
Plan van aanpak extra onderhoudsgeld
Het meerjarenprogramma openbare ruimte 2008-2011: Uitvoering 2008 is weliswaar opgesteld in

december 2007 maar nog niet geheel afgerond. De afstemming van bovengrondse en ondergrondse
werkzaamheden vergt de nodige aandacht om het “zandbakeffect” te voorkomen en de overlast voor 
de burger tot een minimum te beperken. In februari 2008 zal het eindproduct zijn afgerond.

Naar aanleiding van een motie 2007-K6/75 bij de behandelingen van de kadernota 2007 is de
planontwikkeling van het project Ramplaan aangepast en is de uitvoering verschoven naar 2008. De
uitvoering Nassaulaan is op verzoek van de raadscommissie gekoppeld aan de uitvoering van de
Gedempte Oude Gracht (ivm Zuidtangent) en vindt nu in 2008 plaats

De voorbereiding van het project “op afstand bedienen van bruggen”  waarbij nu alle beweegbare 
bruggen zijn betrokken is door capaciteitsproblemen niet in 2007 afgerond. De verwachting is dat een
B. en W. nota hierover in het eerste kwartaal 2008 beschikbaar komt.

Prestaties en kengetallen

Rekening
2006

Begroting
2007

Rekening
2007

Kerngegevens
Asfaltwegen in m2 1.777.490 1.777.490 1.722.964
Klinkerverhardingen in m2 1.974.036 1.974.036 1.995.421
Tegelverhardingen in m2 1.814.550 1.814.550 1.818.561
Combinatie tegel/klinkerverharding 174.823 174.823 217.213
Aantal armaturen openbare weg 25.864 25.864 21.717

Prestaties
Groot onderhoud (nieuwe deklagen) asfaltverhardingen in m2
Groot onderhoud klinker- en tegelverhardingen in m2
Herstellen verhardingen conform routine-investering voor
stelpostnr. 61.90 vernieuwen bestrating in m2
IP werkzaamheden aan de weg in m2
Opgeleverde bruggen
Bruggen in uitvoering
Bruggen in voorbereiding

31.200
33.400

8.289
65.800

35.000
46.000

10.000

4
2

28.500
41.400

7.200
63.300

9
10

2
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Wat heeft het gekost

Bedragen x€ 1.000

Raming voor
wijziging

Raming na
wijziging

Rekening

Lasten (exclusief toevoeging aan reserves) 16.402 18.015 18.112 18.040
Baten (exclusief onttrekkingen aan reserves) 727 353 430 504
Saldo exclusief mutaties reserves 15.675 17.662 17.682 17.536

Toevoeging aan reserves 3.521 3.521
Onttrekking aan reserves 46 40 40
Saldo inclusief mutaties reserves 15.629 17.662 21.163 21.017

Rekening 2006
2007

Toelichting
Bedragen x€ 1.000

Afwijkingen tussen Rekening en Begroting na wijziging
Voor-/Nadeel

t.o.v. begroting
v/n

Lasten
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo -72 v
Per saldo voordeel / nadeel op lasten -72 v

Baten
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo -74 v
Per saldo voordeel / nadeel op baten -74 v

Totaal per saldo -146 v
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Programma nr. 10 Duurzaam beheer en onderhoud van de stad
Domein nr. 10.5 Ondergrondse infrastructuur

Bestuurlijk verantwoordelijke: M. Divendal

Kenmerken Haarlemse situatie
Het domein omvat riolering, drainage, waterbeheersing en grondwaterbeheer en kabels en leidingen.
In 2007 is het gemeentelijk rioleringsplan 2007-2011 definitief vastgesteld. Hiermee is voldaan aan de
wettelijke planverplichting. Dit geeft onder andere invulling aan de verplichting tot vuiluitworpreductie
en het aansluiten van percelen zonder riool. Daarnaast wordt in 2007 een gemeentelijk grondwaterplan
opgesteld. De riolering is kwalitatief nog op orde maar staat door personeelsgebrek onder druk. Er wordt
wel extra geïnvesteerd in milieuvoorzieningen (o.a. bergbezinkbassins).

Beoogde maatschappelijke effecten
Milieurendement door middel van het beperken van het overstorten op oppervlaktewater.
Zoveel mogelijk voorkomen van wateroverlast.
Bescherming volksgezondheid.
Afstemming van bovengrondse en ondergrondse werkzaamheden om het “zandbakeffect” te 

voorkomen en de overlast voor de burger tot een minimum te beperken.
Duurzaam onderhoud en beheer van het rioleringstelsel en tijdige vervanging om zodoende

kapitaalvernietiging te voorkomen.

Doelen
Realiseren doelstellingen GRP 2007-2011.

Wat is bereikt?
Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP 2007-2011) is door het college vastgesteld en wordt in januari

2008 aan de raad voorgelegd. Het GRP 2007-2011) is pas eind 2007 gereed gekomen door
personeelstekort bij de beleidsafdeling riolering. Het GRP moest verbreed worden (grondwater
zorgplicht). Er zijn inmiddels 7 randvoorzieningen (voorzieningen achter een riooloverstort), met
name Berg Bezink Bassin’s (BBB’s), uitgevoerd. Er zijn er 2 in uitvoering en er worden er 11 
voorbereid. Het Gemeentelijk Grondwaterplan (GGP) is bijna afgerond.

De ongerioleerde percelen (104 stuks), waaronder de woonschepen, zijn nu aangesloten op de
gemeentelijke riolering. De rioolpompen op woonschepen zijn vernieuwd en overgedragen aan de
bewoners.

Wat is niet bereikt?
Woningen (37 stuks) langs de IJdijk in Spaarndam zijn door fysieke problemen in de ondergrond niet

aangesloten. De woningen lozen het rioolwater aan de achterzijde van het huis. Om daar een riool aan
te kunnen leggen zullen schuurtjes moeten worden verwijderd en zal in een basaltdijk gegraven
moeten worden. Onderzocht wordt of de bestaande huisriolering (septictanks) verbeterd kan worden.
Rijkswaterstaat (RWS) is bij dit onderzoek betrokken.
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Prestaties en kengetallen

Rekening
2006

Begroting
2007

Rekening
2007

Kerngegevens
Lengte riolering in kilometers 462 462 462
Lengte drainage in kilometers 202 202 207
Pompen en gemalen (st.) 383 383 383
Aantal aansluitingen op riolering 77.510 77.433 77.433

Prestaties
Reinigen riolering in kilometers
Inspecteren riolering in kilometers

62
31

66
33

64
32

Vervangen rioleringen (lengte in kilometers) 6,5 6 4
Vervangen drainage in kilometers 4 5 3

Wat heeft het gekost

Bedragen x€ 1.000

Raming voor
wijziging

Raming na
wijziging

Rekening

Lasten (exclusief toevoeging aan reserves) 6.207 6.914 6.897 6.930
Baten (exclusief onttrekkingen aan reserves) 55 7.817 7.817 7.918
Saldo exclusief mutaties reserves 6.152 903- 920- 988-

Toevoeging aan reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo inclusief mutaties reserves 6.152 903- 920- 988-

Rekening 2006
2007

Toelichting
Bedragen x€ 1.000

Afwijkingen tussen Rekening en Begroting na wijziging
Voor-/Nadeel

t.o.v. begroting
v/n

Lasten
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo 33 n
Per saldo voordeel / nadeel op lasten 33 n

Baten
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo -101 v
Per saldo voordeel / nadeel op baten -101 v

Totaal per saldo -68 v
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Programma nr. 10 Duurzaam beheer en onderhoud van de stad
Domein nr. 10.6 Natte infrastructuur

Bestuurlijk verantwoordelijke: M. Divendal

Kenmerken Haarlemse situatie
Het domein omvat het oppervlaktewater (singels, grachten, vijvers) en de oevers (kademuren,
beschoeiingen, natuurvriendelijke oevers). De gemeente streeft naar een integrale inrichting van water en
oevers ten behoeve van de waterhuishouding, vaarwegverkeer, waterrecreatie, woonkwaliteit en natte
ecologie. Met name de stedelijke wateropgave, dat wilzeggen het voorkomen van wateroverlast als
gevolg van klimaatverandering en toename verharding, vraagt om een integrale benadering, waarbij het
oppervlaktewater weer de ruimte krijgt. Zie daarvoor het Integraal Waterplan Haarlem (IWP).
Belangrijke stap naar een duurzaam waterbeheer betreft het wegwerken van achterstallig onderhoud aan
waterwegen (baggeren) en oevers (herstel van beschoeiingen en kademuren). De in 2004 berekende
achterstanden (DHV rapport) bij de natte infrastructuur zijn in 2007 geactualiseerd (Herijking
normbudgetten). De berekende achterstanden bedragen per 2007: voor water (baggeren kleinere
watergangen) bedraagt ongeveer € 6 miljoen en voor oevers (beschoeiingen en kademuren)
€ 18,6 miljoen. Het normbudget oevers en water is in 2007 verhoogd met € 75.000.

Beoogde maatschappelijke effecten
Het voorkomen van wateroverlast vanuit het oppervlaktewater (innundatie).
Een goede waterkwaliteit, die voldoet aan de normen en mogelijkheden biedt voor een gevarieerd

ecosysteem.
Het behouden en versterken van de beroeps- en recreatievaart.
Het versterken van de belevingswaarde, recreatieve en natuurwaarde van het water en de oevers.
Het ontwikkelen van woonkwaliteit door water te integreren in woningbouwprojecten en wonen op

en rond het water mogelijk te maken.

Doelen
Verbeteren en uitbreiden van het stedelijk waternetwerk.

Wat is bereikt?
 Met de oplevering van het waterproject ringgracht Meerwijk Centrum, twee in uitvoering zijnde

waterprojecten en vijf waterprojecten in voorbereiding is het verbeteren van het stedelijk
waternetwerk goed in gang gezet.

 De baggerwerkzaamheden van het gehele Spaarne zijn afgerond. De afvoer van oppervlaktewater en
de waterkwaliteit zijn hiermee verbeterd en de vaardiepte voor scheepvaart is voor de eerste 30 jaar
gegarandeerd.

 In samenwerking met het hoogheemraadschap van Rijnland is gewerkt aan de randvoorwaarden voor
de overdracht van het onderhoud van het stedelijk water aan Rijnland (in combinatie met het
baggeren van de nog niet gebaggerde watergangen). De concept raamovereenkomst wordt in april
2008 voorgelegd aan de besturen van de gemeente Haarlem en Rijnland.

 In 2007 is een groot project, walmuur Leidsevaart, opgeleverd en twee wat kleinere projecten
(walmuur Herensingel en beschoeiing gedeelte Zomervaart). Voorts zijn twee beschoeiingsprojecten
in uitvoering en er zijn drie projecten in voorbereiding.

Wat is niet bereikt?
 Gelet op bovenstaande werkzaamheden kon in 2007 geen beleid voor een gemeentelijk waterfonds

met bijbehorende waterboekhouding ontwikkeld en vastgesteld worden. Dit waterfonds moet het
mogelijk maken om projectgebonden watermaatregelen buiten de projectgrenzen op te lossen. Het
waterfonds zal nu in 2008 opgericht worden.

 Het ligplaatsbeleid voor historische schepen is in verband met het ontbreken van voldoende
capaciteit op een laag pitje komen te staan.
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Prestaties en kengetallen

Rekening
2006

Begroting
2007

Rekening
2007

Kerngegevens
Gemetselde kademuren en damwanden (lengte in meters) 25.880 25.880 30.202
Beschoeiingen en natuurlijke oevers (lengte in meters) 50.248 50.048 76.401
Aantal doorvaarten recreatieve - en beroepsvaart 13.000 13.000 13.904
Recreatieve ligplaatsen (voor passanten) 230 230 230
Oppervlakte baggerbodem Haarlem in m2 2.200.000 2.200.000 2.200.000

Prestaties
Aantal uitgevoerde baggerwerken in m2 850.000 755.000 755.000

Wat heeft het gekost

Bedragen x€ 1.000

Raming voor
wijziging

Raming na
wijziging

Rekening

Lasten (exclusief toevoeging aan reserves) 3.132 1.342 1.338 1.499
Baten (exclusief onttrekkingen aan reserves) 535 422 472 463
Saldo exclusief mutaties reserves 2.597 920 866 1.036

Toevoeging aan reserves
Onttrekking aan reserves 1.510
Saldo inclusief mutaties reserves 1.087 920 866 1.036

Rekening 2006
2007

Toelichting
Bedragen x€ 1.000

Afwijkingen tussen Rekening en Begroting na wijziging
Voor-/Nadeel

t.o.v. begroting
v/n

Lasten
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo 161 n
Per saldo voordeel / nadeel op lasten 161 n

Baten
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo 9 n
Per saldo voordeel / nadeel op baten 9 n

Totaal per saldo 170 n
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Programma nr. 10 Duurzaam beheer en onderhoud van de stad
Domein nr. 10.7 Openbaar groen

Bestuurlijk verantwoordelijke: M. Divendal

Kenmerken Haarlemse situatie
Het domein omvat de landschappelijke en recreatieve ontwikkelingen, beheer en onderhoud van het
openbaar groen en de zorg voor het bomenbestand
De geactualiseerde onderhoudsachterstand voor openbaar groen bedraagt in 2007€ 6,3 miljoen. Het 
normbudget vertoont een tekort van€ 1,4 miljoen. De ingezette beleidslijn is om extra middelen vrij te 
maken om een start te maken met het inlopen van het achterstallig onderhoud en in 2008 de
onderhoudsbudgetten op normniveau te hebben gebracht.

Beoogde maatschappelijke effecten
De kwaliteit en het onderhoud van het groen worden afgestemd op de karakteristieken van de

omgeving.
Het onderhoudsbudget is in 2008 op normniveau.

Doelen
1. Plan van aanpak extra onderhoudsgeld implementeren en daardoor uitvoering inlopen achterstallig

onderhoud en normbudgetten.
2. In de periode 2005-2009 wordt 30 hectare grootschalig groen aangepakt (OPH).

Wat is bereikt?
Plan van aanpak extra onderhoudsgeld implementeren
Het normbudget onderhoud groen is in 2007 eenmalig met€ 315.000 verhoogd en speciaal voor de 

binnenstad ingezet. Voor het inhalen van de onderhoudsachterstand in plantsoenen is in 2007€ 
866.000 beschikbaar gesteld. Het dagelijks onderhoud in het centrum van de stad en in de
monumentale parken is op basis van de kwaliteitsambitie ‘verzorgd’ aangepakt en dit geldt ook voor 
het verwijderen van zwerfvuil (de andere toe te passen kwaliteitsambities zijn standaard en sober).

De onderhoudsbestekken 2008 zijn voorbereid. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat het
normbudget 2008 in een keer op normniveau wordt gebracht. Dit houdt onder andere in dat de
frequentie van het zwerfvuil ruimen in het groen van zes naar 30 keer per jaar gaat en in de
binnenstad zelfs naar 52 keer. De gazons worden 25 keer per jaar gemaaid (was 18) en bomen en
boomspiegels worden frequenter geschoffeld en gesnoeid

Het schetsontwerp Reinaldapark is tot stand gekomen alsmede een voorlopig ontwerp Westelijk
Tuinbouwgebied. De visies groene zone Kleverlaan en Schoterbos zijn eind 2007 opgestart.

Voor de Haarlemmerhout is een cultuurhistorisch onderzoek, een bomenonderzoek, een ecologisch
onderzoek en een gebruikersonderzoek gestart. Er is een aanvang gemaakt met het herstel van het
koepeltje aldaar.

De actualisatie van het groenstructuurplan 1991 is gestart. Ook heeft de start plaatsgevonden van het
opstellen van een nieuw bomenplan. Een nieuwe boomverordening is gereed gekomen en in het
college behandeld. De bomensite is geëvalueerd en nog in dit jaar vindt de implementatie van de
nieuwe bomensite plaats. Het definitief ontwerp voor het Engelandpark is gereed gekomen.

Het handboek inrichting openbare ruimte (HIOR) binnenstad is tot stand gekomen. Er is een begin
genmaakt met het ontwerp HIOR Schalkwijk.

Wat is niet bereikt?
Aanpak 30 hectare grootschalig groen
Een deel van de benoemde projecten in het bestedingsvoorstel 2007 is niet tot uitvoering gekomen
wegens het niet beschikbaar zijn van voldoende middelen. De wel uitgevoerde projecten (Nelson
Mandelapark en Ruijterplein) bleken een groter budget in beslag te nemen dan in eerste instantie voorzien
was. Veel van de niet uitgevoerde projecten zijn wel uitvoeringsgereed. Tijdens de uitvoering van het
Nelson Mandelapark bleek dat er onveilige situaties ontstonden en is verdere invulling gegeven aan de
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bestaande visie van het park. Het project Ruijterplein is een samensmelting van 3 kleinere projecten in
dezelfde omgeving. Om de woonomgeving slechts één keer met overlast te belasten is gekozen voor deze
wijze van uitvoering.

Prestaties en kengetallen
Rekening

2006
Begroting

2007
Rekening

2007
Kerngegevens (inclusief begraafplaatsen en sportvelden)
Openbaar groen (ha)
Bomen (*incl nieuwe inventarisatie Haarlemmerhout)
Halfverharding in m2
Bloem- en heesterbakken (2006: 392 gemeente- en 208 adoptiebakken)

373
49.183
98.990

600

373
49.183
98.990

600

365
55.587

117.909
745

Prestaties
- Kapvergunningen–particulier (verleend)
- Kapvergunningen–particulier (geweigerd)
- Gemeentelijk (verleend)
- Gemeentelijk (geweigerd)
- Opknappen straatmeubilair in parken (Haarlemmerhout, Molenplaspark en

Poelpolder
- Intensiever onderhoud ‘verzorgd’ in stadsdelen (centrum)
- Aangepakt groenareaal in m2

160
280

160
280

3
1

169
12

197
18

3
1

251.000

Wat heeft het gekost

Bedragen x€ 1.000

Raming voor
wijziging

Raming na
wijziging

Rekening

Lasten (exclusief toevoeging aan reserves) 9.754 9.591 9.624 9.616
Baten (exclusief onttrekkingen aan reserves) 1.430 794 794 896
Saldo exclusief mutaties reserves 8.324 8.797 8.830 8.720

Toevoeging aan reserves
Onttrekking aan reserves 302
Saldo inclusief mutaties reserves 8.022 8.797 8.830 8.720

Rekening 2006
2007

Toelichting
Bedragen x€ 1.000

Afwijkingen tussen Rekening en Begroting na wijziging
Voor-/Nadeel

t.o.v. begroting
v/n

Lasten
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo -8 v
Per saldo voordeel / nadeel op lasten -8 v

Baten
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo -102 v
Per saldo voordeel / nadeel op baten -102 v

Totaal per saldo -110 v
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Programma nr. 10 Duurzaam beheer en onderhoud van de stad
Domein nr. 10.8 Openbare Speelgelegenheden

Bestuurlijk verantwoordelijke: M. Divendal

Kenmerken Haarlemse situatie
Het domein omvat het beheer en de ontwikkeling van de speelruimte voor de jeugd van 4 tot 18 jaar.
Met de afronding van fase II van het speelplan (in 2007) is het aantal openbare speelplekken van 340
naar 240 teruggebracht en zijn alle onveilige speelplekken ontmanteld. De inrichting van nieuwe
voorzieningen voldoet aan alle eisen van het Attractiebesluit.

Beoogde maatschappelijke effecten
Het fijnmazig net biedt een grote verscheidenheid aan uitdagingen en leerervaringen bij de lichamelijke,
psychologische en sociale ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.

Doelen
In de programmaperiode blijft de kwaliteit van de openbare speelvoorzieningen minimaal gelijk aan de
kwaliteit die ze hebben na afronding van het speelplan (RB 2001) in 2007 en voldoen ze aan de behoefte
van de omgeving.

Wat is bereikt?
 De beoogde projecten 2007 uit het speelruimteplan zijn voor een groot deel gerealiseerd. Van de in

totaal 200 voorzieningen moeten er nog 9 afgerond worden. De laatste projecten zijn allen
uitvoeringsgereed.

 Het beheer Speelplaatsen is onderzocht door de controledienst Voedsel en Waren; de score is 80%.
Er is daarbij gecontroleerd op de volgende criteria;
- zijn data waarop inspecties zijn uitgevoerd ingevuld?
- zijn inspectieresultaten ingevuld?
- zijn ondernomen acties n.a.v. de inspecties opgenomen in logboek?
- zijn data waarop onderhoud is gedaan ingevuld?
- zijn onderhoudsacties beschreven?
Op de eerste 4 items werd 100% gescoord, op het laatste item 0%. Gemiddeld 80%.
Het streven is erop gericht om bij een volgend onderzoek 100% te scoren.

Wat is niet bereikt?
Mede in verband met de kosten groen en verharding rondom de laatste speelprojecten zijn nog niet alle
speelvoorzieningsprojecten gerealiseerd. In het voorjaar 2008 worden de laatste 9 projecten opgeleverd.
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Prestaties en kengetallen

Rekening
2006

Begroting
2007

Rekening
2007

Kerngegevens
Aantal openbare speelvoorzieningen (OSV)
Aantal speelvoorzieningen op schoolpleinen met buurt functie (SOSBF)
Aantal openbare speelvoorzieningen met schoolpleinfunctie (OSVSF)
Aantal speelwerktuigen (OSV)
Aantal speelwerktuigen (SOSBF en OSVSF)
Aantal panna-kooi (sponsoring) (= voetbalspel)
Aantal voetbalkooien

Prestaties
Aantal renovaties openbare speelvoorzieningen
Aantal renovaties op schoolpleinen met buurtfunctie

200
28
12

835
190

1
15

200
28
12

835
190

1
15

12
2

223
28
12

897
190

1
15

12
2

Wat heeft het gekost

Bedragen x€ 1.000

Raming voor
wijziging

Raming na
wijziging

Rekening

Lasten (exclusief toevoeging aan reserves) 800 820 850 843
Baten (exclusief onttrekkingen aan reserves) 26 17
Saldo exclusief mutaties reserves 774 820 850 826

Toevoeging aan reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo inclusief mutaties reserves 774 820 850 826

Rekening 2006
2007

Toelichting
Bedragen x€ 1.000

Afwijkingen tussen Rekening en Begroting na wijziging
Voor-/Nadeel

t.o.v. begroting
v/n

Lasten
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo -7 v
Per saldo voordeel / nadeel op lasten -7 v

Baten
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo -17 v
Per saldo voordeel / nadeel op baten -17 v

Totaal per saldo -24 v



____________________________________________________________________________________________

Jaarverslag 2007 Haarlem 174

Programma nr. 10 Duurzaam beheer en onderhoud van de stad
Domein nr. 10.9 Afvalinzameling

Bestuurlijk verantwoordelijke: M. Divendal

Kenmerken Haarlemse situatie
De traditionele inzameling van huishoudelijk afval middels rolemmers en bovengrondse
verzamelcontainers wordt steeds meer vervangen door de inzameling via ondergrondse
verzamelcontainers. In 2007 is het aantal ondergrondse verzamelcontainers gefaseerd uitgebreid.
In 2008 zal de laatste 20 % van de containers ondergronds geplaatst worden. Doelstelling is 50 % van de
Haarlemse huishoudens aangesloten te hebben op de ondergrondse containers.
Het grof huishoudelijk afval wordt nu nog voor de deur opgehaald of door burgers zelf gebracht naar het
milieuplein. Het halen van grof huishoudelijk afval is een arbeidsintensieve manier van inzamelen: er
worden per dag 60 adressen afgereden op basis van meldingen van burgers. Daarnaast is deze wijze van
inzameling niet milieuvriendelijk. Immers, er wordt niet gescheiden aan de bron, zoals dit wel gebeurt op
het milieuplein. Zelf brengen is ons streven.

Beoogde maatschappelijke effecten
Vermindering van milieubelasting.
Reductie van de groei van de afvalstoffenheffing.

Doelen
Uitvoeren beleidsplan Haarlem Schoon met bijzondere aandacht voor de verbetering van de wijze van
inzameling van afval.

Wat is bereikt?
Eind 2007 is 37% van alle huishoudens in Haarlem aangesloten op een ondergrondse

restafvalcontainer. Onderzoek naar de mogelijkheid om ook in de binnenstad grootschalig over te
kunnen gaan op ondergrondse inzameling is in de afrondende fase. Dit zowel voor particulieren als
bedrijven.

Ten aanzien van de inzameling met rolemmers is er een efficiencyslag gemaakt door het in gebruik
nemen van een voertuig met automatisch zijbelading.

De regels voor het brengen van grof huisvuil bij het milieuplein zijn in de loop van het jaar
versoepeld. Particulieren mogen 2m3 per keer aanleveren, voorheen 1 m3. Dit ter voorkoming van
storten in de openbare ruimte. Ook stenig bouwafval wordt aangenomen.

Het concept plaatsingsplan ondergrondse containers plus de planvorming is afgerond.
Er is een start gemaakt met het ondergronds brengen van papier- en glascontainers. In Schalkwijk,

Zuiderpolder en Parkwijk zijn al 12 locaties in gebruik. Medio 2008 voldoet Haarlem dan aan de
normstelling vanuit het Landelijk Afval Plan (LAP).

Het centrumplan binnenstad is in voorbereiding gekomen. Dit plan geeft een totaal nieuw
inzamelingsconcept aan en wordt in 2008 afgerond.

Wat is niet bereikt?
Het is in 2007 niet gelukt om nog eens 10% van het gewenste percentage huishoudens aan te sluiten

op een ondergrondse restafvalcontainer maar in juni 2008 wordt naar verwachting de beoogde 50%
van alle huishoudens gerealiseerd. Een rechtzitting bij de Raad van State heeft ertoe geleid dat de
procedure voor het plaatsen van containers is aangepast. Hier staat bezwaar en beroep open tegen de
locatiekeuze hetgeen leidt tot langere procedures.

Een nota over de voorwaarden voor het aanleveren van grof huisvuil verkeert in een vergevorderd
stadium en zal begin 2008 worden afgerond.
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Prestaties en kengetallen

Rekening
2006

Begroting
2007

Rekening
2007

Kerncijfers
Aantal ondergrondse afvalcontainers (restafval)
Aantal uitgezette rolemmers (grijs)
Aantal uitgezette rolemmers (groen)
Aantal verzamelcontainers GFT
Aantal stalen containers bij flats
Aantal glasbakken bovengronds
Aantal glasbakken ondergronds
Aantal papierbakken bovengronds
Aantal papierbakken ondergronds
Aantal KCA-detailhandelpunten
Aantal textielbakken
Aantal containers milieustraat (18 voorzieningen)
Prestaties

600
24.000
19.000

440
144

68
45

180
46

214
60
22

600
24.000
19.000

440
144

68
45

180
46

214
60
22

855
12.000
19.000

440
144

68
45

180
46

214
60
22

Tonnage grijs huishoudelijk afval
Tonnage grof afval (ongesorteerd gehaald)
Tonnage KCA
Tonnage GFT
Tonnage glas
Tonnage papier en karton
Tonnage asbest
Tonnage textiel
Tonnage afval via Milieuplein:
Tonnage bouw- en sloopafval
Tonnage hout
Tonnage groftuinafval
Tonnage metaal
Tonnage tapijt
Tonnage overig

50.000
6.969

153
6.284
3.216
6.264

70

3.000
1.800

400
600
100

50.000
8.000

200
6.000
3.100
7.000

60

3.000
1.800

400
600
100

44.864
9.199

175
5.973
3.445
7.493

61
571

1.829
1.848

404
436

0
112

Wat heeft het gekost
Bedragen x€ 1.000

Raming voor
wijziging

Raming na
wijziging

Rekening

Lasten (exclusief toevoeging aan reserves) 13.988 14.166 14.164 14.491
Baten (exclusief onttrekkingen aan reserves) 1.641 17.207 16.634 16.964
Saldo exclusief mutaties reserves 12.347 3.041- 2.470- 2.473-

Toevoeging aan reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo inclusief mutaties reserves 12.347 3.041- 2.470- 2.473-

Rekening 2006
2007
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Toelichting
Bedragen x€ 1.000

Afvoer huisvuil (cat.2) 261 n
Hogere lasten door een groter aanbod van huisvuil (na eliminatie van de ondergrondse
inzameling).
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo 66 n
Per saldo voordeel / nadeel op lasten 327 n

Baten
Afvoer huisvuil -278 v
Dit betreft een restant van de jaarafrekening 2006 inzake de verlaging van de tarieven met
betrekking tot de verwerkingskosten. Feitelijk dienen deze baten in mindering op de lasten te
worden gebracht.
Reinigingsrecht -160 v
Eind 2006 is besloten om het bestand voor de reinigingsheffing door te lichten. Daarnaast zijn er
vanuit de gemeentelijke administratie een groot aantaI nieuwe adressen en subjecten geleverd
voor de heffing. Dit heeft geleid tot een per saldo meeropbrengst.
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo 108 n
Per saldo voordeel / nadeel op baten -330 v

Totaal per saldo -3 v
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Programma nr. 10 Duurzaam beheer en onderhoud van de stad
Domein nr. 10.10 Schoonhouden van de stad

Bestuurlijk verantwoordelijke: M. Divendal

Kenmerken Haarlemse situatie
Het vegen van de stad en ledigen van de afvalbakken geschiedt per stadsdeel In met name het
kernwinkelgebied van het centrum vindt dit dagelijks plaats. Het schoonspuiten van de urinoirs vindt
tweemaal per dag plaats; de stegen in de (grote) binnenstad worden eenmaal per twee weken en in de
overige gebieden op afroep schoon gespoten. Het verwijderen van graffiti en het optreden bij wildplakken
gebeurt direct.
In 2005 is begonnen met het wegwerken van achterstallig onderhoud van ongewenste kruiden. In 2006
heeft dit geleid tot een behoorlijke verbetering van het straatbeeld.
In 2007 vindt samen met Spaarnelanden een onderzoek plaats naar de beschikbare veegcapaciteit in
relatie tot de gewenste situatie. Dit om te bewerkstelligen dat er voldoende geveegd wordt om de
voedingsbodem voor onkruid tijdig te verwijderen.

Beoogde maatschappelijke effecten
Permanente zorg voor een schone stad met een aantrekkelijk en verzorgd straatbeeld (Haarlem Schoon).

Doelen
Uitvoeren beleidsplan Haarlem schoon met bijzondere aandacht voor de schoonheidsgraden.

Wat is bereikt?
Er is nieuw hondenbeleid opgesteld en door de Raad bekrachtigd. Hiervoor is structureel
€ 80.000 beschikbaar gesteld. Er komen 600 extra afvalbakken verdeeld over alle Haarlemse wijken 
in de verharde openbare ruimte. Tevens is er beleid vastgesteld ten aanzien van het uitdelen van
handelsreclame. Voor alle soorten van handelsfolders geldt een absoluut verbod om deze uit te delen.

De producten Veeg- en zwerfvuil, Ledigen afvalbakken, Verwijderen onkruid en Drijfvuil zijn
volwaardig uitgewerkt in een Dienst Verlenings Overeenkomst en worden begin 2008 omgezet in
een bestek volgens de RAW systematiek.

Er zijn instrumenten ontwikkeld om de monitoring van schoonheidsgraden te kunnen waarborgen.
Dit betreft momenteel het meten van zwerf- en veegvuil, de aanwezigheid van hondenpoep, de
vulling van afvalbakken en de onkruidgroei. Ofschoon de definitieve resultaten nog niet bekend zijn
ziet het ernaar uit dat wij onder het landelijk gemiddelde scoren. De definitieve resultaten komen in
de nota Haarlem Schoon die in het 1e kwartaal 2008 wordt afgerond.De monitoring wordt uitgevoerd
door het bedrijf DHV in samenwerking met de afdeling Plant Research International van de
universiteit van Wageningen.

Door het verbeteren van de monitoring van de verbruikte hoeveelheid bestrijdingsmiddelen kan
volledig voldaan worden aan de eisen zoals gesteld vanuit de richtlijn voor Duurzaam Onkruid
Beheer (DOB). Voorts is het onderzoek naar de benodigde veegcapaciteit in de afrondende fase

Wat is niet bereikt?
 De uitvoering van het beleid zowel ten aanzien van honden als het uitdelen van handelsreclame start

in 2008.
 Het onderzoek naar voldoende veegcapaciteit is nog niet geheel afgerond. Met de inmiddels bekende

gegevens ziet het er naar uit dat er een gering tekort aan veegcapaciteit bestaat.
 Er zijn in 2007 nog geen extra afvalbakken geplaatst. De plaatsing moet in overleg met

wijkvertegenwoordigers tot stand komen
 Met de uitwerking van de nota ontruimingen is gewacht op de afronding van de nota Preventie

huisuitzettingen. De verwachting is dat het aantal huisuitzettingen, op basis van de toepassing van
deze nota, afneemt.

 Het onkruidbeheerplan wordt in 2008 opgenomen als onderdeel in de nota Haarlem Schoon.
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Prestaties en kengetallen

Rekening
2006

Begroting
2007

Rekening
2007

Kerngegevens
Straat- en trottoiroppervlakte in m2
Veegoppervlakte in m2
Aantal straatprullenbakken
Aantal hondenpoepbakken
Aantal blikvangers

5.740.900
1.148.180

1.051
191

4

5.740.900
1.148.180

1.051
191

4

5.754.159
1.150.832

1.019
187

6

Prestaties
Totaal tonnage veegvuil
Aantal aanschrijvingen tot huisontruimingen
Aantal werkelijke huisontruimingen
Aantal gladheidsbestrijdingen klein alarm
Aantal gladheidsbestrijdingen groot alarm
Tonnage zand/zout

2.516
329

94
15
10

1.000

2.900
500
100

15
10

1.000

2.500
n.v.t.

102
14

9
581

Wat heeft het gekost

Bedragen x€ 1.000

Raming voor
wijziging

Raming na
wijziging

Rekening

Lasten (exclusief toevoeging aan reserves) 4.014 4.003 4.281 4.274
Baten (exclusief onttrekkingen aan reserves) 4 200 212
Saldo exclusief mutaties reserves 4.010 4.003 4.081 4.062

Toevoeging aan reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo inclusief mutaties reserves 4.010 4.003 4.081 4.062

Rekening 2006
2007

Toelichting
Bedragen x€ 1.000

Afwijkingen tussen Rekening en Begroting na wijziging
Voor-/Nadeel

t.o.v. begroting
v/n

Lasten
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo 7 n
Per saldo voordeel / nadeel op lasten 7 n

Baten
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo 12 n
Per saldo voordeel / nadeel op baten 12 n

Totaal per saldo 19 n
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Programma 11: Organisatie en financiën

Krantenknipsel programma 11
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Programma nr. 11 Organisatie en Financiën
Domein nr. 11.1 Personeel, organisatie en informatie

Bestuurlijk verantwoordelijke: C. van Velzen

Kenmerken Haarlemse situatie
De gemeentelijke organisatie doorloopt een organisatieverandering die erop is gericht een sterke,
flexibele, slanke en samenwerkende organisatie te realiseren met een sterke externe gerichtheid en een
adequate bedrijfvoering.

Beoogde maatschappelijke effecten
Een adequate ambtelijke dienstverlening aan bestuur en burgers.

Doelen
Per 2008 functioneert de gemeentelijke organisatie volgens een nieuwe structuur en werkwijze.
Eind 2010 is de omvang van de ambtelijke organisatie verkleind met 250 fte, gerealiseerd via natuurlijk
verloop, los van de verkleining die plaats vindt door de verzelfstandigingen.
Creëren van 100 stageplaatsen binnen de gemeente, met mogelijkheid van doorstroom.

Wat is bereikt?
Na vaststelling van de inrichtingsplannen voor de nieuwe organisatie is met name in het 4e kwartaal van
2007 vol gas gegeven om de plaatsing van de meer dan 1.400 personeelsleden te kunnen realiseren. Dat is
vrijwel volledig gelukt, zodat de nieuwe organisatie in 2008 van start kon gaan. In de paragraaf
bedrijfsvoering wordt nader op dit proces ingegaan.
De voorgenomen reductie van personeel in verband met o.a. bezuinigingen - waartoe eerder door college
en raad is besloten - verloopt volgens schema zodat de uiteindelijke doelstellingen van een reductie in
2010 met 250 fte gerealiseerd zullen worden.

Wat is niet bereikt?
In verband met de reorganisatie is terughoudend omgegaan met de vervulling van stageplaatsen (weinig
ruimte voor begeleiding). De leer / werkplekken zijn ook gedefinieerd als stageplekken. Voor 2007 zijn
dat er 50. Bij het merendeel van deze plekken gaat het om studenten terwijl er daarnaast ook sprake is van
reïntegratietrajecten.

Prestaties en kengetallen
Niet van toepassing.

Wat heeft het gekost
In 2007 heeft een aantal administratieve aanpassingen van de begroting plaatsgevonden. Het betrof
noodzakelijke aanpassingen op basis van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) en
aanpassingen vooruitlopend op één centrale en uniforme administratie in 2008. Door de aanpassingen is
domein administratief 11.1 komen te vervallen, waardoor de financiën over 2007 in onderstaande tabel
ontbreken. De baten en lasten zijn (indirect) doorberekend aan andere programma’s en domeinen. 
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Bedragen x€ 1.000

Raming voor
wijziging

Raming na
wijziging

Rekening

Lasten (exclusief toevoeging aan reserves) 9.018
Baten (exclusief onttrekkingen aan reserves) 5.342
Saldo exclusief mutaties reserves 3.676 - - -

Toevoeging aan reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo inclusief mutaties reserves 3.676 - - -

Rekening 2006
2007
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Programma nr. 11 Organisatie en Financiën
Domein nr. 11.2 Juridische kwaliteitszorg

Bestuurlijk verantwoordelijke: mr. B.B. Schneiders

Kenmerken Haarlemse situatie
Stadsbestuur en gemeentelijke organisatie moeten in staat zijn om tijdig rechtmatige, juiste en voldoende
gemotiveerde besluiten te nemen. Ontwikkelingen in wetgeving (wet dwangsom bij niet tijdig beslissen)
en verminderen van regels (programma Andere Overheid) leiden ertoe dat de aandacht voor juridische
kwaliteitszorg noodzakelijk blijft.
Er is volop gebouwd aan een centrale juridische afdeling waarmee een betere balans tussen eerstelijns en
tweedelijns juristen ontstaat en de aansturing van de juridische kwaliteitszorg via control wordt verbeterd.
Nieuw is de inzet om het faciliteren van criminele activiteiten door vergunningverlening en subsidiering
te voorkomen (wet Bibob).

Beoogde maatschappelijke effecten
Besluiten van college en raad worden in overeenstemming met wet- en regelgeving genomen.
Over de besluitvorming van college en raad wordt helder en ondubbelzinnig gecommuniceerd, zodat

zij voor een ieder die er belang bij heeft kenbaar zijn.
Voorkomen dat de gemeente criminele activiteiten faciliteert middels vergunningen of subsidies.

Doelen
1. Vermindering van externe juridische kosten.
2. Doelgericht inzetten van de wet Bibob.

Wat is bereikt?
Met het afsluiten van een nieuw contract in juni 2006 met de stadsadvocaat (kantoor Smithuijsen) is
invulling gegeven aan het streven naar een vermindering van externe juridische kosten. De meeste
juridische procedures en adviezen die door een externe adviseur worden gedaan vallen onder dit contract.
De zaken worden per uur gedeclareerd. Met het nieuwe contract is de uurprijs 20 % lager dan onder het
oude contract. De opdrachtverlening loopt via de juridisch controller van de betrokken sector, waarbij
tevens een inhoudleijke toets wordt gedaan of er noodzaak is om de zaak uit te besteden aan de
stadsadvocaat. Met deze twee instrumenten is er sturing op de prijs per uur en op de opdrachtverlening.
Een en ander heeft geleid tot een daling van de kosten in 2006. Deze trend heeft zich in 2007 niet
voortgezet. Op de oorzaken wordt ingegaan bij de rubriek ‘wat is niet bereikt’.  

Voor wat betreft het doelgericht inzetten van de Bibob verwijzen wij naar domein 2.2 (Handhaven van de
openbare orde).

Wat is niet bereikt?
De kosten (exclusief Btw) van externe inhuur over 2007 waren ruim€ 50.000 hoger dan het voorafgaande 
jaar, maar nog wel lager dan het gemiddelde over de jaren 2003 / 2005.
De verklaring voor de hogere kosten in 2007 is dat er het afgelopen jaar enkele grote zaken zijn geweest
en die hebben geleid tot zware advieswerkzaamheden. Dat speelde aanmerkelijk minder in 2006. De grote
zaken betroffen o.a.:
De advisering plus procedures rond de Schoterbrug (8 tot op heden) die bijna€ 100.000 hebben 

gekost.
Diverse onteigeningen op grond van Fuca (zaken van gemiddeld bijna€ 10.000).

De afweging die telkens gemaakt wordt is in hoeverre de inzet van de stadsadvocaat opweegt tegen de
kosten. Deels is de inzet onvermijdelijk als het gaat om civiele zaken, waarbij verplichte procureurstelling
plaatsvindt. Deels is noodzaak van inzet gebaseerd op inschatting van de complexiteit, zwaarte en
gevoeligheid van de zaak. Deze afweging is heel lastig. Door middel van regelmatige evaluatie van de
zaken en van de afspraken wordt getracht de inzet zo effectief mogelijk te doen. Daarnaast biedt de
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verdere centralisatie van de juridische functie binnen één afdeling de mogelijkheid om meer zaken goed
in eigen huis af te kunnen. Met ingang van 1 januari 2008 is dit gerealiseerd binnen de hoofdafdeling
Middelen & Services.

Prestaties en kengetallen

2003 2004 2005 2006 2007
Gefactureerde bedragen ex
btw door kantoor Smithuijsen €  444.857 €  561.133 €  467.262 €  362.216 € 418.739

NB: Enkele zaken lopen niet via Smithuijsen (Nova College, precario-zaken Pwn en Nuon). De kosten voor deze
zaken zijn niet in de bovenstaande tabel meegenomen.

Prestaties en kengetallen
Niet van toepassing.

Wat heeft het gekost

Bedragen x€ 1.000

Raming voor
wijziging

Raming na
wijziging

Rekening

Lasten (exclusief toevoeging aan reserves) 1.693 1.713 1.733 1.732
Baten (exclusief onttrekkingen aan reserves)
Saldo exclusief mutaties reserves 1.693 1.713 1.733 1.732

Toevoeging aan reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo inclusief mutaties reserves 1.693 1.713 1.733 1.732

Rekening 2006
2007

Toelichting
Bedragen x€ 1.000

Afwijkingen tussen Rekening en Begroting na wijziging
Voor-/Nadeel

t.o.v. begroting
v/n

Lasten
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo -1 v
Per saldo voordeel / nadeel op lasten -1 v

Baten
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo 0 v
Per saldo voordeel / nadeel op baten 0 v

Totaal per saldo -1 v
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Programma nr. 11 Organisatie en Financiën
Domein nr. 11.4 Gemeentelijke huisvesting en facilitaire zaken

Bestuurlijk verantwoordelijke: C. van Velzen

Kenmerken Haarlemse situatie
De huisvesting van de gemeentelijke organisatie is vrij decentraal gericht. Een adequate huisvesting dient
de ingezette gezette reorganisaties en veranderingen te ondersteunen. Door het grote aantal locaties komt
dit onvoldoende tot zijn recht. Wij hebben gekozen voor een meer centrale huisvesting.
Op inkoopgebied kent de gemeente het zgn. inkoopcoördinatiemodel. In het Coalitieakkoord is
aangegeven dat via centralisatie van de inkoopfunctie in 2007 t/m 2010 jaarlijks€ 500.000 op de inkoop 
moet worden bespaard.
De gemeente werkt aan de invoering van E-dienstverlening. Wettelijk is zij daartoe met ingang van 2007
verplicht. Hiertoe wordt begin 2007 een pilot gestart.

Beoogde maatschappelijke effecten
Externe georiënteerdheid op het publiek en de cliënten.
Betere integrale beleidsvoorbereiding.
Een meer centrale aansturing van de organisatie.

Doelen
1. Kantoorhuisvesting: Op afzienbare termijn functioneert de ambtelijke organisatie binnen een nieuwe,

op de toekomst toegesneden huisvesting.
2. Inkoop: In 2007 de inkoopfunctie centraliseren en invulling geven aan de 1e tranche ad€ 500.000 van 

de inkooptaakstelling ad€ 2 miljoen uit het Coalitieakkoord.
3. E-dienstverlening: Begin 2007 een pilot starten voor de E-dienstverlening (incl. DigiD-code) opdat de

E-dienstverlening uiterlijk in september 2007 operationeel kan zijn.

Wat is bereikt?

Kantoorhuisvesting
Met het oog op de huisvesting van het gemeentelijk apparaat op de lange termijn is in 2007 besloten tot
aankoop van de panden Zijlpoort en Raakspoort. Samen met het stadhuis zullen deze panden het
onderkomen worden van het bestuur en de ambtenaren, terwijl ook de publieksfuncties er een plaats
krijgen.De aankoop van de genoemde panden is contractueel vastgelegd. Omdat de oplevering van de
Raakspoort in 2010 wordt verwacht en van de Zijlpoort gefaseerd in de periode 2010–2012, is het nodig
om voor de eerstkomende jaren via tijdelijke huisvesting, recht te doen aan de nieuwe organisatie. Met de
voorbereidingen van de tijdelijke verhuizingen is in 2007 een start gemaakt. De daadwerkelijke
verhuizingen vinden plaats medio februari 2008 plaats.

Inkoop
Omdat het maken van afspraken over regionale samenwerking meer tijd kostte dan was voorzien, kon de
centralisatie van de inkoopfunctie niet worden meegenomen met de lopende organisatieontwikkeling. De
taakstelling 1e tranche ad€ 500.000 in 2007 is mede hierdoor maar ten dele (€ 370.000) gerealiseerd. Dat 
bedrag heeft betrekking op besparingen op de kosten van ICT, catering, telefonie en brandverzekering.

E-dienstverlening
De 1e fase van de invoering van e-dienstverlening is succesvol afgesloten. Op dit moment kunnen er een
tiental producten worden afgenomen en afgerekend. Verder kunnen van het 4e kwartaal van dit jaar de
bestemmingsplannen digitaal worden geraadpleegd. Hiermee is een eerste stap gezet op het gebied van de
digitale dienstverlening.

Wat is niet bereikt?
Het invullen van de duurzaamheidsmaatregelen in Raakspoort en Zijlpoort kon dit jaar nog niet worden
afgerond. Dat hangt samen met het prioriteit geven aan o.a. de vergunningsprocedure (Raakspoort).
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Van de taakstelling centrale inkoop 1e trance ad€ 500.000 resteert een bedrag van € 130.000 als gevolg 
van eerdergenoemde oorzaken.

Prestaties en kengetallen
Niet van toepassing.

Wat heeft het gekost
In 2007 heeft een aantal administratieve aanpassingen van de begroting plaatsgevonden. Het betrof
noodzakelijke aanpassingen op basis van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) en
aanpassingen vooruitlopend op één centrale en uniforme administratie in 2008. Door de aanpassingen is
domein administratief 11.4 komen te vervallen, waardoor de financiën over 2007 in onderstaande tabel
ontbreken. De baten en lasten zijn (indirect) doorberekend aan andere programma’s en domeinen. 

Bedragen x€ 1.000

Raming voor
wijziging

Raming na
wijziging

Rekening

Lasten (exclusief toevoeging aan reserves) 17.727
Baten (exclusief onttrekkingen aan reserves) 11.308
Saldo exclusief mutaties reserves 6.419 - - -

Toevoeging aan reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo inclusief mutaties reserves 6.419 - - -

Rekening 2006
2007
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Programma nr. 11 Organisatie en Financiën
Domein nr. 11.5 Financiën

Bestuurlijk verantwoordelijke: C. van Velzen

Kenmerken Haarlemse situatie
Teneinde een zo goed mogelijke inzicht te bieden in de financiële positie van de gemeente worden er
jaarlijks een aantal planning- en controldocumenten opgesteld. Dit betreft onder meer de kadernota, de
begroting, de rekening en twee bestuursrapportages. Daarmee wordt een meerjarig financieel beeld
neergezet (kadernota), een raming van de inkomsten en uitgaven van het komende jaar (begroting), een
tussenstand tijdens het jaar (bestuursrapportages) en een verantwoording over het afgelopen jaar
(jaarrekening incl. jaarverslag) gegeven.
In het coalitieakkoord is het versterken van de financiële situatie in Haarlem één van de speerpunten.
Het op orde brengen van de financiën en het bijspijkeren van de reservepositie heeft daarmee hoge
prioriteit. Daarbij past ook de focus op de bedrijfsvoering als onderdeel van de gemeentelijke
reorganisatie.

Beoogde maatschappelijke effecten
De financiële planning- en controldocumenten bieden een goede ondersteuning zowel aan de

raadsleden in hun kaderstellende en controlerende rol als aan het college en het ambtelijk apparaat bij
hun uitvoerende rol. Daarnaast vervullen de documenten een rol bij de tijdige en adequate informatie
van de Haarlemse burgers en de partners van de stad.

Duidelijker maken aan raad, burgers en instellingen wat de gemeente doet met het geld.

Doelen
Eind 2010 kent de gemeente Haarlem naast een gezonde begroting een algemene reserve van minimaal
€ 14 miljoen.

Wat is bereikt?
In deze jaarrekening wordt een algemene reserve van€ 19,7 miljoen gepresenteerd. Een kleine € 10 mln 
hiervan is bestemd voor realisatie van de parkeergarage nieuwe gracht.
Met betrekking tot de verbetering van de informatiewaarde van de begroting is in 2007 een eerste stap
gezet. Dat heeft er toe geleid dat de informatiewaarde van de begroting 2008 ten opzichte van 2007 is
toegenomen en dat deze beter toegankelijk is. Omdat bij het opstellen van het jaarverslag de begroting
van hetzelfde jaar (in dit geval 2007) leidend is, heeft de verbetering van de informatiewaarde voor het
jaarverslag 2007 beperkte betekenis.

Wat is niet bereikt?
Niet van toepassing.

Prestaties en kengetallen
Niet van toepassing.
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Wat heeft het gekost

Bedragen x€ 1.000

Raming voor
wijziging

Raming na
wijziging

Rekening

Lasten (exclusief toevoeging aan reserves) 34.423 41.587 31.897 39.575
Baten (exclusief onttrekkingen aan reserves) 162.776 177.127 174.778 181.363
Saldo exclusief mutaties reserves 128.353- 135.540- 142.881- 141.788-

Toevoeging aan reserves 10.256 2.768 20.848 20.612
Onttrekking aan reserves 3.275 2.820 6.383 8.159
Saldo inclusief mutaties reserves 121.372- 135.592- 128.416- 129.335-

Rekening 2006
2007
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Toelichting
Bedragen x€ 1.000

Afwijkingen tussen Rekening en Begroting na wijziging
Voor-/Nadeel

t.o.v. begroting
v/n

Lasten
Stelpost onvoorzien (cat.1) -162 v
De stelpost onvoorzien is in 2007 niet aangewend.
Interne kostenplaatsverrekening (cat.1) 1.080 n
Bij begroting was de interne kostenplaatsverrekening (in verband uniformering binnen de
administratie) opgenomen als last. De werkelijke boeking is echter als bate ingevoerd.
Hogere lasten kostenplaatsen (cat.3) 3.341 n
In 2007 zijn kosten op door te berekenen kostenplaatsen hoger uitgevallen. Belangrijke posten zijn
kosten voormalig personeel (1.680), Gebouwen en Services (695) en ICT (380).
Mobiliteit en loopbaan (cat.3) 143 n
Evenals voorgaande jaren was er sprake van een externe instroomstop. Kosten van de afdeling
waren niet volledig toerekenbaar.
Personeelskosten directie en bovenformatief (cat.1) -163 v
Het voordeel is voornamelijk veroorzaakt door lagere personele lasten (toelagen en
vergoedingen).
Onderhoud gemeentelijke gebouwen (cat.3) 113 n
De overschrijding is grotendeels veroorzaakt door de verbouwing van het Frans Hals Museum.

Nabetalingen VVE Brinkmann (cat.4) 105 n
Betreft nabetalingen over de jaren 2005 en 2006. Voor 2007 zijn nog geen gegevens bekend.
Kapitaallasten Brinkmann (cat.3) 100 n
De kapitaallasten waren verlaagd met 100 in verband met een geplande verkoop van het pand
Groot Heiligland 84, waardoor versneld kon worden afgeschreven. De verkoop is echter niet
gerealiseerd in 2007.
Dotatie aan voorziening Effect controle BCF (cat.3) 2.411 n
Betreft voorziening om correcties over 2003 en volgende jaren met betrekking tot de BTW-opgaaf
BCF te kunnen voldoen. In 2007 heeft controle plaats gevonden door de belastingdienst.Wordt
afgedekt door onttrekking aan BCF-reserve.
BTW claim Jansstraat 333 n
In 2007 heeft een btw-controle plaatsgevonden door de belastingdienst. Hieruit is een extra btw-
claim Jansstraat (kantoordeel) ontstaan.
Dotatie aan voorziening Wachtgeld en boventalligen (cat.3) 1.802 n
Dotatie is noodzakelijk op basis van inschatting kosten.
Dotatie aan voorziening reorganisatie (cat.3) 1.010 n
De reserve reorganisatie is opgeheven. Hiervoor is deze voorziening in de plaats gekomen.
Inhuur afwikkeling jaarrekening (cat.2) 500 n
Betreft nog te betalen lasten door verschillende hoofdafdelingen.
Lagere uitgaven ten laste van projectenfonds (cat.1) -544 v
Lagere lasten door minder uitvoering projecten. Hierdoor ook lagere onttrekking uit betreffende
reserve.
Stelpost CAO juni-december (cat.1) -1.196 v
Lasten zijn tot uitgaaf gekomen bij sectoren, terwijl de begrotingspost niet is verdeeld.
Onderuitputting reorganisatiebudget (cat.1) -436 v
Minder uitgaven in 2007 dan geraamd.
Taakstelling bijzondere bijstand (cat.1) -500 v
De stelpost is niet nodig gebleken.
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo -259 v
Per saldo voordeel / nadeel op lasten 7.678 n
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Afwijkingen tussen Rekening en Begroting na wijziging
Voor-/Nadeel

t.o.v. begroting
v/n

Baten
Algemene uitkering -1.691 v
De verklaring voor het positieve resultaat is een optelling van de uitkomsten over de jaren:
- 2005 364 n
- 2006 1.340 v
- 2007 715 v

Voor 2005 was er een negatieve bijstelling die samenhing met de verlaging van de
uitkeringsfactor met 1 punt en de definitieve vaststelling van de OZB-aftrek.
Voor 2006 was er een positieve bijstelling als gevolg van een hogere na-uitkering uit de BRES,
een eenmalige uitkering WSW en een uitruil BCF van 2007 naar 2006.
Voor 2007 is het positieve resultaat het gevolg van een hogere uitkeringsfactordan eerder
geraamd en een actualisering van cijfers gebruikt bij de diverse verdeelmaatstaven.
Financieringen lagere rentebaten 440 n
Betreft lagere rentebaten op: kortgeld (142), afwikkeling BCF (102) en overtollige kasmiddelen
(196).
Interne kostenplaatsverrekening -1.080 v
Bij begroting was de interne kostenplaatsverrekening (in verband uniformering binnen de
Niet gerealiseerde stelpost centrale inkoop 295 n
Van de totale stelpost (500) is een bedrag van 75 gerealiseerd (gunstiger contract restauratieve
voorzieningen). In de 2e Berap van 2007 is 130 als knelpunt aangemeld. Het restantbedrag (295)
is niet gerealiseerd.
Niet gerealiseerde opbrengsten invordering 274 n
Per 1 maart 2007 zijn de medewerkers van invordering van de Publieksdienst overgegaan naar de
Facilitaire dienst. De hiermee gemoeide budgetten zijn in de 3e suppletoire begroting
overgeheveld. De gerealiseerde opbrengsten, die in 2007 administratief nog via de Publieksdienst
liepen, zijn ver achter gebleven bij de begroting.
Hogere doorberekeningen kostenplaatsen -3.341 v
In 2007 zijn kosten op door te berekenen kostenplaatsen hoger uitgevallen, waardoor ook hogere
baten zijn gegenereerd. Zie verder onder lasten.
Niet geraamde BTW-teruggaven -911 v
Betreft niet geraamde BTW-teruggaven op onder andere een aantal subsidieregelingen waardoor
de BTW-opgaaf (BCF) positief kan worden bijgesteld. Het betreft o.a. project baggeren (332),
ISV243 en BDU (213).
Correctie HDK 2006 -155 v
Door een dubbele boeking in 2006 kan de BTW-opgaaf positief worden bijgesteld.
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo -416 v
Per saldo voordeel / nadeel op baten -6.585 v

Totaal per saldo 1.093 n
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Afwijkingen tussen Rekening en Begroting na wijziging
Voor-/Nadeel

t.o.v. begroting
v/n

Toevoeging aan reserves
Algemene reserve -609 v
Betreft niet geboekte dotatie aan de algemene reserve. Thans onderdeel van het rekeningresultaat
(3.010).
Reserve reorganisatie -544 v
Toevoeging heeft niet plaats gevonden in verband met het vormen van een voorziening.
BTW-compensatiefonds 911 n
Betreft hogere dotaties aan reserve, met name in verband met BTW -aandeel in (rijks)subsidies.

Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo 6 n
Per saldo voordeel / nadeel op toevoegingen -236 v

Onttrekking aan reserves
BTW-compensatiefonds -2.411 v
Betreft extra onttrekking ten behoeve van het vormen van een voorziening ter afdekking van de
controleuitkomsten over 2003 en de extrapolatie over volgende jaren.
Projectenfonds 554 n
Uit het projectenfonds is minder onttrokken door lagere uitgaven op de projecten die hieruit
worden gefinancierd.
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo 81 n
Per saldo voordeel / nadeel op onttrekkingen -1.776 v

Totaal per saldo -2.012 v

Totaal per saldo inclusief mutaties reserves -919 v

Resumé mutaties voorziening Btw Compensatiefonds

Dotatie voorziening 2.411
Hogere dotatie reserve BCF 911
Niet geraamde teruggaven -911
Onttrekking reserve BCF -2411

Stand voorziening per 31 december 2007€ 2.411.000

Resumé mutaties voorziening verzelfstandigingen

Onderuitputting reorganisatie budget -436
Lagere dotatie reserve reorganisatie -544
Dotatie aan voorziening reorganisatie 1.010

Stand voorziening per 31 december 2007€ 1.010.000
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Programma nr. 11 Organisatie en Financiën
Domein nr. 11.6 Tarieven en lokale belastingen

Bestuurlijk verantwoordelijke: C. van Velzen

Kenmerken Haarlemse situatie
De opbrengsten van de gemeentelijke heffingen vormen na de doeluitkeringen en algemene uitkering uit
het gemeentefonds, de belangrijkste bron van inkomsten. Rond de 11% van de totale gemeentelijke
inkomsten komen uit de gemeentelijke heffingen. De gemeentelijke heffingen vormen daarmee na de
specifieke uitkeringen (o.a. voor bijstand en onderwijs) en de algemene uitkering qua grootte de derde
inkomstenbron van de gemeente. De specifieke en algemene uitkering ontvangt de gemeente van het rijk.
De gemeente kan vrijwel geen invloed uitoefenen op de hoogte van de specifieke en algemene uitkering
aangezien deze door het rijk worden bepaald en gebaseerd zijn op algemene exogene grootheden. Dit ligt
anders ten aanzien van de lokale heffingen. De gemeente kan daarbij, binnen bepaalde grenzen, een eigen
koers uitzetten. De belangrijkste gemeentelijke heffingen zijn de onroerende zaakbelastingen (verder
OZB), de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. In vergelijking met andere steden met meer dan 100.000
inwoners bevinden de Haarlemse tarieven voor deze belastingen (OZB, afvalstoffenheffing en
rioolrecht) zich op een iets lager dan gemiddeld niveau.
Met ingang van 2007 worden OZB, rioolrecht, afvalstoffenheffing, reinigingsrecht, precariobelasting
(deels) en hondenbelasting uitgevoerd door de gemeenschappelijke regeling Cocensus. Cocensus is het
samenwerkingsverband van de gemeente Haarlem en Haarlemmermeer waarin de heffing en invordering
van belastingen is ondergebracht.

Beoogde maatschappelijke effecten
Een gematigde ontwikkeling van de lokale belastingdruk onder meer tot uitdrukking komend in

kostendekkendheid en inflatie-aanpassing.
Transparantie van de belastingen en tarieven.

Doelen
Elk jaar wordt de OZB opbrengst met 3 % boven de inflatiecorrectie verhoogd.

Wat is bereikt?
Bij de ontwikkeling van de lokale lastendruk wordt gekeken naar de zogenaamde woongebonden
belastingen (OZB, afvalstoffenheffing en rioolrecht. Bij het vaststellen van de OZB-tarieven is rekening
gehouden met de gemiddelde waarde ontwikkeling van het onroerend goed. Per saldo is de lokale
lastendruk in 2007 ten opzichte van 2006 met gemiddeld 3,5% gestegen. Daarbij is als maatstaf uitgegaan
van een woning met een gemiddelde waarde en bewoond door de eigenaar met een
meerpersoonshuishouden. Voor verdere informatie over de lokale belastingen en de lokale belastingdruk
verwijzen wij naar de paragraaf lokale lasten die in dit jaarverslag is opgenomen.

Zowel bij de bepaling van de belastingen als bij de oplegging ervan wordt gestreefd naar maximale
duidelijkheid. Zo was op voorhand bekend dat in 2007 de OZB met 3% boventrendmatig zou worden
verhoogd. In de bijsluiter bij de belastingaanslag wordt uitgebreid ingegaan op de tarieven van OZB,
afvalstoffenheffing en rioolrecht en de samenstelling daarvan.

Wat is niet bereikt?
Niet van toepassing.

Prestaties en kengetallen
Het jaar 2007 was het eerste jaar dat Cocensus voor Haarlem de herwaardering van het onroerend goed en
de afhandeling van de bezwaarschriften voor zijn rekening heeft genomen. De waardebepaling 2008,
prijspeil 2007, bevond zich eind 2007 in de afrondende fase en is op 1 februari 2008 opgeleverd. In
december is voor alle woningen een waardeprognose vastgesteld. Deze waarde is in december/januari
gecontroleerd.
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De aanslagoplegging is voor 2007 heeft voor het overgrote deel plaatsgevonden. Waar nodig worden in
2008 nog nadere aanslagen opgelegd. Bij de behandeling van de kwijtscheldingen zijn van de ruim 4.500
aanslagen er ca. 4.100 afgehandeld. Bij de bezwaarschriften is ca 85% afgehandeld.

Wat heeft het gekost

Bedragen x€ 1.000

Raming voor
wijziging

Raming na
wijziging

Rekening

Lasten (exclusief toevoeging aan reserves) 5.558 4.549 4.917 4.749
Baten (exclusief onttrekkingen aan reserves) 50.096 28.722 28.659 28.345
Saldo exclusief mutaties reserves 44.538- 24.173- 23.742- 23.596-

Toevoeging aan reserves
Onttrekking aan reserves 100
Saldo inclusief mutaties reserves 44.638- 24.173- 23.742- 23.596-

Rekening 2006
2007

Toelichting
Bedragen x€ 1.000

Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo -168 v
Per saldo voordeel / nadeel op lasten -168 v

Baten
OZB -257 v
Hogere opbrengsten OZB als begroot als gevolg van de iets hogere waardestijging van de
woningen dan waar bij de vaststelling van de tarieven was uitgegaan . 114

n

De verwachte opbrengsten met betrekking tot door te berekenen automatiseringskosten aan
Cocensus zijn niet gerealiseerd.
Minder baten overige precario 121 n
De lagere opbrengst hangt o.a.samen met minder ontvangsten op precario benzinestations..
Diverse posten (<€ 100.000 per post) per saldo 336 n
Per saldo voordeel / nadeel op baten 314 n

Totaal per saldo 146 n
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Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Bestuurlijk verantwoordelijke: C. van Velzen

Ter completering van het programma 11 volgt hierna het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen.
Voor toelichtingen wordt verwezen naar domein 11.5 (algemene uitkering en overige middelen) en
paragraaf 3.7 (belastingen).

Bedragen x€ 1.000
Algemene dekkingsmiddelen Rekening Begroting Rekening

2006 2007 2007

Algemene uitkering 130.003 144.294 145.454

Belastingen
Onroerendzaakbelastingen: 22.019 22.335 22.591
- eigenaren
- gebruikers
Hondenbelasting 409 450 389
Ondergrondse infrastructuur 5.078 3.500 3.500

Sub-totaal 27.506 26.285 26.480

Overige middelen
Rente eigen financieringsmiddelen 5.466
Opbrengst beleggingen 2.075

Sub-totaal 7.541

De opbrengsten OZB zijn conform de prognoses. Er is een verschil bij de hondenbelasting tussen
begroting en feitelijke opbrengst. Dit verschil is het gevolg van een tekort aan handhaving, op dit gebied
wordt met ingang van 2008 een nieuw (strenger) beleid gevoerd.
In 2006 is de opbrengst van de aanslag op de PWN ad€ 1,5 mln in een voorziening gestort. In 2007 was 
abusievelijk is de aanslag PWN niet opgelegd in afwachting van een gerechtelijke uitspraak.
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DEEL 3

PARAGRAFEN
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3.0 Inleiding

Artikel 9 van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) bepaalt dat in de begroting paragrafen
worden opgenomen, waarin de beleidslijnen worden vastgelegd met betrekking tot beheersmatige
aspecten en de lokale heffingen. Conform artikel 26 van het BBV bevat de rekening vervolgens dezelfde
paragrafen, waarin verantwoording wordt afgelegd over hetgeen in de begroting is opgenomen. Doel van
de paragrafen is dat onderwerpen die versnipperd in de begroting staan worden gebundeld in een kort
overzicht, waardoor de raad voldoende inzicht krijgt. De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de
begroting en rekening. Met de genoemde onderwerpen is vrijwel altijd een groot financieel belang
gediend. De paragrafen geven daardoor extra informatie voor de beoordeling van de financiële positie op
de korte en langere termijn.

Daar waar mogelijk zijn (in navolging van de begroting 2008) een aantal verbeteringen doorgevoerd om
de informatiewaarde van de paragrafen te verbeteren. Wel wordt primair verantwoording afgelegd over
het in 2007 gevoerde beleid en beheer.
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3.1 Weerstandsvermogen en risico’s

3.2.1 Inleiding
Elke organisatie loopt tegen onverwachte ontwikkelingen aan; deze kunnen leiden tot niet geraamde of
voorziene voordelen en nadelen, de financiële risico’s. Het weerstandsvermogen bepaalt de mate waarin
de gemeente in staat is om aan deze financiële risico’s het hoofd te kunnen bieden. Daarmee bedoelen we 
de relatie tussen enerzijds de middelen waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote
kosten te dekken (de weerstandscapaciteit) en anderzijds de risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn 
getroffen of verzekeringen voor zijn afgesloten. Het weerstandsvermogen is van belang bij de waardering
van de financiële weerbaarheid van de gemeente.

3.2.2 Beleidskader
Het wettelijk beleidskader voor de financiële huishouding van de gemeente is vastgelegd in het Besluit
Begroting en Verantwoording. Het bevat de voorschriften voor de inrichting van begroting en rekening
voor gemeenten, waaronder ook de reserves en voorzieningen vallen. Nadere regels binnen de gemeente
zijn vastgesteld in de Financiële beheersverordening (2003/205618), de Verordening controle op het
financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie (2003/205619) en de nota Reserves en
voorzieningen (2003/182643). Deze laatst genoemde nota wordt in 2008 herzien.

3.2.3 Weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit is bedoeld ter dekking van de risico’s, waarvan het moment van optreden niet is 
te voorspellen en/of de hoogte van de ermee samenhangende lasten niet zijn in te schatten. De
weerstandscapaciteit bestaat uit de begrotingspost onvoorzien, het vrij aanwendbare deel van de algemene
reserves, eventuele onbenutte belastingcapaciteit en stille reserves. De voorzieningen en
bestemmingsreserves behoren niet tot de weestandscapaciteit omdat deze samenhangen met specifieke
verplichtingen en uitgaven.

Algemene reserves
De algemene reserves vallen in twee delen uiteen:
- de algemene reserve in enge zin die niet is gebonden aan een bepaald doel, maar juist beschikbaar is

voor het opvangen van algemene tegenvallers;
- de overige algemene reserves, namelijk de reserve grondexploitatie en de beleggingsreserves.
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Verloop algemene reserves (x€ 1 mln)
Een minteken betekenen een vermindering.

2004 2005 2006 Begroting
2007

Rekening
2007

Stand aan het begin van het jaar 7,6 1,8 7,2 7,9 6,7
Toevoegingen en onttrekkingen
Bij: resultaat 2006 0,7
Bij: afspraak in coalitieakkoord 1,2 1,2
Bij: extra dividend BNG p.m. 2,1
Bij: raming Kadernota 2006 0,6
Bij: wijzigingen uit Kadernota 2007 en Bestuursrapportage
2007-I

0,1 1,8

Bij: opname parkeerfonds in algemene reserve
(geoormerkt voor garage Nieuwe Gracht)

9,7

Geraamde onttrekkingen
Af: vorming bestemmingsreserve verzelfstandigingen -2,5
Subtotaal algemene reserve in enge zin 1,8 7,2 6,7 9,7 19,7

Algemene reserve grondexploitaties 0,3 1,0 -0.4 -0,3 1,8
Bedrijfsreserves 0,2
Beleggingsreserves 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Totaal algemene reserve per einde van het jaar 3,8 9,7 7,8 16,8 23,0

Algemene reserve in enge zin
De stand van de algemene reserve valt ruim€ 6 miljoen hoger uit dan in de begroting 2007 was geraamd. 
De voornaamste oorzaak hiervan is de opheffing van het parkeerfonds in 2007, onder gelijktijdige
overheveling van de inhoud van€ 10 miljoen uit deze reserve naar de algemene reserve. Wel is dit bedrag
geoormerkt voor de realisatie van een parkeergarage aan de Nieuwe Gracht. Bovendien is het extra
dividend van de BNG, dat pro memorie in de begroting was opgenomen, uitgekomen op€ 2,1 miljoen en 
is het voordelige resultaat 2006 voor€ 1,8 miljoen toegevoegd aan de algemene reserve.
Zoals opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2007 is ten laste van de algemene reserve een
bestemmingsreserve verzelfstandigingen gevormd ter grootte van€ 2,5 miljoen.

Verloop algemene reserve
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Overige algemene reserves
Per 31 december 2007 bedraagt de stand van de algemene reserve grondexploitatie€1,8 miljoen. Zie
voor een toelichting de paragraaf Grondbeleid in deze jaarrekening.
De beleggingsreserves (aandelen / effecten) zijn gelijk aan de nominale waarde van de aandelen die
Haarlem bezit in de BNG en NUON en bedragen in totaal€ 1,5 miljoen per 31 december 2007 en blijven 
op dat niveau gehandhaafd.

Onbenutte belastingcapaciteit
De onbenutte belastingcapaciteit is de mogelijkheid om de belastingopbrengsten te verhogen en is met
name relevant voor het bepalen van het toekomstige (financiële) beleid van de gemeente. Daarom wordt
daar nader op ingegaan in de Kadernota 2008 die in mei verschijnt.

Stille reserves
Een stille reserve is de meerwaarde van bezittingen die niet tegen marktwaarde zijn gewaardeerd, terwijl
deze in principe wel verkoopbaar zijn. Haarlem kent twee posten die we kunnen aanmerken als stille
reserves. In de eerste plaats zijn dat onze aandelen van de Bank Nederlandse Gemeenten en van
energiebedrijf NUON. Beide zijn niet (vrij) verhandelbaar, waardoor we deze beleggingen niet tegen een
reële marktwaarde kunnen waarderen. Daarom staan deze aandelen tegen hun nominale waarde op de
balans, namelijk€ 576.000 voor de aandelen BNG en€ 627.000 voor NUON.

Een tweede stille reserve bestaat uit bezittingen van de gemeente, zoals gebouwen en gronden. Op grond
van wettelijke voorschriften zijn we verplicht deze tegen verkrijgingsprijs te waarderen, tenzij de
marktwaarde lager is, wat niet vaak het geval is. De omvang van deze stille reserve wordt pas duidelijk op
het moment dat de gemeente een bezitting verkoopt. Dit geldt bijvoorbeeld voor de verkoop van
zogenoemd verspreid bezit (panden en gronden van de gemeente die niet van strategisch belang zijn, zie
ook de paragraaf Grondbeleid).

3.2.4 Omvang van de reserves en voorzieningen
In de vorige paragraaf is reeds ingegaan op de stand en ontwikkeling van de algemene reserves. Het totaal
van de reserves en voorzieningen ziet er als volgt uit (zie ook de bijlage reserves en voorzieningen):

Reserves en voorzieningen
Bedragen x€ 1 miljoen

2004 2005 2006 2007

Algemene reserves 3,8 9,7 7,8 23,0
Bestemmingreserves 43,2 27,9 35,6 50,3
Voorzieningen 78,1 92,3 96,1 97,3
Totaal reserves en voorzieningen 125,1 129,9 139,5 170,6

De omvang van de algemene en bestemmingsreserves samen is€ 73,3  miljoen en is in vergelijking met 
andere gemeenten klein. Zo bedragen de reserves van Zoetermeer€147 miljoen, van Den Bosch € 162 
miljoen en van Leiden€ 193 miljoen volgens hun begrotingen voor 2007. Haarlem heeft dus minder 
mogelijkheden tot het opvangen van tegenvallers en tekorten, hoewel hierbij dient te worden opgemerkt
dat de bestemmingsreserves sprecifieke bestemmingen hebben en per gemeente afhankelijk is van het
activiteiten niveau.

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves maken een substantieel deel uit van het totaal van de reserves en voorzieningen.
Voor deze gelden heeft het gemeentebestuur een bestemming vastgelegd. De exacte omvang van de
uitgaven en het moment waarop deze zullen plaatsvinden zijn niet altijd bekend (er zijn in beperkte mate
of nog geen verplichtingen aangegaan).
Over de aard en omvang van de bestaande bestemmingsreserves wordt in de staat van reserves en
voorzieningen (bijlage 5.4) verder ingegaan.
In 2007 stijgen de bestemmingsreserves per saldo met ca.€ 14,7 mln. Aan het leeuwendeel van deze 
stijging ligt de dotatie aan de bestemmingsreserve Bouw VMBO scholen ter grote van€ 17,5 mln ten 
grondslag. Andere grote stijgerszijn de “Rotonde Raaksbruggen” (€ 3,0 mln), de reserve 
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Volkshuisvesting (€ 3,0 mln), reserve Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (€ 2,2 mln) en de reserve 
Verzelfstandigingen(€ 2,0 mln). Hiertegenover staan diverse dalingen waaronder de opheffing van het
Fonds Parkeervoorzieningen (-/-€ 9,7 mln), de reserve WWB inkomensdeel (-/-€ 2,0) en het BTW-
Compensatiefonds (-/-€ 1,5 mln). Voor de verplichtingen in het kader van het BTW Compensatiefonds is 
een voorziening getroffen.

Voorzieningen
Voorzieningen worden ingesteld om de financiële gevolgen van eerder genomen besluiten op te vangen.
Er is sprake van een concrete oorzaak en doel, die voortvloeien uit het bestaande beleid en de bestaande
bedrijfsvoering. Aan voorzieningen liggen verplichtingen ten grondslag die in waarde en moment van
voordoen voldoende zijn in te schatten.

Een belangrijk onderscheidend criterium voor de indeling in reserves en voorzieningen is de
keuzevrijheid van het bestuur. Bij reserves is sprake van een vrije keuze om gelden opzij te zetten en aan
te wenden, terwijl dat bij voorzieningen niet het geval is. Deze laatste vloeien voort uit in het verleden
aangegane verplichtingen, waar in de toekomst onvermijdelijke (dat wil zeggen niet (meer) door de
gemeente beïnvloedbare) kosten uit voortvloeien.

3.2.5 Risico’s
In deze paragraaf melden wij de risico’s die relevant zijn voor het weerstandsvermogen. Reguliere 
risico’s – dat zijn de risico’s die zich regelmatig voordoen en die in het algemeen goed zijn te meten naar 
omvang en tijdstip–staan hier niet in. Hiervoor kunnen immers verzekeringen worden afgesloten of
voorzieningen worden gevormd. Voor een overzicht van de bestaande voorzieningen verwijzen wij naar
de betreffende bijlage.

We delen de risico’s in vier groepen in: 
beleidsrisico’s;
bedrijfs- en uitvoeringsrisico’s;
 eigendomsrisico’s en;
 aansprakelijkheidsrsico’s. 
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De reden voor een dergelijke onderverdeling is dat kennis over het soort risico van belang is voor de te
nemen bestuurlijke en/of ambtelijke maatregelen. Debeïnvloedbaarheid van de omvang van de risico’s, 
het kunnen afwenden ervan en de mogelijkheden om het zich daadwerkelijk voordoen van de risico’s te 
kunnen beperken verschilt per categorie. In de nota Reserves en voorzieningen (2003/182643) en in de
begroting 2008 is een toelichting op deze categorieën opgenomen.

3.2.6 Verhouding risico’s en weerstandsvermogen
De inventarisatie van de risico’s hebben we de afgelopen tijd verbeterd, waardoor we nu een completer 
beeld hebben van de risico’s. Enkele grote risico’s hebben we bovendien reeds opgevangen door er 
voorzieningen voor te vormen. Samen met de aanstaande invoering van systematisch risicomanagement
leidt dit er toe dat we als organisatie meer grip krijgen op de risico’s.

Daarnaast hebben we er voor gezorgd dat met name de algemene reserve flink is toegenomen, waardoor
we vanaf 2008 beschikken over een totaal aan algemene reserves van€23 miljoen (waarvan€ 9,7 
miljoen voormalig parkeerfonds). Daarmee zitten we ruim boven het minimum bedrag van€ 11 miljoen 
dat in het coalitieakkoord is afgesproken.

De verbeterde grip enerzijds en de hogere algemene reserves anderzijds zorgen er voor dat wij van
mening zijn dat sprake is van een aanvaardbare omvang van de risico’s en een verantwoorde omvang van 
de algemene reserves (weerstandsvermogen).

Nr/
sector

Categorie en toelichting Beheersmaatregelen om risico te
verminderen of te voorkomen

Stand van zaken
(per 31-12-2007)

Is er een
financiële
voorziening
getroffen?

1. Beleidsrisico’s
PD Invoering precario op ondergrondse

infrastructuur
Met ingang van 2005 wordt precariobelasting
geheven over de ondergrondse infrastructuur.
Dit zijn kabels en leidingen van nutsbedrijven,
voor zover deze niet bij wet zijn vrijgesteld of
bij contract de mogelijkheid is beperkt of
afgekocht.

Het in de begroting opgenomen bedrag
is gebaseerd op de te verwachten
inkomsten van NUON (€ 3,5 miljoen) 
De uitkomsten van het lopende
bezwaar traject zullen bepalend zijn
voor de omvang van de rechtmatig
opgelegde aanslagen en de daarmee
samenhangende inkomsten.
Als de gemeente volledig in het gelijk
wordt gesteld zal de opbrengst van
2005 en verder ongeveer € 5.000.000 
bedragen. Dat is derhalve de maximale
opbrengst.

Bij de uitspraak over het beroep
van NUON eind januari is de
gemeente in het gelijk gesteld.
Naar verwachting zal NUON in
cassatie gaan bij de Hoge Raad.

Bij de uitspraak over het beroep
van PWN in september is PWN in
het gelijk gesteld. De gemeente is
hiertegen in cassatie gegaan bij de
Hoge Raad.

Er is een
voorziening
van€ 2,8 
miljoen.

MO Bezuinigingen OSK
Aan het OSK (27 fte) is in totalititeit een
bezuinigingstaakstelling van 8 ton opgelegd.
Het OSK is dienstverlenend voor de beide
Haarlemse bestuurscommissies en een aantal
andere klanten. Deze beide BC’s dienen een 
deel van de taakstelling op te brengen door een
hogere bijdrage in de kosten van de
dienstverlening op basis van lopende
contracten. In de afgelopen jaren en in de
komende periode wordt aan kostenbesparing
en inkomensmaximalisatie gewerkt. Door de
komende verzelfstandiging is de taakstelling
niet geheel te effectueren. Voorts is vastgesteld
dat het op te brengen voortgezet onderwijs
taakstelling door het voortgezet onderwijs niet
kan worden geëffectueerd.

In 2006 is onderzocht of en zo ja op
welke wijze verzelfstandiging van het
OSK kan plaatsvinden. Op 8 augustus
2006 heeft het college besloten te
onderzoeken of het OSK kan worden
verzelfstandigd door de vorming van
een centrale dienst of bestuursbureau
voor en van verschillende klanten van
het OSK. Zodra de betrokken klanten
zich hierover hebben uitgesproken kan
hiervoor een bedrijfsplan worden
opgezet. Deze verzelfstandiging zal
worden onderzocht in combinatie met
het onderzoek naar de
verzelfstandiging van de
bestuurscommissie OPOH.

In de vervolgfase wordt op dit
moment onderzocht of en hoe het
Onderwijs Service Kantoor geheel
of gedeeltelijk kan worden
ondergebracht bij de te
verzelfstandige BC OPOH. In het
2e kwartaal 2008 zal dit
onderzoek zijn afgerond en zal
meer duidelijk zijn over de
realisatie van de taakstelling.

Nee

SB BDU Stedelijke vernieuwing
De bijdragen die Haarlem ontvangt in het
kader van de stedelijke vernieuwing (als
onderdeel van het grote stedenbeleid), worden
aan de gemeente verstrekt als voorschot.
In 2010 beoordeelt het rijk of in welke mate de
gemeente heeft voldaan aan het realiseren van

De gemeente heeft bij de mid term
review van het grotestedenbeleid in
2007 uitgebreid gesproken met het
rijk. Bij deze tussenmeting is voor met
name de woningproductie onderkend
dat binnen de definitie van 'een

In de nieuwe organisatie is de
functie van woningbouwregisseur
opgenomen. Een van zijn taken is
het op tijd realiseren van de
woningproductie.

Nee
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Nr/
sector

Categorie en toelichting Beheersmaatregelen om risico te
verminderen of te voorkomen

Stand van zaken
(per 31-12-2007)

Is er een
financiële
voorziening
getroffen?

de afgesproken prestaties (bijvoorbeeld het
realiseren van een bruto woningproductie van
5.000 woningen). Indien naar het oordeel van
het rijk sprake is van onvoldoende presteren,
zal hij bij de toekenning van de definitieve
bijdrage een mogelijke sanctie opleggen aan de
gemeente. Deze sanctie is van diverse factoren
afhankelijk. Zo is een belangrijke criterium of
de gemeente verwijtbaar optreden kan worden
verweten. Verder kan de sanctie variëren van
licht (voorwaarden voor de afronding in 2010)
tot zeer zwaar, nl lager vaststellen. Dit laatste
betekent terugbetaling van (een deel van) de
verstrekte voorschotten.

gerealiseerde woning' Haarlem
mogelijk niet de afgesproken prestatie
haalt. (werkelijk getal is naar de
actuele inzichten tussen de 3.300 en
4.600). Gezamenlijk is ten aanzien van
de bepaling van het eindresultaat
vastgelegd, dat Haarlem ook de per 31
december 2009 onherroepelijk in
voorbereiding / in aanbouw zijnde
woningen mag meetellen. Haarlem
wil de sanctie risico's tot een minimum
beperken door sterk in te zetten op de
regie en het treffen van
stimuleringsmaatregelen.

SB Bodemsanering Deliterrein
Het Deliterrein bestaat bezien vanuit de
bodemsanering uit meerdere eigenaren en
deelfasen, waarbij de saneringsaanpak op
particuliere terreinen stagneert doordat
verwerving achter blijft. Gevolg kan zijn dat
forse bodemverontreinigingen achterblijven,
waarvoor misschien langdurig bodembeheer
noodzakelijk kan zijn.
Deeleigenaar Shell moet in principe eigen
sanering uitvoeren en bouwrijpe grond leveren
aan BAM, maar wil zich (nog) niet verbinden
aan de daarvoor benodigde
resultaatsverplichting.
Op het deelterrein van eigenaar Nolet en v.d.
Putten moeten flinke verontreinigingen
worden gesaneeerd.
Saneringskosten worden ca voor de helft
gedekt uit Convenant gasfabrieken. Als de
terreinen v.d. Putten en Nolet niet worden
verworven en gesaneerd, kan dit leiden tot het
verdwijnen van saneringsgelden via het
Convenant Gasfabrieken. Er kunnen geen
andere rijksgelden worden ingezet voor
sanering.

Shell heeft een plan ingediend
voor de verwijdering van de tanks
en een ontwerpbeschikking is
voorbereid.
Deel Nolet en v.d. Putten is nog
niet verworven. Momenteel
probeert Bam i.s.m. Pré die
terreindelen te verwerven.
Met provincie wordt overleg
gevoerd vanwege de relatie met
het gasfabriekenconvenant.

Er blijft een saneringsverplichting
voor de héle locatie gelden
waarvan voor het particuliere deel
de kosten uitstijgen boven de
feitelijke waarde.

Nee; alleen
bijdrage
convenant
Gasfabrieken

SB Bodemsanering EBH terrein
De aanbesteding van de installatie van Radial
Collector Wells voor diep grondwaterbeheer is
mislukt. Alternatieven zullen op korte termijn
worden aangeboden. Indien dit voor de
gemeente niet leidt tot een uitkomst moet
wellicht worden teruggegrepen op vernieuwing
van de huidige conventionele inrichting. Dit
levert meer lange termijn kosten en ongemak
voor de herinrichting van het gebied.

Er ligt een nieuw onderhandelings-
resultaat bij uitwerking van
alternatieven. Het voorstel wordt
binnenkort voorgelegd aan de
raad.

Nee

SB Bodemsanering Reinaldapark.
Deze voormalige stortplaats kent een
plaatselijk te dunne en verontreinigde
afdeklaag. Realisatie van grondbank en
sanering hangen af van voortgang in het
herinrichten van het park. In de Bodemmodule
ISV2 was rekening gehouden met een bijdrage
van € 0,5, bij voldoende ruimte in het 
rijksbudget vóór 2010. De ervaring leert dat het
steeds moeilijker wordt rijksmiddelen te
krijgen voor bodemsanering. Risico is dat bij
het opschuiven van de aanpak na 2010, geen
middelen vanuit rijk meer beschikbaar komen
voor deze projecten.

Collegebesluit voor het opbulken
van grond in het park. Niet kunnen
realiseren van de bulkcapaciteit
heeft financiële consequenties
voor het project Oostweg. Dan
geen afvoer maar stort.

Nee

SB Begraafplaatsen
De gemeente hanteert bij de Begraafplaatsen
nog het kasstelsel (maar “spaart” inmiddels wel 
via de begroting (inmiddels€ 250.000)). Dat 
betekent dat vooruit ontvangen bedragen voor
grafhuur en grafonderhoud direct ten gunste
van de exploitatie worden geboekt. Feitelijk
zou moeten worden gespaard. Overgang naar

Op dit moment wordt gewerkt aan een
bedrijfsplan met de bedoeling om de
begraafplaatsen kostendekkender te
maken.

Geen verdere ontwikkelingen. Nee
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Nr/
sector

Categorie en toelichting Beheersmaatregelen om risico te
verminderen of te voorkomen

Stand van zaken
(per 31-12-2007)

Is er een
financiële
voorziening
getroffen?

het baten- en lastenstelsel zou moeten leiden
tot een voorziening van naar schatting€ 2 
miljoen. Een variant hierop is het vormen van
een voorziening voor toekomstig
grafonderhoud voor alle (af)lopende contracten
in de toekomst. In dat geval moet worden
gedacht aan een bedrag van€ 1,2 miljoen 
(exclusief afgekochte graven€ 0,55 miljoen).

2. Bedrijfs- enuitvoeringsrisico’s
SB Zuidtangent

Beheer en Onderhoudsovereenkomsten
eindigen op 1 januari 2008. Er is nog geen
zicht op nieuwe afspraken. Thans
kostenverdeling Provincie 90% - Haarlem
10%. Mogelijk verandert dit in de toekomst.

Er wordt met de Provincie overlegd. De gemeente was en is
verantwoordelijk voor het beheer
en onderhoud van het Kerntraject
van de Zuidtangent binnen haar
bebouwde kom en is in principe
bereid in overleg met de provincie
te komen tot nieuwe
overeenkomsten inzake beheer &
onderhoud voor het Kerntraject,
waarbij het kwaliteitsniveau
aangepast zal moeten worden aan
de financiële mogelijkheden.

Nee

SB Externe Veiligheid
Het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen is
van toepassing op risicovolle bedrijven met een
milieuvergunning (ogv de Wet milieubeheer)
en nabijgelegen kwetsbare of beperkt
kwetsbare objecten. Om knelpunten aangaande
overschrijdingen van het aantal mogelijke
slachtoffers inzake een milieu-ongeval op te
lossen zullen de komende jaren extra kosten
voor de gemeente onvermijdelijk zijn, indien
bedrijven hun activiteiten moeten aanpassen of
wanneer kwetsbare objecten moeten worden
verplaatst.

De gemeente doet mee in het project
progammafinanciering externe
veilgeheid 2006–2010. Op deze
manier proberern we het inzicht in de
problematiek te vergroten, nieuwe
probleemsituaties te voorkomen en
huidige probleemsituaties op te lossen.

De subsidie beschikking voor het
programma 2006–2010 is in
oktober 2006 door de provincie
afgegeven. Diverse afdelingen
binnen de gehele gemeente zijn
nauw betrokken bij de uitvoering
van deze programma’s.

Nee, aangezien
op dit moment
er nog geen
indicatie met
betrekking tot
de financiële
consequenties
is te geven.

SB Wet geluidhinder
Door wijzigingen in de wetgeving en daaraan
gekoppelde uitvoeringsbesluiten blijkt dat de
geluidbelasting bij diverse
ontwikkelingsprojecten hoger uitvalt dan in het
verleden voorspeld, soms zelfs tot boven de
maximale ontheffingswaarde.

Per project dient nader onderzoek te
worden uitgevoerd om de ernst van de
situatie en mogelijke maatregelen
zoals geluidarm asfalt in beeld te
brengen.

Tot op heden hebben zich geen
nieuwe knelpunten voorgedaan.
Wel zijn nog enkele lokaties in
onderzoek. Hierbij zijn wel
knelpunten te verwachten.

Nee, immers
de financiele
aspecten
kunnen pas
gekoppeld aan
eventuele
maatregelen
inzichtelijk
worden
gemaakt.

SBA Effecten nieuwe FLO regeling Brandweer
De financiële gevolgen voor de gemeente
Haarlem van de FLO regeling (Functioneel
Leeftijds Ontslag) zijn inmiddels bekend. Nog
niet bekend is wat de bijkomende kosten zijn
van om- en bijscholing.

De in de begroting opgenomen
bedragen zijn naar verwachting
voldoende. Over de bijkomende
kosten wordt nog overlegd.

SBA Effecten nieuwe FLO regeling Ambulance
dienst
De financiële gevolgen van de regeling
Functioneel Leeftijds Ontslag (FLO) voor het
ambulancepersoneel zijn bekend. Nog
onbekend is of de gemeente dan wel de
ziektekostenverzekeraars (die betalen voor de
inzet van de ambulances) deze moeten betalen.
Hierover is een rechtszaak aangespannen.
Het risico voor 2008 is€ 535.000. 

Op 14 december 2007 is door het
CBB de beslissing op het bezwaar
van ziektekostenverzekeraars
(NZA) vernietigd. Dit is gunstig
voor de gemeenten en betekent dat
het NZA opnieuw een beslissing
op het bezwaar in moet nemen en
de motivering van het CBB daarin
moet betrekken. De uitkomst
hiervan is nog onbekend.

4. Aansprakelijkheidsrisico’s
SB Kinderhuisingel

De uitvoering is hervat. Er ligt inmiddels een
schade claim van de aannemer bij de gemeente
en van de huiseigenaren bij de Aannemer.

Tijdens de uitvoering zijn maatregelen
genomen ter verdere voorkoming van
mogelijke verzakkingen van de
aangrenzende woningen en tuinen.

Eigen risico gemeente bij
verrekening actueel.

Nee
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3.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Een goed onderhouden openbare ruimte draagt in belangrijke mate bij aan een goed leefklimaat in de
stad. Het is bekend dat in Haarlem een achterstand bestaat in het onderhoud van de kapitaalgoederen,
zoals bruggen, straten, wegen, pleinen, baggeren, kademuren, groen, verkeerslichten en openbare
verlichting. De inloop van deze achterstanden is op onderdelen gestart en neemt vele jaren in beslag. In
deze paragraaf leggen wij verantwoording af over het in 2007 gevoerde beleid ten aanzien van het
onderhoud van kapitaalgoederen.

3.2.1 Inlopen achterstallig onderhoud
In het Coalitieakkoord is het inlopen van achterstallig onderhoud bestempeld tot één van de vier
prioriteiten. In het akkoord is afgesproken dat in 2010 het onderhoudsbudget voor de openbare ruimte op
normniveau is en dat er dan jaarlijks een bedrag van€ 3,4 miljoen beschikbaar is voor het inlopen van het 
achterstallig onderhoud van de stad.

In 2007 is een actualisering van de normeringnota verschenen (BIS 2007/191804), waarin de effecten van
het Coalitieakkoord en van de nog openstaande bezuinigingen op normbudgetten en onderhouds-
achterstanden berekend zijn. Daaruit blijkt dat volgens plan het budget in 2010 op normniveau is en een
aanvang is gemaakt met het wegwerken van achterstanden.

Het onderhoud en het inlopen van achterstallig onderhoud gebeurt enerzijds door middel van
investeringen en anderzijds door middel van reglier onderhoud, ook wel aangeduid als dagelijks
onderhoud. Voor investeringen in onderstaande categorieën (exclusief schoolgebouwen en
sportvoorzieningen) was€15,1 miljoen beschikbaar, waarvan€11,1 miljoen is uitgegeven en dat is 74%.
De lagere besteding is het gevolg van diverse soorten van vertragingen en is voor een klein deel
veroorzaakt door lagere kosten. Voor het regulier onderhoud was 20,7 miljoen beschikbaar waarvan
€20,4 miljoen is uitgegeven en dat is 98%. Over- en onderbestedingen zijn daarbij met elkaar gesaldeerd,
conform de budgetregels. In het vervolg van deze paragraaf bespreken wij per categorie kapitaalgoederen
welke investeringen zijn uitgevoerd en hoeveel is besteed aan regulier onderhoud.

3.2.2 Bruggen, vaarwegen, oeververbindingen
Voor de periode 2003-2008 is afgesproken het achterstallig draagkrachtherstel bruggen aan te pakken. In
2007 is bij de volgende bruggen het achterstallig onderhoud verholpen: Verspronckbrug en Kenaubrug;
Zijl- en Leidsebrug; Jans-, Kruis-, Manegebrug en de bruggen in het Garenkokerskwartier. Van de
Emmabrug is de uitvoering gereed en heeft de oplevering inmiddels in 2008 plaatsgevonden. De Korte
brug is in 2007 in uitvoering genomen. Van het beschikbare investeringsbudget voor draagkrachtherstel
bruggen€1,9 miljoen is 106% uitgegeven.

Door de krapte op de arbeidsmarkt reageren slechts enkele aannemers op de aanbestedingen (bij de
Emmabrug zelfs maar één aannemer). Deze krapte op de arbeidsmarkt leidt ook tot hogere
inschrijvingsbedragen. Om binnen het beschikbare budget voor 2007 te blijven zijn daarom de volgende
projecten naar latere jaren doorgeschoven: Prins Hendrikbrug, Duinvlietbrug en Bibliotheekbrug
(voorbereiding in 2008, uitvoering wordt 2009). Van de Jan Gijzenvaartbrug is de voorbereiding
verschoven naar 2009. Hiermee ligt het programma draagkrachtherstel bruggen nu achter op schema,
maar de verwachting is dat het in 2010 kan worden afgerond, waarmee het achterstallig onderhoud in
draagkrachtherstel is ingelopen.

In 2007 is€ 1,3 miljoen (58% van het totaal beschikbare budget) uitgegeven voor het herstel van de 
walmuur Leidsevaart, oevervoorziening Spaarndamseweg (nabij Jan Gijzenvaart), beschoeiing gedeelte
Zomervaart en de watergangen Engelandpark. Niet uitgevoerd zijn de walmuur Spaarne (Lange brug-
Melkbrug) en de walmuur Nieuwe Gracht 2e fase. De walmuur Leidsevaart heeft aanzienlijk minder
gekost dan begroot.



____________________________________________________________________________________________

Jaarverslag 2007 Haarlem 206

Het reguliere onderhoudsbudget voor bruggen, vaarwegen en oeververbindingen bedroeg in 2007€ 1,1 
miljoen en is voor 98% ook daadwerkelijk uitgegeven aan regulier onderhoud.

3.2.3 Verharderingen (wegen, straten, pleinen)
In 2007 uitvoering gegeven aan het doel om de achterstanden geleidelijk weg te werken. Er is voor€0,9
miljoen geïnvesteerd (59% van het totaal beschikbare budget), waarvan de projecten reconstructie
Leidsevaart, 1e en 2e fase Grote Houtstraat en Damstraat zijn aangepakt alsmede de openbare ruimte van
een deel van de Amsterdamsebuurt en Meerwijk. Ook zijn de projecten Bantamstraat, Prof. Eijkmanlaan
en Regentesselaan alsmede Roordastraat opgeknapt of tot uitvoering gekomen. De projecten Ramplaan en
Nassaulaan zijn voor de uitvoering naar 2008 verplaatst

Van het reguliere onderhoudsbudget voor wegen, staten pleinen van€ 6,5 miljoen is 95% uitgegeven in 
2007 aan regulier onderhoud.

3.2.4 Verkeersregelinstallaties
Afgesproken is de achterstanden in onderhoud verkeerslichtinstallaties in de periode 2005-2009 in te
lopen op basis van de daartoe extra gereserveerde investeringsmiddelen en vervolgens adequaat
onderhoud te plegen. In 2007 was extra budget beschikbaar om achterstanden in te lopen en de geplande
vervangingen zijn in 2007 gerealiseerd of in een ver gevorderd stadium van voorbereiding gekomen.
Daarmee ligt de inhaalslag voor het achterstallig onderhoud op schema. Het aan vervangingsinvesteringen
uitgegeven bedrag is€ 0,4 miljoen, 46% van het totaal beschikbare budget. Aan regulier onderhoud is in
2007 bijna€ 0,5 miljoen besteed en dat is 99% van het totaal beschikbare budget.

3.2.5 Dynamische afsluiting van de binnenstad
De huidige stadsafsluitingen hebben een te hoge storingsfrequentie, met als gevolg dat er veel energie in
wordt gestoken om het systeem operationeel te houden en het doel om achterstanden in onderhoud te
voorkomen niet wordt gehaald. In 2007 is meegelift met de werkzaamheden aan de Gedempte Oude
Gracht en Grote Houtstraat voor de aanleg van mantelbuizen voor het communicatienetwerk van de te
vervangen dynamische afsluiting. Voorts is de vervanging van de diverse locaties voorbereid opdat in
2008 tot vervanging kan worden overgegaan. Het bestede bedrag bedraagt€0,08 miljoen en dat is 61%
van het totaal beschikbare budget.

3.2.6 Openbare verlichting
In 2007 is door ruim€ 0,4 miljoen aan investeringen uit te geven (96% van het totaal beschikbare budget) 
uitvoering gegeven aan het doel om achterstanden in onderhoud geleidelijk wegwerken. Er is bij
vervangingen vooral meegelift met de grote reconstructie- en rioleringswerken.
Van het reguliere onderhouds- vervangings- en energiebudget is in 2007€ 1,5 miljoen uitgegeven en dat 
is 121% van het beschikbare budget. Door de ruimte bij het onderdeel verharding kon bij openbare
verlichting iets meer worden vervangen dan vooraf ingepland. Hiermee is in de Waarderpolder een
aanzienlijk deel van de openbare verlichting vervangen en diverse kleinschalige vervangingen hebben
plaatsgevonden in onder andere de Groningenlaan, Charta 77 Vaart en de Wagenweg-Spanjaardslaan.

3.2.7 Rioleringen en Grondwater
Het Gemeentelijk Rioleringsplan van Haarlem (BIS 2007/196224) behandelt alle aspecten rondom de
zorgplicht voor de riolering en het grondwater.
Voor de vervanging van rioleringen is in 2007€ 2,6 miljoen uitgegeven, 70% van het beschikbare budget. 
Hiermee is de riolering vervangen bij de projecten Schotersingel en Kloppersingel. Ook zijn diverse
projecten in voorbereiding gekomen. De vervanging van de riolering Kinderhuissingel is gestart in 2007,
maar door vertraging vindt de oplevering medio 2008 plaats.

Aan de aanleg van milieuvoorzieningen en verbeteringen aan het rioolstelsel is in 2007 is€ 1,7 miljoen 
uitgegeven, 66% van het beschikbare bedrag. Hiervoor is het project Kinderhuissingel in uitvoering
gekomen, de ongerioleerde percelen zijn aangesloten op het riool en diverse projecten zijn in
voorbereiding genomen. Het project Sophiaplein/Wilsonsplein moest worden aangepast en wordt nu in de
komende jaren voorbereid en uitgevoerd. Ook de overige grote projecten Oosterduijn, Theemsplein,
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Rollandslaan, Jan van Galenstraat, Assendelverstraat (nu Waldeck Pyrmontstraat) en Leidseplein zijn
weliswaar in voorbereiding, maar zijn in 2007 niet tot uitvoering gekomen.

Voor het regulier onderhoud aan rioleringen en beheer grondwaterstanden is in 2007€ 2,1 miljoen (99 % 
van het totaal beschikbare budget) uitgegeven. De riolering heeft op dit moment geen noemenswaardige
achterstand in onderhoud, het regulier onderhoud vindt nagenoeg op normniveau plaats. In het GRP
2007-2011 staat aangegeven dat de investeringen komende jaren verhoogd moeten worden ten behoeve
van verbeteringen aan de riolering, met name aanleggen zogenoemde bergbezinkbassins (een
tussenopslag van regenwater waarin de verontreiniging (straatvuil) achterblijft en niet in het
oppervlaktewater terecht komt).

3.2.8 Baggeren
De uitvoering van het baggerplan eerste fase en het Noorder Buiten Spaarne is in 2008 afgerond. Hiermee
is het beleidsdoel het op voldoende diepte brengen van het Spaarne voor de scheepvaart en ligplaatsen
voor woonschepen alsmede een verbetering van de waterkwaliteit en het doorstroomprofiel bijna
geraliseerd. Voor de uitvoering van de tweede fase van het baggerplan zijn gemeentelijke middelen
beschikbaar en wordt nog naar cofinanciering gezocht. De voorbereiding gebeurt in 2008 en de uitvoering
in 2009. Het beschikbare bedrag voor regulier onderhoud van bijna€ 0,2 miljoen is voor 100% besteed.

3.2.9 Openbaar groen
Het beleidsdoel is de achterstanden in onderhoud geleidelijk wegwerken met als opzet dat de klachten
over achterstallig onderhoud gestaag dalen.
Van de beschikbare ruim€1 miljoen aan investeringsbudget is 84% uitgegeven. Met als doel de
achterstanden in onderhoud geleidelijk weg te werken zijn de projecten Bolwerken, Poelpolder en
Ruijterplein uitgevoerd en zijn het bestemmingsplan Westelijk Tuinbouwgebied en het project
Reinaldapark voorbereid. Ook zijn er diverse kleinere groenplekken in de stad aangepakt, vaak in
combinatie met speelgelegenheden.
Op de post Heroriëntatie groen (aanpassing groen in de wijk) is van het beschikbare budget€ 0,7 miljoen 
is 119% besteed. Tijdens het wijkproces wordt het aan te pakken areaal soms iets groter dan bij de start
verwacht. Om de uitvoeringsplanning niet te stagneren is ervoor gekozen de projecten toch uit te voeren.

Voor het regulier onderhoud is het volledige budget van€ 6,3 miljoen uitgegeven. Hiervoor is naast het 
dagelijks onderhoud van de groenvoorzieningen een 30-tal projecten aangepakt of voorbereid, waaronder
het Nelson Mandelapark. De projecten die een relatie hebben met vertraagde riolerings- of
reconstructiewerken worden in een later stadium uitgevoerd.

In de begroting is momenteel nog onvoldoende geld beschikbaar om het areaal op normniveau te
onderhouden. Om binnen het budget te blijven is het groen op verscheidene plekken extensiever
onderhouden (minder vaak maaien, minder schoffelen, minder snoeien etc.). Het straatmeubilair in de
binnen stad is opgeknapt en deels vernieuwd. Ook het straatmeubilair in een deel van de
Amsterdamsebuurt is vernieuwd.

3.2.10 Openbare speelgelegenheden
Het in 2001 gestarte speelruimteplan kon bij gebrek aan geld niet volledig worden afgerond in 2007.
Inmiddels heeft de raad besloten om de kosten van€200.000 voor de afronding te betalen uit het extra
onderhoudsbudget. Van het nog beschikbare investeringsbudget van ruim€ 0,1 miljoen is 120% besteed.
Van het regulier onderhoudsbudget van bijna€ 0,5 miljoen is in 2007 95% uitgegeven. Hieruit is naast 
het dagelijks onderhoud ook het opknappen van de speelgelegenheden Roerdompplein, Texelhof en
Zevenwoudenplantsoen betaald.

3.2.11 Gemeentelijke gebouwen
In 2007 is in het licht van een concentratie van de huisvesting zeer terughoudend geïnvesteerd in
gemeentelijke gebouwen die worden gebruikt voor de gemeentelijke huisvesting. Voor de ontwikkelingen
omtrent de nieuwe kantoorhuisvesting voor de gemeente verwijzen we naar de paragraaf bedrijfsvoering.
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3.2.12 Onderwijs gebouwen
Op 12 april 2007 heeft de gemeenteraad het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2007-2010 (SHO)
vastgesteld (BIS 2007/88347). Op basis van het SHO wordt voor de jaren 2007-2010 een investerings-
volume geraamd van ruim€48 miljoen. Voor het jaar 2007 is door de gemeenteraad een investerings-
bedrag van€ 21 miljoen beschikbaar gesteld. In het jaar 2007 is aan de schoolbesturen een bedrag van 
ruim€ 0,9 miljoen beschikbaar gesteld, enerzijds als bekostiging van de totale investering en anderzijds 
als voorbereidingskosten. Als gevolg van noodzakelijke vergunningprocedures is bij een aantal
investeringen vertraging in de uitvoering ontstaan.

3.2.13 Sportvoorzieningen
Het regulier onderhoud van sportvoorzieningen valt uiteen in onderhoud aan de buitensport-
accommodaties en onderhoud aan de binnensportaccommodaties. De beschikbare budgetten voor regulier
onderhoud buitensportaccomodaties van ca.€ 0,7 miljoen en van € 0,15 miljoen voor de binnensport-
accommodaties zijn volledig uitgegeven. Deze uitgaven betreffen de aanschaf van diverse materialen en
uitbesteding van werkzaamheden aan derden. In deze bedragen is de inzet van eigen personeel niet
begrepen.

Er is een begin gemaakt met de aanpassing van de infrastructuur op het Pim Mulier Sportpark ter
voorbereiding van de in 2008 te starten realisatie van de laatste fase van de herinrichting van het
Sportpark. Op het Pim Mulier Sportpark konden verder de 8 nieuwe TennisForce banen van Tennispark
Pim Mulier in gebruik worden genomen, waardoor hier nu 12 maanden per jaar tennis op gravel in de
openlucht mogelijk is. Veld 3 en 4 van de verenigingen DSS en Kennemerland werden omgebouwd tot
kunstgrasvelden waarop zowel voetbal- als softbalwedstrijden gespeeld kunnen worden.
In het kader van de herinrichting van het Van der Aartsportpark zijn op dit complex een kunstgrasveld en
een nieuw natuurgrasveld aangelegd voor de voetbalvereniging Onze Gezellen.
Ook op de complexen van de voetbalverenigingen United/Davo en HFC werden kunstgrasvelden
aangelegd in plaats van door overbespeling kwalitatief slechte natuurgrasvelden. Het natuurgras
hoofdveld van de HFC (en de cricketclub Rood en Wit) werd totaal gerenoveerd en van drainage
voorzien.
Hockeyclub Saxenburg kreeg een tweede kunstgrasveld teneinde een eind te maken aan de ontstane
capaciteitsproblemen.
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3.3 Financiering

De uitgaven en inkomsten van de gemeente lopen niet altijd gelijk op in de tijd. Daarom leent de
gemeente soms geld om tijdig betalingen te kunnen verrichten en heeft ze soms (tijdelijk) geld over. Dit
heet de kortlopende financiering van de gemeente. Daarnaast doet de gemeente regelmatig grote uitgaven
voor bij voorbeeld de aanleg van wegen en gebouwen. Omdat deze zaken vele jaren mee gaan, kan de
gemeente hiervoor geld lenen en over meerdere jaren de lening afbetalen. Dit heet de langlopende
financiering. Om de kortlopende en langlopende financiering goed te laten verlopen heeft de gemeente
een Treasuryfunctie. Deze zorgt er voor dat de gemeente op het juiste moment over voldoende geld
beschikt om betalingen te kunnen doen én dat de gemeente zo min mogelijk rente betaalt over het
geleende geld. Bij het uitvoeren van deze taak is de gemeente gehouden en de voorschriften van de Wet
Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido) en het gemeentelijke Treasury Statuut. Doel van deze
voorschriften is onder andere dat de rente- en overige financieringsrisico’s beheersbaar blijven. In deze 
paragraaf leggen wij verantwoording af over het in 2007 gevoerde treasurybeleid.

3.3.1 Rentebeeld 2007
Als gevolg van het toenemend vertrouwen in de wereldeconomie, zijn begin 2007 zowel de lange als de
korte rente gestegen. De lange rente (of kapitaalmarktrente voor leningen met een looptijd van meer dan
een jaar) steeg in 2007 van 4,0 % in het begin van het jaar tot 5,0 % in het midden van het jaar. De
Europese Centrale Bank heeft in 2007 in een aantal stappen de korte rente (of geldmarktrente voor
leningen met een looptijd korter dan een jaar) verhoogd.
Het uitbreken van de kredietcrisis in de VS zette echter alles op zijn kop. In de maanden na de
zomervakantie daalde de lange rente met zo’n half procent tot omstreeks 4,5 %. De korte rente steeg 
echter. De reden hiervan is het teruglopen van het onderlinge vertrouwen tussen de banken. Hierdoor
beschikten banken over onvoldoende geld (kredietschaarste).

3.3.2 Financiering en renteresultaat
Haarlem hanteert evenals andere grote gemeenten een systeem van centrale financiering. In dit systeem
bestaat er geen direct verband tussen een bepaalde uitgaaf of investering en het aantrekken van
geldleningen. Vooraf maakt de gemeente op grond van de geraamde uitgaven, inkomsten en investeringen
een inschatting van de benodigde geldleningen en de rentekosten daarvan. Deze worden over de relevante
producten in de begroting verdeeld op basis van een fictief rentepercentage van 5,0 %, de zogenoemde
omslagrente. Wegens afronding naar boven van dit percentage ten opzichte van berekende rentekosten,
leverde deze verdeling op begrotingsbasis al een voordeel op, waarvan netto€2,1 miljoen in de begroting
is opgenomen. Daarnaast was er sprake van een verwacht resterend voordelig renteresultaat. Dat is niet in
de ramingen van de begroting opgenomen, maar is afgezonderd om als buffer te fungeren voor eventueel
in 2007 optredende niet voorziene nadelen. De raming van netto€ 2,1 miljoen is in 2007 bijgesteld tot 
bruto€ 8,4 miljoen. Dat bedrag is inclusief de toegerekende rente over de reserves en de inflatiecorrectie 
over de voorzieningen van€ 1,4 miljoen. Tegenover dit behaalde bruto renteresultaat van € 8,4 mln staan 
de toegerekende rentelasten van€ 1,4 miljoen bij de betreffende producten en reserves en het reeds 
geraamde voordeel van€2,1 miljoen. Daarmee bedraagt het netto voordelig renteresultaat€ 4,9 miljoen. 

3.3.3 Risicobeheer
Bij het risicobeheer op de gemeentelijke financiering is er een onderscheid tussen kortlopende
financiering of vlottende schuld en langlopende financiering of vaste schuld. Kortlopende financiering
betreft leningen met een looptijd korter dan één jaar. Leningen met een looptijd langer dan één jaar vallen
onder de langlopende financiering.

Renterisico op kortlopende financiering (kasgeldlimiet)
De Wet Fido beperkt het risico op kortlopende financiering door de kasgeldlimiet. Deze limiet bepaalt dat
de kortlopende schuld maximaal 8,5% van de lasten van de gemeentebegroting mag zijn. Voor Haarlem
komt dit bij€450 miljoen aan lasten neer op een limiet van€38 miljoen. Haarlem is, gemeten aan de
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gemiddelde kwartaalcijfers, in 2007 ruim binnen de kasgeldlimiet gebleven. Het verslagjaar laat het
volgende beeld zien:

liquiditeitspositie
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In de loop van het jaar gaf de stand ten opzichte van de kasgeldlimiet een wisselend beeld. Dit komt door
de ontvangsten van de OZB die met name in het tweede kwartaal van het jaar geconcentreerd zijn en de
uitkering uit het BTW-compensatiefonds die het rijk in het derde kwartaal aan de gemeente uitkeert.

Renterisico langlopende financiering (renterisiconorm)
De Wet Fido beperkt het risico op langlopende financiering door de renterisiconorm. Deze norm bepaalt
dat de gemeente per jaar maximaal 20% van de omvang van de vaste schuld opnieuw mag financieren.
De renterisiconorm bevordert de spreiding van de afloop van de langlopende leningen en daarmee de
renterisico’s over de jaren. De vaste schuld van Haarlem bedroeg aan het begin van 2007 €340 miljoen,
waardoor voor maximaal€68 miljoen mocht worden geherfinancierd. Feitelijk heeft Haarlem voor€15
miljoen aan nieuwe leningen aangetrokken (4% van de totale vaste schuld) en bleef daarmee dus ruim
binnen de norm. Tegenover de aangetrokken leningen stond voor bijna€23 miljoen aan afgeloste
leningen.

Leningportefeuille 2007
De ontwikkelingen in de leningportefeuille (opgenomen leningen en verstrekte leningen) over het jaar
2007 laten zich in onderstaande tabellen verduidelijken (de vermelde rentepercentages zijn gewogen
gemiddelden).

Verandering portefeuille opgenomen gelden Veranderingen portefeuille uitgezette gelden
(in miljoenen) bedrag rente (in miljoenen) bedrag rente
Stand per 01-01-07 340 4,5% Stand per 01-01-07 29 5,5%
Nieuwe leningen 15 4,0% Nieuwe leningen 0 0,0%
Reguliere aflossingen 23 5,7% Reguliere aflossingen 2 5,9%
Stand per 31-12-07 332 4,4% Stand per 31-12-07 27 5,5%

3.3.4 Kredietrisico’s
De gemeente verstrekt leningen en garanties aan derden. Daaraan zijn risico’s verbonden, die zijn in te
delen naar risico’s op verstrekte geldleningen en risico’s op verstrekte garanties.
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Verstrekte geldleningen
In het afgelopen jaar is de stichting Radius failliet gegaan. De gemeente Haarlem heeft in het verleden ten
behoeve van het welzijnswerk in Schalkwijk drie geldleningen aan de stichting verstrekt. In de tweede
bestuursrapportage 2007 zijn deze leningen met een restant waarde van€ 41.000 afgeschreven.

De meeste leningen zijn in het verleden verstrekt aan woningbouwcorporaties. Gezien de goede financiële
positie van de Haarlemse woningbouwverenigingen zijn de betreffende leningen in het verleden zonder
hypothecaire zekerheid verstrekt. De gemeente verstrekt inmiddels geen nieuwe leningen aan de
woningbouwsector. Deze portefeuille wordt langzaam maar zeker afgebouwd. De rol die de gemeente
hier in het verleden vervulde is overgenomen door het landelijke Waarborgfonds Sociale Woningbouw
(WSW).

Verloop verstrekte geldleningen
(in miljoenen)

Rekening
2004

Rekening
2005

Rekening
2006

Rekening
2007

Rente
2007

looptijd

Leningen aan woningbouwcorporaties 27 25 24 23 5,3% 10 jaar
Andere derden 20 18 6 5 6,7% 14 jaar
Totaal per 31 december 47 43 30 28

Gegarandeerde geldleningen
Zoals eerder aangegeven is de stichting Radius in 2007 failliet gegaan. De gemeente stond garant voor
een geldlening die Radius op de kapitaalmarkt had aangetrokken voor de (ver)bouw van het gebouw van
de Fjord. In de tweede bestuursrapportage 2007 is deze lening, met een restant waarde van
€ 202.000, afgeschreven. 

De gemeente garandeert - onder voorwaarden - geldleningen van derden, met name voor woningbouw
door corporaties of voor het kopen van een woning door particulieren. De leningen van
woningbouwcorporaties worden gegarandeerd door het WSW. De leningen van particulieren worden
gegarandeerd door het Waarborgfonds Eigen Woning (WEW). Samen met het rijk en andere Nederlandse
gemeenten zit Haarlem in de zogenaamde achtervang. Dit betekent dat de gemeente pas kan worden
aangesproken als de genomende waarborgfondsen hun verplichtingen niet kunnen nakomen. In de
praktijk is dat nog niet voorgekomen.

De gegevens over 2007 van de particuliere woningbouw en van het Nationaal restauratiefonds worden
pas in het tweede kwartaal 2008 ontvangen. Het ziet er voor de andere categorieën naar uit dat de
bedragen niet veel van de in de begroting opgenomen bedragen zullen afwijken.

Verloop gegarandeerde leningen
(in miljoenen)

Rekening
2004

Rekening
2005

Rekening 2006 Rekening 2007

Woningcorporaties 580 606 622 620
Particuliere woningbouw 731 851 925 1.048
Zorgssector 22 20 17 15
Culturele instellingen 2 3 3 2,5
Nationaal restauratiefonds 4 4 4 3,5
Totaal gegarandeerde leningen 1.339 1.484 1.570 1.689
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3.4 Bedrijfsvoering

Het begrip bedrijfsvoering omschrijven we in navolging van het rijk als de sturing en beheersing van
bedrijfsprocessen, nodig om de beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren. Het gaat hierbij om sturing en
beheersing van zowel de primaire processen (de ontwikkeling, aansturing en uitvoering van beleid) als
van de processen die hieraan faciliterend zijn. Dat betreft de functies Personeel, Informatie, Juridisch,
Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting; samen aangeduid als de
PIJOFACH-functies. Uit de definitie blijkt dat bedrijfsvoering extern is gericht (op het realiseren van
beleidsdoelstellingen) met een sterke focus op interne sturing en beheersing. In deze paragraaf leggen we
verantwoording af over de bedrijfsvoering van het afgelopen jaar.

In de afgelopen jaren verscheen naast het jaarverslag een afzonderlijk Sociaal P&O-jaarverslag. Daarin
werd inhoudelijk en cijfermatig inzicht gegeven in de stand van zaken op het terrein van personeel en
organisatie. Daarbij trad een zekere overlap met de paragraaf bedrijfsvoering in het jaarverslag op. Met
het oog op het verminderen van de papierstroom richting raadsleden, en gelet op de behoefte van de
raadsleden om op hoofdlijnen geïnformeerd te worden, is besloten om de belangrijkste tabellen op te
nemen in de paragraaf bedrijfsvoering en geen afzonderlijk Sociaal Jaarverslag te publiceren

3.4.1 Organisatieverandering
In 2006 is besloten tot een herinrichting van de organisatie van de gemeente Haarlem. Het vertrekpunt
voor de inrichting van de nieuwe organisatie is ingegeven door wat logisch is vanuit het perspectief van
de bewoners en de gebruikers van de stad. De verandering moet uiteindelijk resulteren in:

 een organisatie die meerdere rollen verenigt: dienstverlenend, uitvoerend en regisserend;
 een organisatie die helder stuurt op prestaties en resultaten;
 een organisatie met een hoogwaardige bedrijfsvoering;
 een op de burger gerichte dienstverlening;
 een grote oriëntatie op de buitenwereld.

Nadat eind 2006 de directie en de managers van de hoofdafdelingen zijn benoemd (1e en 2e echelon), is
op 9 januari
2007 het Masterplan vastgesteld. Dit bevat en verdere uitwerking van de nieuwe organisatie. Op basis
daarvan is gestart met de invulling van de functies in het 3e echelon. In de eerste helft van 2007 zijn de
inrichtingsplannen en de jaarplannen opgesteld, die het college op 11 september 2007 heeft vastgesteld.
Dit was de basis voor het plaatsingsproces van de functies van het 4e echelon, de sleutelfuncties en de
reguliere functies. In dit plaatsingsplan zijn de personele gevolgen van de gemeentelijke reorganisatie
vastgelegd. De kaders voor het plaatsingsproces zijn vastgelegd in het Sociaal Statuut dat in 2006 tot
stand is gekomen in samenwerking met de vakbonden. Het plaatsingsproces, als sluitstuk van de grote en
ingrijpende reorganisatie, was eind 2007 zo goed als afgerond. Dat betekent dat ruim 1.200 medewerkers
zijn geplaatst in de nieuwe organisatie.

Vanuit het masterplan reorganisatie is de werkwijze en inrichting van de nieuwe structuur uitgewerkt tot
op het niveau van de individuele functie. Vanuit deze informatie is een intensief plaatsingsproces gestart,
waarbij gezocht is naar een optimale match tussen de eisen van de organisatie en de mogelijkheden van
het individu. Op basis hiervan is de nieuwe organisatie gevuld en kan er worden gewerkt aan de invulling
van de ambities die in het masterplan zijn neergelegd. Het spreekt voor zich dat het blijvend en gericht
investeren in medewerkers een belangrijke pijler vormt voor de verdere organisatieontwikkeling. In de
afgelopen jaren is daarmee met de uitvoering van het programma ‘De Mens Centraal’ een stevige basis 
gelegd. In dat kader is ook gericht geïnvesteerd in de versterking van het P&O-beleid.



____________________________________________________________________________________________

Jaarverslag 2007 Haarlem 213

Plaatsingen in nieuwe organisatie (in personen in dienst van de gemeente) Mannen Vrouwen Totaal
Medewerkers met een voortgezette functie 509 541 1.050
Medewerkers met een vervallen functie (incl. herplaatsbaren oude organisatie) 53 49 102
Leidinggevenden in de oude organisatie 73 33 106
Medewerkers met een bijzondere status (I&D-ers, tijdelijken, griffie, etc.) 12 7 19
Totaal aantal medewerkers betrokken bij reorganisatie 1) 647 630 1.277

Leidinggevenden in de nieuwe organisatie 2) 69 33 102
Medewerkers dat geplaatst is op een functie met hogere schaal 114 152 266
Medewerkers dat geplaatst is op een functie met lagere schaal 47 27 74
Medewerkers dat geplaatst is op hetzelfde schaalniveau 3) 382 396 778
Totaal aantal geplaatste medewerkers en leidinggevenden 612 608 1.220
Nog te plaatsen medewerkers 4) 17 14 31
1) De kring van betrokkenen bevat niet de medewerkers van de te verzelfstandigen organisatieonderdelen.
2) Naast de 102 geplaatste medewerkers op een leidinggevende functie, zijn er op peildatum 19 februari 2008 14 leidinggevende
functies vacant.
3) In deze groep zijn ook de personen opgenomen die nog niet geplaatst zijn op een structurele functie. Men behoudt immers de
huidige inschaling.
4) Betreft aantallen exclusief leidinggevenden. Het gaat om bovenformatieven, tijdelijke plaatsingen, langdurig zieken en
medewerkers waarmee bepaalde afspraken zijn gemaakt (b.v. een tijdelijk takenpakket tot aan het moment van
pensionering) etc.

Verzelfstandigingen
Haarlem wil een kleinere flexibelere organisatie worden, die de uitvoering van haar beleid niet meer zelf
doet, maar wel de regie houdt op de uitvoering. Daartoe zijn de taken die de eigen organisatie uitvoert
tegen het licht gehouden. Voor wat betreft de vorderingen in 2007 en de stand van zaken bij de
verzelfstandiging van de diverse organisatie onderdelen verwijzen wij naar de afzonderlijke paragraaf
Verzelfstandigingen.

Huisvesting
De nieuwe kantoren in de Raakspoort en Zijlpoort laten nog even op zich wachten. Voor beide projecten
geldt dat, onder voorbehoud van tijdige vergunningverlening, halverwege 2008 met de bouw kan worden
gestart. De Raakspoort wordt eind 2010 opgeleverd en de Zijlpoort kan gefaseerd worden betrokken tot
het gebouw medio 2012 in zijn geheel beschikbaar is. Tot die tijd worden de hoofdafdelingen zoveel
mogelijk bij elkaar gebracht binnen de huidige gebouwen. Deze verhuizingen, die voor een deel al in
2007 zijn uitgevoerd, worden in maart 2008 voltooid.

Verbetering bedrijfsvoering
De verbetering van de bedrijfsvoering is een belangrijke reden voor de organisatieverandering. Het begint
met het vaststellen van een visie en de daarbij horende doelstellingen, het bepalen van de strategie om die
doelen daadwerkelijk te halen, het vormgeven van een besturingsmodel, etc. Maar het gaat ook om een
effectieve en efficiënte inzet van de middelen (geld, medewerkers, etc.) om de visie waar te maken en de
doelstellingen te halen. De organisatieverandering is gericht op een verbetering van met name de
verbinding tussen de doelen en de inzet van middelen en op een efficiënte inzet van de middelen. Het
slagen van de ingezette organisatieverandering valt of staat met de realisatie van een goede
bedrijfsvoering.

Vooruitlopend op de start van de nieuwe organisatie is in 2007 een begin gemaakt met de versterking van
de bedrijfsvoering. Zo is in april 2007 de nota ‘Visie op planning en control’ (BIS 2007/110907) door de 
raad vastgesteld. In deze nota worden de benodigde maatregelen beschreven en is een planning gemaakt,
die er toe moet leiden dat binnen een periode van drie jaar daadwerkelijk op output en prestaties wordt
gestuurd. Het einddoel voor Haarlem is een situatie waarin bestuur en organisatie beter dan nu in staat
zijn systematisch te sturen en te beheersen, doordat:

De processen van de organisatie inzichtelijk zijn voor de betrokkenen;
De organisatie doelgericht, doelmatig en doeltreffend werkt aan de realisatie van

beleidsdoelstellingen;
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De informatievoorziening aan management en bestuur over producten, inzet van middelen,
maatschappelijke effecten relevant, inhoudelijk juist, volledig en op tijd is;

De bestaande risico’s (financieel, maatschappelijk en politiek) inzichtelijk zijn en zodanig 
worden beheerst dat, waar mogelijk, maatregelen worden genomen om het optreden ervan te
voorkomen en dat als) het risico ondanks deze maatregelen toch optreedt, de omvang ervan
aanvaardbaar is, dan wel dat er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn om dat op te
kunnen vangen.

Realisatie verbetermaatregelen Visie Planning & Control
In bijlage 4 van de Visie is een planning opgenomen met verbetermaatregelen voor de jaren 2007–2009.
Onderstaande tabel geeft aan in hoeverre de voor 2007 voorgenomen verbetermaatregelen aan het eind
2007 waren gerealiseerd.

Element van
planning en
control:

Verbetermaatregelen: Stand per
31-12-2007

Organisatie a. Verder definiëren van de planning- en controlfuncties binnen de
organisatie, inclusief de plaats van deze functies in de organisatie en de
rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van deze
functionarissen;

b. Planning- en controlfuncties kwantitatief en kwalitatief op orde brengen
en houden (zie ook 2008 en 2009);

c. Verhogen prestaties van planning en control en financiële administratie
(2007 in teken van benoemen prestatie-indicatoren en ervaring opdoen
met werken met prestatie-indicatoren);

d. Actualiseren Verordeningen art. 212 en 213;
e. Actualiseren van de organisatiestatuut;
f. Actualiseren van het mandateringsbesluit;
g. Actualiseren van budgethoudersregeling.

gereed

gereed/
doorlopend
doorlopend

gereed
gereed
gereed
gereed

Processen a. Opzetten en toegankelijk maken (digitaal) van een Handboek planning
en control. Handboek wordt komende 2 jaren gevuld;

b. Vaststellen procedure en criteria voor inhuur van derden;
c. Uitwerken van een toetsingskader in het kader van de

rechtmatigheidscontrole;
d. Begrotingswijzigingen direct bij raadsvoorstel;
e. Begrotingsraming opstellen m.b.v. financiële systeem;
f. Opstellen rekeningschema (onderdeel begroting 2008)
g. Vereenvoudiging kostentoerekening
h. Herinrichten van het begrotingsproces
i. Interne toetsing op het aanbestedingsbeleid;
j. Toezicht op het naleven van subsidievoorwaarden;
k. Afstemming onderlinge vorderingen en schulden;

l. IC verplichtingenadministratie;
m. Analyse van budgetten en kredieten;
n. Inventarisatie van gemeentelijke eigendommen;
o. Contractenregistratie;

p. In kader van organisatieverandering op hoofdlijnen beschrijven van de
processen;

q. Start invoeren projectenadministratie.

doorlopend

gereed
gereed

loopt
gereed
gereed
gereed
gereed
loopt
doorlopend
loopt (vanaf
2008 geen
ond.verr. meer)
niet gereed
niet gereed
loopt
in voorbereiding

loopt

loopt

Instrumenten a. Uniformeren administratie;
b. Start verbeteren informatiewaarde begroting;
c. Vastleggen autorisaties binnen financiële administratie;
d. Periodieke overzichten (financieel en niet-financieel) voor

budgethouders.

gereed
doorlopend
gereed
gereed
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Element van
planning en
control:

Verbetermaatregelen: Stand per
31-12-2007

Rollen en gedrag a. Start implementatie visie op planning en control;
b. Opleiding geven aan medewerkers Servicedienst en Concernstaf en

integrale managers gericht op planning en control;
c. Verder verhogen kennis en vaardigheden planning en control
d. Cultuur, attitude en gedrag ombuigen in gewenste richting (afspraak =

afspraak, afspraken nakomen, voorbeeldfunctie etc.);
e. Vullen van informatiesystemen (waaronder

verplichtingenadministratie).

doorlopend
doorlopend

doorlopend
doorlopend

doorlopend

Wij constateren dat het merendeel van de verbetermaatregelen dat voor 2007 is gepland tijdig is
uitgevoerd. Maatregelen die zich over meer dan één jaar uitstrekken–zoals bijvoorbeeld het verbeteren
van de informatiewaarde van de begroting en de maatregelen die zijn gericht op rollen en gedrag–zijn in
gang gezet, maar zullen ook in 2008 en latere jaren de nodige inzet vragen.

Een aantal maatregelen is in 2007 nog niet (volledig) geïmplementeerd, zoals het voornemen om een
begrotingswijziging direct bij het desbetreffende raadsvoorstel te voegen en een aantal interne toetsen. Dit
komt doordat er in 2007 onvoldoende capaciteit voor kon worden vrijgemaakt. Werkzaamheden ter
voorbereiding van de reorganisatie per 1 januari 2008 hebben prioriteit gekregen.
De niet tijdig gerealiseerde maatregelen in de planning schuiven door naar 2008.

De positie van planning en control in de organisatie
Uitgaande van de verantwoordelijkheid van het management voor planning en control, is er binnen de
organisatie voorzien in een controlfunctie. Deze controlfunctie is op één plek georganiseerd, namelijk bij
de Concernstaf. Het is een breed gedefinieerde control, dus één die gaat over alle middelenfuncties.
Binnen de Concernstaf zijn accounthouders benoemd die zich meer in het bijzonder met de control van
één van de hoofdafdelingen bezig houden. Dit betekent dat de hoofden van de bedrijfsbureaus van de
hoofdafdelingen en de afdelingen van Middelen & Services geen controlverantwoordelijkheid hebben.
In de nieuwe hoofdafdeling Middelen & Services zijn voor de hele organisatie middelenfuncties
ondergebracht, die zowel de lijnafdelingen als de directie ondersteunen. Namens de directie vervult de
Concernstaf de opdrachtgeverrol voor de werkzaamheden van de hoofdafdeling Middelen & Services.
Deze hoofdafdeling legt voor de onderdelen die tot zijn verantwoordelijkheid behoren, verantwoording af
aan de algemeen directeur, die hiërarchisch eindverantwoordelijk is voor deze hoofdafdeling.

3.4.2 Personeel
De gemeente wil goed kunnen inspelen op de dienstverlenende, uitvoerende en regisserende rollen die zij
voor haar organisatie in de samenleving ziet. Gedrag is hierbij een belangrijke succesfactor. Het behalen
van de organisatiedoelen vraagt om medewerkers met specifieke gedragskenmerken en helderheid over
hun verschillende rollen. De organisatie heeft medewerkers nodig met een grote oriëntatie op de
buitenwereld en een op externe partijen gerichte dienstverlening. Dit betekent dat we moeten leren van
buiten naar binnen te werken in plaats van andersom. Deze externe gerichtheid vraagt om medewerkers
die goed in staat zijn met collega’s en externe partijen, bedrijven en burgers te werken. Ambtenaren die 
zich kunnen inleven in wat anderen beweegt, maar ook zakelijk de discussie aan kunnen gaan.

Investeren in medewerkers via opleiding
De gemeente Haarlem wil een goede en aantrekkelijke werkgever zijn. Een werkgever die in staat is om
de juiste mensen aan te trekken en om de mensen die in dienst zijn te motiveren, stimuleren en daarmee te
binden en te behouden. De mogelijkheden die het plaatsingsproces biedt zijn waar dat kon benut om
goede mensen te behouden en nieuwe uitdagingen en kansen te bieden in een cultuur waarin leren en
ontwikkelen voorop staan. Nu kennis een steeds dominantere rol speelt is het belangrijk om de manier
waarop medewerkers leren en kennis ontwikkelen een duidelijke plaats te geven in de nieuwe organisatie.
Daarom is het van belang om leren en ontwikkelen te verbinden met de werkomgeving. In dat kader zijn



____________________________________________________________________________________________

Jaarverslag 2007 Haarlem 216

een functiebank en een CV-bank ingevoerd. Inmiddels wordt gewerkt aan de optimale vulling van deze
banken waardoor een goed beeld kan worden gekregen van de ambities en mogelijkheden van het
individu en de behoefte van de organisatie.

Doorstroom
Tijdens het plaatsingsproces is duidelijk geworden dat de medewerkers zich rond hun inzetbaarheid
flexibel opstellen. Het plaatsingsproces is ook een startsein voor systematische mobiliteit, die we
fundamenteel verankeren binnen de organisatie. Dit betekent dat het normaal wordt dat medewerkers eens
in de vijf jaar van functie veranderen.
Al eerder is in het kader van het programma ‘De mens centraal’ ervaring opgedaan met organisatiebrede 
ontwikkelingstrajecten voor leidinggevenden en stafadviseurs. Een start is gemaakt met trainingen voor
(vakinhoudelijke) beleidsadviseurs. In het kader van de andere organisatie, is de focus meer naar buiten
gericht. Regievoering en een integrale aanpak van maatschappelijke problemen staan hierbij voorop.
Begonnen is met het proces om beleidsadviseurs te ontwikkelen van adviseur naar regisseur. Gestart is
met de ontwikkeling van leernetwerken waarbij vanzelfsprekende verbindingen en contacten zijn
ontstaan. De beleidsregisseurs zoeken elkaar gemakkelijk op en maken gebruik van elkaars kennis en
deskundigheid.

Integraal personeelsbeleid (IPB)
Vanuit strategisch perspectief moet het personeelsbeleid gericht zijn op de ondersteuning van de
algemene doelstellingen van de organisatie. Het beleid is aan een evaluatie onderworpen en de conclusie
is dat het ontwikkelde instrumentarium de toets die de nieuwe organisatie aan het instrumentarium stelt,
doorstaat. Daarbij kwam tevens naar voren dat er op een aantal zaken verbeteringen nodig zijn. De
instrumenten uit het IPB zijn benut om de medewerkers gedurende de transitieperiode flexibel in te
zetten. De instrumenten uit het IPB blijven optimaal benut worden om er voor te zorgen dat alle
medewerkers goed functioneren en breed ingezet kunnen worden. In 2007 zijn daarom met alle
medewerkers gesprekken gevoerd en heeft iedereen een Individueel jaarplan.

Strategische personeelsplanning
“De andere organisatie” bestaat uit andere en minder functies. Dat betekent dat aan de mensen die deze 
functies gaan bezetten ook andere eisen worden gesteld. Het zorgen voor de juiste mens op de juiste
plaats vergt een strategische benadering. Er zal steeds meer tijd nodig zijn om tot een goede bezetting te
komen. Dit vereist een goede analyse van de zowel de functies als de bezetting daarvan, goed zicht op het
verloop en goed zicht op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Met dit inzicht zijn we instaat voor te
sorteren op een verwacht bezettingsprobleem en doen we er alles aan tijdig de juiste maatregelen nemen.
De basis voor de personeelsplanning is in 2007 gelegd door implementatie van de functie- en de CV-
bank.

Arbeidsmarktbeleid
Naar aanleiding van de verwachte vergrijzing en ontgroening op de arbeidsmarkt is al eerder een plan van
aanpak opgesteld om de binnen de gemeente Haarlem verwachte knelpunten op het gebied van bezetting
de komende jaren te voorkomen. Op basis van dit plan van aanpak zijn acties ondernomen op het terrein
van doorstroombeleid, is centrale werving en selectie ingevoerd en is een concept voor de
arbeidsmarktcommunicatie ontwikkeld. Daarnaast is er diversiteitsbeleid en leeftijdsbewust
personeelsbeleid ontwikkeld. Gedurende het proces van de organisatieverandering zijn deze
werkzaamheden bewust op een laag pitje gezet. Inmiddels wordt de externe en interne werving uitgevoerd
door middel van vernieuwde vacaturepagina’s op Internet en personeelsadvertenties. 

Arbeidsomstandigheden
Via openbare aanbesteding is in 2007 de gunning voor de Arbo-dienstverlening verleend aan de Arbo-
Unie, waarbij de arbo-artsen een sleutelpositie innemen. De Arbo-dienstverlening houdt in:

 verzuimbegeleiding (bedrijfsartsen gecombineerd met inzet van een eigen verzuimadviseur);
 inzet van Arbo-specialisten, zoals bijvoorbeeld arbeidshygiënist, ergonoom, arbeids- en

organisatiedeskundige, afhankelijk van de aard van het probleem en advisering over preventieve
maatregelen, zoals bijvoorbeeld RSI;
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 verrichten van wettelijk verplichte keuringen.

Met een gezamenlijk overeengekomen plan van aanpak en mede door inzet van het
IZA/Bedrijfszorgpakket is het verzuim in 2007 verder gedaald.

Arbeidsverzuim in Haarlem
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Het ziekteverzuim is in 2007 ten opzichte van 2006 met bijna een half procentpunt gedaald van 6,8 naar
6,4%. Daarmee is de dalende tendens van vóór 2006 weer opgepakt. Opvallend daarbij is dat na de
stabilisatie in 2006 er in 2007 weer sprake is van een substantiële daling, en dat in een periode waarin de
reorganisatie en de plaatsingen in volle gang waren.

Arbeidsverzuim vergeleken met 100.000+ gemeenten
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Haarlem 100.000+ gemeenten

De vergelijking van de percentages ziekteverzuim tussen Haarlem en het gemiddelde van de 100.000+
gemeenten wijst uit dat beide reeksen een dalend verloop kennen, maar dat Haarlem over de hele periode
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hoger uitkomt. Omdat het cijfer van de 100.000+ voor 2007 nog niet beschikbaar is, is niet duidelijk in
hoeverre Haarlem er in 2007 in is geslaagd om de achterstand in te lopen. Het streven blijft er op gericht
om uiteindelijk onder het gemiddelde van de 100.000+ uit te komen. Dit betekent dat blijvend gerichte
aandacht voor verzuimreductie noodzakelijk is.

Het werkgerelateerd verzuim zoals bijvoorbeeld RSI, gehoorschade, werkdruk / -stress en giftige stoffen
is in 2007 door middel van preventieve maatregelen verder teruggedrongen. Zo zijn in 2007
beeldschermwerkplekken van een programma voorzien dat dient ter voorkoming van RSI en dat voor een
deel uit het A&O- fonds is betaald.
In 2007 is bekend gemaakt voor welke functies een aanstellingskeuring gewenst is en welke functies een
Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) nodig is. Doel hiervan is om uitval zoveel mogelijk te voorkomen
en om tijdig preventieve maatregelen te kunnen nemen. Verder wordt aan alle medewerkers de
gelegenheid geboden om gebruik te maken van een gemeentelijke regeling voor bedrijfsfitness. Blijvende
aandacht voor de Arbozorg is vereist, zeker wanneer de organisatie permanent in beweging is. Daarbij
kan verzuim als een indicator voor de vitaliteit van de organisatie gezien worden.

Diversiteitbeleid
Het diversiteitsbeleid is één van de speerpunten van het personeelsbeleid. De externe instroomstop en het
terughoudend invullen van vacatures vanwege de organisatievreandering hebben logischerwijs remmend
gewerkt op het halen van de doelstellingen. In 2007 is deze situatie niet veranderd.

Formatiebeheer
Het formatiebeheer heeft betrekking op de toegestane formatie, of wel de voor de uit te voeren taken ter
beschikking staande formatie. Een van de activiteiten ter verbetering van de bedrijfsvoering is een
herstructurering van het formatiebeheer, gericht op inzicht in en beheersing van de actuele formatie en de
formatieontwikkelingen. In 2007 zijn op het gebied van formatiebeheer belangrijke stappen gezet.
Hierdoor is het gelukt de oude organisatiestructuur om te zetten naar de nieuwe organisatiestructuur en
daarbij de financiële consequenties zichtbaar te maken. Tevens is een procedure ontwikkeld om ervoor te
zorgen dat de vastgestelde formatie actueel blijft.

Instroomstop
De instroomstop is gebruikt om vacatures open te houden voor functies in mogelijke bezuinigings-
gebieden. Daarnaast is de instroomstop ingezet als hulpmiddel om de voor het plaatsingsproces
noodzakelijke manoeuvreer ruimte te krijgen. Mede hierdoor is het gelukt vrijwel iedereen op een functie
te plaatsen. De beperkingen ten aanzien van externe werving hebben een extra impuls aan de gewenste
interne doorstroom en mobiliteit gegeven.

3.4.3 Informatievoorziening en Automatisering
Om de doelstellingen van de organisatie te ondersteunen zijn en worden projecten uitgevoerd om
informatiesystemen in te voeren. De prioriteit ligt bij de volgende projecten:
1. Invoeren van gemeentelijke producten via het internet in samenwerking met GovUnited;
2. Verder ontwikkelen van de basisregistraties;
3. Invoeren van systemen voor het Burgerservicenummer (BSN) en de WMO;
4. Invoeren van Workflowmanagement / Documentmanagementsysteem.

Hierbij is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van landelijk ontwikkelde standaarden en aansluiting gezocht
op bestaande samenwerkingsverbanden van gemeenten. Voor de implementatie van het concept van
elektronische dienstverlening nemen we deel in GovUnited. Deze organisatie ontwikkelt en onderhoudt
software van de deelnemende gemeenten.
Voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen is gestart met de voorbereidingsfase. Voor de invoering
van het BSN en de wet WMO per 1 januari 2007 zijn diverse implementatieplannen ontwikkeld om de
informatiesystemen en de daarbij behorende werkprocessen te wijzigen.



____________________________________________________________________________________________

Jaarverslag 2007 Haarlem 219

3.4.4 Kerngegevens personeel

Personele gegevens per sector BRW CS FD PD SO SB MO Totaal
personeel. (vast en tijdelijk) 179 72 173 424 282 341 332 1.803
- waarvan mannen 143 21 100 165 164 255 143 991
- waarvan vrouwen 36 51 73 259 118 86 189 812

Gemiddelde leeftijd in jaren 41,1 46,5 48,8 44,8 47,2 47,2 48,9 46,5

Arbeidsverzuim in procenten 4,1 6,3 4,8 7,7 6,2 7,5 5,8 6,4
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In de formatie 2005 zijn door verzelfstandiging niet meer de medewerkers van de Archiefdienst voor
Kennemerland en van de afdeling Reiniging, Afvalinzameling & Technische Dienst opgenomen. In 2006
geldt hetzelfde, aangevuld met de medewerkers van Belastingen en lopende personele taakstellingen.
Voor 2007 zijn daar nogeens de medewerkers van de Ambulancehulpverlening en van
Sportaccommodaties bijgekomen.
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3.5 Verbonden partijen

Voor het uitvoeren van taken gaat de gemeente soms samenwerkingsverbanden aan in de vorm van
gemeenschappelijke regelingen, vennootschappen (nv’s, bv’s en cv’s), stichtingen en verenigingen. Deze 
vallen slechts onder het begrip Verbonden Partij indien er sprake is van een zelfstandige rechtspersoon
waarbij de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt
verstaan het hebben van invloed op de besluitvorming, bijvoorbeeld door een zetel in het bestuur,
aandeelhouderschap of het recht van goedkeuring van bepaalde besluiten. Een financieel belang betreft
het beschikbaar stellen van middelen die de gemeente kwijt is in het geval van faillissement van de
verbonden partij en/of als de financiële problemen bij de verbonden partij mede verhaald kunnen worden
op de gemeente. In deze paragraaf leggen wij verantwoording af over het in 2007 gevoerde beleid.

3.5.1 Overzicht verbonden partijen
In onderstaand overzicht wordt van de verbonden partijen aangegeven, wie de deelnemers dan wel de
betrokken partijen zijn, wat de doelen zijn, wat het Haarlems belang/risico is en wat de Haarlemse
bijdrage in 2007 is geweest. Bij de verbonden partijen BNG, Nuon en Spaarnelanden wordt aangegeven
wat het dividend is of zal bedragen. Na de tabel worden de ontwikkelingen in 2007 aangegeven.

Verbonden Partij Deelnemers cq partijen Doel Belang/
Risico

Bijdrage in€ 1.000
in 2007

Gemeenschappelijke
regelingen
Hulpverleningsdienst
Kennemerland

Bennebroek, Beverwijk,
Bloemendaal, Haarlem,
Haarlemmerliede en
Spaarnwoude, Heemskerk,
Heemstede, Uitgeest, Velsen en
Zandvoort

Uitvoeren van taken op het
terrein van Brandweer,
Rampenbestrijding,
Meldkamer, GGD en
Geneeskundige
Hulpverlening bij
Ongevallen en Rampen

39,7 % 2.923

Afvalverwerking
Zuid-Kennemerland

Bennebroek, Bloemendaal,
Haarlem, Haarlemmerliede en
Spaarnwoude, Heemstede,
Zandvoort

Uitvoeren van de taken
vuiloverslag /transport en
vuilverwerking

70 % 7.277

Werkvoorzieningschap
Zuid-Kennemerland
(Paswerk)

Bennebroek, Bloemendaal,
Haarlem, Haarlemmerliede en
Spaarnwoude, Heemstede,
Zandvoort

Uitvoering Wet Sociale
Werk-voorziening

85 % 0

Recreatieschap
Spaarnwoude

Amsterdam, Haarlem,
Haarlemmerliede en
Spaarnwoude, Haarlemmermeer,
Velsen, Provincie Noord-
Holland

Bestuur en beheer
recreatiegebied
Spaarnwoude en
Haarlemmermeer
groengebieden12

12,8 %

14,5 %

156
(Recreatiegebied

Spaarnwoude)
23

(Haarlemmermeer
groengebieden)

Muziekcentrum Zuid-
Kennemerland

Bennebroek, Haarlem,
Haarlemmerliede en
Spaarnwoude

Muzikale vorming van de
inwoners

97 % 1.121

Noord-Hollands
Archief

Haarlem, Velsen, het rijk Verzorgen van regionale
archieven

42 % 1.713

Cocensus Haarlem en Haarlemmermeer Uitvoerende
werkzaamheden met
betrekking tot het heffen
en invorderen van
gemeentelijke belastingen.

50 % 2.250

12 In 2005 is de gemeenschappelijke regeling gewijzigd in verband met opname van Haarlemmermeer
groengebieden.
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Stichtingen
Stichting Haarlem
Promotie

Haarlem en sponsors Promoten naams-
bekendheid op gebied van
kunst, cultuur, economie,
sport, toerisme en
recreatie.

50% 42

Vennootschappen
Spaarnelanden NV Gemeente Haarlem verzorgen van de huisvuil

inzameling en
(straat)reiniging

100 % 220
(dividend)

Crematorium Haarlem, Yarden Holding en
uitvaartverzekering–en
verzorging Haarlem e.o.

Verzorgen van
uitvaartdiensten en
crematies

50 % 0

Bank Nederlandse
gemeenten (BNG)

Nederlandse gemeenten,
provincies en het Rijk

Bancaire dienstverlener 0,41 % 410
(dividend)

2.068
(extra dividend)

NUON Nederlandse gemeenten en
provincies

Dienstverlener op
energiegebied

0,1 % 368
(dividend)

3.5.2 Toelichting op ontwikkelingen 2007 per verbonden partij

Hulpverleningsdienst Kennemerland
Het jaar 2007 heeft in het teken gestaan van de regionale congruentie. Hierbij zal de regio uitgebreid
worden met Haarlemmermeer inclusief Schiphol. Dit geldt voor de brandweer, rampenbestrijding en voor
de GGD-taken. Per 01-01-2008 is de nieuwe regio inmiddels onder de naam Veiligheidsregio
Kennemerland (VRK) van start gegaan.

Afvalverwerking Zuid-Kennemerland
De regeling heeft tot doel de overslag en het transport van afval te verzorgen voor de zes deelnemende
gemeenten (Bennebroek, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en
Zandvoort). Voor drie gemeenten (Bennebroek, Heemstede en Haarlemmerliede en Spaarnwoude) is
overslag en transport via het overslagstation niet langer de meest efficiënte wijze van afvoer van hun
afval. Daarop zijn de deelnemers in overleg gegaan over het creëren van een andere situatie, waarbij de
nadelen voor die drie gemeenten vervallen, zonder dat daardoor de voordelen voor de andere gemeenten
ook in het nauw komen. De oplossing is gevonden in het terugnemen van de aan AZK overgedragen
taken door de deelnemende gemeenten en het overdragen van het vuiloverslagstation aan Spaarnelanden
NV per 1 januari 2008.

Om dit mogelijk te maken verwerft Spaarnelanden NV de opstallen en neemt het de medewerkers en de
rechten en verplichtingen van AZK over. Haarlem neemt de grond over van AZK en verhuurt deze daarna
aan Spaarnelanden NV. De deelnemende gemeenten (exclusief Haarlem) krijgen hiervoor gezamenlijk
€1 miljoen uitgekeerd, gebaseerd op de getaxeerde waarde van het overslagstation. Haarlem deelt hier
niet in mee, omdat Haarlem eigenaar is van Spaarnelanden en eigenaar wordt van de grond. De
administratieve afwikkeling gebeurt in 2008 evenals de formele opheffing van de gemeenschappelijke
regeling.

De voorlopige financiële uitkomst van de regeling over 2007 bedraagt€ 0,4 miljoen voordelig voor alle 
deelnemers tezamen; circa 70% hiervan komt in 2008 ten goede aan Haarlem. De definitieve uitkomst
kan hier van afwijken vanwege kosten die gemoeid zijn met de opheffing van de regeling.

Werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)
In tegenstelling tot de begroting 2007 van Paswerk, waarin een tekort werd geraamd van ruim€400.000,
sluit het jaar naar het zich laat aanzien zonder een tekort. Paswerk heeft van de gemeente Haarlem in
2007 conform raadsbesluit een bijdrage van circa€ 450.000 ontvangen ten behoeve van het
exploitatietekort 2007. Deze gemeentelijke bijdrage blijkt achteraf niet nodig.
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Recreatieschap Spaarnwoude
In 2007 heeft de financiële situatie van het recreatieschap Spaarnwoude zich ontwikkeld conform de
richting van het meerjarenbeleid. De vastgestelde Haarlemse bijdrage is gelijk aan de bedragen die
opgenomen waren in de begroting van 2007. De uitbreiding van de Gemeenschappelijke Regeling
Spaarnwoude naar de nieuwe groengebieden in Haarlemmermeer wacht al enige tijd op instemming van
de gemeente Amsterdam. Die wordt nu begin 2008 verwacht. Het reguliere beheer van het
recreatieschapsgebied is in 2007 volgens programma uitgevoerd. De plannen rondom het nationale
evenemententerrein zijn voorlopig in de ijskast gezet.

Muziekcentrum Zuid-Kennemerland (MZK)
Op 30 november 2007 heeft het bestuur van het MZK het ‘Ondernemingsplan Muziekcentrum Zuid-
Kennemerland, op weg naar verzelfstandiging’ vastgesteld. Het plan ligt nu ter advisering bij de 
ondernemingsraad van het MZK. Het bestuur van het MZK hecht sterk aan het oordeel van het personeel,
omdat de verzelfstandiging gepaard gaat met de overgang naar een andere rechtspositie. Feitelijk is
sprake van het opheffen van de gemeenschappelijke regeling onder de gelijktijdige oprichting van een
stichting waarin de activiteiten worden voortgezet.

Noord-Hollands Archief
In 2007 zijn de contacten tussen de gemeente Haarlem en het Noord Hollands Archief flink
geïntensiveerd. Dit had alles te maken met de op handen zijnde digitalisering en alles wat daarmee te
maken heeft. Tevens is er regelmatig overleg met de archiefinspectie over de beoogde archiefruimtes in
de nieuwbouw Raakspoort en Zijlpoort.

Gemeenschappelijke regeling Belastingen Cocensus
Met ingang van 2007 is de afdeling belastingen van de gemeente opgegaan in de gemeenschappelijke
regeling Cocensus, die de uitvoerende belastingtaken voor Haarlem en voor Haarlemmermeer verzorgt.
Dat komt er voor Haarlem op neer dat Cocensus zorg draagt voor het opleggen van de aanslagen en de
invordering van OZB, afvalstoffenheffing, rioolrecht, reinigingsrecht, precariobelasting (deels) en
hondenbelasting. In dat kader vindt ook de afhandeling van de kwijtscheldingen en bezwaarschriften
plaats. Daarnaast neemt Cocencus de jaarlijkse herwaardering van het onroerend goed voor zijn rekening.

Het beleid ten aanzien van de belastingen en heffingen - waaronder ook de tariefstelling–is en blijft een
gemeentelijke verantwoordelijkheid. Dat komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de nota belastingen die
tegen het eind van ieder jaar ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd (zie BIS 2006/245976 en BIS
2007/224553)

Stichting Haarlem Promotie
In 2007 is de fusie verder vormgegeven. In het prestatiecontract van Haarlem Promotie lagen de accenten
op de promotiecampagne voor de binnenstad en de voorbereiding van Haarlem Cultuur 2008.

Spaarnelanden NV
Haarlem heeft eind 2004 de toenmalige afdeling Reiniging verzelfstandigd in de vorm van Spaarnelanden
NV. Spaarnelanden heeft als belangrijkste activiteiten het inzamelen van afval en de reiniging van de
stad. Haarlem is enig aandeelhouder van Spaarnelanden en de belangrijkste opdrachtgever. Spaarnelanden
voert de veranderingen op het gebied van het inzamelen van glas, papier, textiel, GFT en restafval voor
Haarlem uit, deels ondergronds en deels met nieuwe technieken bovengronds. Deze veranderingen leiden
tot een verlaging van de kosten en/of het verhogen van de kwaliteit.
Op grond van de jaarrekening 2006 heeft Spaarnelanden in 2007€220.000 aan dividend uitgekeerd en
dat is in de jaarrekening 2007 van de gemeente verwerkt.

Crematorium Haarlem
Crematorium Haarlem is een commanditaire vennootschap met vier deelnemers. Drie deelnemers
betreffen zogenoemde stille vennoten, te weten Haarlem Commandite BV (een gemeentelijke BV met
50% aandeel in het risicokapitaal) en twee private partijen (Yarden Holding en Uitvaartverzekering en -
verzorging Haarlem e.o.). De beherend vennoot is Crematorium Haarlem BV.
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De uitvaartbranche blijft de laatste jaren in de regio achter op de landelijke ontwikkeling. Een oorzaak is
niet bekend. Hoewel de jaarcijfers over 2007 van het crematorium nog niet voorhanden zijn blijkt uit
tussentijdse rapportages dat de resultaten, net als in voorgaande jaren, rond het break-even point blijven
hangen. Het aantal crematies is afgenomen. Latere winsten dienen eerst om het weerstandsvermogen weer
op te bouwen.

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
In het jaar 2007 is het dividend over het boekjaar 2006 ontvangen. Het reguliere dividend bedraagt
€ 0,4 miljoen. Ook in 2007 heeft de Bank Nederlandse Gemeenten, gezien haar gunstige 
balansverhoudingen, een extra dividend uitgekeerd van€ 500 miljoen ten laste van haar reserves. De 
extra uitkering van€ 8,98 per aandeel komt bij een aandelenbezit van 230.295 aandelen voor de gemeente
Haarlem neer op een extra uitkering van bijna€ 2,1 miljoen. Het reguliere dividend staat onder druk, juist 
mede als gevolg van deze extra uitkering. Daarnaast blijft er druk op het resultaat door de aanhoudend
lage lange rente, de uitloop van kredieten met een relatief hoge marge en de scherpe concurrentie. De
jaarcijfers over 2007 van de BNG verschijnen aan het eind van het eerste kwartaal 2008. Het is daarom op
dit moment niet mogelijk om informatie te verstrekken over het resultaat over 2007.

Nuon
In het jaar 2007 is het dividend over het boekjaar 2006 ontvangen. Het dividend bedraagt bijna
€ 0,4 miljoen, inclusief een een extra ontvangen dividend van € 33.498. Verder heeft er door Nuon een 
fictieve emissie van aandelen plaatsgevonden om verwatering van het belang voor de “oude” 
aandeelhouders tegen te gaan. Haarlem heeft er hierdoor 1.370 aandelen van elk nominaal€ 5 bij 
gekregen. Dit heeft vanwege het geringe aantal aandelen dat Haarlem bezit in Nuon verder geen invloed
op het belang in Nuon.

3.5.3 Verdere ontwikkelingen in 2007

Gemeenschappelijke exploitatie maatschappij (GEM Schalkwijk)
Voor het Stadsdeelhart Schalkijk is een gemeenschappelijke exploitatie maatschappij (GEM) in
oprichting, waarin de gemeente, ING Real Estate en de Vereniging van Eigenaren gaan deelnemen. De
opzet was om de GEM in 2007 formeel op te richten. Door vertraging in de toestemming door de
Provincie en de kredietverstrekker zal de oprichting in 2008 plaatsvinden. De GEM bestaat juridisch uit
de ‘SDH Schalkwijk BV’ en de ‘CV Grondexploitatiemaatschappij Schalkwijk’. Deze GEM is een 
voorbeeld van een publiek private samenwerking (pps). Doel van de GEM is om gezamenlijk het
Stadsdeelhart Schalkwijk (verder) te ontwikkelen, conform het plan Schalkwijk 2000+.
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3.6 Grondbeleid

Grondbeleid is onlosmakelijk verbonden met ruimtelijke ontwikkeling. Belangrijke keuzen buiten het
grondbeleid bepalen de haalbaarheid en resultaten van ontwikkelingen en de inzet van instrumenten.
Ruimtelijke ontwikkelingen worden vooral gestuurd door ambities, financiën, locatie, omstandigheden
(initiatiefrijke partners, conjunctuur), afspraken, beschikbare capaciteit, kennis en kunde van zowel de
gemeente als haar partners. In mei 2006 heeft de raad de Nota Grondbeleid (BIS 2006/244968)
vastgesteld. In deze nota is het grondbeleid bezien tegen de achtergrond van de visie en ambitie van
Haarlem en de wijze waarop de gemeente de regiefunctie in de stedelijke ontwikkeling vormgeeft.
Jaarlijks actualiseert en publiceert de gemeente in de Nota Grondprijzen (BIS 2007/209931) de nadere
invulling hiervan voor het uitgiftebeleid en het grondprijsbeleid. In de Beheerverordening Grond- en
Gebouwenexploitatie vastgesteld (BIS 2006/245744) zijn de algemene spelregels opgenomen uit het
ministerieel Besluit Begroting en Verantwoording verbijzonderd voor Haarlem, waaronder de richtlijnen
voor de waardering en exploitatie van gronden en overig vastgoed, de bevoegdheden van college en raad
en de regels die gelden voor dotaties en onttrekkingen aan de respectievelijke vastgoedreserves
(grondexploitatie, erfpacht en boven boekwaarde).

Bij de vastgoedexploitatie hanteren we vier hoofdstukken waarin verschillende zaken administratief zijn
ondergebracht: Hoofdstuk I: grondexploitaties, Hoofdstuk II: stadsvernieuwingsprojecten, Hoofdstuk III:
verspreid bezit, Hoofdstuk IV: erfpacht. Het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties betreft
verantwoording van de uitgevoerde activiteiten in het kader van Hoofdstuk I, grondexploitaties.

3.6.1 Grondexploitaties
Voor de uitvoering van stedenbouwkundige plannen stelt de gemeente de kaders vast in de vorm van
projectdocumenten, waarin naast het te realiseren programma ook afspraken worden gemaakt over de
planning en de financiële gevolgen van de projectuitvoering.

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) 2007
De jaarlijkse verandering in de boekwaarden en reserve en de herziene resultaatbepaling vindt plaats bij
het MPG, dat de raad jaarlijks samen met de jaarrekening vaststelt. Met de jaarlijkse actualisering van het
MPG legt het college verantwoording af over het gevoerde grondbeleid. Daar waar de jaarrekening
voornamelijk terugkijkt, legt het MPG de nadruk op de gevolgen van de resultaten van de afgelopen jaren
op de toekomstige resultaten van de grondexploitaties. Hiermee wordt per exploitatie een actueel
financieel overzicht gegeven van verleden, heden en toekomst, onder andere vertaald in financiële
gegevens.

Algemene reserve grondexploitaties
De algemene reserve Grondexploitaties is een algemene risicoreserve ter dekking van risico’s met 
betrekking tot grondexploitaties. De resultaten op grondexploitaties worden aan deze reserve toegevoegd
of onttrokken. Een beperkt aantal veranderingen in de reserve is bepalend geweest voor het resultaat; deze
worden hieronder kort toegelicht. Een uitgebreide toelichting staat in het MPG 2007.

Omschrijving (bedragen x€ 1.000) 2004 2005 2006 2007

Stand reserve per begin jaar 3.221 339 1.059 -351
Af: Parkeren Zuiderpolder - 17
Af: Houtmarkt 7 (Fietszn fabriek) - 800
Af: Optimalisatie Spoorzone (conform Coalitieakkoord en begroting 2007) - 500
Af: Liquidatie grondexploitatie Schoterburcht - 6
Af: RB 160/2006 Scheepmakerskwartier - 50
Bij: netto-verkoopopbrengsten erfpachtgronden 438
Bij: Spoorzone Oostpoort West (Amcor) 1.000
Bij: Fuca, bijstelling eindresultaat 1.208
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Omschrijving (bedragen x€ 1.000) 2004 2005 2006 2007
Bij: Raaks, bijstelling eindresultaat 454
Rente over voorziening 395
Stand per einde jaar 339 1.059 -351 1.771

Houtmarkt 7 / Fietsznfabriek
Net als bij de grondexploitaties die reeds in onwikkeling zijn, wordt het voorzichtigheidsprincipe ook
gehanteerd bij exploitaties die dat (nog) niet zijn. Dit leidt ertoe dat voorzichtigheidshalve een reservering
is getroffen voor een mogelijk lagere markt- dan boekwaarde voor Houtmarkt 7. De boekwaarde is sinds
de aankoop opgelopen tot€ 4,2 miljoen per ultimo 2007. De marktwaarde is min-of-meer gelijk gebleven
en wordt bij de huidige markt en het vigerend bestemmingsplan geschat op
€ 3,4 mio. Derhalve wordt een voorziening getroffen van € 0,8 miljoen. Verwachting is dat in september 
2008 de openbare inschrijvingsprocedure kan worden afgerond. Eind 2008 is dus bekend of deze
voorziening moet worden aangesproken of niet.

Verkoop van niet-strategisch erfpachtbezit
Inmiddels is duidelijk geworden dat een groot aantal erfpachters van hun kooprecht gebruik wil en kan
maken. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke toename van erfpachtopbrengsten die in eerste instantie naar
de reserve erfpacht toevloeien. Deze reserve is echter gemaximaliseerd op 10% van de boekwaarde van
de erfpachtgronden. Het surplus van€ 0,44 miljoen komt ten gunste van de reserve grondexploitatie.  

Spoorzone Oostpoort West: AMCOR
Een vergelijkbare situatie als bij Houtmarkt 7 heeft zich voorgedaan bij het Amcor-complex. Dit heeft
ertoe geleid dat voorzichtigheidshalve in 2006 een reservering is getroffen voor een mogelijk lagere
markt- dan boekwaarde voor het Amcor-complex, ter grootte van€ 1 miljoen. Inmiddels zijn de 
onderhandelingen over de verplaatsing van een autodealer van de Raaks naar AMCOR in een dermate ver
gevorderd stadium dat ervan mag worden uitgegaan dat de uiteindelijke verkoopopbrengst hoger zal
uitkomen dan de boekwaarde. Gevolg hiervan is dat de vorig jaar getroffen voorziening kan komen te
vervallen.

Funderings- en cascoherstel (FUCA)
Naar aanleiding van de 2e bestuursrapportage 2007 is door de raad besloten om vrijvallende middelen van
de regeling Besluit Woninggebonden Subsidies van€ 1,2 miljoen toe te voegen aan deze 
grondexploitatie. Gevolg van deze toevoeging is dat het eindresultaat met hetzelfde bedrag is verbeterd,
waarmee de claim op de reserve grondexploitatie met€ 1,2 miljoen kan worden verlaagd. 

Raaks
Het project kent ten opzichte van vorig jaar een verbetering van het resultaat met ca.€ 0,45 miljoen. Het 
(nog) negatieve resultaat bedraagt per heden€ 0,37 miljoen. Deze verbetering is voornamelijk behaald 
door de bijstelling van de parameter opbrengsten naar 2% (was 1% in voorgaande jaren; zie paragraaf 1.4
van het MPG 2007) waardoor ook een gunstiger rente-effect optreedt.

Conclusie
De gewenste minimale omvang van de reserve grondexploitatie van€ 3,0 miljoen is eind 2007 nog niet 
haalbaar gebleken, ondanks een aantal positieve resultaten en meevallers. De gewenste omvang is nog
niet gebaseerd op nieuwe exploitaties (zoals Spoorzone / Zomerzone), omdat de gevolgen hiervan nog in
onderzoek zijn. De feitelijke ontwikkeling van de omvang van deze reserve is van veel en deels
onbeïnvloedbare factoren afhankelijk. Daarom blijft een terughoudende aanwending van deze reserve ook
in 2008 nog noodzakelijk. Momenteel wordt nog gewerkt aan een hernieuwde Nota Optimalisatie en
Kostenreductie, waarin op basis van de huidige inzichten, maatregelen worden voorgesteld ter reductie
van kosten en/of maximalisering van opbrengsten uit hoofde van de lopende grondexploitaties.

Mogelijkheden toevoeging uit de verzamelexploitatie Waarderpolder
Eerder is rekening gehouden met een toevoeging van€ 2,5 miljoen van de verwachte winst uit de 
exploitatie Waarderpolder. De raad heeft hier ook toe besloten. Hoewel inmiddels sprake is van een
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aanzienlijke negatieve (dus gunstige!) boekwaarde op de totale grondexploitatie Waarderpolder, hebben
wij in samenspraak met de accountant in 2006 bepaald dat met het oog op de nog te plegen investeringen
in het gebied, mogelijk een zodanig risico ontstaat dat afgezien moet worden van deze uitname. In 2008
zal onderzocht worden of een vereenvoudiging c.q. herinrichting van de deelexploitaties binnen de
Waarderpolder alsnog tot een verantwoorde uitname kan leiden.

Onttrekkingen
Enige jaren geleden is besloten tot het doen van onttrekkingen aan de reserve grondexploitaties ten gunste
van de algemene reserve van de gemeente. Dit is ook daadwerkelijk gebeurd voor een bedrag van€0,4
miljoen. De begrote onttrekkingen voor 2006 en 2007 van elk€0,7 miljoen zijn conform de bij de
behandeling van de begroting 2006 ingediende motie 46 evenals de begroting 2007 vooralsnog
aangehouden vanwege de te krappe stand van de reserve grondexploitaties.

Reserve Vastgoed
Aan de reserve Vastgoed (opbrengsten boven boekwaarde) worden de gerealiseerde meeropbrengsten
boven de boekwaarde bij het afstoten van verspreid bezit (hoofdstuk III) toegevoegd, na aftrek van de
kosten voor verkoop. Vanuit deze reserve worden onttrekkingen gedaan waarover de raad beslist, zoals
een afdracht van€ 2 miljoen per jaar in de jaren 2005 t/m 2009 en de dekking van aanvangstekorten op 
door de raad aangewezen nieuwe objecten. Hieronder de realisatie ten opzichte van de begroting:

Verkoopopbrengsten en verkoopkosten van panden (bedragen x€ 1.000) Begroting
2007

Rekening
2007

Verkopen in 2007 boven boekwaarde stadsvernieuwing en verspreid bezit 4.000 3.959
Af: naar algemene middelen 2.000 2.000
Af: Extra personeelsinzet op verspreid bezit 350 350
Naar reserve boven boekwaarde 1.650 1.609

Op basis van deze verkopen verandert de reserve boven boekwaarde als volgt:

Verloop reserve boven boekwaarde (bedragen x€1.000) Begroting
2007

Rekening
2007

Stand per 31-12-2006 1.097 1.097
Bij: meer verkoopwinst (zie bovenstaande tabel) 1.650 1.609
Af: onrendabele toppen nieuwe pandenexploitaties 517 883
Af: extra planmatig onderhoud 600 600
Af: herstel bergingen Diakenhuisweg (BIS 2007/123244 ) 91 105
Af: brandveiligheid Slachthuisstraat (BIS 2006/204707 ) 47 44
Af: buitenterrein Dutrystraat (BIS 2006/204957 ) 0 106
Stand reserve boven Boekwaarde 31-12-2007 1.492 968

Conclusie: de stand van deze reserve is zodanig dat, gezien de door de raad vastgestelde verplichtingen in
de komende jaren, voorzichtigheid geboden is ten aanzien van het toevoegen van nieuwe verplichtingen
en/of taakstellingen. (Voldoende) verkoop van verspreid bezit dient ervoor te zorgen dat de reserve zich
in de toekomst positief blijft ontwikkelen.

Bij de behandeling van de kadernota 2007 is motie 81 aangenomen waarin is bepaald dat na afdracht van
de totaal€ 10 miljoen, verspreid over 5 jaar (2005 –2009) uit deze reserve, alternatieve aanwending van
de verkoopopbrengsten boven boekwaarde aan de raad dienen te worden voorgelegd. Tegelijkertijd
zullen, in het kader van de centralisatie van al het gemeentelijk vastgoed, de hoofdstukindeling én de
bijbehorende reserveposities tegen het licht worden gehouden. In het 2e kwartaal van 2008 ontvangt de
raad een voorstel, waarin tevens wordt aangeven welke vastgoedreserves voor welke doelen (achterstallig
en planmatig onderhoud, exploitatierisico’s) worden aangehouden en hoe om te gaan met 
verkoopopbrengsten nadat aan de taakstelling is voldaan.
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Voorziening toekomstige verliezen
De voorziening toekomstige verliezen heeft betrekking op complexen waarvan op basis van de herziene
exploitatieberekeningen een nadelig saldo (verlies) wordt verwacht.

Per 31-12-2007 is voor de volgende complexen een voorziening van in totaal€ 3,25 miljoen getroffen:

Voorzieningen toekomstige verliezen (bedragen x€1.000) Rekening
2007

Grondexploitatie Schoterburcht (geliquideerd per 31-12-07) 0
Grondexploitatie Raaks (€ 800 -/- verbetering van€ 450) 350
Grondexploitatie Funderingsherstel casco stadsdelen (€ 3.300 -/- verbetering van€ 1.200) 2.100
Voorziening Fietsznfabriek (boekwaarde groter dan marktwaarde) 800
Totaal 3.250

De verbeteringen bij Raaks en Funderingsherstel casco zijn hiervoor verklaard bij de toelichting op de
algemene reserve grondexploitaties. In de jaarrekening 2007 is deze voorziening als negatieve post onder
de voorraden opgenomen.

3.6.2 Erfpacht
Op dit moment heeft de gemeente nog ongeveer 400 erfpachtrelaties. Doelen van de uitgifte van gronden
in erfpacht zijn:
- Behoud van toekomstige waardestijging van de grond voor de gemeenschap;
- Behoud van toekomstige beschikking en sturing;
- Behoud van een (door indexering en waardebepaling bij het verstrijken van tijdvakken) relevante
gemeentelijke inkomstenbron.

Eind 2006 is een nota vastgesteld door het college (BIS 2006/204687) waarin de methodiek van de
grondwaardebepaling van erfpachtgronden is vastgesteld. In juli 2007 heeft, na een intensieve discussie
met de erfpachters, de raad ingestemd met dit nieuwe beleid.

Reserve Erfpachtgronden
Deze reserve bedraagt eind 2007€ 304.000.Dat is 10% van de boekwaarde van de in erfpacht uitgegeven
gronden. Meeropbrengsten uit exploitatie of verkoop van deze gronden vloeien ingevolge de
beheerverordening grond- en gebouwenexploitatie over naar de reserve grondexploitatie.

Het effect van de vaststelling van het nieuwe beleid inzake grondwaardebepaling is dat de
erfpachtinkomsten in 2007 e.v. zullen stijgen. Bij de Kadernota 2007 is besloten om een deel van de
(hogere) structurele canoninkomsten naar de algemene middelen te laten stromen.

Inmiddels is duidelijk geworden dat een groot aantal erfpachters van hun kooprecht gebruik wil en kan
maken (incidentele piek in inkomsten). Een ander deel wil de erfpacht continueren (lagere, maar
structurele toename). De opbrengst van de incidentele verkopen erfpachtgronden in 2007 zijn conform de
beheerverordening Grond- en Gebouwenexploitatie ten gunste van de reserve grondexploitatie gebracht.

3.6.3 Weerstandsvermogen vastgoedexploitaties
Het weerstandsvermogen is de confrontatie tussen wat we hebben en wat nodig is om verliezen en risico’s 
uit hoofde van vastgoedexploitaties af te dekken. Het gaat dan niet alleen om de reserves, maar ook om de
getroffen voorzieningen voor (mogelijke) toekomstige verliezen. Binnen de grondexploitaties is
momenteel voor€ 3,25 miljoen aan voorzieningen getroffen. Het verloop van het totaal aan reserves en 
voorzieningen over de afgelopen jaren is als volgt:
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Stand reserves en voorzieningen per einde jaar
Bedragen x€ 1.000

Rekening
2004

Rekening
2005

Rekening
2006

Rekening
2007

Algemene reserve grondexploitaties 339 1.059 -351 1.759
Reserve vastgoed Nvt 269 1.102 968
Reserve erfpachtgronden 308 308 236 304
Subtotaal reserves 647 1.636 987 3.031
Voorziening toekomstige verliezen 7.000 6.140 7.890 3.250
Totaal reserves en voorzieningen 7.647 7.776 8.877 6.281
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Het totaal van de vastgoedreserves neemt toe terwijl de voorzieningen afnemen. Dit betekent echter nog
niet dat de gemeente Haarlem beter in staat is om risico’s af te dekken. Nagegaan wordt nog hoe we een 
jaarlijkse risicoanalyse kunnen (laten) uitvoeren en hoe we de gewenste omvang van het
weerstandsvermogen voor kunnen bepalen. Hierbij betrekken we alle risico’s en reserves van de 
gemeente, dus niet alleen uit hoofde van vastgoedexploitaties. Zie ook de paragraaf Weerstandsvermogen.



____________________________________________________________________________________________

Jaarverslag 2007 Haarlem 229

3.7 Lokale heffingen

De gemeentelijke heffingen zijn na de doeluitkeringen en de algemene uitkering uit het Gemeentefonds,
de belangrijkste bron van inkomsten. Bij gemeentelijke heffingen wordt onderscheid gemaakt tussen
belastingen en rechten. Belastingen hebben een algemeen karakter. Een directe relatie tussen de belasting
en de gemaakte kosten van de gemeente is in het algemeen niet aanwezig. Bij rechten is er wel sprake van
een directe relatie tussen de heffing en de gemeentelijke taak. Bij rechten mogen de geraamde
opbrengsten niet hoger zijn dan de geraamde kosten van de gemeente voor de uitoefening van de taak. Na
afloop van een jaar kunnen en mogen er wel afwijkingen zijn.

Het tarievenbeleid in Haarlem is gebaseerd op twee uitgangspunten: inflatieaanpassing en
kostendekkendheid. Kostendekkendheid houdt in dat de tarieven zo vastgesteld worden dat de geraamde
opbrengsten de geraamde kosten niet overschrijden. De belangrijkste voorbeelden van kostendekkende
tarieven zijn de afvalstoffenheffing en het rioolrecht.

Inflatieaanpassing betekent dat de tarieven die niet kostendekkend hoeven te zijn, worden aangepast met
het verwachte inflatiepercentage voor het komende jaar. Voor 2007 is uitgegaan van 1% inflatie. Dat is in
overeenstemming met het inflatiepercentage dat het Centraal Planbureau voor 2007 heeft becijferd. De
1% stijging geldt in principe ook voor de tarieven van de OZB. Bij het opstellen van het coalitie akkoord
“Sociaal en Solide” is bepaald dat er naast bezuinigingen ook extra opbrengsten dienen te worden 
gegenereerd ter dekking van de uitgaven voor de komende jaren. In dat kader is besloten tot een extra
verhoging van de OZB met 3% voor de jaren 2007 - 2010.

3.7.1 Ontwikkelingen in 2007
Met ingang van 2007 is de afdeling belastingen van de gemeente opgegaan in de gemeenschappelijk
regeling Cocensus, die de uitvoerende belastingtaken voor Haarlem en voor de Haarlemmermeer
verzorgt. Dat komt er voor Haarlem op neer dat Cocensus zorg draagt voor het opleggen van de aanslagen
en de invordering van OZB, afvalstoffenheffing, rioolrecht, reinigingsrecht, precariobelasting (deels) en
hondenbelasting. In dat kader vindt ook de afhandeling van de kwijtscheldingen en bezwaarschriften
plaats. Daarnaast neemt Cocensus de jaarlijkse herwaardering van het onroerend goed voor zijn rekening.

Het beleid ten aanzien van de belastingen en heffingen - waaronder ook de tariefstelling - is en blijft een
gemeentelijke verantwoordelijkheid. Dat komt o.a. tot uitdrukking in de nota belastingen die tegen het
eind van ieder jaar ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd.

3.7.2 Opbrengsten belastingen en heffingen
In de navolgende tabel zijn de opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en heffingen opgenomen.
Daarbij zijn ter vergelijking de cijfers uit de begroting 2007 (incl. suppletoire bijstellingen) en de
rekening 2006 meegenomen. De afwijkingen worden in navolgend toegelicht.
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Opbrengst gemeentelijke belastingen en heffingen

Rekening 2006 Begroting 2007 Rekening 2007
Belastingen
Onroerendzaakbelasting: 22.019 22.335 22.591

Hondenbelasting 409 450 391
Toeristenbelasting 447 430 506
Precario ondergrondse
infrastructuur

5.078 3.500 3.500

Parkeerbelasting 7.827 7.491 7.922
Totaal belastingen 35.880 34.106 34.910

Rechten
Afvalstoffenheffing 15.529 15.477 15.427
Reinigingsrecht 325 378 485
Rioolrecht 7.472 7.582 7.638
Bouwleges 2.820 7.300 7.235
Leges Burgerzaken 2.504 2.444 2.828
Overige leges 44 58 71
Totaal rechten 28.694 33.239 33.684

Kwijtscheldingen - 859 - 936 - 822

Belastingen

Onroerendezaakbelastingen
De opbrengst in 2007 valt 1,6% hoger uit dan de (bijgestelde) raming. Dat heeft vooral te maken met de
hogere opbrengst op de woningen, waar de waarde ontwikkeling iets hoger was dan waar vooraf bij de
berekening van het tarief rekening mee was gehouden.

Hondenbelasting
De opbrengst van de hondenbelasting is 15% lager uitgevallen dan begroot. Dit heeft vooral te maken met
het achterblijven van het aantal geregistreerde honden bij de raming. Het lagere aantal Dat hangt samen
met het niet in voldoende mate kunnen uitoefenen van controles. De gemeente gaat in 2008 de controle
op het hondenbezit intensiveren.

Toeristenbelasting
De hogere opbrengst hangt samen met een uitbreiding van de hotelcapaciteit en met een hogere
bezettingsgraad van de accommodaties.

Precariobelasting op ondergrondse infrastructuur
Structureel is rekening gehouden met een opbrengst van€ 3,7 miljoen. Na aftrek van ca.€ 0,2 mln aan 
perceptiekosten resteert een netto opbrengst van€ 3,5 miljoen.
Deze opbrengst is in 2007 gehaald.

Het is nog onduidelijk in hoeverre de precariobelasting op ondergrondse infrastructuur ook na 2008 zal
blijven voortbestaan.

Parkeerbelasting
De hogere opbrengst is met name terug te vinden bij het onderdeel straatparkeren. Dat hangt grotendeels
samen met de tijdelijk parkeergarage Raaks (P2) die in 2007 onder de regeling straatparkeren viel en
daardoor deel uitmaakt van deze meeropbrengsten.
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Rechten

Afvalstoffenheffing
In 2006 is de afvalstoffenheffing voor het eerst geheven als een tijdstipheffing. Dit betekent dat de
toestand op 1 januari van het belastingjaar bepalend is voor belastingplicht en tarief.
Het verschil tussen begroting en rekening bedraagt 0,2%, hetgeen voornamelijk is toe te rekenen aan een
te hoge inschatting van het aantal belastingplichtigen en een te lage inschatting van de leegstand.

Reinigingsrecht
Eind 2006 is besloten om het bestand voor de reinigingsheffing door te lichten. De directe aanleiding
darvoor was het grote aantal bezwaren dat tegen deze heffing werd ingediend. Bij het opschoningstraject
is het bestand vergeleken met de gegevens van de Kamer van Koophandel. De subjectgegevens zijn
hierop aangepast. Daarnaast zijn er vanuit de gemeentelijke administratie een groot aantaI nieuwe
adressen en subjecten geleverd voor de heffing. Dit heeft geleid tot een per saldo meeropbrengst.

Rioolrecht
Het verschil tussen begroting en rekening bedraagt 0,75%. Dit is voornamelijk toe te rekenen aan een te
lage inschatting van het aantal belastingplichtigen

Bouwleges
De geraamde opbrengst is in 2007 fors bijgesteld. Dat heeft te maken met het kostendekkend maken van
de tarieven en met het feit dat er in 2007 aanmerkelijk meer grote aanvragen werden verwacht dan
normaal het geval is (24 in plaats van 10–12). De gerealiseerde opbrengst is uiteindelijk maar weinig
achtergebleven bij de bijgestelde raming. Dat hangt samen met het iets lagere aantal ingediende kleine
aanvragen.

Leges burgerzaken
De extra opbrengsten zijn in belangrijke mate het gevolg van de invoering van het nieuwe rijbewijs in
2006, dat niet alleen in 2006 maar ook in 2007 heeft geleid tot een extra vervangingsvraag. Daarnaast is
er sprake geweest van een normale piek bij de vervanging van paspoorten.
Tegenover de extra inkomsten staan ook extra uitgaven in de vorm van een hogere afdracht aan het rijk en
in verband met de inhuur van extra personeel.

3.7.4 Lokale lastendruk
Bij de bepaling van de lokale lastendruk wordt gekeken naar zowel de absolute hoogte als de mutatie van
de tarieven van de OZB, de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. In de navolgende tabel wordt een inzicht
gegeven in de opbouw van de lokale lastendruk in Haarlem in 2006 en 2007. Voor huurders is daarbij
alleen de hoogte van de afvalstoffenheffing bepalend, aangezien zij niet worden aangeslagen voor OZB
en voor het rioolrecht.
De eigenaren van woningen worden voor de drie onderscheiden belastingen aangeslagen. Bij de
berekening van de OZB, die is gerelateerd aan de waarde van de woning, is uitgegaan van een
gemiddelde WOZ-waarde van een koopwoning in Haarlem in 2006 van€ 195.000 en in 2007 van 
€ 210.000. Omdat het hier om een gemiddelde gaat, kan de feitelijke lastenontwikkeling voor een
individuele burger hiervan afwijken. Dat wordt o.a. bepaald door de feitelijke waarde - en de
waardeontwikkeling - van de woning.

Lokale lastendruk in 2006 en 2007
Huurder Eigenaar/ bewoner

2006 2007 % 2006 2007 %
OZB eigenarendeel - - - 180,18 187,32 3,6
Afvalstoffenheffing 265,52 272,39 2,6 265,52 272,39 2,6
Rioolrecht - - - 98,00 102,44 4,5
Totaal 265,52 272,36 2,6 543,70 562,11 3,4
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Landelijke vergelijking
Jaarlijks maakt het Coelo (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) een
vergelijking tussen de tarieven en woonlasten van grote gemeenten. Uit de vergelijking blijkt dat Haarlem
in 2007 een 25e plaats inneemt (van de 36 grote gemeenten, waarbij de duurste gemeente op nummer 1
staat, en de goedkoopste gemeente op nummer 35). In 2006 was dat nog een 21e plaats. De bescheiden
plaats die Haarlem op de ranglijst inneemt geeft aan dat de woonlasten in Haarlem in vergelijking met de
andere 100.000+ gemeenten relatief laag zijn.

3.7.5 Kwijtscheldingsbeleid
Sinds het afschaffen van de OZB voor de gebruikers van woningen heeft de kwijtschelding vrijwel
uitsluitend betrekking op de afvalstoffenheffing (en een klein deel op de hondenbelasting). De
kwijtschelding was in 2007 begroot op€ 936.000 en blijkt in werkelijkheid uit te komen op€ 822.000. 
Dit voordeel voor de gemeente is met name het gevolg van het feit dat er minder mensen dan verwacht
een beroep op kwijtschelding hebben gedaan.
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3.8 Verzelfstandigingen

In deze paragraaf gaan we in op de stand van zaken van de verzelfstandigingstrajecten ten tijde van het
samenstellen van het jaarverslag 2007. In tegenstelling tot de andere paragrafen uit dit deel van het
jaarverslag is deze paragraaf niet verplicht op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording en is
voor het eerst opgenomen in de begroting 2008.

In mei 2005 heeft de raad besloten tot het onderzoeken van de mogelijkheid om een aantal gemeentelijke
onderdelen te verzelfstandigen. Het gaat hierbij om de volgende organisatieonderdelen:
Aannemerij, Begraafplaatsen, Belastingen, Frans Halsmuseum, Natuur- en Milieueducatie,
Parkeerbeheer, Service Bedrijf Haarlem, Sportaccommodaties, Stadsbibliotheek en Onderwijs
Servicekantoor Kennemerland. Inmiddels is daar de regionalisering van de Sector Brandweer en
Ambulance bijgekomen in het kader van de ontwikkelingen landelijk en in Kennemerland.

3.8.1 Begraafplaatsen en Natuur en Milieueducatie
Verzelfstandiging van de gemeentelijke begraafplaatsen en van Natuur- en Milieueducatie
(kinderboerderij, schooltuinen, ondersteuning) bleek na onderzoek momenteel geen haalbare kaart. Deze
onderdelen zijn tijdens de organisatieverandering ingebed in de hoofdafdeling Wijkzaken.

3.8.2 Belastingen
Het bureau Belastingen is sinds 1 januari 2007 verzelfstandigd samen met het zelfde onderdeel van de
gemeente Haarlemmermeer in de gemeenschappelijke regeling Cocensus (zie ook paragraaf 3.5
Verbonden partijen).

3.8.3 Sport en Recreatie / Accommodaties
Op 22 november 2007 heeft de raad definitief besloten (BIS 2007 / 191217) tot verzelfstandiging van het
onderdeel Sport en Recreatie / Accommodaties per 1 januari 2008. Hiertoe is SRO Kennemerland BV
opgericht als lokale vestiging van NV SRO uit Amersfoort. Van deze laatste zijn Amersfoort en Haarlem
enig aandeelhouder. SRO staat voor Sport, Recreatie en Onderwijsaccommodaties. SRO Kennemerland
verzorgt de exploitatie, het beheer en het onderhoud van de gemeentelijke binnen- en
buitensportaccommodaties (sporthallen, gymzalen, sportvelden e.d.).

3.8.4 Service Bedrijf Haarlem, Aannemerij en Parkeerbeheer
In 2007 zijn de afdelingen Aannemerij en Parkeerbeheer overgegaan van respectievelijk de sector
Stedelijke Ontwikkeling en de sector Publieksdienst naar de Sector Stadsbeheer, afdeling Service Bedrijf
Haarlem (SBH). Dit is gebeurd in het kader van het bundelen van onderhoudswerkzaamheden. Op 25
oktober 2007 heeft de raad een principebesluit genomen (BIS 2007 / 175415 ) tot het verzelfstandigen
van SBH met onderdelen van Paswerk en Spaarnelanden. De uitwerking hiervan heeft nog niet geleid tot
overeenstemming tussen de verschillende partijen. Inmiddels hebben zich ook andere partijen gemeld die
geïnteresseerd zijn in samenwerking met SBH. Over de diverse mogelijkheden vindt momenteel overleg
plaats. Ondertussen is SBH in het kader van de organisatieverandering binnen de gemeente onderdeel
geworden van de hoofdafdeling Stadsbedrijven.

3.8.5 Stadsbibliotheek
Op 13 december 2007 heeft de raad ingestemd met de definitieve verzelfstandiging van de
Stadsbibliotheek Haarlem (BIS 2007 / 180578) door middel van het oprichten van een stichting en tevens
met de fusie met de bibliotheek van Heemstede. De oprichting van de stichting wordt in de eerste helft
van 2008 voorbereid, zodat de stichting uiterlijk 1 juli 2008 van start kan gaan.

3.8.6 Frans Hals Museum
Op 22 januari 2008 heeft de raad ingestemd met de definitieve verzelfstandiging van het Frans Hals
Museum | De Hallen (BIS 2007 / 223827) door middel van het oprichten van een stichting. De oprichting
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van de stichting wordt in de eerste helft van 2008 voorbereid, zodat de stichting uiterlijk 1 juli 2008 van
start kan gaan.

3.8.7 Onderwijs Servicekantoor Kennemerland
De commissie Bestuur heeft op 12 oktober 2006 ingestemd met de nota “Een nieuwe toekomst voor het 
OSK” (BIS 2006 / 203689) en opdrachtgegeven te onderzoeken of het OSK kan worden verzelfstandigd.
De verzelfstandiging van het OSK wordt momenteel bezien in samenhang met de verzelfstandiging van
de bestuurscommissie voor het primair onderwijs tot een stichting. De besprekingen daarover met de
schoolbesturen zijn momenteel gaande. De verwachte ingangsdatum van de beoogde nieuwe situatie is 1
augustus 2008, gelijk met het nieuwe schooljaar.

3.8.8 Brandweer en Ambulance
Op 13 december 2007 heeft de raad ingestemd met de regionalisering van het ondereel
Ambulancehulpverlening (BIS 2007 / 216013) van de sector Brandweer en Ambulance. Momenteel wordt
de regionalisering van het onderdeel Brandweer voorbereid. De bedoeling is dat alle gemeenten die
deelnemen in de gemeenschappelijke regeling Veligheidsregio Kennemerland (VRK) hun lokale
brandweer daarin onderbrengen. De dienstverlening door de VRK aan de gemeenten voor de lokale
brandweer taken gaat gebeuren op basis van privaatrechtelijke contracten tussen de VRK en elke
gemeente afzonderlijk.

3.8.9 Organisatie en financiën
Oorspronkelijk was sprake van een geschatte formatievermindering met 350 plaatsen. Wegens het niet
verzelfstandigen van de afdelingen Begraafplaatsen en Natuur- en Milieueducatie is dit verminderd met
20 plaatsen. Vervolgens zijn daar Brandweer en Ambulance bijgekomen met 182 plaatsen.
De werkelijke invulling blijkt lager dan de oorspronkelijke inschatting en komt uit op maximaal 482 te
verzelfstandigen plaatsen in 2010. Daarvan zijn er inmiddels op basis van de besluitvorming 213
gerealiseerd.

Formatiereductie verzelfstandigingen Niet te
realiseren

Gerealiseerd Nog te
realiseren

Begraafplaatsen 12
Natuur- en Milieueducatie 8
Belastingen 26
Sport en Recreatie / Accommodaties 41
Stadsbibliotheek *) 65
Frans Hals Museum *) 30
Brandweer en Ambulance **) 51 131
Servicebedrijf Haarlem, Aannemerij en Parkeerbeheer 110
Onderwijs Servicekantoor Kennemerland 28
Totaal 20 213 269

*) formeel gerealiseerd, feitelijke uitvoering in 2008.
**) Ambulance met 51 plaatsen formeel en feitelijk gerealiseerd

In 2007 is voor€0,5 miljoen aan kosten gemaakt voor het voorbereiden van de verzelfstandigingen
(inhuur van projectleiders, kosten van notarissen, juridisch en fiscaal advies), waarmee binnen het budget
is gebleven.

Voor de eenmalige kosten van de verzelfstandigen is een bestemmingsreserve gevormd, die per 31
december 2007 een omvang heeft van€2,7 miljoen. De raad heeft reeds besloten dat ten laste van deze
reserve een eenmalig bedrag van€0,5 miljoen voor de verzelfstandiging Sport & Recreatie /
Accommodaties komt, bedoeld voor de opstartkosten van de vestiging in Haarlem en het vormen van een
onderhoudsvoorziening. Ook heeft de raad besloten dat de eenmalige afboekingen van de aan de Stichting
Stadsbibliotheek Haarlem en Omstreken respectievelijk de Stichting Frans Hals Museum | De Hallen over
te dragen activa ten laste van de reserve komen. Daarmee is een bedrag van circa€1,4 miljoen gemoeid.
Vervolgens komen er nog eenmalige kosten van de nog lopende verzelfstandigingstrajecten ten laste van
de reserve, waarvoor nog een bestedingsruimte van ongeveer€0,8 miljoen resteert.
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DEEL 4

JAARREKENING
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4.1 Programmarekening

bedragen x€ 1.000

Rekening 2006

Lasten (exclusief toevoeging aan reserves)

1. Bestuur en beleid 14.241 12.515 12.658 12.928
2. Veilige samenleving 27.779 13.838 15.115 15.493
3. Zorgzame samenleving 26.486 33.769 42.252 41.748
4. Maatschappelijke ontwikkeling 115.648 86.710 97.433 100.375
5. Wonen 4.825 3.933 7.662 7.467
6. Economie, toerisme en cultuur 27.612 29.967 25.719 28.153
7. Werk en inkomen 82.902 80.924 74.652 79.559
8. Bereikbaarheid en mobiliteit 21.037 14.695 16.453 15.887
9. Ruimte voor stedelijke ontwikkeling 59.189 67.717 77.552 80.393
10. Duurzaam beheer en onderhoud van de stad 58.094 58.744 59.035 60.481
11. Organisatie en financiën 42.162 47.849 38.547 46.056

Totaal lasten 479.975 450.661 467.078 488.540

Baten (exclusief toevoeging aan reserves)

1. Bestuur en beleid 3.646- 2.417- 3.390- 4.008-
2. Veilige samenleving 15.305- 2.688- 2.862- 2.848-
3. Zorgzame samenleving 14.453- 8.848- 12.756- 12.692-
4. Maatschappelijke ontwikkeling 76.369- 51.010- 82.018- 76.497-
5. Wonen 3.949- 2.242- 9.181- 9.302-
6. Economie, toerisme en cultuur 10.154- 8.680- 4.778- 5.914-
7. Werk en inkomen 74.459- 65.301- 64.656- 71.927-
8. Bereikbaarheid en mobiliteit 16.663- 13.360- 19.366- 19.677-
9. Ruimte voor stedelijke ontwikkeling 54.847- 62.275- 74.824- 78.406-
10. Duurzaam beheer en onderhoud van de stad 28.237- 27.140- 26.894- 28.625-
11. Organisatie en financiën 190.798- 205.849- 203.437- 209.708-

Totaal baten 488.880- 449.810- 504.162- 519.604-

Saldo (exclusief toevoeging aan reserves)

1. Bestuur en beleid 10.595 10.098 9.268 8.920
2. Veilige samenleving 12.474 11.150 12.253 12.645
3. Zorgzame samenleving 12.033 24.921 29.496 29.056
4. Maatschappelijke ontwikkeling 39.279 35.700 15.415 23.878
5. Wonen 876 1.691 1.519- 1.835-
6. Economie, toerisme en cultuur 17.458 21.287 20.941 22.239
7. Werk en inkomen 8.443 15.623 9.996 7.632
8. Bereikbaarheid en mobiliteit 4.374 1.335 2.913- 3.790-
9. Ruimte voor stedelijke ontwikkeling 4.342 5.442 2.728 1.987
10. Duurzaam beheer en onderhoud van de stad 29.857 31.604 32.141 31.856
11. Organisatie en financiën 148.636- 158.000- 164.890- 163.652-

Totaal saldo 8.905- 851 37.084- 31.064-

Toevoeging aan reserves 25.649 3.865 59.001 53.664
Onttrekking aan reserves 18.088- 4.716- 21.391- 25.610-

Totaal saldo (inclusief mutaties met reserves) 1.344- - 526 3.010-

Begroting voor
wijziging

Begroting na
wijziging

2007

Rekening
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4.2 Balans

ACTIVA (bedragen x€ 1.000) 31-12-2007 31-12-2006

A. Vaste activa
1. Immateriële activa
1.1 Kosten geldleningen & disagio 0 54
1.2 Kosten onderzoek en ontwikkeling 0 0
2. Materiële activa
2.1 Materiële vaste activa met Economisch nut 341.540 311.879
2.2 Materiële vaste activa met Maatschappelijk Nut 96.491 89.410
3. Financiële activa
3.1.1 Kapitaalverstrekking aan deelnemingen 6.706 6.706
3.2.1 Leningen aan woningcorporaties 22.830 24.036
3.2.2 Leningen aan deelnemingen 3.867 4.036
3.3 Overige langlopende leningen 7.992 9.664
3.4 Ov. uitz met rentetyp. looptijd 1 jaar of langer 2.092 2.405
3.5 Bijdragen in activa in eigendom van derden 909 1.035

Totaal vaste activa 482.425 449.226

B. Vlottende activa
4. Voorraden
4.1.1 Niet in exploitatie genomen bouwgronden 6.185 5.743
4.1.2 Overige grond- en hulpstoffen 176 55
4.2 Onderhanden werken, waaronder bouwgronden in exploitatie 18.158 28.222
4.3 Gereed product en handelsvoorraden 0 99

5. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

5.1 Vorderingen op openbare lichamen 28.373 21.396
5.2 Verstrekte kasgeldleningen 4.600 1.900
5.3 Rekening courant niet financiële instellingen 1.960 1.574
5.4 Overige vorderingen 26.774 18.969
5.5 Overige uitzettingen 916 3.830

6. Liquide middelen
6.1 Kassaldi 239 252
6.2 Banksaldi 11.369 7.244
6.3 Girosaldi 1.024 301

7. Overlopende activa 16.633 25.838

Totaal Vlottende activa 116.406 115.423

Totaal ACTIVA 598.832 564.649
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PASSIVA (bedragen x€ 1.000) 31-12-2007 31-12-2006

C. Vaste passiva

8. Eigen vermogen
8.1. Algemene reserves 23.010 7.856
8.2. Tariefsegalisatiereserves 0 0
8.3. Overige bestemmingsreserves 50.282 35.565
8.4. Resultaat na bestemming 3.009 1.344

9. Voorzieningen
9.1 Voorzieningen voor verplichtingen en verliezen 24.953 20.024
9.2 Kostenegalisatievoorzieningen 4.921 16.596
9.3 Voorzieningen mbt van derden verkregen middelen met bestedingsverplichting 67.452 59.462

10. Vaste schulden
10.1 Obligatieleningen 72 72
10.2.1 Onderhandse leningen pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen 4.247 4.452
10.2.2 Onderhandse leningen binnenlandse banken en financiele instellingen 327.998 335.603
10.3 Door derden belegde gelden 6.880 7.590
10.4 Waarborgsommen 211 262

Totaal vaste passiva 513.034 488.827

D. Vlottende passiva

11. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

11.1 Kasgeldleningen 10.000 21.400
11.2 Bank- en girosaldi 0 0
11.3 Overige schulden 40.167 28.804

12. Overlopende passiva 35.630 25.618

Totaal Vlottende passiva 85.798 75.822

Totaal PASSIVA 598.832 564.649

Voor het totaal van de afgegeven garantstellingen wordt verwezen naar de paragraaf 3.3 van het jaarverslag,
de paragraaf financiering.
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4.3 Toelichting op de programmarekening en de balans
4.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen
Voor zover niet anders vermeld zijn activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Immateriële activa
Kosten van het sluiten van geldleningen en disagio mogen worden afgeschreven over maximaal de looptijd
van de lening. De overige immateriële activa zijn beperkt tot kosten van onderzoek en ontwikkeling tot een
bepaald actief, af te schrijven in ten hoogste vijf jaar, tenzij dit actief wordt gerealiseerd. In dat geval vormt
dit een onderdeel van de te activeren materiele activa en de daarbij behorende termijn van afschrijving.

Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd
met afschrijvingen en ontvangen bijdragen en subsidies.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen materiële vaste activa met een economisch nut en materiële vaste
activa met een maatschappelijk nut.
Materiële vaste activa met een economisch nut (dat zijn alle investeringen die bijdragen aan de
mogelijkheid middelen te verwerven en/of die verhandelbaar zijn) moeten worden geactiveerd.
Materiële vaste activa met een maatschappelijk nut mogen worden geactiveerd.

In de tabel afschrijvingstermijnen behorend bij de Financiële beheersverordening gemeente Haarlem
(2007) is per categorie vaste activa vermeld of het een investering met economisch danwel
maatschappelijk nut betreft, en is de maximale afschrijvingstermijn aangegeven.

De afschrijving vinden plaats volgens het lineaire systeem, derhalve in gelijke jaarlijkse termijnen. Bij wijze
van uitzondering wordt afschrijving volgens het annuitaire systeem toegepast, waarbij de som van rente en
afschrijving gedurende de gehele looptijd gelijk blijft (bij ongewijzigde rentevoet). Hiertoe wordt zonodig
besloten (voorbeeld: parkeergarages).

Financiële vaste activa
De onder financiële vaste activa opgenomen leningen verstrekt aan derden worden gewaardeerd tegen
nominale waarde. Deelnemingen en effecten worden gewaardeerd tegen kostprijs.

Voorraden
De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden, de zogenaamde slapende gronden, worden gewaardeerd
tegen historische kostprijs vermeerderd met bijgeschreven rente.

De in exploitatie genomen bouwgronden worden gewaardeerd tegen de historische kostprijs vermeerderd
met de bijgeschreven exploitatieresultaten en gedane investeringen en verminderd met de opbrengsten uit
verkopen e.d.. Bij de waardering wordt rekening gehouden met de toekomstige uitgaven en resultaten op
deze in exploitatie genomen gronden, zoals vastgelegd in het Meerjarenperspectief Grondexploitaties bij de
rekening. Verwachte verliezen worden direct genomen door het treffen van een voorziening, welke in
mindering wordt gebracht op de balanswaardering. Winsten op grondexploitaties worden genomen bij
afsluiting van de betreffende complexen.

De overige voorraden worden gewaardeerd tegen aanschaffings- en vervaardigingsprijs. Hierbij wordt
rekening gehouden met afwaarderingen voor incourante voorraden.



____________________________________________________________________________________________

Jaarverslag 2007 Haarlem 242

Vorderingen
Vorderingen worden, onder aftrek van eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid, tegen de nominale
waarde gewaardeerd.

Voorzieningen
Onder de voorzieningen zijn opgenomen op het moment van opstellen van de jaarrekening voorzienbare
verplichtingen, verliezen en/of risico's, voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten.

Langlopende schulden
Onder langlopende schulden zijn begrepen schulden met een oorspronkelijke looptijd van een jaar of langer.
Schulden met een looptijd van korter dan een jaar maken deel uit van de vlottende passiva.

Resultaatbepaling
De lasten en de baten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Alle lasten en baten
die betrekking hebben op het boekjaar en ten tijde van het opstellen van de jaarrekening bekend zijn,
worden in het betreffende verslagjaar verwerkt.

Verliezen worden genomen op het moment dat deze bekend zijn. Baten worden genomen als deze als
gerealiseerd kunnen worden beschouwd.
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4.3.2 Toelichting op de programmarekening

Voor een toelichting op de programmarekening en de financiële afwijkingen ten opzichte van de
begroting (na wijzigingen) wordt verwezen naar de toelichtingen bij de domeinen in de
programmaverantwoording, in deel 2 van het jaarverslag.
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4.3.3 Toelichting op de balans

1. Immateriële vaste activa
2007 2006

Kosten geldleningen & disagio 0 54
Kosten onderzoek en ontwikkeling 0 0

0 54

2. Materiële activa

2.1 Materiële vaste activa met economisch nut
Materiële vaste activa met economisch nut betreffen activa die verhandelbaar zijn en/of opbrengsten (kunnen)
genereren. In het onderstaande overzicht is het verloop van de boekwaarde van deze activa weergegeven van 1
januari tot en met 31 december 2007.

Het verloop van de boekwaarden van de materiële vaste activa met economisch nut kan als volgt worden
weergegeven:

gronden en terreinen 13.967 3.137 719 16.385
woonruimten 35.309 827 2.061 34.075
bedrijfsgebouwen 173.514 36.986 7.358 1.814 201.328
grond-, weg- en waterbouwkundige werken 52.903 4.350 2.033 55.220
vervoermiddelen 3.655 763 757 3.661
machines, apparaten en installaties 18.732 2.037 3.486 24 17.259
overige materiële vaste activa 13.799 2.364 2.426 125 13.612
Totaal 311.879 50.464 18.840 1.963 - 341.540

Boekwaarde
31-12-2007

duurzame
waardevermi
ndering

Boekwaarde
1-1-2007

investeringen
en desinves-
teringen afschrijvingen

bijdragen
derden

Gronden en terreinen
De belangrijkste investering betreft de aanleg van kunstgrasvelden op een aantal sportcomplexen (2.668).
Van de gronden en terreinen is 3.041 uitgegeven in erfpacht (2006: 3.059).

Bedrijfsgebouwen
De belangrijkste investeringen in 2007 zijn:

- Raaksgarage 18.938
- Ripperdagarage 2.631
- Stadsschouwburg 9.600
- Herinrichting van de Janskerk 1.336
- Pim Mulier Sportpark 2.600
- Overige posten 1.881

36.986

De bijdragen derden hebben betrekking op de Stadsschouwburg (1.364) en het Pim Mulier Sportpark (450).

Grond- weg- en waterbouwkundige werken (met een economisch nut)
Het betreft hier nagenoeg alleen investeringen in het rioleringsstelsel en daaraan verwante milieumaatregelen.

2.2 Materiële vaste activa met maatschappelijk nut
Materiële vaste activa met maatschappelijk nut betreffen activa die geen directe opbrengsten genereren en niet
verhandelbaar zijn. Dit betreffen met name investeringen in de openbare ruimte.

Het verloop van de boekwaarden van de materiële vaste activa met maatschappelijk nut kan als volgt worden
weergegeven:
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grond-, weg- en waterbouwkundige werken 87.272 12.301 5.245 94.328
overige materiële vaste activa 2.138 278 253 2.163
Totaal 89.410 12.579 5.498 - - 96.491

Boekwaarde
31-12-2007

duurzame
waardevermi
ndering

Boekwaarde
1-1-2007

investeringen
en desinves-
teringen afschrijvingen

bijdragen
derden

Grond- weg- en waterbouwkundige werken (met een maatschappelijk nut)
De belangrijkste projecten qua investeringsvolume betreffen:
- Bouw oeververbinding Vondelweg-Waarderpolder 3.600
- Draagkrachtherstel bruggen 2.000
- Vernieuwen walmuur Leidsevaart 2e fase 800
- Diverse (kleine) projecten in de openbare buitenruimte 5.901

12.301

3. Financiële vaste activa
Het verloop van de boekwaarden van de financiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:

Boekwaarde Boekwaarde
1-1-2007 Verstrekkingen Ontvangen 31-12-2007

3.1.1 Kapitaalverstrekking aan deelnemingen 6.706 6.706
3.1.2 Kapitaalverstrekking aan gem. Regelingen -
3.1.3 Kapitaalverstrekking aan ov. verbonden partijen -
3.2.1 Leningen aan woningcorporaties 24.036 1.206 22.830
3.2.2 Leningen aan deelnemingen 4.036 169 3.867
3.2.3 Leningen aan overige verbonden partijen -
3.3 Overige langlopende leningen 9.664 1.672 7.992
3.4 Overige uitz met rentetyp. looptijd 1 jaar of langer 2.405 7 320 2.092
3.5 Bijdragen in activa in eigendom van derden 1.035 311 437 909

47.882 318 3.804 44.396

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
2007 2006

- N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 29 29
- Certificaten Dataland 8 8
- N.V. Spaarnelanden 6.293 6.293
- Commandite B.V. 330 330
- Crematorium Haarlem B.V. 45 45

6.706 6.706

Leningen aan deelnemingen
2007 2006

- Lening aan het Crematorium 3.867 4.036
3.867 4.036

3.3 Overige langlopende leningen
De overige langlopende leningen zijn als volgt opgebouwd:

2007 2006
- Te vorderen Rijksbudgetten Besluit Woninggebonden Subsidies 6.951 7.942
- Overige verstrekte langlopende leningen 1.041 1.721

7.992 9.664

Tegenover de langlopende vorderingen op het Rijk in het kader van de woninggebonden subsidies (BWS) staan
langlopende verplichtingen aan particulieren en woningcorporaties, zoals opgenomen onder de langlopende
schulden.
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3.4 Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar
De overige uitzettingen met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar zijn als volgt opgebouwd:

2007 2006
- Aandelen N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten 17 17
- Aandelen N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten 576 576
- Aandelen N.V. ENW/NUON 633 627
- Kredietverstrekking Stadsbank 597 917
- Overige effecten 269 269

2.092 2.405

Het aandelenkapitaal in de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten bedraagt 230.925 aandelen met een waarde van
€ 2,50 per aandeel. Het aandelenkapitaal in de N.V. ENW/NUON bedraagt 125.392 aandelen met een waarde van
€ 5,00 per aandeel.

In 2007 is door de Stadsbank 320 afgelost van de kredietverstrekking.

3.5 Bijdragen in activa in eigendom van derden
De bijdragen in activa in eigendom van derden zijn als volgt opgebouwd:

2007 2006
- Kunstijsbaan Zuid-Kennemerland 0 134
- Bijdragen in monumenten 909 901

909 1.035

4. Voorraden

4.1 Voorraad gronden en grond- en hulpstoffen
2007 2006

4.1.1 Niet in exploitatie genomen bouwgronden 6.185 5.743
De niet in exploitatie genomen bouwgronden betreft de volgende complexen, met de volgende boekwaarden per 31
december 2007:

- Recreatiegebied Haarlem Noord 914
- Oorkondelaan/Pladellastraat 538
- Westelijke Randweg (volkstuinen) 153
- Pieter Wantelaan 173
- Houtmarkt 7 Fietsznfabriek 4.226
- Leidsevaart 362 181

6.185

2007 2006
4.1.2 Overige grond- en hulpstoffen 176 55
Dit betreft de magazijnvoorraden van de sector Stadsbeheer, papier en andere hulpmiddelen van Topservice en de
winkelvoorraad van het Frans Halsmuseum.

2007 2006
4.2 Onderhanden werken, waaronder bouwgronden in exploitatie 18.158 28.222

De post onderhanden werken, waaronder bouwgronden in exploitatie is als volgt opgebouwd:

Onderhanden werken 197 1.917
Af: voorziening onderhanden werken -/- 0 -/- 40
Subtotaal onderhanden werken, na aftrek voorziening 197 1.877

Bouwgronden in exploitatie 21.184 34.238
Af: voorziening toekomstige verliezen grondexploitaties -/- 3.223 -/- 7.893
Subtotaal bouwgronden in exploitatie, na aftrek voorziening 17.961 26.346

Totaal onderhanden werken en bouwgronden in exploitatie 18.158 28.222
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Bouwgronden in exploitatie
De bouwgronden in exploitatie betreft de volgende complexen, met de volgende boekwaarden per 31 december
2007:

2007 2006
- Ripperda -/- 749 784
- Raaks 5.023 3.780
- Schoterburcht 0 3.318
- Deli 1.060 718
- DSK 824 301
- Badmintonpad 14 0
- Waarderpolder -/- 10.343 -/- 8.281
- FUCA 2.904 5.123
- Schalkwijk 8.077 14.852
- Spoorzone 15.734 14.285
- Delftwijk -/- 1.360 -/- 642

21.184 34.238

Voorziening toekomstige verliezen grondexploitaties
De voorziening toekomstige verliezen grondexploitaties heeft betrekking op complexen waarvan op basis van de
herziene exploitatieberekeningen een nadelig saldo wordt verwacht. Het betreft de volgende complexen:

2007 2006
- Schoterburcht 0 2.808
- Raaks 372 825
- FUCA stadsdelen 2.051 3.259
- Spoorzone Oost (o.a. Amcor) 0 1.000
- Fietsznfabriek 800 0

3.223 7.893

Op de overige complexen worden op basis van de herziene exploitatieberekeningen positieve eindresultaten
verwacht. Zie ook de Meerjaren Prognose Grondexploitatie 2007 en paragraaf 3.6 Grondbeleid. De gerealiseerde
winsten worden gestort in de (algemene) reserve grondexploitatie. Toekomstige (verwachte) winsten worden pas in
deze reserve gestort na realisatie van deze winsten. Verliezen worden onttrokken aan de (algemene) reserve
grondexploitatie.

2007 2006
4.3 Gereed product en handelsvoorraden 0 99

De voorraad gereed product en handelsvoorraden (winkelvoorraad van het Frans Halsmuseum) is opgenomen bij
balanspost 4.1.2.

5. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar
2007 2006

5.1 Vorderingen op openbare lichamen 28.373 21.396

De belangrijkste vorderingen op openbare lichamen betreffen onder andere de vordering op het BTW-
Compensatiefonds (17.020), BTW-aangifte (1.452), vorderingen op gemeenten inzake win/web-regeling (844),
provinciale bijdragen voor de ijsbaan (127) een vordering op het Ministerie van Financiën (1.414, algemene
uitkering uit gemeentefonds), en een voorschot aan de afvalverwerking Zuid-Kennemerland (606).

2007 2006
5.2 Verstrekte kasgeldleningen 4.600 1.900

Dit betreft een verstrekte lening aan Spaarnelanden.

2007 2006
5.3. Rekening courant niet financiële instellingen 1.960 1.574

Dit betreft de rekening-courant met het Nationaal Restauratie Fonds (NRF).
2007 2006
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5.4 Overige vorderingen 26.774 18.969

Onder de overige vorderingen zijn onder meer de volgende posten opgenomen:
- Debiteuren Sociale Zaken 19.145
- Voorziening oninbare debiteuren Sociale Zaken -/- 17.381
- Belastingdebiteuren 7.277
- Voorziening oninbare belastingdebiteuren -/- 567
- Debiteuren van de Ambulancehulpverlening (AHV) 1.066
- Debiteuren van de Brandweer Haarlem 532
- 1e termijn Stadsdeelhart 5.250
- Stadion Haarlem 916
- Bouwfonds MAB 577
- Regionaal Orgaan Amsterdam 371
- Hoogheemraadschap van Rijnland 289
- Ziektekostenverzekering paramedisch personeel 2005/2006 355
- UPC, bijdrage 2007 383
- Kennemer sporthal, huur 2007 471
- Sponsorbijdrage podia 369
- Overige posten 4.721

26.774

2007 2006
5.5 Overige uitzettingen 916 3.830

Dit betreft voornamelijk een vordering op de Stichting Stadstoezicht Haarlem.

2007 2006
6. Liquide middelen 12.632 7.797

De bankrekeningen (saldi per 31 december) zijn als volgt te specificeren:
- Bank Nederlandse gemeenten 2.268 145
- Bankrekening Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs 8.003 5.602
- ING 724 1.116
- Rabobank 9 8
- ABN-AMRO 29 109
- Kruisposten 336 264

11.369 7.244

2007 2006
7. Overlopende activa 16.633 25.838

Onder de overlopende activa zijn onder meer de volgende posten opgenomen:
- Claim op belastingdienst inzake BTW-28 (GREX) 3.321
- Nog te ontvangen exploitatiebaten AHV 1.108
- Nog te ontvangen exploitatiebaten Brandweer Haarlem 370
- Voorschot WSW januari 2008 1.350
- Nog te ontvangen persoonsgebonden budgetten 262
- Nog te ontvangen bijdrage BBAG 107
- Tariefsreductie afvalverwerking 550
- Reinigingsrecht 2007 539
- Vooruitbetaalde subsidies 2008 1.011
- Nog te ontvangen rente leningen 1.044
- Contributie 2008 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 199
- Vooruitbetaalde huren 507
- Overige posten 6.265

16.633
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2007 2006
8. Eigen vermogen
Totaal eigen vermogen 76.301 44.765

Het totale eigen vermogen is inclusief het per balansdatum bekende resultaat na bestemming (2007: 3.009 en 2006:
1.344). Het totale eigen vermogen is, exclusief het resultaat na bestemming over 2007, toegenomen met 28.527.

In de programmarekening zijn de volgende resultaatbestemmingen opgenomen:
- Toevoegingen aan reserves 53.664
- Onttrekkingen aan reserves -/- 25.610
Saldo 28.054

Het verschil tussen de mutatie in het eigen vermogen en de resultaatbestemmingen in de programmarekening ter
grootte van 473 is voornamelijk veroorzaakt door mutaties van de Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs
(OPO) die niet via de resultaatbestemming zijn verwerkt.

2007 2006
8.1 Algemene reserves 23.010 7.856

Onder de algemene reserves zijn de volgende reserves opgenomen met de volgende saldi:
- Algemene reserve in enge zin 19.744 6.718
- Algemene reserve grondexploitatie 1.771 -/- 351
- Beleggingsreserves 1.495 1.488
Totaal 23.010 7.856

Het verloop van de algemene reserves kan als volgt worden weergegeven:

Saldo 1-1-2007 7.856
Toevoeging resultaat boekjaar 2006 1.344
Resultaatbestemmingen boekjaar 2006 -/- 672
Toevoegingen via resultaatbestemming 18.365
Onttrekkingen via resultaatbestemming -/- 3.883
Saldo 31-12-2007 23.010

Voor het volledige overzicht en de aard en strekking van de algemene reserves wordt verwezen naar bijlage 5.4
reserves en voorzieningen.

2007 2006
8.2 Tariefsegalisatiereserves 0 0

De gemeente Haarlem heeft geen tariefsegalisatiereserves.

2007 2006
8.3 Overige bestemmingsreserves 50.282 35.565

Het verloop van de bestemmingsreserves kan als volgt worden weergegeven:

Saldo 1-1-2007 35.565
Resultaatbestemmingen boekjaar 2006 (zie onder 8.1) 672
Toevoegingen via resultaatbestemming 41.736
Onttrekkingen via resultaatbestemming -/- 27.691
Saldo 31-12-2007 50.282

Voor het volledige overzicht en de aard en strekking van de overige bestemmingsreserves wordt verwezen naar
bijlage 5.4 reserves en voorzieningen.
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9. Voorzieningen

2007 2006
9.1 Voorzieningen voor verplichtingen en risico’s 24.953 20.024

Het verloop van de voorzieningen voor verplichtingen en risico’skan als volgt worden weergegeven:

Saldo 1-1-2007 20.024
Toevoegingen 9.816
Aanwendingen -/- 4.887
Saldo 31-12-2007 24.953

Voor het volledige overzicht en de aard en strekking van de voorzieningen wordt verwezen naar bijlage 5.4 reserves
en voorzieningen.

2007 2006
9.2 Kostenegalisatievoorzieningen 4.921 16.596

Het verloop van de kostenegalisatievoorzieningen kan als volgt worden weergegeven:

Saldo 1-1-2007 16.596
Toevoegingen 3.827
Aanwendingen -/- 15.502
Saldo 31-12-2007 4.921

Voor het volledige overzicht en de aard en strekking van de voorzieningen wordt verwezen naar bijlage 5.4 reserves
en voorzieningen.

2007 2006
9.3 Voorzieningen mbt van derden verkregen middelen met bestedingsverplichting 67.452 59.462

Het verloop van de voorzieningen met betrekking tot van derden verkregen middelen met bestedingsverplichting
kan als volgt worden weergegeven:

Saldo 1-1-2007 59.462
Toevoegingen 35.970
Aanwendingen -/- 27.980
Saldo 31-12-2007 67.452

De voorzieningen opgenomen onder deze post zijn opgenomen in bijlage 5.4 reserves en voorzieningen maar niet
afzonderlijk toegelicht. Deze voorzieningen betreffen allemaal voorzieningen die zijn gevormd uit niet bestede
middelen van derden (meestal Rijk of lokale overheid) en in latere jaren zullen worden besteed aan het doel
waarvoor ze zijn verkregen of zullen worden terugbetaald in geval niet tot besteding wordt gekomen.

Met ingang van 2008 is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) op dit punt overigens aangepast. Alle van
(rijks)overheden verkregen middelen dienen voortaan te worden opgenomen onder de overlopende passiva. De post
voorzieningen van derden verkregen middelen zal dan nagenoeg geheel verdwijnen. Alleen middelen verkregen van
derden met een bestedingsverplichting anders dan (rijks)overheden blijven achter.

2007 2006
10. Vaste schulden

10.1 Obligatieleningen 72 72
10.2.1 Onderh. leningen pens.fondsen en verz.mijen 4.247 4.452
10.2.2 Onderh. leningen binnenl. banken en fin inst 327.998 335.603
10.3 Door derden belegde gelden 6.880 7.590
10.4 Waarborgsommen 211 262

339.408 347.980
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In 2007 is één lening bij de Bank voor Nederlandse Gemeenten opgenomen (15.000 tegen 3,972%). Er is in 2007
één lening vervroegd afgelost.

De door derden belegde gelden betreffen de langlopende verplichtingen aan particulieren en woningcorporaties in
het kader van het Besluit Woninggebonden Subsidies (6.314) en de geldlening Nationaal Restauratie Fonds (566).

11. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar
2007 2006

11.1 Kasgeldleningen 10.000 21.400
11.2 Bank- en girosaldi 0 0
11.3 Overige schulden 40.167 28.804

50.167 50.204

2007 2006
11.1 Kasgeldleningen 10.000 21.400

De kasgeldlening (10.000) is op 31 december 2007 opgenomen.

2007 2006
11.3 Overige schulden 40.167 28.804

Onder de overige schulden zijn de volgende posten opgenomen:
- Crediteuren 34.785
- Schulden aan openbare lichamen 4.745
- Nettolonen, loonheffing en sociale lasten 637

40.167

Onder de schulden aan openbare lichamen is onder andere een terug te betalen bedrag opgenomen met betrekking
tot de algemene uitkering uit het gemeentefonds (2.175).

12. Overlopende passiva
2007 2006

Totaal overlopende passiva: 35.630 25.618

Onder de overlopende passiva zijn de volgende posten opgenomen:
- Vooruitontvangen exploitatiebaten 7.248
- Vooruitontvangen afkoopsommen erfpachten 164
- Nog te betalen exploitatielasten 27.599
- Vooruitgefactureerde huuropbrengsten 563
- Overige posten 56

35.630

De vooruitontvangen exploitatiebaten betreffen onder andere parkeervignetten , baten parkeerbelasting,
tentoonstellingen (Frans Hals Museum), contributies (Stadsbibliotheek), bijdragen derden voor
investeringsprojecten en bouwleges.

De nog te betalen exploitatielasten betreffen onder andere exploitatielasten die op boekjaar 2007 betrekking hebben,
maar waarvoor nog geen facturen zijn ontvangen en de nog te betalen rente over de vaste schulden die in 2008
betaald worden, maar betrekking hebben op boekjaar 2007 en waarvan de vervaltermijnen in 2007 nog niet
verstreken zijn.
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13. Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Jaarlijks
bedrag

Lease
IBM 600 pc’s 120
Dutch Lease Diverse auto’s 71
Lease Visie Personenauto 7
Spaarnelanden Personenauto 4
ING Car Lease Twee auto’s 8

Huurovereenkomsten
Cobraspen Westergracht 72 1.600
VVE Brinkmann Jaarlijkse bijdrage 385
KPN Aansluitingen EVPN 244
KPN Aansluitingen E-pacity 100
OCE Copiers 350
Olland Koffie-automaten 275
SAB Catering 300
Ahrend Kantoorartikelen 250
Aspa Kantoormeubilair 350
Van Berkel Schoonmaak 400
Innaren Huur Gedempte Oude Gracht 125
Cobraspen Huur Richard Hollkade 146
Vodafone Mobiele telefonie 475
Vanilia Barteljorisstraat 39-41 43

Beijneshal 176

Diversen
Leerlingenvervoer 750
Kunstvoorwerpenverzekeringen 55

Totaal 6.234
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Accountantsverklaring

Wordt later toegevoegd
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4.5 Besluit

De raad van de gemeente Haarlem

Gelezen het verslag van de Rekenkamercommissie over de jaarrekening 2007;

Gelezen de reactie hierop van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit:

1. kennis te nemen van het verslag van de Rekenkamercommissie inzake de jaarrekening 2007 en de
conclusies en aanbevelingen over te nemen;

2. kennis te nemen van de reactie van het college van burgemeester en wethouders;

3. in te stemmen met de in 2007 verrichtte toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (voor zover
daartoe nog niet eerder is besloten), en een aantal met name genoemde reserves op te heffen,
overeenkomstig de toelichting op de balans in paragraaf 4.2 en bijlage 5.4 Reserves en
voorzieningen;

4. vast te stellen de jaarrekening 2007 en de lasten en baten te bepalen op:
- de lasten op€ 542.204.000 (exploitatie€ 488.540.000 en reserves € 53.664.000);
- de baten op€ 545.214.000 (exploitatie€ 519.604.000 en reserves € 25.610.000).

Het voordelig saldo over 2007 bedraagt hiermee€ 3.010.000 (inclusief mutaties reserves)

5. In te stemmen met de bestemming van de helft van het voordelig saldo, zijnde een bedrag van
€ 1.505.000, voor het inlopen van achterstallig onderhoud aan gemeentelijke gebouwen, en de 
andere helft, zijnde een bedrag van€ 1.505.000, toe te voegen aan de algemene reserve, dit
indachtig de in het Coalitieakkoord Haarlem 2006–2010 vastgelegde afspraken met betrekking
tot de bestemming van een positief rekeningresultaat.

Gedaan in de vergadering van 5 juni 2008,

De voorzitter, De griffier,
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DEEL 5

BIJLAGEN
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5.1 Rekening naar programma’s, domeinen en producten

Programma Jaarrekening 2006 Begroting 2007 voor wijziging Begroting 2007 na wijziging Rekening 2007
Domein Saldo voor Saldo voor Saldo voor Saldo voor
Produkt Lasten Baten bestemming Lasten Baten bestemming Lasten Baten bestemming Lasten Baten bestemming

1Bestuur en algemeen beleid 14.241 3.646 10.595 12.515 2.417 10.098 12.658 3.390 9.268 12.928 4.008 8.920
1.1Gemeentelijk bestuur 6.227 4 6.223 6.006 31 5.975 6.128 65 6.063 5.874 - 5.874

01.01.01Bestuursorganen 4.557 - 4.557 4.404 31 4.373 4.208 - 4.208 4.070 - 4.070
01.01.02Bestuursondersteuning 1.670 4 1.666 1.602 - 1.602 1.920 65 1.855 1.804 - 1.804

1.2Algemene beleidscoördinatie 1.467 362 1.105 1.341 298 1.043 1.254 298 956 1.323 562 761
01.02.01Strategie en beleidscoordinatie 703 94 609 476 - 476 404 - 404 414 - 414
01.02.02Onderzoeks- en statistische publicaties 764 268 496 865 298 567 850 298 552 909 562 347

1.3Communicatie 944 365 579 970 369 601 813 308 505 775 308 467
01.03.01Communicatie 944 365 579 970 369 601 577 - 577 535 - 535
01.03.02Stadskrant - - - - - - 236 308 72- 240 308 68-

1.4Mondiaal beleid
1.5Publieke dienstverlening 5.603 2.915 2.688 4.198 1.719 2.479 4.463 2.719 1.744 4.956 3.138 1.818

01.05.01Bouwen, wonen, leefomgeving 1.095 327 768 1.106 275 831 1.032 275 757 1.093 282 811
01.05.03Burgeraangelegenheden 4.126 2.565 1.561 2.944 1.444 1.500 3.288 2.444 844 3.706 2.845 861
01.05.04Verkiezingen 382 23 359 148 - 148 143 - 143 157 11 146

2Veilige samenleving 27.779 15.305 12.474 13.838 2.688 11.150 15.115 2.862 12.253 15.493 2.848 12.645
2.1Integraal veiligheidbeleid 27.779 15.305 12.474 13.838 2.688 11.150 15.115 2.862 12.253 15.493 2.848 12.645

02.01.01Veiligheid en Openbare orde 2.958 1.316 1.642 2.361 1.491 870 2.377 1.665 712 2.263 1.608 655
02.02.01Uitvoering drank en horecawet 136 - 136 157 - 157 153 - 153 125 - 125
02.03.01Brandweer en rampenbestrijding 24.685 13.989 10.696 11.320 1.197 10.123 12.585 1.197 11.388 13.105 1.240 11.865

3Zorgzame samenleving 26.486 14.453 12.033 33.769 8.848 24.921 42.252 12.756 29.496 41.748 12.692 29.056
3.1Openbare Gezondheidszorg 13.734 9.912 3.822 12.560 8.748 3.812 15.089 10.386 4.703 15.698 11.013 4.685

03.01.01Volksgezondheid incl. bijdrage aan HDK 8.983 5.161 3.822 8.400 4.588 3.812 10.929 6.226 4.703 11.003 6.318 4.685
03.01.02Ambulancehulpverlening (AHV) 4.751 4.751 - 4.160 4.160 - 4.160 4.160 - 4.695 4.695 -

3.2Zorg en voorzieningen ouderen en gehandicapten 12.752 4.541 8.211 21.209 100 21.109 27.163 2.370 24.793 26.050 1.679 24.371
03.02.01Ouderenbeleid 435 41 394 172 - 172 159 - 159 114 - 114
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03.02.01Ouderenbeleid 744 6 738 807 - 807 778 - 778 717 - 717
03.02.02Wet Voorziening Gehandicapten (WVG) 11.329 4.471 6.858 10.259 82 10.177 - - - - - -
03.02.03Zorgloket Schalkwijk 244 23 221 247 18 229 247 18 229 249 11 238
03.02.05Wet Maatschappelijke ondersteuning - 9.724 - 9.724 25.979 2.352 23.627 24.970 1.668 23.302

4Maatschappelijke ontwikkeling 115.648 76.369 39.279 86.710 51.010 35.700 97.433 82.018 15.415 100.375 76.497 23.878
4.1Onderwijs/Welzijn 0-12 jaar en integraal jeugdbeleid
4.2Jongeren van 12-24 jaar 85.510 64.171 21.339 59.533 40.629 18.904 62.943 71.353 8.410- 66.356 66.248 108

04.02.01Kinderopvangbeleid 89- - 89- 219 - 219 227 156 71 215 156 59
04.02.02Jeugd- en jongerenbeleid 1.195 589 606 878 201 677 1.679 1.026 653 912 265 647
04.02.03Basisonderwijs 3.603 61 3.542 3.691 9 3.682 3.665 9 3.656 4.021 35 3.986
04.02.04Speciaal onderwijs 2.617 88 2.529 2.534 78 2.456 2.575 78 2.497 2.506 76 2.430
04.02.05Voortgezet onderwijs 2.491 192 2.299 2.262 186 2.076 2.514 186 2.328 2.349 186 2.163
04.02.06Huisvesting onderwijsinstell. bijz. onderwijs 4.398 407 3.991 4.615 224 4.391 4.538 26.359 21.821- 4.621 17.771 13.150-
04.02.07Procesondersteunende voorzieningen 11.126 4.599 6.527 6.856 1.765 5.091 9.219 5.348 3.871 8.988 5.279 3.709
04.02.08Beleidsadvisering onderwijs 695 467 228 778 466 312 826 491 335 774 455 319
04.02.09Bestuurscommissies Openbaar Onderwijs 59.474 57.768 1.706 37.700 37.700 - 37.700 37.700 - 41.970 42.025 55-

4.3Onderwijs volwassenen 6.511 5.718 793 4.483 4.078 405 5.702 5.312 390 5.601 5.221 380
04.03.01Educatieve voorzieningen voor volwassenen 6.511 5.718 793 4.483 4.078 405 5.702 5.312 390 5.601 5.221 380

4.4Welzijn algemeen 8.784 1.202 7.582 8.821 1.209 7.612 9.295 1.399 7.896 8.917 1.230 7.687
04.04.01Integraal lokaal welzijnsbeleid 538 34 504 418 35 383 388 35 353 369 - 369
04.04.02Wijkgericht welzijnswerk 5.911 179 5.732 5.895 179 5.716 6.227 179 6.048 6.089 179 5.910
04.04.03Maatschappelijke dienstverlening 2.153 989 1.164 2.317 995 1.322 2.499 1.185 1.314 2.279 1.051 1.228
04.04.04Vrijwilligerswerk 182 - 182 191 - 191 181 - 181 180 - 180

4.5Multiculturele samenleving en diversiteit 2.077 1.299 778 1.666 1.094 572 765 513 252 382 160 222
04.05.01Integratiebeleid 270 20 250 271 - 271 319 67 252 382 160 222
04.05.02Zorg voor asielzoekers 1.807 1.279 528 1.395 1.094 301 446 446 - - - -

4.6Sport 12.334 3.887 8.447 11.753 3.940 7.813 18.222 3.381 14.841 18.641 3.594 15.047
04.06.01Sportstimulering 491 20 471 440 - 440 486 - 486 514 - 514
04.06.02Beheer gemeentelijke buitensportaccommodaties 5.310 931 4.379 5.093 928 4.165 5.092 928 4.164 5.058 849 4.209
04.06.03Beheer gemeentelijke binnensportaccommodaties 3.014 1.570 1.444 3.041 1.565 1.476 8.838 1.082 7.756 9.115 1.452 7.663
04.06.04Zorg voor gemeentelijke zwemaccommodaties 2.960 1.300 1.660 2.566 1.403 1.163 3.168 1.327 1.841 3.347 1.247 2.100
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04.06.05Zorg voor niet-gemeentelijke sportaccommodaties 434 44 390 513 44 469 540 44 496 520 44 476
04.06.06Beleidsadvisering sport en recreatie 125 22 103 100 - 100 98 - 98 87 2 85

4.7Recreatie 432 92 340 454 60 394 506 60 446 478 44 434
04.07.01Zorg voor recreatie 358 71 287 376 36 340 432 36 396 408 23 385
04.07.02Beheer gemeentelijke watersportaccommodaties 74 21 53 78 24 54 74 24 50 70 21 49

5Wonen 4.825 3.949 876 3.933 2.242 1.691 7.662 9.181 1.519- 7.467 9.302 1.835-
5.1Woningmarkt 1.541 1.140 401 864 164 700 1.377 3.233 1.856- 1.285 3.289 2.004-

05.01.02Huisvestingszaken 1.541 1.140 401 864 164 700 1.377 3.233 1.856- 1.285 3.289 2.004-
5.2Woonkwaliteit 3.284 2.809 475 3.069 2.078 991 6.285 5.948 337 6.182 6.013 169

05.02.01Nieuwbouw 673 259 414 1.842 1.362 480 4.396 3.992 404 4.520 4.121 399
05.02.02Info en klachten woningkwaliteit 437 352 85 615 226 389 457 246 211 343 210 133
05.02.03Onderzoek en verbetering bestaande voorraad 2.174 2.198 24- 612 490 122 1.432 1.710 278- 1.319 1.682 363-

6Economie en toerisme 27.612 10.154 17.458 29.967 8.680 21.287 25.719 4.778 20.941 28.153 5.914 22.239
6.1Bedrijfshuisvesting 755 377 378 1.978 1.563 415 1.164 775 389 1.734 1.339 395

06.01.01Bestuurs- en bedrijfslevenondersteuning 755 377 378 1.978 1.563 415 1.164 775 389 1.734 1.339 395
6.2Facilitering bedrijfsleven 690 502 188 832 750 82 832 705 127 760 575 185

06.02.01Bedrijvenloket 104 39 65 295 240 55 295 240 55 170 71 99
06.02.03Markten 490 321 169 412 344 68 412 299 113 475 306 169
06.02.04Kermis, circus en venten 96 142 46- 125 166 41- 125 166 41- 115 198 83-

6.3Toerisme en evenementen 1.012 734 278 1.251 840 411 1.212 410 802 1.178 388 790
06.03.01Haarlem promotie 155 - 155 150 - 150 111 - 111 111 - 111
06.03.02Toerisme 857 734 123 1.101 840 261 1.101 410 691 1.067 388 679

6.4Cultuur 14.327 5.679 8.648 15.116 3.363 11.753 12.400 756 11.644 13.337 1.159 12.178
06.04.01Muziek 5.764 4.661 1.103 6.828 2.014 4.814 3.845 36 3.809 4.136 63 4.073
06.04.02Theater en film 3.434 150 3.284 4.043 818 3.225 3.788 - 3.788 4.288 3 4.285
06.04.03Beeldende kunst 799 359 440 583 106 477 607 136 471 732 332 400
06.04.04Amateurkunstbeoefening 282 34 248 195 195 192 - 192 191 33 158
06.04.05Kunstzinnige vorming 2.105 - 2.105 1.508 1.508 1.998 139 1.859 1.982 189 1.793
06.04.06Evenementen en projecten 591 265 326 556 194 362 601 214 387 627 258 369
06.04.07Egelantier 801 204 597 832 221 611 810 221 589 799 243 556
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06.04.08Overige culturele accommodaties 294 - 294 308 - 308 305 - 305 306 - 306
06.04.09Mediabeleid 138 6 132 146 10 136 143 10 133 142 2 140
06.04.10Beleidsadvisering culturele zaken 119 - 119 117 - 117 111 - 111 134 36 98

6.5Stadsbibliotheek 6.440 1.071 5.369 6.697 1.109 5.588 6.567 1.171 5.396 6.743 1.291 5.452
06.05.01Beschikbaar stellen van de collectie 6.050 865 5.185 6.325 928 5.397 6.208 990 5.218 6.376 1.091 5.285
06.05.02Wetenschappelijke steunfunctie 202 197 5 191 178 13 185 178 7 193 197 4-
06.05.03Beschikbaar stellen collectie Oude Boekerij 188 9 179 181 3 178 174 3 171 174 3 171

6.6Frans Halsmuseum / de Hallen 4.388 1.791 2.597 4.093 1.055 3.038 3.544 961 2.583 4.401 1.162 3.239
06.06.01Bedrijfsvoering F.H.M. 2.140 544 1.596 2.039 490 1.549 1.931 490 1.441 2.638 579 2.059
06.06.02Collectiefunctie 693 545 148 645 26 619 619 332 287 624 327 297
06.06.03Publieksfunctie 1.555 702 853 1.409 539 870 994 139 855 1.139 256 883

7Werk en Inkomen 82.902 74.459 8.443 80.924 65.301 15.623 74.652 64.656 9.996 79.559 71.927 7.632
7.1Arbeidsmarktbeleid 21.184 19.641 1.543 16.997 15.126 1.871 16.615 14.452 2.163 23.464 21.586 1.878

07.01.01Toeleiding reintegratie/sociale participatie 21.184 19.641 1.543 16.997 15.126 1.871 16.615 14.452 2.163 23.464 21.586 1.878
7.2Bijstandsverlening, armoedebeleid, schuldhulpverlening 61.718 54.818 6.900 63.927 50.175 13.752 58.037 50.204 7.833 56.095 50.341 5.754

07.02.01Uitkeringen WWB 48.274 48.509 235- 50.056 45.653 4.403 44.377 45.047 670- 43.427 46.429 3.002-
07.02.02Minimabeleid en kwijtschelding 4.051 333 3.718 4.093 - 4.093 3.978 537 3.441 4.098 643 3.455
07.02.03Uitvoering bijzondere regelingen 3.469 4.093 624- 4.389 3.570 819 4.400 3.845 555 2.875 2.296 579
07.02.04Fraude en gerechtelijke incasso 1.589 426 1.163 1.508 93 1.415 1.376 93 1.283 1.425 93 1.332
07.02.05Verhaal en terugvordering 1.069 62 1.007 1.091 - 1.091 1.157 - 1.157 1.240 88 1.152
07.02.06Budgetbeheer en schuldhulpverlening 3.266 1.395 1.871 2.790 859 1.931 2.749 682 2.067 3.030 792 2.238

8Bereikbaarheid en mobiliteit 21.037 16.663 4.374 14.695 13.360 1.335 16.453 19.366 2.913- 15.887 19.677 3.790-
8.1Bereikbaarheid 33 18 15 - - - - - - - - -

08.01.01Agglomeratie ontwikkeling 33 18 15 - - - - - - - - -
8.2Verkeerscirculatie 3.156 498 2.658 3.103 336 2.767 3.319 73 3.246 3.573 314 3.259

08.02.01Verkeersmaatregelen 3.156 498 2.658 3.103 336 2.767 3.319 73 3.246 3.573 314 3.259
8.3Parkeren 14.895 13.089 1.806 9.933 11.442 1.509- 11.275 17.511 6.236- 10.277 17.416 7.139-

08.03.01Uitvoering parkeerbeleid 14.895 13.089 1.806 9.933 11.442 1.509- 11.275 17.511 6.236- 10.277 17.416 7.139-
08.03.01Uitvoering parkeerbeleid - - - - - - - - - -

8.4Openbaar vervoer 2.953 3.058 105- 1.659 1.582 77 1.859 1.782 77 2.037 1.947 90
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08.04.01Openbaar vervoer 2.953 3.058 105- 1.659 1.582 77 1.859 1.782 77 2.037 1.947 90
8.5Fietsen en voetgangers

9Ruimte voor stedelijke ontwikkeling 59.189 54.847 4.342 67.717 62.275 5.442 77.552 74.824 2.728 80.393 78.406 1.987
9.1Ruimtelijke ontwikkeling 5.599 4.390 1.209 5.700 4.512 1.188 6.168 4.972 1.196 6.022 4.829 1.193

09.01.01Ruimtelijke plannen 1.438 893 545 1.721 1.452 269 1.901 1.412 489 1.435 1.067 368
09.01.02Verordeningen en bestemmingsplannen 1.105 3 1.102 964 - 964 1.171 100 1.071 1.138 109 1.029
09.01.03Projectbegeleiding grote projecten 3.056 3.494 438- 3.015 3.060 45- 3.096 3.460 364- 3.449 3.653 204-

9.2Stedelijke vernieuwing 53.590 50.457 3.133 62.017 57.763 4.254 71.384 69.852 1.532 74.371 73.577 794
09.02.01Bouwvergunningen 5.635 2.892 2.743 4.901 3.264 1.637 5.485 7.348 1.863- 5.215 7.299 2.084-
09.02.02Regio- en stedelijke visies 2.166 955 1.211 1.814 805 1.009 1.747 723 1.024 1.973 828 1.145
09.02.03Monumentenzorg 710 225 485 1.071 252 819 1.061 252 809 1.090 288 802
09.02.04Archeologie 562 46 516 477 24 453 452 24 428 559 59 500
09.02.07Ontwikkeling Vastgoedplannen 870 185 685 318 - 318 398 - 398 396 - 396
09.02.08Vastgoedinformatiesysteem 1.254 1.078 176 1.274 1.148 126 1.212 1.148 64 1.189 1.061 128
09.02.09Gronden 27.199 24.791 2.408 40.487 41.151 664- 44.383 44.151 232 46.143 46.533 390-
09.02.10Stads- en dorpsvernieuwing 396 885 489- 537 787 250- 737 987 250- 1.048 1.790 742-
09.02.11Verspreide woningen en gebouwen 8.145 13.819 5.674- 5.485 5.389 96 9.837 10.276 439- 10.897 10.415 482
09.02.12Erfpachten 381 495 114- 269 419 150- 309 419 110- 378 995 617-
09.02.13Maatwerk en vastgoedinformatie - - - - - - - - - -
09.02.16Onderhoud gebouwen 6.272 5.086 1.186 5.384 4.524 860 5.763 4.524 1.239 5.483 4.309 1.174

10Duurzaam beheer en onderhoud van de stad 58.094 28.237 29.857 58.744 27.140 31.604 59.035 26.894 32.141 60.481 28.625 31.856
10.1Basismilieukwaliteit 2.866 607 2.259 3.094 444 2.650 3.017 444 2.573 3.648 1.095 2.553

10.01.01Regulering 1.066 144 922 1.152 57 1.095 1.109 57 1.052 1.110 221 889
10.01.02Handhaving 797 1 796 876 - 876 856 - 856 755 14 741
10.01.03Bodembeheer 1.003 462 541 1.066 387 679 1.052 387 665 1.783 860 923

10.2Leefomgevingkwaliteit 931 210 721 799 103 696 752 103 649 1.140 556 584
10.02.01Milieuzorg 931 210 721 799 103 696 752 103 649 1.140 556 584

10.3Duurzaamheid
10.4Bovengrondse infrastructuur 16.402 727 15.675 18.015 353 17.662 18.112 430 17.682 18.040 504 17.536

10.04.01Onderhoud wegen, straten en pleinen 13.371 707 12.664 13.987 353 13.634 14.431 430 14.001 14.396 504 13.892
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10.04.02Onderhoud buiten gemeentegrenzen gelegen wegen 98 - 98 - - - - - - - - -
10.04.03Bruggen 2.398 20 2.378 3.502 - 3.502 3.155 - 3.155 3.134 - 3.134
10.04.04Wegbebakening en markeringen 491 - 491 480 - 480 480 - 480 476 - 476
10.04.05Volksfeesten en herdenkingen 14 - 14 13 - 13 13 - 13 9 - 9
10.04.06Beleidsadvisering 30 - 30 33 - 33 33 - 33 25 - 25

10.5Ondergrondse infrastructuur 6.207 7.528 1.321- 6.914 7.817 903- 6.897 7.817 920- 6.930 7.918 988-
10.05.01Riolering en grondwaterstanden 6.207 55 6.152 6.914 44 6.870 6.706 44 6.662 6.739 89 6.650
10.05.01Riolering en grondwaterstanden - 7.473 7.473- - 7.773 7.773- 191 7.773 7.582- 191 7.829 7.638-

10.6Natte infrastructuur 3.132 535 2.597 1.342 422 920 1.338 472 866 1.499 463 1.036
10.06.01Baggeren van openbare wateren 1.703 1.703 192 - 192 191 - 191 191 - 191
10.06.02Binnenscheepvaart, onderhoud waterwegen en woonschepen 1.429 535 894 1.150 422 728 1.147 472 675 1.308 463 845

10.7Openbaar groen 9.754 1.430 8.324 9.591 794 8.797 9.624 794 8.830 9.616 896 8.720
10.07.01Beheer en onderhoud openbaar groen 7.245 12 7.233 7.765 32 7.733 7.698 32 7.666 7.667 15 7.652
10.07.02Groenwerk voor derden 578 578 - - - - - - - - - -
10.07.03Natuur en milieu-educatie 149 7 142 169 3 166 169 3 166 170 7 163
10.07.04Beheer van educatieve inrichtingen 494 12 482 431 12 419 542 12 530 536 8 528
10.07.05Lijkbezorging 1.169 821 348 1.107 747 360 1.096 747 349 1.126 866 260
10.07.07Dierenbescherming 119 - 119 119 - 119 119 - 119 117 - 117

10.8Openbare speelgelegenheden 800 26 774 820 - 820 850 - 850 843 17 826
10.08.01Onderhoud vrije speelgelegenheden ca. 800 26 774 820 - 820 850 - 850 843 17 826

10.9Afvalinzameling 13.988 17.170 3.182- 14.166 17.207 3.041- 14.164 16.634 2.470- 14.491 16.964 2.473-
10.09.01Inzamelen en afvoeren huishoudelijke afvalstoffen 13.988 1.332 12.656 14.166 1.085 13.081 14.092 1.085 13.007 14.419 1.465 12.954
10.09.01Inzamelen en afvoeren huishoudelijke afvalstoffen - 15.529 15.529- 15.949 15.949- 72 15.549 15.477- 72 15.499 15.427-
10.09.02Inzamelen en afvoeren bedrijfsafval - 309 309- - 173 173- - - - - - -

10.10Schoonhouden van de stad 4.014 4 4.010 4.003 - 4.003 4.281 200 4.081 4.274 212 4.062
10.10.02Verzorgen openbare hygiëne 206 - 206 261 - 261 261 - 261 197 - 197
10.10.03Verwijderen wegafval en ledigen bakken 3.416 4 3.412 3.332 - 3.332 3.610 200 3.410 3.662 204 3.458
10.10.04Gladheidsbestijding 191 - 191 203 - 203 203 - 203 206 8 198
10.10.05Verwijderen drijvend vuil openbare wateren 201 - 201 207 - 207 207 - 207 209 - 209
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11Organisatie en Financiën 42.162 190.798 148.636- 47.849 205.849 158.000- 38.547 203.437 164.890- 46.056 209.708 163.652-
11.1Personeel, organisatie en informatie
11.3Archiefdienst voor Kennemerland 1.693 - 1.693 1.713 - 1.713 1.733 - 1.733 1.732 - 1.732

11.03.01Archief (historisch) 1.693 - 1.693 1.713 - 1.713 1.733 - 1.733 1.732 - 1.732
11.4Gemeentelijke huisvesting en facilitaire zaken
11.5Financiën 34.423 162.776 128.353- 41.587 177.127 135.540- 31.897 174.778 142.881- 39.575 181.363 141.788-

11.05.01Stelposten en taakstellingen - 6.702 6.612 90 1.744 6 1.738 1.074 - 1.074
11.05.01Stelposten en taakstellingen 20- 20- 878- - 878- 372- - 372- 282- - 282-
11.05.01Stelposten en taakstellingen 439 23 416 498- 33 531- 34 33 1 151 9 142
11.05.01Stelposten en taakstellingen - 9.635 9.961 326- - - - - - -
11.05.01Stelposten en taakstellingen 620 620 32 - 32 139- - 139- 139- - 139-
11.05.01Stelposten en taakstellingen - - - - 942- 6- 936- - 1.074 1.074-
11.05.01Stelposten en taakstellingen - - - - - - - -
11.05.02Algemene uitkering 132.353 132.353- 143.761 143.761- - 144.294 144.294- - 145.985 145.985-
11.05.03Financiering 7.541 7.541- - 429 8.844 8.415- 431 8.421 7.990-
11.05.04Dividenden, deelnemingen, schenkingen etc.(ov.financ.midd.) 335 337 2- - 316 3.365 3.049- 326 3.354 3.028-
11.05.04Dividenden, deelnemingen, schenkingen etc.(ov.financ.midd.) - 10 10 - - - - - -
11.05.05Saldo kostenplaatsen 25.721 16.793 8.928 22.214 16.741 5.473 23.192 16.929 6.263 26.889 19.577 7.312
11.05.05Saldo kostenplaatsen - 409 19 390 - - - - - -
11.05.05Saldo kostenplaatsen 7.235 5.729 1.506 3.961 3.961 7.483 1.313 6.170 10.938 2.943 7.995
11.05.05Saldo kostenplaatsen - - 152 - 152 187 - 187
11.05.05Saldo kostenplaatsen - - - - - - - -
11.05.05Saldo kostenplaatsen 93 93 - - - - - - -
11.05.05Saldo kostenplaatsen - - - - - -

11.6Tarieven en lokale belastingen 6.046 28.022 21.976- 4.549 28.722 24.173- 4.917 28.659 23.742- 4.749 28.345 23.596-
11.06.01Belastingheffing 3.893 26.436 22.543- 2.747 26.822 24.075- 4.173 26.642 22.469- 3.906 26.432 22.526-
11.06.01Belastingheffing 488 928 440- 409 1.216 807- 349 1.333 984- 353 1.241 888-
11.06.02Uitvoering wet WOZ 1.665 658 1.007 1.393 684 709 395 684 289- 490 672 182-

Saldo begroting/rekening voor bestemming 479.975 488.880 8.905- 450.661 449.810 851 467.078 504.162 37.084- 488.540 519.604 31.064-
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Programma Jaarrekening 2006 Begroting 2007 voor wijziging Begroting 2007 na wijziging Rekening 2007
Domein Saldo voor Saldo voor Saldo voor Saldo voor
Produkt Lasten Baten bestemming Lasten Baten bestemming Lasten Baten bestemming Lasten Baten bestemming

9980Onttrekkingen/toevoegingen aan reserves

1Bestuur en algemeen beleid 48 331 283- - - - 20 - 20 20 - 20
1.1Gemeentelijk bestuur - - - - - - 20 - 20 20 - 20

01.01.01Reserve rekenkamercommissie - - 20 20 20 20
1.2Algemene beleidscoördinatie - 164 164- - - - - - - - - -

01.02.01Onttrekking Vitaliteitsfonds ivm orientatie MO 164 164- - - -
1.5Publieke dienstverlening 48 167 119- - - - - - - - - -

01.05.04Dotatie best.res. Verkiezingen 48 48 - - -
01.05.04Onttrekking best.res. Verkiezingen 167 167- - - -

-
3Zorgzame samenleving 1.000 100 900 - - - - 950 950- - 950 950-

3.1Openbare Gezondheidszorg - 100 100- - - - - - - - - -
03.01.01Onttrekking best.res. Gebruikersruimte 100 100- - - -

3.2Zorg en voorzieningen ouderen en gehandicapten 1.000 - 1.000 - - - - 950 950- - 950 950-
03.02.02Dotatie reserve WVG 1.000 1.000 - - -
03.02.05Bijdrage uit reserve WMO voor WVG - - 950 950- 950 950-

-
4Maatschappelijke ontwikkeling 401 2.383 1.982- - - - 28.289 121 28.168 19.944 377 19.567

4.2Jongeren van 12-24 jaar 401 2.146 1.745- - - - 28.289 121 28.168 19.944 377 19.567
04.04.02Vrijval res. Digitaal trapveld 39 39- - - -
04.02.06Bestemmingsreserve VMBO-nieuwbouw - - 26.135 - 26.135 17.468 17.468
04.02.07Egalisatiereserve SHO - - 2.154 - 2.154 2.154 2.154
04.02.08Reserve invoeringskosten WMO - - - 121 121- 121 121-
04.02.08Reserve U.P.C. - - - 11 11
04.02.09Onttrekking reserve bestuurscomm.Openbaar Primar Onderwijs 401 2.107 1.706- - - 311 256 55

4.6Sport - 237 237- - - - - - - - - -
04.06.01Onttr. Reserve UPC 10 10- - - -
04.06.02Onttr. Reserve bedrijfsverzamelgebouw 227 227- - - -
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Programma Jaarrekening 2006 Begroting 2007 voor wijziging Begroting 2007 na wijziging Rekening 2007
Domein Saldo voor Saldo voor Saldo voor Saldo voor
Produkt Lasten Baten bestemming Lasten Baten bestemming Lasten Baten bestemming Lasten Baten bestemming

5Wonen - - - - - - 3.039 - 3.039 3.039 - 3.039
5.1Woningmarkt - - - - - - 3.039 - 3.039 3.039 - 3.039

05.01.02Reserve Volkshuisvesting - - 3.039 3.039 3.039 3.039

6Economie en toerisme 6.192 604 5.588 11 25 14- 326 25 301 329 25 304
6.1Bedrijfshuisvesting - - - - - - 2 - 2 3 - 3

06.01.01Promotiefonds Waarderpolder (rente) - - 2 2 3 3
6.4Cultuur 5.693 604 5.089 - 25 25- 7 25 18- 8 25 17-

06.04.01Dotatie best.res. Kapitaallasten Cultuurgebouw (RB 82/2006) 5.693 5.693 - - -
06.04.01Onttrekking best.res. Kapitaallasten Cultuurgebouw (RB 82/2006) 459 459- - - -
06.04.03Onttrekking reserve TMK tbv Patronaat 25 25- - - -
06.04.03Onttrekking best.res. TMK 75 75- - - -
06.04.03Fonds toegepaste monumentale kunst 25 25- 7 25 18- 8 25 17-
06.04.04Vrijval initiatieffonds 45 45- - - -

6.6Frans Halsmuseum / de Hallen 499 - 499 11 - 11 317 - 317 318 - 318
06.06.02Dotatie aan fonds TMK tlv 04.09.03 11 11 - - -
06.06.02Dotatie fonds kunstwerken 13 13 11 11 317 317 11 11
06.06.02Dotatie best.res. Aankoopfonds FHM 475 475 - - 307 307

7Werk en inkomen 1.461 591 870 - 227 227- - 949 949- - 949 949-
7.2Bijstandsverlening, armoedebeleid, schuldhulpverlening 1.461 591 870 - 227 227- - 949 949- - 949 949-

07.02.01Dotatie best.res. WWB 961 961 - - -
07.02.01Onttrekking best.res WWB 500 500- 227 227- 739 739- 739 739-
07.02.01Onttrekking best.res.WWB i.v.m. subsidie SVH - - 210 210- 210 210-
07.02.02Dotatie reserve WWB 500 500 - - -
07.07.02Bijzondere bijstand UPC-geleden 91 91- - - -

8Bereikbaarheid en mobiliteit - 2.659 2.659- 422 - 422 - 9.737 9.737- - 9.737 9.737-
8.3Parkeren - 2.645 2.645- 422 - 422 - 9.737 9.737- - 9.737 9.737-

08.03.01Fonds parkeervoorzieningen 2.645 2.645- 422 422 9.737 9.737- 9.737 9.737-
8.4Openbaar vervoer - 14 14- - - - - - - - - -

08.04.01Onttrekking projectenfonds 14 14- - - -
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Programma Jaarrekening 2006 Begroting 2007 voor wijziging Begroting 2007 na wijziging Rekening 2007
Domein Saldo voor Saldo voor Saldo voor Saldo voor
Produkt Lasten Baten bestemming Lasten Baten bestemming Lasten Baten bestemming Lasten Baten bestemming

9Ruimte voor stedelijke ontwikkeling 6.291 6.187 104 664 1.644 980- 2.958 3.186 228- 6.199 5.373 826
9.2Stedelijke vernieuwing 6.291 6.187 104 664 1.644 980- 2.958 3.186 228- 6.199 5.373 826

09.02.01Egalisatiereserve Bouwleges - - - -
09.02.04Fonds archeologisch onderzoek 44 14 30 21 21- 21 21- 44 10 34
09.02.04Museumfonds archeologie - 6 6- 6 6- 10 10-
09.02.07Onttrekking reserve boven boekwaarde 250 250- - - -
09.02.09Onttr. Omslagfonds waarderpolder 998 998- - - -
09.02.09Dotatie omslagfonds Waarderpolder/bovenboekw - 664 664 664 664 210 839 629-
09.02.09Dotatie omslagfonds Waarderpolder (rente) - - 294 294 423 423
09.02.09Reserve Grondexploitatie 1.790 3.199 1.409- 500 500- 500 500- 3.056 1.373 1.683
09.02.11verspreid woningbezit 2.633 658 1.975 - - -
09.02.11Mutatie res. Boven boekwaarde 1.824 1.824 - - 1.959 605 1.354
09.02.11Onrendabele top vastgoedexploitatie - 517 517- 517 517- 883 883-
09.02.11Onr. top vastgoedexploitatie (extra planmatig onderhoud) - 600 600- 600 600- 600 600-
09.02.11Reserve boven boekwaarde 996 996- - 2.000 488 1.512 -
09.02.11Reserve kapitaallasten culturele gebouwen - - 1.054 1.054- 1.053 1.053-
09.02.12Onttrekking res. Erfpachtgronden 72 72- - - 507 507

10Duurzaam beheer en onderhoud van de stad - 1.858 1.858- - - - 3.521 40 3.481 3.521 40 3.481
10.4Bovengrondse infrastructuur - 46 46- - - - 3.521 40 3.481 3.521 40 3.481

10.04.01Bestemmingsreserve Raaksbruggen - - 3.000 30 2.970 3.000 30 2.970
10.04.01Reserve Openbare Ruimte Raaks - - 521 10 511 521 10 511
10.04.02Onttrekking reserve buiten gem wegen 46 46- - - -

10.6Natte infrastructuur - 1.510 1.510- - - - - - - - - -
10.06.01Onttrekking projectenfonds 1.510 1.510- - - -

10.7Openbaar groen - 302 302- - - - - - - - - -
10.07.01Vrijval bestmmingsreserve omslagfonds / openbaar groen 302 302- - - -

11Organisatie en financiën 10.256 3.375 6.881 2.768 2.820 52- 20.848 6.383 14.465 20.612 8.159 12.453
11.5Financiën 10.256 3.275 6.981 2.768 2.820 52- 20.848 6.383 14.465 20.612 8.159 12.453

11.05.05Dotatie BTW compensatiefonds 80 80 - - -
11.05.05Dotatie Algemene Reserve 317 317 - - -
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Programma Jaarrekening 2006 Begroting 2007 voor wijziging Begroting 2007 na wijziging Rekening 2007
Domein Saldo voor Saldo voor Saldo voor Saldo voor
Produkt Lasten Baten bestemming Lasten Baten bestemming Lasten Baten bestemming Lasten Baten bestemming

11.05.05Projectenfonds 909 909 909 909 978 780 198 984 226 758
11.05.05Dotatie Algemene Reserve i.v.m. BNG 2.100 2.100 - - 2.100 2.100

11.05.05Dotatie Algemene Reserve i.v.m. AU 1.255 1.255 1.859 1.859 1.859 1.859 1.250 1.250
11.05.05Algemene reserve - - 12.080 2.510 9.570 11.514 2.510 9.004
11.05.05Dotatie bestemmingsreserve verzelfstandigingen 500 500 500 500- 2.500 500 2.000 2.500 454 2.046
11.05.05Dotatie bestemmingsreserve reorganisatie 1.000 1.000 1.000 1.000- 544 1.000 456- 1.000 1.000-
11.05.05Dotatie res. BTW 2.350 2.350 - - -
11.05.05BTW compensatiefonds - 1.320 1.320- 1.353 1.320 33 1.694 1.320 374
11.05.05Dotatie projectenfonds 374 374 - - -
11.05.05Onttrekking projectenfonds 851 851- - - -
11.05.05Onttrekking projectenfonds 894 894- - - -
11.05.05Dotatie res. BTW 908 908 - - 570 570
11.05.05Dotatie res. BTW 268 268 - - -
11.05.05Dotatie res. BTW 195 195 - - -
11.05.05Onttrekking BTW 859 859- - - 2.411 2.411-
11.05.05Onttrekking BTW 671 671- - - -
11.05.05Dotatie algemene reserve - - 1.534 1.534 -
11.05.05Bijdrage uit reserve UPC kabelgelden - - 35 35- -
11.05.05Onttrekking reserve centralisatie middelenfuncties - - 165 165- 165 165-
11.05.05Onttrekking reserve centr.personeelsadministratie - - 73 73- 73 73-

11.6Tarieven en lokale belastingen - 100 100- - - - - - - - - -
11.06.02Onttrekking reserve WOZ 100 100- - - -

Totaal onttrekkingen/toevoegingen aan reserves 25.649 18.088 7.561 3.865 4.716 851- 59.001 21.391 37.610 53.664 25.610 28.054

Saldo begroting/rekening na bestemming 505.624 506.968 1.344- 454.526 454.526 - 526.079 525.553 526 542.204 545.214 3.010-
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5.2 Personeelsformatie

Sector Totaal
werkelijke
personeels

lasten

Totaal
begrote

personeels
lasten

Bezetting
in fte

Toegestane
formatie in fte

Bezetting
in fte

2007 2007 2007 2007 2006

Concernstaf 3.921 4.053 57,72 62,26 57,85
Facilitaire dienst 7.987 7.368 149,43 151,90 148,21
Maatschappelijke Ontwikkeling 12.628 12.810 242,88 249,12 249,55
Publieksdienst 18.704 22.313 369,46 447,30 426,31
Stadsbeheer 15.981 16.468 309,19 340,99 294,39
Brandweer en Ambulance 9.756 9.516 156,51 161,73 159,63
Stedelijke Ontwikkeling 14.730 17.582 246,93 315,70 262,49
Burgemeester en wethouders 562 558 5,00 5,00 5,00
Raadsleden 893 869 39,00 39,00 39,00

Totaal gemeente Haarlem 85.163 91.536 1.576,12 1.773,00 1.642,43
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5.3 Investeringskredieten

Bedragen x€ 1.000,-

Diverse kredieten 4.973 4.973 3.306 1.667 2.154

Diverse kredieten 41 41 41 93
Bos en Vaart 2.123 99 2.024 96 1.928 1.928
Ter Cleeff / Santpoorterplein 28 811 461 350 -101 451
Molenwiek 145 145 139 6 6
Peppelaer 6 6 6 6
Beatrix 1.351 1.351 67 1.284 1.284
Minister v.d. Leeuwschool 2.985 2.919 67 32 35 35
Prof. van Gilseschool 104 78 27 27
Coornhert Lyceum 1.519 81 1.438 16 1.422 1.422
Stedelijk Gymnasium 1.146 1.146 1.146
Johan de Meesterstraat 20 72 72 72 0
Veronicaschool 173 173 173 173
Kon. Emmaschool 218 218 218 218
De Wadden 257 257 257
Montessori 230 230 230 230
Rudolf Steiner 723 723 723 723
Vrije School 6 6 6 6
Trapeze 555 555 145 410 410
Eerste Christelijke Lyceum 2.199 2.199 2.199 2.199
De Schakel 3.641 3.641 3.641 3.641
Mendelcollege 1.222 1.222 13 1.209 1.209
Rudolf Steiner 3.881 3.881 211 3.670 3.670
Linnaeus, Damiate, Noordzeecollege 61.160 1.109 60.051 1.780 58.271 58.271
Gemeenschappelijke voorzieningen 10.276 5.623 4.653 17 4.636 4.584
Stelpost bouw en voorzieningen Jeugdhuizen 136 136 81 55 55
Pim Mulier 4.843 1.156 5.167 1.700 1.987 1.987
Van der Aart Sportpark 1.143 35 1.108 600 508 508
Buitensportaccommodaties overig 4.530 405 4.136 2.657 1.478 1.218
Beheer gemeentelijke binnensportacc. 52 46 6 1 6
Gymnastieklokalen niet bij scholen 61 9 52 55 -3
Gemeentelijke zwemaccommodaties 15 -15
IJsbaan 3.677 3.537 140 -30 171
Duurzame sportvoorzieningen 77 77 51 26 30
De zorg voor recreatie 250 250 -56 56 0
Frans Halsmuseum 393 28 266 83 182 172
Stadsbibliotheek 1.112 263 849 127 722 668
Patronaat 8.799 8.562 237 237
Philharmonie 19.861 19.705 156 156
Muziek overig 1.010 928 82 48 34
Stadsschouwburg 16.927 9.121 7.806 6.859 947 947
Theater en Film overig 214 214 214 214
Egelantier 9 9 7 2 2

Diverse kredieten 224 224 70 154 154
Appelaargarage 813 813 44 769
Raaksgarage 27.242 4.742 22.500 14.353 8.147 8.147
Cronjé/Ripperdagarage 24.341 13.146 11.195 2.263 8.932 2.476

Diverse kredieten 12.686 2.622 10.064 6.140 3.924 3.675
Bruggen (diverse kredieten) 3.980 477 3.503 2.453 1.050 328
Walmuur Leidsevaart 2e fase 4.317 1.978 2.339 831 1.508
Vervanging rioleringen 3.753 3.753 2.614 1.139
Milieuvoorzieningen rioolwater 2.631 2.631 1.737 894
Aanleg Schoterbrug 6.320 1.270 5.050 3.590 1.460 1.460

Investeringen
tot 1-1-2007

Restant
krediet per 1-

1-2007

Investeringen
2007

Restant
krediet per 31-

12-2007

Over te
boeken

krediet per 1-
1-2008

Sector Facilitaire Dienst

Sector Maatschappelijke Ontwikkeling

Sector Publieksdienst

Sector Stadsbeheer

KredietOmschrijving krediet
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Diverse kredieten 1.418 1.418 274 1.144 1.144

Diverse kredieten 265 101 149 20 65 31
Vastgoed 1.422 124 703 775 540 426
Gedekt met een bijdrage van derden (o.a. Droste Brug) 717 204 514 146 367 398
Stedelijke vernieuwing 16.554 13.996 6.727 1.985 5.504 4.757
Overige Vastgoed 13.734 7.569 5.967 2.540 4.086 3.834
Werken voor derden 2.562 359 550 2.562
Kredieten in grondexploitaties
Stadsdeel Noord 26.300 6.224 14.894 2.894 16.711 16.908
Stadsdeel centrum, zuid en west 29.393 15.368 12.714 2.488 10.131 10.260
Stadsdeel Oost 48.137 13.095 25.358 2.487 29.790 29.634
Stadsdeel Schalkwijk 37.012 10.442 22.380 6.564 19.197 19.196

Totaal 426.732 146.131 263.336 73.689 207.060 190.889

Sector Brandweer en Ambulance

Sector Stedelijke Ontwikkeling

Investeringen
tot 1-1-2007

Restant
krediet per 1-

1-2007

Investeringen
2007

Restant
krediet per 31-

12-2007

Over te
boeken

krediet per 1-
1-2008

KredietOmschrijving krediet
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5.4 Reserves en voorzieningen
In deze bijlage worden de belangrijkste reserves en voorzieningen toegelicht. Van de belangrijkste reserves en voorzieningen wordt de reden van instelling ervan toegelicht en
de financiële mutaties in 2007.

Staat van reserves Prg Toelichting aard en omvang
Soort reserve

Algemene reserves:

Reserve grondexploitatie 9 -351 3.494 1.373 1.771 Betreft een algemene risicoreserve ter dekking van risico's met betrekking tot grondexploitaties. De
resultaten op grondexploitaties worden aan deze reserve toegevoegd of onttrokken.

Algemene reserve 11 6.718 15.536 2.510 19.744 De algemene reserve dient als buffer om schommelingen in het resultaat op te vangen en onverwachte
tegenvallers te dekken.

Resultaat na bestemming -
1.344 3.010 1.344 3.010 Betreft het rekeningresultaat na bestemming. De bestemming van dit resultaat wordt in het volgend

verslagjaar vastgesteld en uitgevoerd.

Beleggingsreserves:

Inschrijving Grootboek N.S 11 194 194

Aandelen BNG 11 667 667

Aandelen ENW/NUON 11 627 7 634

Totaal algemene reserves 9.200 22.047 5.227 26.020

Tariefsegalisatiereserves:

Totaal algemene reserves

De beleggingsreserves vormen de tegenwaarde van de financiële activa tot gelijke omvang van deze
middelen, gewaardeerd tegen nominale waarde c.q. verkrijgingsprijs.

Stand
31/12

Stand 1/1 Toevoegin
gen

Onttrekki
ngen
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Staat van reserves Prg Toelichting aard en omvang
Soort reserve
Overige bestemmingsreserves:

Verkiezingen 1 48 48 Reserve ten behoeve van gelijkmatige spreiding van verkiezingslasten.

Lokale lasten Rekenkamer 1 20 20 De reserve dient ter dekking van verrichten van (groot) onderzoek op het terrein van financiële middelen
mocht de rekenkamer daartoe besluiten.

Invoering WMO 3 121 121 Afgewikkeld in 2007

Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 4 2.154 2.154 Op basis van raadsbesluit 73/2007 is deze reserve gevormd.

Bouw VMBO scholen 4 17.468 17.468 Deze reserve is ter financiering van de bouw van VMBO-scholen.

OPO 4 432 524 956 Betreft feitelijk middelen voor de betreffende bestuurscommissie. De raad heeft overigens nog wel
budgetrecht.

Reserve Volkshuisvesting 5 3.039 3.039 Deze reserve, ingesteld bij Berap 2007-2, dient ter financiering van inzet en bijdragen aan een aantal
bestuurlijk gewenste projecten en activiteiten.

Fonds kunstwerken 6 137 11 149 Uit deze reserve worden gerichte aankopen gefinancierd.

Fonds beeldende kunst 6 67 67 Uit deze reserve worden gerichte aankopen gefinancierd.

Fonds TMK 6 180 8 25 163 Deze reserve is voor activiteiten ter verbetering van de kwaliteit van kunst in de openbare ruimten.

Restauratie- en aankoopfonds collectie FHM 6 475 307 782 Deze reserve (gevormd uit de verkoopopbrengst van een schilderij) is bestemd voor restauratie van en
aankopen voor de collectie van het Frans Hals Museum .

Kapitaallasten cultuurgebouwen 6 5.234 5.234 Afgewikkeld in 2007

Fonds archeologisch onderzoek 6 152 44 10 187 Deze reserve dient de kosten van archeologisch onderzoek bij de sloop van panden op te vangen.

Museumfonds archeologie 6 10 10 Afgewikkeld in 2007

Res.Kap.lasten culturele gebouwen 6 1.725 5.234 1.053 5.906 De reserve is gevormd uit de vrijgevallen kapitaallasten en de herwaardering van de cultuurpodia
(Philharmonie en Patronaat) en wordt in de komende jaren gebruikt voor dekking van de extra
afschrijvingen als gevolg van de nieuwe afschrijvingsmethodiek.

WWB inkomensdeel 7 5.936 1.949 3.987 Door het Rijk wordt een budget beschikbaar gesteld voor de uitkeringen. De gemeente kan overschotten
vrij aanwenden en dient zelf tekorten op te vangen. De reserve wordt aangehouden om eventuele
tekorten te kunnen opvangen.

WMO (WVG) 7 1.000 950 50 De reserve dient fluctuaties in het kader van WMO/WVG op te vangen.

Fonds Parkeervoorzieningen 8 9.737 9.737 Afgewikkeld in 2007

Fonds omslagwerken Waarderpolder 9 2.534 633 839 2.327 De reserve is bestemd voor de uitvoering van omslagwerken (infrastructureel c.q. ontsluiting) buiten de
plangrenzen van het industriegebied Waarderpolder.

Promotiefonds Waarderpolder 9 62 3 65 De reserve dient voor de bekostiging van promotieactiviteiten voor het industriegebied Waarderpolder.

Stand 1/1 Toevoegin
gen

Onttrekki
ngen

Stand
31/12
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Staat van reserves Prg Toelichting aard en omvang
Soort reserve
Reserve erfpachtgronden 9 236 507 438 304 Het jaarlijkse voor- of nadelige resultaat van de exploitatie van erfpachtgronden wordt ten gunste/ten

laste van deze reserve gebracht. Een eventueel negatief saldo op deze reserve wordt afgedekt door de
reserve grondexploitatie.

Reserve nog af te waarderen boekwaarde 9 1.097 1.959 2.088 968 In 1995 heeft de raad besloten om panden met een hogere boekwaarde dan de marktwaarde af te
waarderen tot marktwaarde. Om deze afboekingen te kunnen financieren worden de opbrengsten boven
de boekwaarde van verkochte panden gebruikt.

Rotonde Raaksbruggen 10 3.000 30 2.970 Betreft een reserve voor de financiering van de aanleg van een rotonde.

Openbare ruimte Raaks 10 521 10 511 Betreft een reserve voor de financiering van de aanleg van de openbare ruimte.

Mobiliteit 11 147 147 Ter dekking van kosten van mobiliteitbevordering van medewerkers van de gemeente.

Centralisatie personeelsadministratie 11 85 73 12 Ter financiering van de centralisatie van genoemde functie.

Centralisatie middelenfuncties 11 165 165 Afgewikkeld in 2007

Inlopen achterstand onderhoud gem.gebouwen 11 672 672 Op basis van coalitieakkoord 2006-2010.

Projectenfonds Haarlem 11 1.711 984 226 2.468 Het projectenfonds is opgebouwd uit de verkoop van de kabel Haarlem, winstafdracht ENW/NUON t/m
2004 en de verkoop van de bouwfondsaandelen. De reserve is bestemd voor diverse (in uitvoering
zijnde) projecten.

Afkoopsom UPC 11 35 11 46 Ter financiering van specifiek door de raad aan te wijzen projecten.

Vitaliteitsfonds 11 152 152 Ter financiering van projecten ten behoeve van sociale, fysieke en economische pijlers in de stad.

BTW-Compensatiefonds 11 3.336 2.264 3.731 1.869 Doel is de (nadelige) effecten van het BTW-compensatiefonds op de algemene uitkering uit het
gemeentefonds op te vangen. Door (verwachte) hogere uitnamen uit het landelijke fonds door meer
BTW-verrekening vindt extra korting op de algemene uitkering plaats.

Verzelfstandigingen 11 650 2.046 2.696 Frictiekosten die zich in de toekomst mogelijk voor kunnen doenbij verzelfstandigingen van
gemeentelijke onderdelen kunnen uit deze reserve worden gedekt.

Reorganisatie 11 1.000 1.000 Afgewikkeld in 2007

Invoeringskosten WOZ 11 100 100 In verband met de periodieke herwaardering van de onroerende zaken is in 2004 een reserve ingesteld
ter dekking van extra kosten (met name afhandeling extra bezwaarschriften).

Totaal overige bestemmingsreserves 35.565 42.408 27.691 50.282

Totaal reserves 44.765 64.455 32.918 76.302

Stand
31/12

Stand 1/1 Toevoegin
gen

Onttrekki
ngen
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Staat van voorzieningen Prg Toelichting aard en omvang
Soort voorziening

Voorzieningen voor verplichtingen en risico's:

Rechtspositie raadsleden 1 20 81 101 Wettelijk voorgeschreven verplichting voor de gemeente voor zittende en voormalige raadsleden. Wordt
jaarlijks geactualiseerd aan de dan geldende verplichtingen.

Pensioenen wethouders 1 956 910 1.866 Wettelijk voorgeschreven verplichting voor de gemeente voor zittende en voormalige wethouders
(APPA-regeling). Wordt jaarlijks geactualiseerd aan de dan geldende verplichtingen.

Brandmeldinstallaties 2 23 10 14 Ten behoeve van het aanpassen van de brandmeldinstallatie op kazerne Zijlweg 200.

Pensioenaanspraken Ambulancehulpverlening 2 27 3 23 Betreft een VUT-spaarregeling voor met name genoemde medewerkers.

Voorziening nog niet uitbetaalde vakantieuren
(SBA)

2 120 120 Afgewikkeld in 2007

Voorzieningen overig (BRW) 2 50 50 SBA

Halt 2 26 11 15 Betreft restant af te rekenen exploitatielasten over 2006 en 2007 met de stichting Halt. De stichting is
met ingang van 1-1-2008 verzelfstandigd.

Wachtgeld vm Spaarne Concern 3 105 105 Voorziening voor nog te verwachten claims uit hoofde van wachtgelden van werknemers van het
voormalig Spaarne Concern. Instelling is in 1995 failliet gegaan.

Voorziening Regelingen 4 292 292 Afgewikkeld in 2007

Stelpost afwikkeling subsidies 4 22 22 Afgewikkeld in 2007

Overschrijdingsvergoeding 4 143 55 88 Wettelijke reservering van de gelijkstelling openbaar/bijzonder onderwijs op een aantal normatieve
vergoedingen, ter nadere afwikkeling met het bijzonder onderwijs.

Automatisering OSK 4 79 79 Voorziening is in 2006 gevormd als gevolg van meerjarenbeleid. Ten behoeve van nieuwe uitgaven en
vervanging automatisering OSK.

Subsidie zwembaden 4 300 300 Betreft voorziening voor verwacht exploitatietekort.

Voorz. Gar. Verpl. Part. Woningen 5 -96 -96 Van de ontvangen regres van voormalige eigenaren (vanaf 1982) moet 50% worden doorbetaald aan
VROM. De regeling kent de mogelijkheid van het verrekenen van de door de gemeente betaalde
incassokosten, genormeerd op 50% van alle regresontvangsten en komen bij verrekening ten gunste van
het fonds.

Voorz. Gar. Verpl. Woningbouw 5 73 73 Haarlem heeft bij garantieverlening een restrictief beleid gevoerd. De post garanties is in de loop der
jaren fors afgenomen, waardoor de voorziening kon worden terug gebracht tot het huidige peil.

Voorz. Gar. Verpl. Overige 5 58 58 Haarlem heeft bij garantieverlening een restrictief beleid gevoerd. De post garanties is in de loop der
jaren fors afgenomen, waardoor de voorziening kon worden terug gebracht tot het huidige peil.

Voorz. Gar verpl. NRF 5 124 1 126 Het Nationaal Restauratie Fonds leende geld uit aan particulieren voor het verbeteren van woningen.De
gemeente staat garant. Bij niet nakomen van betalingsverplichtingen kan de gemeente worden
aangesproken.
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Staat van voorzieningen Prg Toelichting aard en omvang
Soort voorziening
Muziekcentrum Zuid-Kennemerland 6 135 135 Afgewikkeld in 2007

C&S: FHM / Onderzoek depot 6 6 6 Betreft onderzoekskosten depot en verzelfstandiging. Komen in 2007 en verdere jaren tot uitgaaf.

Waterschade SBH 6 8 1 7 Bij de 3e bestuursrapportage 2005 is eenmalig budget ter beschikking gesteld om waterschade bij SBH
te herstellen.

Samen Veilig Ondernemen 6 1 1 Betreft een regeling van het Ministerie van Justitie (Keurmerk Veilig Ondernemen) inzake een
gezamenlijke aanpak van winkelcriminaliteit.

Sponsorgelden schouwburg 6 500 500 De taakstelling sponsorbijdrage wordt niet gerealiseerd.

Sanering asbest depot FHM 6 650 650 Er is asbest ontdekt in het depot. De voorziening is gevormd voor de sanering daarvan.

Paswerk 7 230 6 224 Voorziening wordt aangehouden om tegenvallende gemeentijke bijdragen aan Paswerk te kunnen
opvangen.

Bijzondere bijstand 7 250 250 De voorziening is ter dekking van nog te verwachten aanspraken op bijzondere bijstand.

Voorziening RBWS vrijvallende middelen 9 845 178 574 449 De voorzieing is bestemd voor de dekking van overgenomen verplichtingen van het gewest Zuid-
Kennemerland (Rijks Bijdrage Woning Subsidies).

Reserve nog uit te voeren werken 9 551 15 536 Betreft nog uit te voeren werken van reeds afgesloten grondexploitaties. Jaarlijks worden de kosten ten
laste van deze voorziening gebracht en wordt bekeken of de voorziening toereikend is voor de nog uit te
voeren werken. Overschotten of tekorten worden verrekend met de reserve grondexploitatie.

Grafleges 10 261 93 354 De voorziening is ingesteld om van het huidige kasstelsel van afkoopsommen voor onderhoud en huur
van graven over te gaan naar het stelsel van baten en lasten.

Baggeren 10 8.635 707 1.677 7.665 De voorziening is gevormd voor het uitvoeren van een groot baggerproject in samenwerking met
Rijnland. Het bedrag is noodzakelijk voor de afrekening van de 1e fase en het uitvoeren van de 2e fase.

Pensioenen ADV / spaarverlof (vm FD) 11 149 4 25 128 In de voorziening zijn de op termijn lopende aanspraken van werknemers opgenomen ter uitvoering van
de geldende wettelijke regeling. Medewerkers hadden de mogelijkheid om vakantieuren te sparen om
langere tijd met verlof te kunnen of eerder uit te treden.

Brandschades 11 1.071 472 599 De voorziening dekt het eigen risico van het brandverzekeringscontract af.

Onderhoud Brinkmann-vve 11 62 62 Afgewikkeld in 2007

BTW-claim kantoordeel Jansstraat 11 150 150 Met de belastingdienst loopt een zaak aangaande btw over de bouw en verhuur van de gebouwen aan de
Jansstraat (voormalige AVK). Het risico van een claim is hiermee afgedekt.

Pensioenen ADV / spaarverlof (vm CS) 11 83 3 86 In de voorziening zijn de op termijn lopende aanspraken van werknemers opgenomen ter uitvoering van
de geldende wettelijke regeling. Medewerkers hadden de mogelijkheid om vakantieuren te sparen om
langere tijd met verlof te kunnen of eerder uit te treden.
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Staat van voorzieningen Prg Toelichting aard en omvang
Soort voorziening
Brandschades 11 1.071 472 599 De voorziening dekt het eigen risico van het brandverzekeringscontract af.

Onderhoud Brinkmann-vve 11 62 62 Afgewikkeld in 2007

BTW-claim kantoordeel Jansstraat 11 150 333 483 Met de belastingdienst loopt een zaak aangaande btw over de bouw en verhuur van de gebouwen aan de
Jansstraat (voormalige AVK). Het risico van een claim is hiermee afgedekt.

Pensioenen ADV / spaarverlof (vm CS) 11 83 3 86 In de voorziening zijn de op termijn lopende aanspraken van werknemers opgenomen ter uitvoering van
de geldende wettelijke regeling. Medewerkers hadden de mogelijkheid om vakantieuren te sparen om
langere tijd met verlof te kunnen of eerder uit te treden.

Voormalig ICI 11 121 190 311 In 2002 is besloten het Intergemeentelijke Centrum voor Informatieverstrekking te liquideren. De
voorziening dient ter dekking van lopende wachtgeldverplichtingen.

Wachtgeld en boventalligen 11 456 1.802 2.258 De voorziening (ingesteld in 2004) moet de gevolgen van (beperkte) uitstroom/instroom alsmede de
financiële dekking hiervan regelen.

Vorming en opleiding 11 109 109 Afgewikkeld in 2007

Voormalig Gewest Zuid-Kennemerland 11 417 11 406 Deze voorziening is in 2002 ingesteld bij de gemeente Haarlem, optredend als vereffenaar van de
doorlopende verplichtingen na de liquidatiedatum.

Afwikkeling schadeclaims 11 3.897 325 1.097 3.125 In de risicoparagraaf is de actuele waardering van de lopende (schade)claims in zowel processuele,
procedurele als financiële zin opgenomen. Deze zijn in het kader van uitgebrachte lawyers-letters
onderbouwd op doorlooptijd en mogelijke financiële gevolgen voor de gemeente.

Pensioenen ADV / Spaarverlof (vm MO) 11 194 2 96 99 In de voorziening zijn de op termijn lopende aanspraken van werknemers opgenomen ter uitvoering van
de geldende wettelijke regeling. Medewerkers hadden de mogelijkheid om vakantieuren te sparen om
langere tijd met verlof te kunnen of eerder uit te treden.

Pensioenen ADV / spaarverlof (vm PD) 11 143 8 151 In de voorziening zijn de op termijn lopende aanspraken van werknemers opgenomen ter uitvoering van
de geldende wettelijke regeling. Medewerkers hadden de mogelijkheid om vakantieuren te sparen om
langere tijd met verlof te kunnen of eerder uit te treden.

Pensioenen ADV / spaarverlof (vm SB) 11 240 48 192 In de voorziening zijn de op termijn lopende aanspraken van werknemers opgenomen ter uitvoering van
de geldende wettelijke regeling. Medewerkers hadden de mogelijkheid om vakantieuren te sparen om
langere tijd met verlof te kunnen of eerder uit te treden.

Pensioenen ADV / spaarverlof (vm SO) 11 290 7 48 249 In de voorziening zijn de op termijn lopende aanspraken van werknemers opgenomen ter uitvoering van
de geldende wettelijke regeling. Medewerkers hadden de mogelijkheid om vakantieuren te sparen om
langere tijd met verlof te kunnen of eerder uit te treden.

Reorganisatie 11 1.010 1.010 Voorziening opgenomen ten behoeve van reorganisatie, reserve in 2007 afgewikkeld.

Effect controle BCF 11 2.411 2.411 Voorziening opgenomen op basis van uitkomsten controle 2003 door de belastingdienst met extrapolatie
naar volgende jaren.

Totaal verplichtingen en risico's 20.024 9.816 4.887 24.953
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Staat van voorzieningen Prg Toelichting aard en omvang
Soort voorziening

Kosten egalisatievoorzieningen:

Decentralisatie huisvesting onvoorzien 4 2.295 2.295 Afgewikkeld in 2007

Decentralisatie huisvesting onderhoud 4 13.381 2.151 12.442 3.091 Dit saldo vormt als het ware het spaarbudget van de schoolbesturen belegd bij de gemeente.

Decentralisatie huisvesting egalisatie 4 747 1.071 695 1.123 De doordecentralisatie vergoeding aan de schoolbesturen is bepaald over de gemiddelde rijksvergoeding
en de gemiddelde vrijvallende kapitaalslasten. Hierdoor zou in de eerste jaren een tekort ontstaan welke
in latere jaren wordt ingelopen. Om deze tekorten te egaliseren is deze voorziening ingesteld.

Onderhoud cultuurpodia 6 302 302 De voorziening dient ter egalisatie van de onderhoudskosten.

Rente-egalisatiefonds Stadsbank 7 56 56 De voorziening dient ter egalisatie van rentschommelingen.

Egalisatiefonds Afvalstoffenheffing 10 206 72 71 207 De voorziening dient ter egalisatie van de opbrengsten uit de afvalstoffenheffing.

Egalisatiefonds Rioolrechten 10 -129 191 62 De voorziening dient ter egalisatie van de opbrengsten uit rioolrechten.

Medewerkers tevredenheidsonderzoek 11 40 40 80 De voorziening dient ter egalisatie van de kosten voor genoemd onderzoek.

Totaal kosten egalisatievoorzieningen: 16.596 3.827 15.502 4.921
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Staat van voorzieningen Prg Toelichting aard en omvang
Soort voorziening

Voorzieningen niet bestede middelen van derden:

RAV-vorming (CTG-gelden) 2 21 21 Ten behoeve van vorming regionaal ambulancevervoer. Bij niet gebruiken van gelden dienen deze terug
te vloeien naar CTG.

Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK) AHV 2 9 246 -238 Door het COTG voorgeschreven voorziening ter dekking van jaarlijkse schommelingen in verband met
de invoering van de nieuwe budgetsystematiek ambulancedienst.

Voorziening GSB 2 162 189 15 337 In 2008 naar overlopende passiva

Opvang heroineverslaafden 3 1.308 1.308 In 2008 naar overlopende passiva

Huiselijk geweld 3 62 62 Afgewikkeld in 2007

Ontwikkelpilot WMO 3 77 9 86 In 2008 naar overlopende passiva

Stimuregeling maatschapp dienstverl 3 33 33 In 2008 naar overlopende passiva

Agenda voor de Toekomst 3 186 22 77 132 In 2008 naar overlopende passiva

G26 KZB Hengelo (Agenda vd Toekomst) 3 153 153 Afgewikkeld in 2007

Lokale Taskforce Jeugdbeleid 3 10 4 6 In 2008 naar overlopende passiva

GSB Gezond in de stad 3 79 79 In 2008 naar overlopende passiva

GSB Electronisch kinddossier 3 20 20 In 2008 naar overlopende passiva

Provincie: zwerfjongeren 3 56 56 In 2008 naar overlopende passiva

Provincie: kamers met kansen 3 70 70 In 2008 naar overlopende passiva

Preventief jeugdbeleid 3 87 87 In 2008 naar overlopende passiva

Jeugdgezondheidszorg 3 3 3 In 2008 naar overlopende passiva

Provincie: wijkcontactvrouwen 3 160 160 In 2008 naar overlopende passiva

GSB OGGZ 3 221 221 In 2008 naar overlopende passiva

Meldpunt leerplicht 4 347 167 93 421 In 2008 naar overlopende passiva

Wet Inburgering Nieuwkomers 4 348 278 70 In 2008 naar overlopende passiva

Onderwijskansen 4 72 72 Afgewikkeld in 2007

Wet Inburgering Oudkomers 4 893 215 1.108 In 2008 naar overlopende passiva

GSB 3 - Pijler Sociaal 4 489 1.485 194 1.780 In 2008 naar overlopende passiva

Educatie (WEB) 4 527 1.358 -831 In 2008 naar overlopende passiva

Buurt, Onderwijs & Sport 4 131 31 100 In 2008 naar overlopende passiva

AC Projecten Primair Onderwijs 4 -13 9 1 -5 In 2008 naar overlopende passiva

AC Projecten Voortgezet Onderwijs 4 6 0 7 In 2008 naar overlopende passiva
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Soort voorziening

AC Interventie budget 4 14 9 23 In 2008 naar overlopende passiva

Diverse rijksbijdragen 4 19 19 Afgewikkeld in 2007

Onderwijs Achterstanden Beleid 4 601 1.688 2.290 In 2008 naar overlopende passiva

Dagarrangementen 4 522 394 916 In 2008 naar overlopende passiva

Invoeringsbudget WI 2007 4 375 375 In 2008 naar overlopende passiva

PAVEM 4 297 150 147 In 2008 naar overlopende passiva

Reïntegratie jongerenwerk 4 306 300 6 In 2008 naar overlopende passiva

Bijdrage OCW in Pim Mulier 4 500 450 50 In 2008 naar overlopende passiva

Bijdrage OCW in de Ark 4 44 44 88 In 2008 naar overlopende passiva

Bijdrage OCW in Santpoorterplein 4 226 226 156 296 In 2008 naar overlopende passiva

OPO 4 6.875 645 7.520 Onderwijs

Wet inburgering (WI) 2007-2009 4 1.503 1.503 In 2008 naar overlopende passiva

Overgang WEB/WI 2006-2007 4 1.454 1.454 In 2008 naar overlopende passiva

VVE Haarlem 4 167 167 In 2008 naar overlopende passiva

VVE Regio 4 68 68 In 2008 naar overlopende passiva

GSB Pias 4 96 96 In 2008 naar overlopende passiva

Fonds Fuca (verbouw) 5 139 139 In 2008 naar overlopende passiva

Fonds woningonttrekking 5 679 215 465 Blijft bij gemeente

Vinex fonds 5 977 497 481 In 2008 naar overlopende passiva

Budget GSSH overige resultaten 5 81 81 Blijft bij gemeente

Voorziening RBWS woningbouw 5 3.777 368 4.040 105 In 2008 naar overlopende passiva

Brongersmafonds 6 12 1 13 Legaat

Hesselsfonds 6 12 1 13 Legaat, ten behoeve van collectie oude boekerij (stadsbibliotheek)

AC Cultuur Stimuleringsfonds 6 112 28 84 In 2008 naar overlopende passiva

Brede Doel Uitkering Economie 6 1.104 864 1.471 497 In 2008 naar overlopende passiva

Brede Doel Uitkering Ruimtelijk fysiek 6 6.019 4.791 2.923 7.887 In 2008 naar overlopende passiva

Onderhoud beiaard 6 20 2 18 Blijft bij gemeente

Overschot WWB werkdeel 7 16.507 5.480 11.027 In 2008 naar overlopende passiva

Agenda voor de Toekomst SZW 7 992 992 Afgewikkeld in 2007

Buitensteedse ID-ers 7 106 135 -29 In 2008 naar overlopende passiva

SZW pilot no-risk 7 108 61 57 111 In 2008 naar overlopende passiva

Beheer Telematica Zuidtangent 8 74 14 88 In 2008 naar overlopende passiva

San. Rail verkeerslawaai 8 275 96 3 369 In 2008 naar overlopende passiva
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Staat van voorzieningen Prg Toelichting aard en omvang
Soort voorziening

Sanering verkeerslawaai 8 90 90 Afgewikkeld in 2007

Fonds jaarl verr Connexxion 8 872 285 333 825 In 2008 naar overlopende passiva

Fonds ISV 9 9.509 371 4.994 4.887 In 2008 naar overlopende passiva

Fonds BLS 9 3.852 207 3.645 In 2008 naar overlopende passiva

Extra investeringsimpuls N-H 9 15.000 15.000 In 2008 naar overlopende passiva

Teli-project Haarlem 10 177 53 86 144 In 2008 naar overlopende passiva

Grondwatersanering EBH terrein 10 749 367 189 927 In 2008 naar overlopende passiva

Voorzieningen overigen 10 2.069 666 2.069 666 In 2008 naar overlopende passiva

BANS (energie) 10 263 97 166 In 2008 naar overlopende passiva

Omgevingslawaai 10 159 71 39 191 In 2008 naar overlopende passiva

Totaal niet bestede middelen van derden: 59.462 35.970 27.980 67.452

Totaal voorzieningen 96.083 49.613 48.370 97.326

Totaal reserves en voorzieningen 140.847 114.068 81.287 173.628
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5.5 Single information / single audit

Los bijgevoegd
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5.6 Begrotingscriteria rechtmatigheid

In deze bijlage zijn de criteria zoals gepubliceerd door het platform rechtmatigheid opgenomen. Daarbij
tevens is aangegeven hoe de accountant voor de rechtmatigheidsbeoordeling met deze criteria omgaat.

Begrotingsonderschrijdingen
1. Kostenonderschrijdingen worden als rechtmatig beschouwd behalve als deze niet passen

binnen het bestaande beleid.

Begrotingsoverschrijdingen passend binnen het bestaande beleid
2. Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die passen binnen het bestaande beleid en die

geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten, bijvoorbeeld
via kostendekkende omzet (heffingen, huur) via egalisatiereserves of via subsidies.
Deze overschrijdingen worden geaccepteerd (passend binnen het beleid).

3. Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die passen binnen het bestaande beleid en een
gevolg zijn van interne factoren zoals bijvoorbeeld:
 doorberekening van indirecte kosten, onder voorwaarde dat de totale apparaatskosten zoals

verantwoord op de kostenplaatsen niet worden overschreden;
 kapitaallasten, onder voorwaarde dat de investeringskredieten door de raad zijn

geautoriseerd (overschrijding van kredieten: zie bij 5);
 overschrijdingen als gevolg van abusievelijke fouten in de begroting;
 dotaties aan voorzieningen die verplicht zijn op grond van het Besluit Begroting en

Verantwoording provincies en gemeenten.
Vaak blijken dergelijke zaken pas bij het opmaken van de jaarrekening. Deze overschrijdingen
worden geaccepteerd (passend binnen het beleid).

4. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid en die in verband met het
tijdstip van het ontstaan ervan, niet tijdig aan de raad konden worden gerapporteerd, die niet
meer binnen het budget kunnen worden gecompenseerd en die worden veroorzaakt door
(externe) factoren zoals bijvoorbeeld:
 een open einde (subsidie)regeling;
 faillissement van debiteuren / vorderingen die niet geïnd konden worden;
wijzigingen in landelijke wet- en regelgeving met financiële consequenties;
 aanpassingen in het gemeentefonds;
 uitgaven van gemeenschappelijke regelingen;
 realisatie op begrote subsidieverwachtingen;
 de rente-ontwikkeling op de kapitaalmarkt;
 strategische grondaankopen;
 klimaatsomstandigheden, bijvoorbeeld een overschrijding van het budget

gladheidbestrijding als gevolg van sneeuwval;
 uitgaven die naar hun aard onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar zijn.
Vaak blijken dergelijke zaken pas bij het opmaken van de jaarrekening. Deze overschrijdingen
worden geaccepteerd (passend binnen het beleid).

5. Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die passen binnen het bestaande beleid en ten
onrechte niet tijdig niet aan de raad zijn gerapporteerd.
Bijvoorbeeld:
 een verwachte kostenoverschrijding op jaarbasis was via tussentijdse gegevens al wel

bekend, maar men heeft geen voorstel tot begrotingsaanpassing ingediend;
 idem met betrekking tot overschrijding van een investeringskrediet.
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Begrotingsoverschrijdingen passend binnen het bestaande beleid
Deze overschrijdingen worden als onrechtmatig beschouwd. Doordat deze overschrijdingen
binnen het bestaande beleid vallen, kunnen deze bij de jaarrekening alsnog worden
geautoriseerd.

Begrotingsoverschrijdingen niet passend binnen het bestaande beleid
6. Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en

die achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd.
Bijvoorbeeld een naheffingsaanslag die na nader onderzoek door de belastingdienst wordt
opgelegd, of een boete / schadevergoeding die na een bezwaar- en beroepprocedure aan de
gemeente wordt opgelegd.
In de praktijk zal het meestal gaan om interpretatieverschillen bij de uitleg van wet- en
regelgeving, waar de gemeente zich, eventueel na een gerechtelijke uitspraak, bij zal hebben
neer te leggen.
Deze overschrijdingen worden als onrechtmatig beschouwd.
De overschrijdingen kunnen door de raad bij de jaarrekening alsnog worden geautoriseerd.
Doordat de overschrijdingen niet binnen het bestaande beleid vallen, kan de raad er voor kiezen
het college te vragen om een indemniteitsbesluit voor te bereiden.

7. Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en
waarvoor ook geen door de raad goedgekeurde begrotingsaanpassingen aanwezig zijn.
Bijvoorbeeld de doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk ruimer geïnterpreteerd en
toegepast dan in de regelgeving.
Deze overschrijdingen worden als onrechtmatig beschouwd.
De overschrijdingen kunnen door de raad bij de jaarrekening alsnog worden geautoriseerd.
Doordat de overschrijdingen niet binnen het bestaande beleid vallen, kunt u er voor kiezen het
college te vragen om een indemniteitsbesluit voor te bereiden.
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5.7 Afkortingenoverzicht / Begrippenlijst

Afkortingenoverzicht

A
AHV Ambulance Hulp Verlening
AO / IC Administratieve Organisatie / Interne Controle
AR Algemene Reserve
ASV Algemene Subsidie Verordening
AU Algemene Uitkering
AWB Algemene Wet Bestuursrecht

B
BBV Besluit Begroting en Verantwoording
BBZ Besluit bijstandverlening zelfstandigen
BGGE Beheerverordening Grond- en Gebouwenexploitatie
BIBOB Bevordering Integriteits Beoordeling door het Openbaar Bestuur
BNG Bank Nederlandse Gemeenten
BOS Buurt Onderwijs Sport
BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

C
CAO Collectieve Arbeids Overeenkomst
CCVT Centrum voor Cultuureducatie en Vrije Tijd
CS Concernstaf
CVO Continue Vakantie Onderzoek
CVS Cliënt Volgsysteem
CWI Centrum Werk en Inkomen

D
DVO Dienstverleningsovereenkomst

F
Fido Wet Financiering Decentrale Overheden
Flo Functioneel leeftijdsontslag
Fte Full time equivalent

G
GEM Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij
GGD Geneeskundige Gezondheids Dienst
GGP Gemeentelijk grondwaterplan
GHOR Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
Grex Grondexploitatie
GRP Gemeentelijk rioleringsplan
GSB Grote Steden Beleid

H
HDK Hulpverlenings Dienst Kennemerland

I
ICT Informatie- en Communicatietechnologie
IOAW Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze

werknemers
IOAZ Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen

zelfstandigen
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IP Investeringsplan
ISV Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

J
JGZ Jeugd Gezondheids Zorg

M
MPG Meerjaren Perspectief Grondexploitaties
M&S Hoofdafdeling Middelen & Services (m.i.v. 1 janauri 2008)

O
OM Openbaar Ministerie
OPO Onderwijscommissie Primair Onderwijs
OPH Ontwikkelings Programma Haarlem
OV Openbaar Vervoer
OVO Onderwijscommissie Voortgezet Onderwijs
OZB Onroerende Zaakbelasting

P
PO Primair Onderwijs
P&O Personeel en Organisatie
POP Persoonlijk Ontwikkelings Plan
PPS Publiek-Private Samenwerking

R
RKC Rekenkamercommissie
ROC Regionaal Opleiding Centrum

S
SAMS Stedelijke Adviesraad Multiculturele Stad
SHO Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs
SMART Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realiseerbaar en Tijdgebonden
SRO Sport, Recreatie en Onderwijsvoorzieningen
STUP Stadsdeeluitvoeringsprogramma
Sw Sociale werkvoorziening

U
UP Uitvoeringsprogramma

V
VINEX Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra
VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten
VO Voortgezet Onderwijs
VVE Voor- en vroegschoolse educatie

W
Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WEW Waarborgfonds Eigen Woningen
WI Wet Inburgering
WIN Wet Inburgering Nieuwkomers
WIW Wet Inschakeling Werkzoekenden
WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WOZ Waardering Onroerende Zaken
Wsw Wet Sociale Werkvoorziening
WSW Waarborgfonds Sociale Woningbouw
WVG Wet Voorzieningen Gehandicapten
WWB Wet Werk en Bijstand
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Begrippenlijst

accres
Jaarlijkse groei van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, gekoppeld aan de groei van de netto
gecorrigeerde rijksuitgaven. Het accres staat los van de toevoegingen aan het Gemeentefonds uit hoofde
van onder meer decentralisatie van rijkstaken.

administratieve organisatie
Geheel van maatregelen, enerzijds gericht op het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van
gegevens, anderzijds op het verstrekken van informatie voor:
a. de beleidskeuzen, het doen functioneren en beheersen van de gemeente;
b. de verantwoording die daarover moet worden afgelegd.

algemene uitkering
Uitkering van het rijk die elke gemeente ontvangt uit het Gemeentefonds op basis van objectieve
verdeelmaatstaven zoals inwonertal, aantal woonruimten, aantal bijstandsontvangers, lengte van (vaar-)
wegen, enz. Het is de belangrijkste gemeentelijke inkomstenbron; de algemene uitkering is een algemeen
dekkingsmiddel en kan vrij besteed worden. Zie ook gemeentefonds.

begroting
Een begroting geeft aan welke beleidsvoornemens de gemeente heeft, hoeveel middelen daarmee zijn
gemoeid en uit welke bronnen die middelen afkomstig zijn.
De begroting wordt door de gemeenteraad vastgesteld en heeft vier functies:

 autorisatiefunctie (machtiging aan burgemeester en wethouders om uitgaven te doen en
inkomsten te realiseren);

 keuze- of afwegingsfunctie;
 beheersfunctie;
 controlefunctie.

beleidsbegroting
Met ingang van de begroting 2004 geldt dat ingevolge het Besluit Begroting en Verantwoording (17
januari 2003) een andere vormgeving aan de gemeente begroting moet worden gegeven. Daarbij wordt
onderscheid gemaakt tussen een beleidsbegroting en productraming De beleidsbegroting gaat met name
in op de (doelstellingen van de) programma’s en via de zogenoemde paragrafen op de belangrijkste 
onderdelen van het beheer. In de productraming zijn alle producten ondergebracht met waar mogelijk per
product een nadere toelichting.

begrotingswijziging
Een aanpassing van de begroting tijdens het begrotingsjaar. Alleen de gemeenteraad kan de begroting
volgens de het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wijzigen (zie ook budgetrecht en suppletoire
begroting).

behoedzaamheidsreserve (BRES)
Reserve van het rijk die dient om de gevolgen van sterke fluctuaties in de algemene uitkering op te
vangen. Daartoe zet het rijk op voorhand een bedrag van €208,7 miljoen van de algemene uitkering
landelijk 'apart'. Aan het eind van ieder jaar wordt de rekening opgemaakt en bezien of er nog wat over is
van de reserve. Dat resulteert in een nabetaling of terugvordering aan/van gemeenten.

besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies (BBV)
Met ingang van 17 januari 2003 is het BBV in werking getreden. Het besluit bevat voorschriften voor de
begrotings- en verantwoordingsdocumenten, uitvoeringsinformatie en informatie voor derden. Het besluit
treedt in de plaats van het besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995.
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budgetrecht
Wettelijke bevoegdheid van de gemeenteraad de begroting vast te stellen en te wijzigen. De gemeenteraad
is binnen het gemeentelijk bestel het enige orgaan met die bevoegdheid. Zie ook: suppletoire begroting.

gemeentefonds
Fonds van het rijk waarin een deel van de opbrengst van de rijksbelastingen wordt gestort. Hieruit worden
jaarlijks (algemene) uitkeringen gedaan aan de gemeenten ter dekking van een deel van hun uitgaven.
Deze gelden zijn vrij besteedbaar. Zie ook algemene uitkering.

incidenteel
Eénmalige, niet jaarlijks terugkerende uitgave of inkomst.

jaarrekening
Verantwoording van de in een kalenderjaar gerealiseerde baten en lasten, opgezet volgens de voorschriften
uit het BBV. Ook wordt de gemeentelijke vermogenspositie (bezit, vorderingen en schulden) per 31
december opgenomen. De jaarrekening wordt door de gemeenteraad vastgesteld.

jaarverslag
Rapportage over de uitvoering van beleid over een kalenderjaar. Jaarverslag en jaarrekening vormen samen
de jaarstukken.

jaarstukken
Jaarrekening en jaarverslag.

meicirculaire
Jaarlijkse circulaire van het ministerie Binnenlandse Zaken over de omvang van het Gemeentefonds en de
wijze van verdeling van deze middelen over de gemeenten. Naast de meicirculaire is er ook de
septembercirculaire. Zie ook algemene uitkering, gemeentefonds.

omslagrente
Binnen de gemeente gebruikte rekenrente. Deze wordt bepaald aan de hand van te betalen rente van alle
in het Financieringsfonds ondergebrachte leningen. Deze wordt gebruikt bij het ter beschikking stellen
van gelden uit het financieringsfonds aan de sectoren en de berekening van de rentelasten van
investeringen.

programmabegroting
Een begroting waarin de gemeentelijke activiteiten zijn geordend naar programma’s. Met ingang van de 
begroting 2004 is deze indeling ingevolge het BBV leidend voor de gemeentebegroting. Het staat
gemeenten vrij om zelf de indeling naar programma’s en het aantal er van vast te stellen. In Haarlem 
worden11 programma’s gehanteerd. Deze zijn nader onderverdeeld in domeinen/beleidsvelden. 

structureel
Jaarlijks terugkerend, in tegenstelling tot incidenteel. Zie ook: incidenteel.

suppletoire begroting
Begrotingswijziging in de loop van het jaar. De gemeenteraad stelt de wijziging vast, waarmee deze
onderdeel van de begroting wordt. Zie budgetrecht.

uitgangspuntenbrief
Brief van B&W aan de sectoren en gesubsidieerde instellingen met richtlijnen voor het opstellen van de
volgende begroting. De brief komt jaarlijks in januari uit en bevat o.a. percentages voor loon- en
prijsstijgingen, materiële lasten, energieverbruik, enz.
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JUS 1 Opvang
asielzoekers

Regeling
opvang
asielzoekers

Gemeenten Totaal
declarabele
verstrekkinge
n aan
asielzoekers

In euro’s Jaarlijks 12.688

OCW 10 Regionale
meld- en
coördinatiec
entra

Gemeenten Totaal
declarabele
uitgaven

In euro’s Jaarlijks 344.661

Beginstand
voorziening/o
verlopende
post

In euro's 2007 254.080

OCW 12 APCB: eigen
matchingsbij
drage
gemeente/pr
ovincie

In euro's Jaarlijks 281.666

APCB:
correcties
over eigen
bijdrage
gemeente/pr
ovincie
voorgaand
jaar

In euro's Jaarlijks 0

APCB:
onbestede
middelen van
ontvangen
Rijksmiddele
n

In euro's 2008 0

OCW 13 Versterking
cultuureduc
atie in het
primair
onderwijs
2005-2007
(CPO)

Gemeenten
en provincies

CPO:
onbestede
middelen van
ontvangen
rijksmiddelen
.

In euro’s 2008 0

Actieplan
Cultuurberei
k 2005-2008
(APCB)

Bekostigings
besluit
cultuuruitinge
n art 41 en
45
Ministeriële
Regeling
uitkeringen
cultuurbereik
2005-2008.

Gemeenten
en provincies

Wet educatie
en
beroepsonde
rwijs, Wet
expertisecent
ra Wet op het
voortgezet
onderwijs,
Uitvoeringsre
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OCW 15 Lasten van
educatie
o.g.v.
afgesloten
overeenkoms
t(en) met één
of meerdere
roc’s

In euro’s Jaarlijks 547.674

Teruggevord
erd bedrag
van ROC's
over 2006

In euro's Jaarlijks 0

OCW 16 Gemeenten stand van de
voorziening
ultimo 2006

In euro's 2007 522.209

Besteed
bedrag aan
directe
activiteiten
(2006)

In euro’s 2007 0

Besteed
bedrag aan
overhead
(2006)

In euro’s 2007 106.329

Besteed
bedrag aan
cofinancierin
g (2006)

In euro’s 2007 0

Besteed
bedrag aan
directe
activiteiten

In euro’s Jaarlijks 0

Besteed
bedrag aan
overhead

In euro’s Jaarlijks 60.380

Besteed
bedrag aan
cofinancierin
g

In euro’s Jaarlijks 0

Totaal
besteed
bedrag

In euro’s Jaarlijks 60.380

Wet
Educatie
Beroepsond
erwijs niet G-
31

Wet Educatie
Beroepsonde
rwijs
Uitvoeringsb
esluit WEB

Gemeenten,
niet G-31 en
gem.reg.

Regeling
dagarrange
menten en
combinatief
uncties

Regeling
dagarrangem
enten en
combinatiefu
ncties. (Zie
gewijzigde
regeling 23
mei 2007)
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Aantal
gerealiseerd
e
dagarrangem
enten (over
de hele
looptijd)

In aantallen 2009 0 0

aantal
gerealiseerd
e
combinatiefu
ncties (Over
de hele
looptijd)

In aantallen 2009 0 0

OCW 18 Brede
scholen/
sportaccom
modaties

Regeling
stimulering
aanpassing
huisvesting
brede
scholen en
aanpassing
sportaccomm
odaties i.v.m.
multifunction
eel gebruik

Gemeenten Verklaring
van
gemeente
dat project is
gerealiseerd
cf
toekenningbe
sluit

In aantal
afgeronde
projecten, 0
aangeven als
er geen is
afgerond

Jaarlijks 3 2

OCW 19 Koepelconve
nant
bibliotheek
vernieuwing

Gemeenten
en provincies

Besteed
bedrag

In euro’s 
(totaal jaar t)

Jaarlijks 12.469

Stand van de
voorziening/
overlopende
post ultimo
2006

In euro’s 2007 0

Uitkering
Marsroutepl
annen
(Bibliotheke
n).
Vernieuwing
simpulsmid
delen
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Bedrag
besteed aan
de eerste
drie
prioriteiten
van de
prioriteitenag
enda

In euro’s Jaarlijks 0

Stand
voorziening
ultimo 2006:
bedrag
besteed aan
de eerste
drie
prioriteiten
van de
prioriteitenag
enda

In euro’s 2007 0

VROM 22 Spoorwegla
waai

Uitvoeringsre
geling
subsidie
verkeerslawa
ai;
subsidieregel
ing sanering
verkeerslawa
ai

Provincies,
gemeenten
en gem.reg.

Totaal
besteed
bedrag t/m
2007: t.l.v.
rijksmiddelen
(kolom 9) en
t.l.v. overige
middelen
(kolom 10)

In euro’s Jaarlijks 0 0

VROM 25 Bodemsaner
ing

Wet
bodembesch
erming
(Wbb)
Besluit
financiële
bepalingen
bodemsaneri
ng, Regeling
financiële
bepalingen
bodemsaneri
ng;

Provincies en
gemeenten

Stand
voorziening
Wbb ultimo
2005
(eenmalig en
inclusief
Fonds
Economische
Structuurvers
terking
(FES))

In euro’s 2007 0
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Stand
voorziening
Wbb ultimo
2006
(eenmalig en
inclusief
FES)

In euro’s 2007 0

Stand
voorziening
FES ultimo
2005
(eenmalig)

In euro’s 2007 0

Stand
voorziening
FES ultimo
2006
(eenmalig)

In euro’s 2007 0

Besteed
bedrag Wbb

In euro’s Jaarlijks 2.107.873

Besteed
bedrag FES

In euro’s Jaarlijks

Aantal
saneringen
(inclusief
SEB)

In aantallen Na afloop
van de
programmap
eriode

29

Aantal
bodemonder
zoeken
(inclusief
SEB)

In aantallen Na afloop
van de
programmap
eriode

217

Aantal m2

gesaneerd
oppervlak
(inclusief
SEB)

In m² Na afloop
van de
programmap
eriode

37027,00

Aantal m3

gesaneerde
grond
(inclusief
SEB)

In m3 Na afloop
van de
programmap
eriode

37314,00

Aantal m3

gesaneerd
verontreinigd
grondwater
(inclusief
SEB)

In m3 Na afloop
van de
programmap
eriode

1320,00
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Aantal b.p.e
(inclusief
SEB)

In aantallen Na afloop
van de
programmap
eriode

149.497

VROM 29 BIRK Besluit op de
Ruimtelijke
Ordening
1985

Provincies en
gemeenten

Met het Rijk
te
verrekenen
investeringsk
osten

In euro’s Na afloop
van een
project

0

Aantal
afgeronde
projecten

In aantallen Na afloop
van het
project

0 0

VROM 30 Klimaatconv
enant BANS

Subsidierege
ling BANS
klimaatconve
nant

Provincies en
gemeenten

Totale,
rechtstreeks
aan de
uitvoering
van het plan
van aanpak
toe te
rekenen en
door de
aanvrager tot
subsidieverle
ning
gemaakte en
betaalde
kosten

In euro’s Jaarlijks 352.839

Aantal
conform de
beschikking
gerealiseerd
e prestaties
en doelen

In aantallen Na afronding
van een
project

1 1
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WWI 33 Besluit
Locatiegebo
nden
Subsidies
2005

Besluit
Locatiegebon
den
Subsidies
2005. Op
basis van de
woningbouw
afspraken
kent VROM
ook
voorschotbed
ragen toe

Stadsregio’s 
en provincies

Gerealiseerd
aantal
woningen
eigenbouw
(artikel 1 lid
1, onderdeel
f, art 8 en art
14) met
subsidie,
zoals
opgegeven
door
gemeenten

Aantal
woningen

2010/2011 0 0 0

Het aantal
aan de
woningvoorra
ad
toegevoegde
woningen,
zoals
opgegeven
door
gemeenten

Aantal
woningen

2010/2011 0 0 0

Afwijkende
indicatoren
zoals
vastgesteld
in
betreffende
woningbouw-
convenanten

Verschillen
per
medeoverhei
d

2010/2011 0 0 0

Stand
voorziening
BLS op 31
december
2006

In euro’s 2007 0

Besteed
bedrag

In euro’s Jaarlijks 207.385
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WWI 35 Tenderregeli
ng
energiebesp
aring
huishouden
s met lage
inkomens

Tijdelijke
regeling
energiebesp
aring
huishoudens
met lage
inkomens

Gemeenten
en gem.reg.

Totaal
subsidiabele
kosten t/m
2007

In euro’s Jaarlijks 222.199

Totaal
opbrengsten
t/m 2007
(niet Rijk)

In euro’s Jaarlijks 0

Verklaring
gemeente
dat project is
gerealiseerd
conform
toekenningbe
sluit

Wel=1
Niet=0

Na afloop
van het
project

0 0

WWI 36 Tijdelijke
regeling CO2

reductie
gebouwde
omgeving
2006

Tijdelijke
regeling CO2

reductie
gebouwde
omgeving
2006

Provincies en
gemeenten

Totaal CO2-
reductie niet
tot bewoning
bestemde
gebouwen

Jaarlijks 0 0

Totaal CO2-
reductie tot
bewoning
bestemde
gebouwen

Jaarlijks 0 0

Totaal
declarabele
kosten

In euro’s Jaarlijks 0

WWI 37 Gemeenten In de
beschikking
genoemde
doelstellinge
n

In aantallen Eenmalig na
afronding
van het
project

0 0Impuls
budget
stedelijke
vernieuwing

Besluit
impulsbudget
stedelijke
vernieuwing
2006 tot en
met 2009
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Totaal
besteed
bedrag t/m
2007
impulsbudget
stedelijke
vernieuwing

In euro's Jaarlijks 36.050

WWI 38A Investerings
budget
stedelijke
vernieuwing
(ISV)

Wet
Stedelijke
vernieuwing,
art 13, 1e lid
en 2e lid a.
Gemeenten
bedoeld als
in Wet
stedelijke
vernieuwing
art 5, 2e lid of
art 6 3e lid,
onder a
(programmag
emeenten)

Programma-
gemeenten

Doelstellinge
n en
prestatieafsp
raken die met
het Rijk
respectievelij
k de
provincies
zijn
overeengeko
men o.b.v.
het stedelijk
meerjaren
ontwikkelings
programma

In aantallen 2009

1 uitbreidingsni
euwbouw
binnen
bestaand
stedelijk
gebied,
oplevering
woningen(pre
statie 31)

In aantallen 2009 4.100 0 0

2 vervangingsn
ieuwbouw
binnen
bestaand
stedelijk
gebied
(prestatie 32)

In aantallen 2009 900 0 0

3 sloop van
woningen
(prestatie 33)

In aantallen 2009 1.090 0 0

met 2009
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4 omzetting
huurwoninge
n in
koopwoninge
n (prestatie
34)

In aantallen 2009 2.850 0 0

5 ingrijpende
woningverbet
eringen
(prestatie 35)

In aantallen 2009 815 0 0

6 toename
volledig
toegankelijke
woningen
(prestatie 36)

In aantallen 2009 2.571 0 0

7 0 In aantallen 2009 0 0 0

8 0 In aantallen 2009 0 0 0

9 0 In aantallen 2009 0 0 0

10 0 In aantallen 2009 0 0 0

11 0 In aantallen 2009 0 0 0

12 0 In aantallen 2009 0 0 0

13 0 In aantallen 2009 0 0 0

14 0 In aantallen 2009 0 0 0

15 0 In aantallen 2009 0 0 0

16 0 In aantallen 2009 0 0 0

17 0 In aantallen 2009 0 0 0

18 0 In aantallen 2009 0 0 0

19 0 In aantallen 2009 0 0 0

20 0 In aantallen 2009 0 0 0

21 0 In aantallen 2009 0 0 0

22 0 In aantallen 2009 0 0 0

23 0 In aantallen 2009 0 0 0

24 0 In aantallen 2009 0 0 0

25 0 In aantallen 2009 0 0 0

26 0 In aantallen 2009 0 0 0

27 0 In aantallen 2009 0 0 0

28 0 In aantallen 2009 0 0 0

29 0 In aantallen 2009 0 0 0

30 0 In aantallen 2009 0 0 0
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Verplichtinge
n / afspraken
met VROM
n.a.v.
eindsaldo
investeringsti
jdvak ISV I

In aantallen /
euro's
(verschillen
per
gemeenten)

2009 0 0

Eindsaldo
ISV I

In euro’s 2009 7.122.594

Besteed
bedrag
investeringsb
udget
stedelijke
vernieuwing

In euro’s Jaarlijks 3.386.211

Correctie
over besteed
bedrag
investering
stedelijke
vernieuwing
voorgaand
jaar

In euro's Jaarlijks 3.949.039

38B Investerings
budget
stedelijke
vernieuwing
(ISV)

Project-
gemeenten

Bedrag voor
stedelijke
vernieuwing
verkregen
van
provincies
(investerings
budget)

In euro's Jaarlijks 0
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Correctie
over bedrag
voor
stedelijke
vernieuwing
verkregen
van
provincies
(investerings
budget
voorgaand
jaar)

In euro's Jaarlijks 0

Activiteiten
stedelijke
vernieuwing

In aantallen na afloop
projectperiod
e

0 0 0

Verplichtinge
n opgelegd
door
provincie

In aantallen na afloop
projectperiod
e

0 0 0

38C Provincies Eindsaldo
ISV

In euro’s 2010 0

Totaal
investeringsb
edrag ISV II,
verdeeld
over niet-
rechtstreekse
gemeenten

In euro’s Jaarlijks 0

Investerings
budget
stedelijke
vernieuwing
(ISV)
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WWI 39 Brede
doeluitkerin
g Sociaal,
integratie en
veiligheid
(GSB/SIV)

Besluit brede
doeluitkering
sociaal,
integratie en
veiligheid
(SIV)
Uitvoeringsre
geling brede
doeluitkering
sociaal,
integratie en
veiligheid

Gemeenten
G31

Doelstellinge
n en
prestatieafsp
raken die met
het Rijk zijn
overeengeko
men o.b.v.
het stedelijk
meerjaren
ontwikkelings
programma
en
vastgelegd in
het GSB-
convenant
per stad
(prestatielijst)

Verschillen
per
gemeenten

2009
(optioneel
per jaar in te
vullen)
Besteed
bedrag
optioneel ivm
verrekensyst
ematiek

1 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0

16 0 0 0 0 0

17 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0

19 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0

22 0 0 0 0 0

23 0 0 0 0 0

24 0 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0

26 0 0 0 0 0
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27 0 0 0 0 0

28 0 0 0 0 0

29 0 0 0 0 0

30 0 0 0 0 0

31 0 0 0 0 0

32 0 0 0 0 0

33 0 0 0 0 0

34 0 0 0 0 0

35 0 0 0 0 0

Onderdeel
inburgering
BDU SIV:
Regeling
inburgering
G-31

Gemeenten
G31

Inburgerings
plichtigen en
vrijwillige
inburgeraars
voor wie
voor de
eerste keer
een
inburgeringsv
oorziening is
vastgelegd

In aantallen 2009
(optioneel
per jaar in te
vullen)

0 0 0

Inburgerings
plichtingen
en vrijwillige
inburgeraars
voor wie voor
de eerste
keer een
inburgeringsv
oorziening is
vastgesteld
en die
uiterlijk 31
december
2009 hebben
deelgenomen
aan het
inburgerings
examen

In aantallen 2009
(optioneel
per jaar in te
vullen)

0 0 0
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Inburgerings
plichtigen en
vrijwillige
inburgeraars
voor wie voor
de eerste
keer een
gecombineer
de
inburgeringsv
oorziening is
vastgesteld

In aantallen 2009
(optioneel
per jaar in te
vullen)

0 0 0

Inburgerings
plichtigen en
vrijwillige
inburgeraars
voor wie voor
de eerste
keer een
gecombineer
de
inburgeringsv
oorziening is
vastgesteld
en die
uiterlijk 31
december
2009 hebben
deelgenomen
aan het
inburgerings
examen

In aantallen
en in euro's

2009
(optioneel
per jaar in te
vullen)

0 0 0
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Aantal
inburgerings
plichtigen en
vrijwillige
inburgeraars
dat op 1
januari 2007
deelneemt
aan
opleidigen
educatie in
de zin van de
WEB en de
omvang van
het bedrag
benodigd om
deze
opleidingen
educatie in
2007 te
bekostigen

In aantallen
en in euro's

2009
(optioneel
per jaar in te
vullen)

0 0 0 0

Bekend
gemaakte
handhavings
beschikkinge
n en
verstrekte
kennisgeving
en aan
inburgersings
plichtigen

In aantallen 2009
(optioneel
per jaar in te
vullen)

0 0 0

Geestelijk
bedienaren
voor wie voor
de eerste
keer een
inburgeringsv
oorziening is
vastgesteld

In aantallen 2009
(optioneel
per jaar in te
vullen)

0 0 0
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Geestelijk
bedienaren
die na
vaststelling
van de
inburgeringsv
oorziening
hebben
deelgenomen
aan het
inburgerings
examen

In aantallen 2009
(optioneel
per jaar in te
vullen)

0 0 0

Geestelijk
bedienaren
die na
vaststelling
van de
inburgeringsv
oorziening
hebben
deelgenomen
aan het
aanvullend
praktijkdeel
van het
inburgerings
examen

In aantallen 2009
optioneel per
jaar in te
vullen.

0 0 0

In 2006 en
2007
afgegeven
beschikkinge
n voor
inburgerings
programma’s 
aan
nieuwkomers
in de zin van
de Win

In aantallen 2009
optioneel per
jaar in te
vullen.

0 0 0

In 2006,
2007, en
2008
afgegeven
verklaringen
aan
nieuwkomers
in de zin van
de Win

In aantallen 2009
optioneel per
jaar in te
vullen.

0 0 0
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Aantal
allochtone
vrouwen
categorie
‘uitkeringsger
echtigd’ met 
wie in 2006
een
overeenkoms
t als bedoeld
in art 8 van
de regeling is
gesloten

In aantallen 2009
(optioneel
per jaar in te
vullen)

0 0 0

Aantal
allochtonen
vrouwen,
categorie
‘uitkeringsger
echtigd’, dat 
voor 1 januari
2010 heeft
deelgenomen
aan het
inburgerings
examen

In aantallen 2009
(optioneel
per jaar in te
vullen)

0 0 0

Aantal
allochtone
vrouwen
categorie
‘niet-werkend 
en niet-
uitkeringsger
echtig’ met 
wie in 2006
een
overeenkoms
t als bedoeld
in art. 8 van
de regeling is
gesloten

In aantallen 2009
(optioneel
per jaar in te
vullen)

0 0 0
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Aantal
allochtone
vrouwen
categorie
‘niet-werkend 
en niet-
uitkeringsger
echtig’  dat 
voor 1 januari
2010 heeft
deelgenomen
aan het
inburgerings
examen.

In aantallen 2009
(optioneel
per jaar in te
vullen)

0 0 0

Totaal
besteed
bedrag
(inclusief
inburgering)

In euro’s jaarlijks 10.019.237

Correctie
over besteed
bedrag
voorgaand
jaar

In euro’s jaarlijks 371.533

Betaalde
BTW (recht
op bijdrage
uit BTW-
compensatief
onds)

In euro’s jaarlijks 0

Correctie
over
betaalde
BTW (recht
op bijdrage
uit BTW-
compensatief
onds)
voorgaand
jaar

In euro’s jaarlijks 0
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SZW 47 Wet Sociale
Werkvoorzie
ning

Gemeenten
(NB voor
gemeenten
waarbij de
uitkering voor
de WSW in
2007 werd
verstrekt aan
een gem.
reg. geldt
een
afwijkende
aanlevering,
zie website
BZK)

Het totaal
aantal
geïndiceerde
inwoners per
gemeente
dat een
dienstbetrekk
ing dan wel
een
arbeidsovere
enkomst
heeft of op
de wachtlijst
staat en
beschikbaar
is om een
dienstbetrekk
ing als
bedoeld in
artikel 2,
eerste lid, of
artikel 7 van
de wet te
aanvaarden
op 31
december
2007

In aantallen.
De CBS-
berichtgevers
code dient
als naam van
de gemeente
te worden
gehanteerd

Jaarlijks

1 060392 In aantallen Jaarlijks 0,000

2 060392 In aantallen Jaarlijks 0,000

3 060392 In aantallen Jaarlijks 0,000

4 060392 In aantallen Jaarlijks 0,000

5 060392 In aantallen Jaarlijks 0,000

6 060392 In aantallen Jaarlijks 0,000

7 060392 In aantallen Jaarlijks 0,000

8 060392 In aantallen Jaarlijks 0,000

9 060392 In aantallen Jaarlijks 0,000

10 060392 In aantallen Jaarlijks 0,000

11 060392 In aantallen Jaarlijks 0,000

12 060392 In aantallen Jaarlijks 0,000

13 060392 In aantallen Jaarlijks 0,000

14 060392 In aantallen Jaarlijks 0,000

15 060392 In aantallen Jaarlijks 0,000

16 060392 In aantallen Jaarlijks 0,000

Wet Sociale
Werkvoorzie
ning
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17 060392 In aantallen Jaarlijks 0,000

18 060392 In aantallen Jaarlijks 0,000

19 060392 In aantallen Jaarlijks 0,000

20 060392 In aantallen Jaarlijks 0,000

21 060392 In aantallen Jaarlijks 0,000

22 060392 In aantallen Jaarlijks 0,000

23 060392 In aantallen Jaarlijks 0,000

24 060392 In aantallen Jaarlijks 0,000

25 060392 In aantallen Jaarlijks 0,000

060392 In aantallen Jaarlijks 0,000

Totale
realisatie in
2007
uitgedrukt in
standaardee
nheden

In aantallen Jaarlijks 0,000

Het aantal
gerealiseerd
e
arbeidsjaren
in begeleid
werken van
geïndiceerde
bewoners per
gemeente in
2007

In aantallen.
De CBS-
berichtgevers
code dient
als naam van
de gemeente
te worden
gehanteerd

Jaarlijks

1 0 In aantallen Jaarlijks 0,000

2 0 In aantallen Jaarlijks 0,000

3 0 In aantallen Jaarlijks 0,000

4 0 In aantallen Jaarlijks 0,000

5 0 In aantallen Jaarlijks 0,000

6 0 In aantallen Jaarlijks 0,000

7 0 In aantallen Jaarlijks 0,000

8 0 In aantallen Jaarlijks 0,000

9 0 In aantallen Jaarlijks 0,000

10 0 In aantallen Jaarlijks 0,000

11 0 In aantallen Jaarlijks 0,000

12 0 In aantallen Jaarlijks 0,000

13 0 In aantallen Jaarlijks 0,000

14 0 In aantallen Jaarlijks 0,000
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15 0 In aantallen Jaarlijks 0,000

16 0 In aantallen Jaarlijks 0,000

17 0 In aantallen Jaarlijks 0,000

18 0 In aantallen Jaarlijks 0,000

19 0 In aantallen Jaarlijks 0,000

20 0 In aantallen Jaarlijks 0,000

21 0 In aantallen Jaarlijks 0,000

22 0 In aantallen Jaarlijks 0,000

23 0 In aantallen Jaarlijks 0,000

24 0 In aantallen Jaarlijks 0,000

25 0 In aantallen Jaarlijks 0,000

SZW 48 WWIK Wet Werk en
Inkomen
Kunstenaars
(WWIK), art
46

Gemeenten Totaal
uitgaven
uitkeringen
WWIK

In euro's
kasstelsel

Jaarlijks 407.074

Totaal
ontvangsten
(W)WIK (niet-
Rijk)

In euro's
kasstelsel

Jaarlijks 36.795

Aantal WWIK-
gerechtigden
ultimo jaar

In aantallen Jaarlijks 35

SZW 49 Wet Werk en
Bijstand
(inkomensd
eel)

Wet Werk en
Bijstand

Gemeenten Totaal
uitgaven
inkomensdee
l Categorie
65 jr en
ouder

In euro's
kasstelsel

Jaarlijks 1.172.008

Totaal
uitgaven
inkomensdee
l categorie
jonger dan
65 jaar

In euro's
kasstelsel

Jaarlijks 37.042.083

Totaal
ontvangsten
(niet-Rijk)
van derden
inkomensdee
l. Categorie
65 jr en
ouder

In euro's
kasstelsel

Jaarlijks 239.291
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Totaal
ontvangsten
(niet-Rijk)
inkomensdee
l. Categorie
jonger dan
65 jaar

In euro's
kasstelsel

Jaarlijks 2.984.900

Wet Werk en
Bijstand
(werkdeel)

Meeneemreg
eling:
overheveling
overschot/tek
ort van 2006
naar 2007

In euro’s 
kasstelsel (bij
tekort een
negatief
bedrag
invullen)

2007 11.061.329

Meeneemreg
eling:
overheveling
overschot/tek
ort van 2007
naar 2008

In euro’s 
kasstelsel (bij
tekort een
negatief
bedrag
invullen)

2007 10.651.568

Totaal
uitgaven
werkdeel

In euro's
kasstelsel

Jaarlijks 14.857.320

Omvang van
het in 2007
uitgegeven
bedrag
waarvan de
rechtmatighei
d nog niet
kan worden
vastgesteld.

In euro's 2007 1.414.789
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Omvang van
het in 2006
uitgegeven
bedrag
waarvan de
rechtmatighei
d niet kan
worden
vastgesteld

In euro's 2007 18.804

Totaal
ontvangsten
(niet-Rijk)
werkdeel

In euro's
kasstelsel

Jaarlijks 259.109

Terug te
betalen aan
Rijk

In euro's
kasstelsel

Jaarlijks 13.641

SZW 50 IOAW Gemeenten Uitgaven
IOAW

In euro's
kasstelsel

Jaarlijks 557.418

Ontvangsten
IOAW (niet-
Rijk)

In euro's
kasstelsel

Jaarlijks 18.947

SZW 51 IOAZ Uitgaven
IOAZ

In euro's
kasstelsel

Jaarlijks 163.601

Ontvangsten
IOAZ (niet-
Rijk)

In euro's
kasstelsel

Jaarlijks 3.295

Uitvoeringsk
osten IOAZ

In euro’s 
kasstelsel

Jaarlijks 0

SZW 52 Gemeenten Totaal
uitgaven

In euro's Jaarlijks 0

Totaal terug
te betalen
aan Rijk

In euro's 2007 0

Wet
inkomensvoo
rziening
oudere en
gedeeltelijk
arbeidsonges
chikte
gewezen
zelfstandigen

Tijdelijke
subsidiereg
eling
Schuldhulpv
erlening
2006

Tijdelijke
subsidieregel
ing
Schuldhulpve
rlening 2006,
art 11

Wet
inkomensvoo
rziening
oudere en
gedeeltelijk
arbeidsonges
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SZW 53 Leerwerk-
trajecten

Tijdelijke
stimuleringsr
egeling leer-
werktrajecten

Gemeenten Aantal
personen
welke een
certificaat of
diploma
hebben
behaald, dan
wel ten
minste 80%
van de
overeengeko
men
scholingsduu
r van het leer-
/werktraject
feitelijk
scholing
hebben
gevolgd én
welke tijdens
het leer-
/werktraject
ten minste 12
maanden in
dienstbetrekk
ing
werkzaam
zijn geweest

In aantallen Eenmalig na
afronding
project

0 0

Gerealiseerd
e uitstroom

In aantallen Eenmalig na
afronding
project

0 0

SZW 54 Subsidiekade
r No-riskpolis
in G34

Totaal
uitgegeven
polissen

In aantallen Jaarlijks 150 50

Terug te
betalen aan
rijk

In euro's Jaarlijks 15.750

SZW 55 Bijstandverl
ening
Zelfstandige
n

Besluit
Bijstandsverl
ening
Zelfstandigen
2004 art 54

Totaal
uitgaven
uitkeringen
Bbz 2004
(excl. Bob)

In euro's
kasstelsel

Jaarlijks 816.279

Gemeenten
G34

Subsidiekad
er no-
riskpolis in
G34
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Totaal
uitgaven
kapitaal-
verstrekking
Bbz 2004

In euro's
kasstelsel

Jaarlijks 153.410

Totaal
ontvangsten
uitkeringen
Bbz (excl.
Bob) (excl.
Rijk)

In euro's
kasstelsel

Jaarlijks 24.769

Totaal
ontvangsten
kapitaalverstr
ekking Bbz
(excl. Rijk)

In euro's
kasstelsel

Jaarlijks 214.588

Totaal
uitvoeringsko
sten Bbz
2004 (excl.
Bob)

In euro's
kasstelsel

Jaarlijks 145.541

Totaal
uitgaven
uitkeringen
Bob

In euro's
kasstelsel

Jaarlijks 0

Totaal
ontvangsten
Bob (excl.
Rijk)

In euro's
kasstelsel

Jaarlijks 0

Totaal
uitvoeringsko
sten Bob

In euro's
kasstelsel

Jaarlijks 0

SZW 56 Innovatiebu
dget WWB

Beschikkinge
n

Gemeenten Voldaan aan
voorwaarden
gesteld in
beschikking

Wel=1
Niet=0

Eenmalig na
afronding

0

SZW 57 Pilots
projecten
onwillige
jongeren

Beschikkinge
n

Gemeenten Voldaan aan
voorwaarden
gesteld in
beschikking

Wel=1
Niet=0

Eenmalig na
afronding

0
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SZW 58 Wet
Werklooshei
dsvoorzienin
g

Gemeenten Betaalde
uitkeringen,
inclusies
sociale
lasten

In euro’s 
kasstelsel

Jaarlijks 0

Betaalde
uitvoeringsko
sten

In euro’s 
kasstelsel

Jaarlijks 0

Ontvangsten In euro’s 
kasstelsel

Jaarlijks 0

SZW 59 Beschikkinge
n

Gemeenten Besteed
bedrag

In euro’s 
(kasstelsel)

Jaarlijks 0

Voldaan aan
voorwaarden
gesteld in de
beschikking

Wel=1
Niet=0

Jaarlijks 0

SZW 60 Subsidies
Allochtone
Vrouwen

Beschikkinge
n

Gemeenten Voldaan aan
voorwaarden
gesteld in
beschikking

Wel=1
Niet=0

Jaarlijks 0

VWS 64 Convenanten Gemeenten Besteed
bedrag

In euro's Jaarlijks 0

Gerealiseerd
e
behandelplaa
tsen

In aantallen Jaarlijks 50 0

VWS 65 Gemeenten Totale
werkelijk
gemaakte
kosten (zie
art. 4.1), dus
inclusief de
kosten
genoemd in
art. 4.2.

In euro’s 
(optelling van
de kosten
van alle jaren
samen)

2007 178.978Advies- en
steunpunten
huiselijk
geweld

Tijdelijke
stimuleringsr
egeling
advies- en
steunpunten
huiselijk
geweld

Heroïne-
experimente
n

Wet
Werklooshei
dsvoorzieni
ng

Subsidies
Programma
‘Verbindend
e Schakels
2006-2007’
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Gemaakte
kosten van
oprichting en
uitbreiding
vóór 1 januari
2006 (zie art.
4.2)

In euro’s 2007 43.725

VWS 66 Regeling
opvoedonde
rsteuning

Tijdelijke
stimuleringsr
egeling
lokale
opvoedonder
steuning en
gezinsonders
teuning

Gemeenten Besteed
bedrag

In euro’s Jaarlijks 94.425

VWS 68 Regeling
Buurt,
Onderwijs
en Sport
(‘BOS’)

Tijdelijke
stimuleringsr
egeling
buurt,
onderwijs en
sport

Provincies en
gemeenten

Verklaring
van
gemeente
waaruit blijkt
dat de
activiteiten
waarvoor de
uitkering is
verstrekt zijn
uitgevoerd

Wel=1
Niet=0

Eenmalig na
afronding

0 0

VWS 69 Experimente
n WMO

Regeling
experimenten
WMO

Gem.reg en
gemeenten

Besteed
bedrag

In euro’s Jaarlijks 87.516

VWS 72 Specifieke
uitkering
jeugdgezon
dheids-zorg

Gemeenten Geen
indicatoren

N.v.t. N.v.t.
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EZ 76 Besluit
subsidie
stadsecono
mie GSB III
(GSB)

Begroot
bedrag

Jaarlijks

2.184.811 1.470.863

Doelstellinge
n en
prestatieafspr
aken die met
het Rijk zijn
overeengeko
men o.b.v.
het stedelijk
meerjaren
ontwikkelings
programma
en
vastgelegd in
het GSB-
convenant
per stad
(prestatielijst)
; art 4

Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks In ieder geval
in
jaarrekening
2009 (vul een
nul in, indien
u in 2007
niets wilt
verantwoorde
n)

Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarrekening
2009 (vul
een nul in,
indien u in
2007 niets
wilt
verantwoorde
n)

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Art. 10 lid 2:
Betaalde
BTW (recht
op bijdrage
uit BTW-
compensatief
onds)
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19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EZ 77 TOPPER-
regeling

Afspraken,
kosten en
opbrengsten
per project

Jaarlijks
aantal ha

Jaarlijks per
project de
totaal
gemaakte en
betaalde
subsidiabele
kosten

Jaarlijks per
project de
totaal
gemaakte en
betaalde
subsidiabele
kosten

Bij afronding
project (vul
een nul in,
indien u in
2007 niets
wilt
verantwoorde
n)

Per project
de totale
marktconfor
me
gerealiseerde
(en bij
afronding
project
vermeerderd
met de nog
te ontvangen)
opbrengsten,
de ontvangen
(en bij
afronding
project te
vermeerdere
n met de
toegezegde
maar nog niet
ontvangen)
bijdragen van
derden en de
subsidies van
andere
bestuursorga
nen en de
Commissie
van de
Europese
Gemeenscha
ppen.

1 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0
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3 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0

EZ 78 Pieken in de
Delta

Afspraken,
kosten en
opbrengsten
per project

Voldoet aan
beschikking
ja/nee

Totaal per
project
gemaakte en
betaalde
subsidiabele
kosten van
een
gebiedsgeric
ht project
verminderd
met de
verkregen
opbrengsten,
bijdragen en
subsidies
(exclusief de
cofinanciering
door de
andere
overheden)

Jaarlijks
totaal per
project
gemaakte en
betaalde
subsidiabele
kosten van
een
gebiedsgeric
ht project
verminderd
met de
verkregen
opbrengsten,
bijdragen en
subsidies
(exclusief de
cofinanciering
door de
andere
overheden)

Bij afronding
project (vul
een nul in,
indien u in
2007 niets
wilt
verantwoorde
n)

Per project
de totaal van
de door de
publieke co-
financiers
verstrekte
subsidies (en
bij de
eindafrekenin
g
vermeerderd
met de
toegezegde
maar nog niet
ontvangen
subsidies)

ja 0 0 0 0
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Alleen in
jaarrekening
2010 indien
afspraken
niet zijn
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(vul een nul
in, indien u in
2007 niets
wilt
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