
  

  

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inhoud van het voorstel 

Het vaststellen van de jaarrekening 2007 na kennis te hebben genomen van het 

verslag van de Rekenkamercommissie en van de reactie van het college van 

burgemeester en wethouders. 

 

Aanleiding + fase van besluitvorming 

 Verantwoording afleggend 

 

Samenvatting is leeswijzer t.b.v. commissie en/of raad 

 

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 nog niet alle doelen en prestaties die 
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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. 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.  

 

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. 

 

Financiële paragraaf 

 Controle Jaarrekening 2007 

 

Participatie / communicatie 

 Status / manier / moment / wie participeren (met derden spreken) 

 

Planning 

 Commissie Bestuur 29 mei 2008 en Raad 5 juni 2008 

 



 

 

88/2008 

88-3 

 

 

 

 

Wij stellen de raad voor: 

 

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 € 544.241.000 (exploitatie € 490.577.000 en reserves 

€ 53.664.000); 

-  de baten op € 547.251.000 (exploitatie € 519.604.000 en reserves 

€ 27.647.000). 

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, 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. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 
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De Raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel 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 € 544.241.000 (exploitatie € 490.577.000 en reserves 

€ 53.664.000); 

- de baten op € 547.251.000 (exploitatie € 519.604.000 en reserves 

€ 27.647.000). 

Het voordelig saldo over 2007 bedraagt hiermee € 3.010.000 (inclusief  

             mutaties reserves) 

 

5a. In te stemmen met de bestemming van een bedrag van € 1.500.000,- aan: 

 impuls sociale uitgaven en versterking sociale structuur; 

 als impuls voor noodzakelijk en omvangrijk achterstallig onderhoud aan 

gemeentelijke gebouwen; 

 als impuls voor achterstallig onderhoud van fietspaden 

en de uitvoering daarvan nader te regelen bij de besluitvorming van de 

kadernota. 

5b. Het restant van het voordelig saldo 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 …….. 

 

 

De griffier      De voorzitter,  

 


