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Inleiding 
 
In dit boekje treft u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die door de raad zijn gesteld over de 
programmabegroting 2011-2015. Er zijn totaal 397 vragen ingediend door de fracties van de Actiepartij, GLH, 
CDA, OPH, D66 en PvdA. 
 

Bijlage 

Paragraaf 1.5.3 van de programmabegroting bevat een aantal aanvullende maatregelen om de 
meerjarenbegroting van Haarlem sluitend te maken. In de bijlage wordt per maatregel een korte toelichting 
gegeven, en worden de maatregelen financieel vertaald (per jaarschijf).  
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Nr.  Fractie nr. Blz. PH Prg Vraag Antwoord 

1 AP 01 11 JN 7 Getallen t.a.v. huishoudens met laag inkomen zijn deels fors afwijkend van 
deze uit eerdere jaren. In jaarverslag 2009 werd in voetnoot al gemeld, dat 
v.a. 2007 de definitie enigszins is bijgesteld. Dan nog laat zich hierdoor de 
verschillen tussen bijv. 2008 en 2009 t.o.v. cijfers uit deze begroting niet 
verklaren: waar bijv. aantal huishoudens met laag inkomen (>105% sociaal 
minimum - nu overigens genoemd als ‘rond’ soc. minimum(!)) van 2006-
2009 varieerde tussen 24.200 en 24.743, staat nu: 5.880. Graag uitleg, 
omdat o.i. juist deze kwetsbare groep bij uitstek onze aandacht verdient en 
al jaren 10%< van de bevolking betreft, waarbij wij er van uit kunnen gaan 
dat dit percentage hoger is gegroeid of op z’n best gelijk zal zijn gebleven 
in het afgelopen jaar. 

Het aantal van 5.880 huishoudens is op basis van 105%, bij 115% bedraagt dit 
aantal 8.800. 
 

2 AP 02 12 RD 9 Zo ook afwijkende getallen rond oppervlakten: meldde jaarverslag 2009 
nog, dat oppervlaktecijfer uit 2006 betreffende ‘openbaar groen (div.)’ 285 
ha is, meldt deze begroting over datzelfde jaar 2006 als kengetal: 294 ha (!) 
Opnieuw graag verduidelijking; niet voor niets is in begrotingsraad van nov. 
2008 unaniem de AP-motie “(n)Iets Nieuws Onder de Zon” aangenomen, 
die op haar beurt verwees naar vroegere (ook unaniem aangenomen) motie 
van De Groenen: Motie uit 2008 was mede ingegeven door 1e 
burgerinitiatief en beoogde jaarlijkse rapportage (in p&c-cyclus) van totale 
af- dan wel toename van areaal groen en aantal bomen, zodat raad op dit 
punt daadwerkelijke controle kan houden. Motie lijkt tot heden te worden 
genegeerd. 
(binnenwater zou overigens tussen 2008 en 2009 met 2 ha zijn afgenomen, 
hetgeen wij ook niet kunnen plaatsen, maar dat terzijde…) 

De eerstvolgende vergadering van de commissie beheer (4 november 2010) 
worden de mutaties in het oppervlak van het groenareaal en het bomenbestand 
over 2009 aan u medegedeeld. Eens per jaar zal hierover gerapporteerd 
worden. 
 
 
 
 
 
 
 
Tot eind 2009 was er geen eenduidige methode voor het bijhouden van de toe- 
en afname oppervlaktewater in Haarlem. Met de opening van een 
BergingsRekeningCourant bij Rijnland (een soort waterboekhouding) per 1 
januari 2010 lukt dit wel. 
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Nr.  Fractie nr. Blz. PH Prg Vraag Antwoord 
3 AP 03 12 PH 10 Nog meer cijfertjes: Vaste schuld: 438.000 (inmiddels dus praktisch gelijk 

aan begrotingstotaal(!)) 
Pagina 173 meldt stand per 1-1-10: 401 en per 1-1-11: 389. 
Kortom: dringend eenduidigheid gewenst..! Gaat immers niet over de 
kosten van de te schenken koffie, maar om cijfers omtrent per saldo bijkans 
‘failliete’ gemeente, waar inwoners voor mogen dokken… 

Gedurende het begrotingsproces zijn er nog wijzigingen opgetreden in de 
leningenportefeuille. De effecten van deze wijzigingen op de exploitatie (i.c. de 
rentelasten) zijn op basis van deze wijziging geactualiseerd en opgenomen in 
de renteramingen van de begroting 2011-2015. De tabellen in de paragraaf 
financiering zijn echter abusievelijk niet gewijzigd. Hieronder staan de 
geactualiseerde tabellen met betrekking tot de leningenportefeuille. Uit de tabel 
blijkt dat de stand van de vast schuld per 31-12-2011 € 438 mln. bedraagt. Dit 
is conform de stand, zoals deze voorin de begroting is opgenomen. 
3.4.4 Financieringsrisico’s Haarlem 

 
3.4.6 Leningenportefeuille 2011 

 
4 AP 04 17 PH 10 “Voorgesteld wordt het aantal indicatoren aanmerkelijk terug te brengen.” 

AP constateert, dat dit al in gang is gezet. Deels positief, deels met afname 
van controle-mogelijkheid van de raad. (los nog van het al opgemerkte 
gebrek aan eenduidigheid in cijfers / gegevens). 
(Voorbeeld van indicatoren waar we voorlopig niks mee kunnen is 
praktisch het gehele beleidsveld 2.2. Ook zitten er onnodig veel herhalingen 
van dezelfde indicatoren in de begroting). 
Eerdere projectgroep info-waarde progr.begroting heeft in vorige periode 
over deze zaken gesproken, vandaar: “voorstel is hiertoe in voorbereiding”: 
wanneer kan raad dit tegemoet zien en (dus) hierop feedback geven? 

Uw constatering dat het terugbrengen (en verder verbeteren) van het aantal 
indicatoren al in deze begroting is doorgevoerd is juist. 
Zie ook het antwoord op vraag GLH 1. 

5 AP 05 19 PH 1 4 bolletjes met criteria die volgens college belangrijke rol spelen in te 
maken keuzes (wat wettelijk verplicht, eerdere besluitvorming, wat kan naar 

Het college heeft ervoor gekozen het inderdaad zwaarwegende aspect van de 
wensen, ideeën en initiatieven vanuit de stad apart te vermelden; enerzijds als 

( x €  1 m iljoen ) 

Renterisiconorm en renterisico’s van de 

vaste schuld per 1 januari 2010 t/m 2015   
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

A.   Stand van de vaste schuld per 1 januari 401 421 438 444 439 429 
A1. Bij: nieuw aan te trekken leningen  60 49 38 55 50 0 
A2. Af: betaalde aflossingen 40 32 32 60 60 32 

 
      

B.   Begrotingstotaal 468 438 438 438 438 438 
B1. Renterisiconorm 20% van begrotingstotaal  
      (volgens W et Fido 2009) 

93 88 88 88 88 88 

C.   Renterisico op vaste schuld 40 32 32 60 60 32 
D.   Ruimte binnen de norm (B1 - C) 53 56 56 28 28 56 

       
Renterisico als % van begrotingstotaal  
(C in %  van B) 

8,5% 7,3%  7,3%  13,7% 13,7% 7,3%  

 

Verandering portefeuille 
opgenomen gelden (o/g) 

Bedrag 

(x € 1mln) 

Gewogen 

rente (%) 

Verandering portefeuille 

uitstaande gelden (u/g) 

Bedrag 
(x € 1mln) 

Gewogen 
rente (%) 

Stand per 01-01-11 421 4,4 Stand per 01-01-11 17 5,9 

Nieuwe leningen 50 4,5 Nieuwe leningen 0 0 
Reguliere aflossingen 33 5,0 Reguliere aflossingen 2 5,5 
Stand per 31-12-11 438 4,3 Stand per 31-12-11 15 5,9 
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particulier of markt en wat wil de raad). Natuurlijk is de raad (idealiter) een 
vertegenwoordiging van de inwoners. Toch vragen wij of u het ermee eens 
bent, dat een 5e bolletje ontbreekt: Wat wil de stad (inwoners, ondernemers, 
etc.) dat haar lokale bestuur met haar belasting (tenminste) doet / op zich 
neemt? (bindende) inspraak in die prioriteitstelling vanuit de stad lijkt AP 
voorop te moeten staan, hoe lastig dit ook kan zijn. Deelt u die mening? 

onderdeel van het brede speerpunt duurzaamheid, anderzijds als onderdeel van 
de bestuursstijl. 

6 AP 06 20 EC 1 Alinea over regionalisering: qua bedrijfsvoering en beleidsmatig geeft u 
(ook elders in begroting) aan evaluatie hierop te zullen uitvoeren, ook bijv. 
wat betreft MRA. 
Nuttig, maar, in welke richting denkt u hierover? Meer of juist minder op 
afstand zetten? Schaalvergroting of –verkleining? Grip op zowel beleid als 
bijv. financiën blijkt immers niet zelden te verminderen bij 
schaalvergrotingen in tal van sectoren… 

De richting zal worden bepaald aan de hand van een evaluatie van de 
samenwerkingsverbanden. Er is dus niet op voorhand te zeggen of dit zal 
leiden tot meer of minder op afstand zetten, schaalvergroting of – verkleining. 
Ook het beleid van het nieuwe kabinet kan hier op van invloed zijn. 

7 AP 07 20 PH 1 In verlengde hiervan: Kunnen wij ooit een integraal, helder overzicht 
tegemoet zien van de financiële effecten op de Haarlemse begroting van de 
diverse verzelfstandigde afdelingen over afgelopen jaren? 

Het primaire doel was om te komen tot een kleinere en slagvaardiger 
organisatie. Dat is gelukt, want de formatie van de gemeente is met 443 
plaatsen verminderd. De verzelfstandigingen hebben geleid tot het niet meer 
zelf doen van werkzaamheden door de gemeente. De bijbehorende budgetten 
zijn daarbij slechts veranderd qua soort, namelijk van personeelsbudgetten in 
bijdragen aan derden en subsidies. Soms is daarbij direct een besparing 
opgetreden en soms is op termijn efficiencyvoordeel ontstaan. Inmiddels zijn 
vaak meerdere jaren verstreken, waardoor de effecten zijn vermengd met 
andere ontwikkelingen. 

8 AP 08 20 EC 1 Specifieker: MRA: wat is uw reactie op de stelling van AP, dat dit een 
ondemocratisch orgaan betreft, waarin wèl verstrekkende beslissingen 
worden genomen, maar waarop direct gekozen volksvertegenwoordigers 
(raads- / statenleden) geen enkele feitelijke invloed hebben (laat staan 
inwoners)? 
nb: landelijk vindt dit idee t.a.v. regionale verbanden gelukkig ook steeds 
meer aanhang; in het regeerakkoord is zelfs afschaffing van zowel 
Gemeenschappelijke Regelingen als dit soort ‘Regio’s’ opgenomen; wat is 
uw reactie hierop? 

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een informeel 
samenwerkingsverband van lokale en provinciale overheden in de 
noordvleugel van de Randstad, waarbinnen de partners afspraken maken op het 
gebied van economie, verstedelijking, verkeer en vervoer, landschap en 
duurzaamheid. De bundeling van krachten zorgt voor een betere afstemming, 
snellere besluitvorming en een krachtiger stem richting Den Haag. De 
legitimatie van de afspraken vindt plaats in de gemeenteraad.  

9 AP 09 20 EC 1 MRA: meermalen is in het verleden gesteld, dat de raad zou hebben 
ingestemd met het programma voor de ‘Noordvleugel’. Meermalen heeft 
AP gevraagd (ook via griffie) naar dit vermeende raadsbesluit. Tot op heden 
zonder reactie / antwoord. Graag dus alsnog de vindplaats van dit 
raadsbesluit. 

In juli 2009 heeft de gemeenteraad van Haarlem ingestemd met het raadsstuk 
Verstedelijking in Haarlem (2009/139174).  
 

10 AP 10 20 JH 1 Het digitale traject van de ‘Antwoord@-principes’: Is het u bekend, dat 
(zeer) velen er, langs deze weg niet ‘doorkomen’? (geen enkele reactie of 
zelfs onmogelijk de melding te versturen, etc.). Bent u het ermee eens, dat 
we, zeker zolang de ICT in onze gemeente nog zo’n onwaarschijnlijk 
belabberd beeld geeft, zeer terughoudend zullen moeten zijn met de 

De ontwikkeling van digitale dienstverlening vindt plaats volgens de op 23 
april 2009 door de raad vastgestelde Dienstverleningsvisie, waarin de 
antwoord-principes zijn overgenomen. Bij de invoering van nieuwe 
producten en faciliteiten op het gebied van digitalie dienstverlening loopt de 
gemeente ook aan tegen nieuwe problemen. Uiteraard heeft het oplossen van 
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veronderstelling dat de ‘Antwoord@-principes’ (en andere digitale 
communicatie) op korte termijn werkbaar genoeg is? 

die problemen een hoge prioriteit.  
Het Masterplan ICT is goedgekeurd dus als het goed is, zijn de problemen 
binnenkort opgelost. Verder heeft de klant in principe keuze uit meerdere 
kanalen. Dus naast het digitale kanaal ook telefoon en balie. Het uiteindelijke 
doel van digitalisering is gemak en transparantie voor de klant enerzijds en 
efficiency aan gemeentelijke zijde anderzijds. 

11 AP 11 21 JN 7 “Work First blijft een belangrijke hoeksteen vh re-integratiebeleid.” 
Gelukkig quoteert u in werkelijkheid het aantal workfirst-trajecten, maar 
dan nog: Hoe verhoudt deze ‘hoeksteen-gedachte’ zich, tot de al jarenlang 
veelvuldig uit onafhankelijke (landelijke) rapportages blijkende vergaande 
inefficiëntie van deze aanpak, de kostbaarheid versus minimaal duurzaam 
resultaat en de diverse forse fraudegevallen bij Work Firstbedrijven in het 
land…? 

Wij herkennen ons niet in het beeld wat er in deze vraag wordt geschetst. Work 
First is voor onze klanten jarenlang een succesvol re-integratievoorziening 
gebleken. Bovendien heeft de gemeente met deze aanpak  in de afgelopen jaren 
flink bespaard op de kosten voor bijstandsverlening. 

12 AP 12 21 JN 7 “maatwerk in minimabeleid (…) is duur.” Bent u het ermee eens, dat op 
langere termijn de (maatschappelijke) kosten van gebreken in (maatwerk in) 
minimabeleid, hoger zijn, dan hier op korte termijn op te bezuinigen? 

In 2011 willen wij met alle betrokkenen discussiëren over herijking van het 
gemeentelijk minimabeleid. Eén van de aandachtspunten is het verder 
vereenvoudigen van bureaucratische procedures en regelingen. 

13 AP 13 21 JN 7 Idem: n.a.v. dit citaat, vervolgt u met: “om reden van efficiency kiezen wij 
daarom voor een aanpassing vd huidige categorale regelingen.” Het 
woordje ‘daarom’ schept verwarring: Wilt u nu juist meer of minder 
maatwerk / meer of minder categorale regelingen? 

In 2011 willen wij met alle betrokkenen discussiëren over herijking van het 
gemeentelijk minimabeleid. Eén van de aandachtspunten is het verder 
vereenvoudigen van bureaucratische procedures en regelingen. 

14 AP 14 21 JN 7 Schuldhulpverlening: u zegt de inzet van vrijwilligers te willen 
ondersteunen “om tot een (complete) aanvraag te komen.” Niet in de laatste 
plaats i.v.m. juridische aansprakelijkheid (termijnen e.d.) heeft u recent 
taken rond schuldhulpverlening bij Kontext weggehaald. Hoe verhoudt zich 
dit tot dit voornemen tot inzet van vrijwilligers? 

Wij zijn hierover in gesprek met Humanitas, die voor ons ook al het project 
Thuisadministratie met vrijwilligers uitvoert. 

15 AP 15 21 JN 7 Over opzet en uitvoering minimabeleid wilt u opiniërende discussie voeren 
met de raad. Uitstekend! Op welke termijn verwacht u deze discussie te 
voeren? ((ruim) voor kadernota 2011 lijkt ons (ook voor u) gewenst) 

In 2011 willen wij met alle betrokkenen discussiëren over herijking van het 
gemeentelijk minimabeleid. 

16 AP 16 22 RD 9 Onder ‘achterstallig onderhoud’ noemt u o.a. keuze t.a.v. het ‘aantal op te 
pakken reconstructies’. Zeer terecht, want o.i. is vraagstuk rond achterstallig 
onderhoud per definitie ‘vervuild’ door overlap met zowel regulier 
onderhoud als voorgenomen reconstructies / herprofileringen. Bent u het 
met ons eens, dat, afgezien van werkelijk onhoudbare situaties (instortende 
kademuren / gevaarlijk wegdek, etc.) die aanpak noodzakelijk maken, het 
aantal herprofileringen / reconstructies tot een minimum moeten worden 
beperkt (liefst 0)? Anders gezegd: Wordt, net als bij schoonmaakwerk in 
openbare ruimte (alleen daar waar nodig, i.p.v. ‘volgens schema’), het 
‘beeldgestuurde’ ook echt leidend, t.a.v. herprofileringen e.d.? 

Zie het antwoord op vraag PvdA 39. 

17 AP 17 23 JN 5 ‘scheefwonen’. Ook voorgaand college gaf aan dit te willen aanpakken. 
Bekend is, dat AP hier doorgaans anders over denkt dan gangbaar in de div. 
Haarlemse colleges, maar buiten dat: concreet werd dit voornemen nooit, 

Scheef wonen kan volgens ons alleen bestreden worden met en combinatie van 
maatregelen. Voor een deel zijn we hierbij afhankelijk van de mogelijkheden 
die het Rijk en/of de EU ons bieden. Uiteraard gaan wij (samen met corporaties 
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ook bij u lees ik niets inhoudelijks. Waar denkt u aan? Brief aan Den Haag 
of toch iets lokaals? 

en/of andere gemeenten) dit probleem onder de aandacht brengen van de 
regering.  
Daarnaast willen bij de herziening van de woonvisie welke lokale (of 
regionale) maatregelen bij de bestrijding van het scheef wonen mogelijk zijn. 

18 AP 18 25 JH 4 T.a.v. slechts enkele zaken (iig Centrummanagement) neemt u per direct 
duidelijke keuzes. Rond topsport kiest u er echter voor, ondersteuning nog 
een extra jaar in stand te houden. Waarom? 

We geven hiermee de organisatie de kans om in 2011 de infrastructuur rondom 
sporttalentontwikkeling af te ronden en te implementeren. 

19 AP 19 25 BS 1 U geeft aan de taakstelling uit het coalitieakkoord t.a.v. VRK te willen 
handhaven, waar de andere deelnemers in VRK hierop  minder willen 
bezuinigen. Doodleuk stelt u dat de Haarlemse brandweer dan maar 
eenzijdig zal moeten bloeden. Hoe kunt u dit verantwoorden, ten opzichte 
van het gegeven dat de VRK één regio is? Ongelijkheid tussen budgetten 
voor diverse korpsen binnen die ene regio zijn dan toch niet te 
verantwoorden?! 

De taakstellingen ten aanzien van de VRK worden gezocht in zowel de 
brandweer (gemeenschappelijke regeling en lokale bestuursafspraken) als de 
GGD. 

20 AP 20 25 BS 1 U loopt vooruit op een keuze voor een ‘RUD’, die regionaal de taken rond 
veiligheid, vergunning en handhaving zou moeten uitvoeren. Raad heeft 
zich hierover (nog) nooit uitgelaten. Wanneer legt u dit idee aan de raad 
voor? 

De verplichte vorming van Regionale Uitvoeringsdiensten is niet meer aan de 
orde. Niet duidelijk is hoeveel prioriteit hier landelijk aan gegeven zal worden. 
Op dit moment heeft Haarlem hier geen actieve rol in. 
 

21 AP 21 25 PH 7 Onderzoeken 213a. Altijd interessant en nuttig! Vorige periode was er het 
nuttige rapport van Beerenschot over bedrijfsvoering bij SoZaWe, ihkv 
213a-onderzoek. Graag horen wij wat u met deze bevindingen doet en hoe / 
wanneer de raad dit terug zal zien en desgewenst bespreken. 

Het onderzoeksrapport van Berenschot is, met een overzicht van conclusies en 
vervolgacties, ter kennisgeving gezonden aan de commissies Bestuur en 
Samenleving (2010/64396). De vervolgacties hebben met name betrekking op 
de bedrijfsvoering van de hoofdafdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  
De vervolgacties worden meegenomen in het Strategisch Bedrijfsplan 2011 - 
2015, dat op dit moment door de hoofdafdeling Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid wordt opgesteld en begin 2011 aan de commissie 
Samenleving zal worden gezonden. 

22 AP 22 26 PH 
EC 

10 Juist onderzoek naar VTU/VAT is wederom nuttig. Zo ook ’t gevoerde 
hondenbeleid. Toch… juist ihkv VTU/VAT en de discussie rond externe 
inhuur, vinden wij een budget van € 100.000,- voor de 213a-onderzoeken 
nogal fors. Moet toch voor minder kunnen? 

Zie het antwoord op vraag SP 19. 

23 AP 23 27 / 
224 

PH 10 Structureel budget van bijna €1mln voor bovenformatieven. Pagina 224 
meldt zelfs totaal aan personele lasten voor voormalig personeel + 
bovenformatieven à € 2.707.000,- Gossiepietjes. Gemiddeld zou dit een 
verhouding betekenen van ca. 1:1,5 aan bovenformatieven-vml. personeel. 
Er is toch genoeg te doen in het gemeentelijk apparaat; doet u wel 
voldoende om deze groep ‘spookambtenaren’ in te zetten, zolang zij nog op 
de loonlijst staan? 
(nb: AP had eens het genoegen een ‘boventallige’ in zijn vrije tijd te 
spreken, die zich ook zelf verbaasde; hij wilde graag wat doen, maar 
verveelt zich in praktijk stevig onder werktijd. Raar toch?) 

Het college heeft een brief ‘Informatie bovenformatieven’ aan de commissie 
Bestuur verstuurd. 
 
Alle bovenformatieve medewerkers, met uitzondering van enkele (zie 
informatie in de brief ‘Informatie bovenformatieven’), zijn aan het werk binnen 
of buiten de gemeente Haarlem op basis van een tijdelijk samenstel van 
werkzaamheden. Uitgangspunt hierbij is dat dit voor zowel de medewerker als 
de organisatie nuttig en zinvol werk is. 

24 AP 24 27 PH 10 Voor besluitvorming omtrent verbonden partijen zijn wij gebonden aan Het is mogelijk om uit een gemeenschappelijke regeling te stappen. Volgens de 
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andere deelnemers. Dit gaat meer en meer knellen. Is er, in z’n 
algemeenheid, iets te zeggen over de mogelijkheden voor Haarlem om uit 
een verbonden partij te stappen (en specifiek ook: uit een gem. regeling)? Ís 
dit mogelijk, onder welke voorwaarden / consequenties, etc.? 

wet bepaalt het algemeen bestuur van een regeling de wijze waarop dit gebeurt. 
Zo kan worden bepaald dat een uittredende deelnemer de andere deelnemers 
een schadeloosstelling moet betalen, bijvoorbeeld vanwege afnemende 
financiële voordelen van samenwerking. 

25 AP 25 28 PH 10 Al jaren vindt geen compensatie plaats voor loon- en prijsstijgingen in 
subsidies naar instellingen. Op termijn betekent dit sterfhuis (zeker in 
combinatie met mogelijk te verdwijnen ID-banen) onherroepelijk het 
omvallen van vele organisaties. Juist de kleinere (nb worden juist de grotere 
subsidie-ontvangers wèl nog enigszins gecompenseerd!) instellingen, zo 
blijkt o.a. uit rapportage over geleverde prestaties / subsidieverantwoording, 
zoals over 2009, hebben echter naar verhouding vaak een groter bereik dan 
de ‘grote jongens’. Signaleert u dit ook en zo ja, neemt u dit mee in uw 
overwegingen rond de bezuingingen? 

Voor instellingen van meer dan € 45.000 subsidie vindt wel indexering plaats. 
Kleinere instellingen betreffen inderdaad veelal vrijwilligersorganisaties, 
waarbij de activiteiten worden gesubsidieerd.  
Dit wordt meegenomen in de overwegingen. 

26 AP 26 28 PH 10 Onder ‘kapitaallasten’ staat slechts 1 zin. Betreft de rentecomponent over 
‘onder meer’ de investeringen. Waarover wordt deze nog meer toegepast? 

Onder meer grondexploitaties en reserves (in de vorm van bespaarde rente 
eigen vermogen). 

27 AP 27 28 PH 10 Wordt het saldo van de 'gewogen rente' (1% over begroting) nog steeds 
toegevoegd aan het weerstandsvermogen zoals in 2009? Zo niet wat doen 
we er nu mee? 

Het enige onderdeel van het weerstandsvermogen is de algemene reserve. 
Hieraan wordt geen rente toegevoegd. 

28 AP 28 28 PH 10 Kunt u nu nog eens trachten helder uit te leggen, hoe u tot een berekening 
van kapitaallasten komt? 

Kapitaallasten bestaan uit afschrijvingslasten en rentelasten. Een school 
bijvoorbeeld heeft een economische levensduur van 40 jaar, dus de 
bouwkosten van een school worden over 40 jaar verdeeld (afschrijving). Over 
de boekwaarde (de aanschafkosten minus de afschrijvingen) wordt rente 
berekend. Bij de gehanteerde uitgangspunten op pagina 28 is vastgelegd dat we 
hiervoor een omslagrente van 5% toepassen. 

29 AP 29 28 PH 10 Waarom wordt t.a.v. vastgoed e.d., i.p.v. dit systeem, niet eenvoudig een 
afschrijvingsboekhouding gehanteerd, zoals in ieder gezond / verstandig 
bedrijf? 

De systematiek zoals uiteengezet bij de beantwoording bij vraag AP 28 wordt 
ook gehanteerd voor het gemeentelijke vastgoed. (met uitzondering van 
gronden, hierop mag niet worden afgeschreven) 

30 AP 30 31-
32 

PH 10 “g. Correctie in het meerjarig financieel beeld 
Voor 2011 was abusievelijk nog een administratieve correctie van de 
algemene reserve voorzien. Deze correctie kan thans achterwege blijven. (-
600 v)” 
Wat behelst deze correctie en als die achterwege kan blijven, waarom staat 
het dan toch in de opsomming? 

Er was in meerjarenbegroting abusievelijk nog eenmalige toevoeging aan de 
algemene reserve in 2011 blijven staan. Deze is gecorrigeerd (dus geen 
toevoeging meer). Dit leidt tot een voordeel van  
 € 600.000. 

31 AP 31 31-
32 

JH 3 “i. Maatschappelijke opvang/verslavingsbeleid 
De decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang/verslavingsbeleid valt 
hoger uit dan verwacht. Dit betekent dat Haarlem zelf € 400.000 minder 
hoeft uit te trekken voor dit beleidsterrein. De middelen voor 
maatschappelijke opvang/verslavingsbeleid zijn voldoende om de doelen 
gesteld in het Stedelijk Kompas te realiseren. Het college zal voor de 
kadernota 2011 bezien of de binnen het budget gereserveerde middelen 
voor de opvang van zwerfjongeren toereikend zijn.” 

Nee, de plannen voor de realisatie van de unilocatie zijn niet afgesteld of 
uitgesteld. Wij bereiden nu de bundeling voor van de dag en nachtopvang en de 
gebruikersruimte voor drugsverslaafden voor. 
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Betekent dit dat dat de plannen voor vernieuwing van de dag- en 
nachtopvang (voorziening), in welke vorm dan ook, afgesteld of op zijn 
minst uitgesteld zijn? 

32 AP 32 33 PH 10 Bij inventarisatie dekkingsmogelijkheden is uitgangspunt dat 
investeringsvolume vooralsnog niet wordt verlaagd. Waarom? We zullen 
toch keuzes moeten maken, juist t.a.v. investeringen. 

Er is op dit moment niet gekozen voor gekozen om het investeringsvolume 
taakstellend af te ramen. Wel zijn er bij het opstellen van het 
investeringsprogramma veel strengere toetscriteria neergelegd.  
  
De criteria zijn: 
� Alleen noodzakelijke, volledig gedekte, onvermijdbare en 100% 

rendabele investeringen worden opgenomen in het Investeringsplan; 
� Voor alle investeringen geldt dat ze beleidsmatig moeten zijn verankerd 

(programmabegroting / onderhoudsplannen) en dat vaststaat dat het 
bedrijfseconomisch de beste investering is (sober versus levensduur); 

� Er worden in principe geen uitbreidingsinvesteringen opgenomen in het 
investeringsplan; 

� Onderhoudsinvesteringen worden niet meer geactiveerd, en worden 
versneld afgeschreven. Bij de bestemming van het rekeningresultaat over 
2009 is op dit punt al een flinke slag gemaakt, hetgeen een structureel 
voordeel in de meerjarenbegroting oplevert van ca. € 0,5 miljoen; 

� Op basis van realisatiepercentages van afgelopen jaren wordt een zo reëel 
mogelijke inschatting gemaakt van de uitgaven en plannen voor de 
investeringen; 

� Van alle investeringen wordt nagegaan of ze daadwerkelijk 
uitvoeringsgereed zijn in het geplande begrotingsjaar; 

� Van uitbreidingsinvesteringen die het point-of-no-return niet zijn 
gepasseerd is nagegaan of deze nog kunnen worden geschrapt. 

  
Via taakstellingen op inkoop wordt ook indirect omgebogen op het 
investeringsvolume. Verdere reductie op het investeringsvolume (met name in 
de toekomstige jaren) brengt het noodzakelijk volume aan 
vervangingsinvesteringen in gevaar, waardoor achterstallig onderhoud zal 
ontstaan. 
 

33 AP 33 34 PH 
BS 

10 Leges: Zeer recent heeft de rechtbank Den Bosch zich er over uitgesproken, 
dat gemeenten geen leges zouden mogen heffen op een ID-bewijs (immers 
geen privé-belang, zoals bij rijbewijs, maar verplichting van staatswege). 
Interessant. Ongetwijfeld zal eerst de Hoge Raad zich hier nog over buigen, 
maar het is natuurlijk nodig dit als gemeente te blijven volgen. Wij vragen u 
de raad op de hoogte te brengen, indien deze uitspraak ook bij Hoge Raad 
stand mocht houden. 

Zie antwoord op vraag SP 2. Indien de Hoge Raad besluit dat er geen leges 
meer mogen worden geheven voor ID-bewijzen zullen de consequenties 
hiervan vertaald worden in het dan eerstvolgende P&C document.  
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34 AP 34 34-

35 
PH 10 “extra maatregelen taken”. U noemt deze als zijnde éénmalig. Dus 

incidenteel. Sommige zaken lijken ook meer neer te komen op uitstel van 
taken. Toch vult u jaarlijks een bedrag in, in tabel op p.35. Lijkt dus toch 
structureel. Juist omdat AP met voorstellen op dit soort bases wel eens 
verweten werd geen structurele dekking aan te geven, waar wij wel degelijk 
voor tenminste 5 jaar dekking (door spreiding) aangaven, vragen wij u aan 
te geven hoe u deze verzamelbak van voorstellen nu zelf ziet…? 

Zie het antwoord op GLH 26. 

35 AP 35 34 JH 3 Onderdeel van voornoemde is: ‘schrappen aantal projecten welzijnswerk’. 
Welke? 

Het betreft de projecten ‘Eigen Kracht Conferentie in de wijk’ en 
‘Ondersteunen allochtone zelforganisaties’ en een deel van de 
uitvoeringskosten van de nota Welzijnswerk klaar voor de toekomst. 
 

36 AP 36 36 PH 10 Tabel bevat o.a. investeringsplafond. Desondanks meldt voetnoot bij 
‘totaal’: ‘excl. Investeringsplafond’…? 

De voetnoot is niet juist. Het totaal is incl. Investeringsplafond. 

37 AP 37 36 Prs. 1 / 
10 

Gesteld wordt, dat de door de griffie opgestelde ombuigingsvoorstellen 
door de cie bestuur zijn ‘overgenomen’. Raad heeft hier echter geen 
definitief besluit over genomen en men was in de cie wel degelijk verdeeld 
over enkele zaken. Waarom is dit punt niet ordentelijk in raad behandeld? 

Deze vraag kan niet door het College worden beantwoord. 

Desgevraagd geeft het Presidium de volgende reactie 

In het bezuinigingspakket, waaraan de commissie bestuur op voorstel 
raadspresidium goedkeuring heeft gehecht, zitten de volgende posten: lift 
vergadercentrum, camerasysteem raadzaal, formatie griffie en fractie-
assistentie en budgetten onderzoek en activiteiten. Daarnaast worden 
bezuinigingsmogelijkheden op woordelijk verslag raadsvergadering onderzocht 
en wordt vanuit Den Haag afschaffing van het wachtgeld voor raadsleden 
verwacht. Na de commissievergadering is aan B&W gevraagd het 
bezuinigingspakket te verwerken in de conceptbegroting, zodat dit bij de 
vaststelling van de begroting formeel kan worden bekrachtigd. 
Daarbij is overigens gemeld dat fracties mogelijk bij de begrotingsbehandeling 
nog terugkomen op het schrappen van de reservering voor een lift in het 
vergadercentrum. 

38 AP 38 37 JN 4 / 
10 

Hoe realistisch is het überhaupt uit te gaan van taakstelling op 
peuterspeelzaalwerk, nu met wet OKE juist weer méér taken bijkomen? 

Voorstellen voor bezuinigingen, ook op het gebied van peuterspeelzaalwerk, 
worden bij de Kadernota 2011 aan u voorgelegd. 

39 AP 39 37 PH 10 Recent heeft wethouder Heiliegers nog aangegeven dat de taakstelling van 
€750.000,- op verb. partijen gehaald zal worden. Hier lezen wij, dat dit niet 
geheel gaat lukken. Is het nu ja of nee? (onder verwijzing naar vraag 24) 

Haarlem kan niet eenzijdig taakstellingen opleggen aan verbonden partijen.  De 
bezuinigingen op het gemeentefonds gaan in 2012 in. 
Het merendeel van de deelnemende gemeenten in gemeenschappelijke 
regelingen zet daarom in op bezuinigingen na 2011. Daarom is de raming van 
de te realiseren besparing is voor 2011 in de begroting voorzichtigheidshalve 
verlaagd van € 750.000 naar € 500.000, waarbij realisatie naar verwachtingkan 
plaatsvinden via de vennootschappen waarin wij overwegende invloed kunnen 
uitoefenen, zoals bij Spaarnelanden en SRO 

40 AP 40 67 PH 2 Tamelijk schrikbarend is opsomming bij indicatoren 2.3: jaarlijks verwacht 
het college slechts 1% aan opgelegde dwangsommen bij niet tijdig 
beslissen, terwijl men streeft naar 95% binnen de wettelijke termijn 
verleende vergunningen (was 75% in 2008 en 90% in 2009). 

De ervaring is dat niet in alle gevallen waarin een afhandelingstermijn wordt 
overschreden de betrokkene de gemeente in gebreke stelt. Daarnaast kan er na 
een ingebrekestelling alsnog binnen twee weken een besluit op aanvraag 
volgen, waardoor er geen dwangsom wordt verbeurd. 
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Betekent dit nu werkelijk, dat het college uitgaat van / (stiekem) hoopt op 
geen beroep op de wet, in 4% van die gevallen…? (95%-1%) 

Overigens wordt er momenteel onderzoek gedaan naar de mate waarin de 
afhandelingstermijn bij aanvragen gehaald wordt. De uitkomsten van dit 
onderzoek worden eind 2010 verwacht. 

41 AP 41 68 JN 2 Op pag. 62 geeft u al aan dat de verwachtingen t.a.v. handhaving (nog) 
verder getemperd zullen moeten worden. Dit is natuurlijk alleen houdbaar 
bij aangekondigde forse terugdringing van aantal regeltjes. 
Op deze pagina komt opnieuw de al lang gehanteerde ‘prioriteitenladder’ 
terug. Alleen als daar voldoende op wordt ‘gescoord’, vindt daadwerkelijk 
misschien handhaving plaats. Wat wij ons toch blijven afvragen is, hoeveel 
juridische rechtskracht het heeft, om uitsluitend te handhaven indien de 
‘prioriteitenladder’ dit aangeeft? Hoe verhoudt dit beleid zich tot de 
rechtszekerheid die men verwacht te kunnen ontlenen aan, om eens iets te 
noemen, een bestemmingsplan, etc.? 

De prioriteitenladder is door uw raad vastgesteld om handhavingszaken aan te 
laten sluiten op de beschikbare capaciteit in relatie tot de te bereiken doelen.  
 
In de jurisprudentie is daarbij geaccepteerd dat de afweging van het individuele 
belang tegenover het algemeen belang mogelijk is; maar een en ander zal 
inderdaad ook constant moeten worden afgewogen tegen de beginselplicht tot 
handhaving. 

42 AP 42 68 PH 2 “100% afgehandelde klachten en meldingen met toepassing 
prioriteitenladder”: los van dat dit niets zegt over hóe de melding / klacht is 
afgehandeld, heeft een melding die niet in de ladder past, al helemaal geen 
zin. Is het niet beter dit dan gewoon open en transparant zo te 
communiceren naar de stad? 

De prioriteitenladder is door de raad vastgesteld om handhavingszaken aan te 
laten sluiten op de beschikbare capaciteit in relatie tot de te bereiken doelen. 
Op voorhand leidt dezelfde klacht niet altijd tot dezelfde conclusie. Immers, 
een en ander is altijd afhankelijk van de context (monumentaal pand, 
gevaarzetting voor de omgeving etc.). Op dit moment wordt niet bijgehouden 
hoe een klacht wordt afgedaan, maar alleen het feit dat deze is afgedaan. 

43 AP 43 76 JH 3 Opnieuw / nog steeds schrikbarend laag percentage (tijdens vorig college 
zelfs in 2 jaar afgenomen van 53 naar 42%!) dat tevreden is over 
voorzieningen voor ouderen in de buurt. 
Gaan we dit beleidsveld dan ook ontzien bij bezuinigingen of zelfs extra 
impuls geven en wanneer komt eindelijk ouderenbeleid op agenda, zoals al 
jaren verwacht? 

Zie antwoorden op de vragen AP 53 en PvdA 20.   
Het antwoord op de vraag of we ouderenbeleid gaan ontzien met de 
bezuinigingen is een politieke vraag. 

44 AP 44 76 JH 3 In verlengde: “beschikbaar stellen coll. voorzieningen: maatsch. werk, soc. 
raadslieden, etc.” In jaarverslag van Kontext lezen we, dat juist in deze 
sector de vraag en het geboden aanbod ver uitstijgt boven hetgeen is 
opgenomen in prestatieplan van gemeente (en daarbij behorend budget). 
Bent u van plan dit te repareren? 

Aan Kontext is gevraagd meer inzicht te verschaffen in de klanten die 
dienstverlening vanuit het Algemeen Maatschappelijk Werk en de Sociaal 
Raadslieden ontvangen. Om meer inzicht te krijgen in het klantenbestand en de 
geleverde diensten zal Kontext per 1 januari 2011 haar klanten gaan 
registreren. Aan de hand van deze registratie krijgen wij meer inzicht in de 
knelpunten en de vraag en kunnen in de toekomst mogelijke keuzes gemaakt 
worden. In de lijn van de komende bezuinigingen ligt het in eerste instantie niet 
voor de hand om de huidige subsidiebudgetten te verhogen. 

45 AP 45 77 JH 3 “experiment in 2 Haarlemse wijken”. Wanneer wordt dit geëvalueerd om te 
zien of het bijv. zou moeten worden uitgebreid naar meer wijken (of juist 
niet)? 

Het experiment vindt plaats in de Slachthuisbuurt. Binnenkort wordt ook 
gestart in Parkwijk en het Centrum.  
De evaluatie zal plaatsvinden in de zomer van 2011. 

46 AP 46 77 JH 3 Een opmerkelijke ‘6-jes cultuur’ in de streefwaarden vh college t.a.v. 
tevredenheid voorziening collectief vervoer; verwacht men nu echt het 
niveau in al die jaren niet beter te kunnen krijgen dan in afgelopen jaren? 

Per 1 januari 2011 werken wij met een nieuwe vervoerder. Het contract met 
deze vervoerder is gesloten  door de Provincie in coproductie met negen 
regiogemeenten. In het contract is expliciet aandacht besteed aan de kwaliteit 
van dienstverlening  zoals bijvoorbeeld stiptheid. Wij zullen de wijze van 
dienstverlening van deze nieuwe vervoerder volgen. 
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47 AP 47 78 JH 3 Unilocatie nog altijd genoemd, ondanks de terechte spreiding van diverse 

doelgroepen in ‘maatwerk-opvang’. Is het niet logischer, gelet op 
bezuinigingen, plan unilocatie eindelijk te laten varen? 

De unilocatie beoogt een betere dienstverlening aan de doelgroep te leveren 
door bundeling van een aantal activiteiten. Daarnaast neemt het aantal 
potentiële overlastlocaties af van drie naar één. Daar komt bij dat de unilocatie 
niet tot extra kosten gaat leiden, maar binnen de budgettaire kaders van de 
huidige drie voorzieningen wordt gerealiseerd. 

48 AP 48 78 JH 3 Uitgangspunt van het ‘in beeld houden’ van OGGZ-klanten is natuurlijk 
uitstekend. BCT heeft heden echter daarin een ‘monopoliepositie’, terwijl 
velen niet binnen de vastgestelde criteria vh BCT vallen en dus juist 
volledig / definitief buiten de boot vallen en úit zicht raken. Terwijl ze er 
wel zíjn, in onze samenleving (neem alleen al groep geïllegaliseerden en 
Europeanen die (nog) net niet binnen EU vallen). Enig idee wat we met / 
voor hen nog (kunnen) gaan doen, of laten we dit gewoon het probleem van 
de samenleving en/of de ‘zelfredzaamheid’ van hen die het betreffen? 

De BCT richt zich primair op de dak-  en thuislozen in Haarlem.  
Het enige criterium dat wordt gehanteerd is dat er sprake moet zijn van 
regiobinding, zoals alle centrumgemeenten in Nederland hanteren, om 
aanzuigende werking naar Haarlem te voorkomen. De gemeente kan geen 
dienstverlening bieden aan illegalen/ uitgeprocedeerde asielzoekers pp grond 
van afspraken met het Rijk. 

49 AP 49 78 JH 3 Vergroten aantal plekken vrouwenopvang: wordt al jaren over gesproken en 
in al die tijd slechts 3 extra plekken. Dus nog altijd meer nodig, melden ook 
de instanties. Is hier op korte termijn zicht op, of gaat het weer jaren duren? 

Voor de korte termijn zijn maatregelen genomen voor een extra crisisbed en 
om de instroom te beperken. Dat gebeurt door uitbreiding van het aantal 
aansluitingen AWARE (noodknop), waardoor mensen thuis kunnen blijven 
wonen en door alleen over te gaan tot residentieel opnemen als er gevaar is dat 
niet ambulant kan worden opgelost. Voor de lange termijn zijn wij in overleg 
met woningcorporaties over het vergroten van de uitstroom uit de opvang voor 
vrouwen en uitbreiding van het aantal plekken. 

50 AP 50 79 JH 3 Dramatische verschillen in ‘baten’ rekening 2009 vs. Begroting 2011, voor 
sociaal beleid. Is dit geheel toe te schrijven aan praktisch ‘droogvallen’ 
rijksbudget, of zijn er meer oorzaken (bijv. lokale keuzes?) 

Na 2009 zijn de Grote Stedenbeleid (GSB) middelen omgezet naar 
decentralisatie-uitkeringen (DU). Deze DU’s zijn onderdeel van de Algemene 
Uitkering (AU) en daarom verantwoord binnen programma 10. 

51 AP 51 79 JH 3 Geen investeringen progr. 3. Betekent dit dat we feitelijk niets concreet 
gaan realiseren uit “Haarlem Sociaal op de Kaart”? 

Investeringen zijn elders in de programmabegroting opgenomen. De nota 
Haarlem sociaal op de kaart is geen investeringsprogramma, maar een 
kaderstellende nota. 

52 AP 52 83 JH 4 Genoemd wordt de nota medegebruik en verhuur. Deze was aan onze 
aandacht ontsnapt, dus gauw even opgezocht. Tot teleurstelling bleek deze 
enkel te handelen over medegebruik schoolgebouwen t.b.v. kinderopvang 
en psz. Terwijl natuurlijk juist ook aan nog zoveel meer te denken valt (ook 
voor andere gebouwen dan scholen). Ook ihkv ‘sociaal o.d. kaart’ vragen 
we dan ook of nog een soortgelijke nota verwacht kan worden met een veel 
bredere kijk op medegebruik van accomodaties? 

Ons college zal in 2011 een samenhangend voorstel over multifunctioneel 
gebruik van accommodaties aan de raad voorleggen. 
 

53 AP 53 84 JN 
 
 
JH 

4 Vgl. vraag 43: Nóg lagere percentages bij tevredenheid voorzieningen 
jongeren in de buurt (schommelend tussen 28 en 35%!). 
Ook hier dus: Gaan we dit beleidsveld dan ook ontzien bij bezuinigingen of 
zelfs extra impuls geven en wanneer komt eindelijk ouderenbeleid op 
agenda, zoals al jaren verwacht? 

Uit de Omnibusenquête is niet af te leiden waardoor de (on)tevredenheid wordt 
veroorzaakt. De nota ouderenbeleid wordt in het najaar van 2011 aan de 
gemeenteraad aangeboden. De nota lokaal gezondheidsbeleid, waarin ook de 
gezondheid van ouderen een plaats heeft, is gepland voor juni 2011. 

54 AP 54 85 JH 4 Des te interessant i.v.m. vorige vraag: gelden de aantallen genoemde gem. 
uren p.w. aanbod soc. cultureel jongerenwerk werkelijk voor het totaal in 

de gehele gemeente…?! 

Ja. 
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55 AP 55 85 JH 4 Toch ook weer niet te begrijpen: gem. aantal bezoekers p.w. aan CJG: 

nulmeting, 2010: 15, t.o. realisatie van 500 in 2009 en streefwaarde van 550 
in 2010…?!? 

Nulmeting 2010 is foutief opgenomen. 
Realisatie 2009: 500 
Streefwaarde 2010: 550 

56 AP 56 89 JH 4 Vgl. vraag 50: Dramatische verschillen in ‘baten’ rekening 2009 vs. 
Begroting 2011, voor sociaal beleid. Is dit geheel toe te schrijven aan 
praktisch ‘droogvallen’ rijksbudget, of zijn er meer oorzaken (bijv. lokale 
keuzes?) 

Na 2009 zijn de Grote Stedenbeleid  (GSB) middelen omgezet naar 
decentralisatie-uitkeringen (DU). Deze DU’s zijn onderdeel van de Algemene 
Uitkering (AU) en daarom verantwoord binnen programma 10. 

57 AP 57 96 JN 5 Streefpercentages woningvoorraad: seniorenwoningen relatief lage 
percentages. Denkt u niet dat ambitie hier hoger zou moeten liggen, gelet op 
demografische ontwikkelingen? 

Bij het streefcijfer is rekening gehouden met de verwachte demografische 
ontwikkelingen. Echter niet elke senior heeft behoefte aan een seniorenwoning. 
Daarnaast zijn op de Haarlemse (en regionale) woningvoorraad aanvullingen 
voor andere doelgroepen nodig. Dit bevordert de doorstroming waardoor er 
ook weer meer woningen voor senioren beschikbaar komen. 

58 AP 58 96 JN 5 Aantal ‘betaalbare’ soc. huurwoningen: waarom inzet op verlaging van die 
kernvoorraad (20.400 in 2009 vs streefaantal van >18.000), bij zo’n nog 
altijd extreme en stijgende wachtlijst / vraag naar soc. huurwoningen? Is dit 
niet verkeerd signaal naar corporaties die dreigen in grote aantallen hun soc. 
voorraad te verkopen en pas op de plaats te maken met nieuwbouw ervan? 

Ons college zet niet in op verlaging van de betaalbare sociale huurwoningen 
voorraad. Met de corporaties is afgesproken dat zij garanderen dat er 
voldoende (afgestemd op de omvang van de doelgroep) woningen beschikbaar 
zijn, met een minimum van 18.000.  

59 AP 59 96 JN 5 Uit te werken woonvisie: wanneer? Nog dit najaar wordt een startnotitie voor de herziening van de Woonvisie met 
de commissie besproken. Wij streven er naar de Woonvisie uiteindelijk in de 
zomer van 2011 ter vaststelling aan de gemeenteraad te kunnen voorleggen. 

60 AP 60 96 JN 5 Nieuwe ronde prestatieafspraken met corporaties: dringend verzoek de raad 
in dit proces vóóraf, uitgebreid en tijdig (desgewenst in beslotenheid) te 
betrekken en de benodigde tijd in te ruimen voor bespreking hiervan (o.a. 
over convenantslocaties e.d.); in vorige periode is dit (in beslotenheid) ten 
onrechte amper aan de orde geweest, terwijl het zeer fundamentele, 
verstrekkende en grotendeels bindende afspraken betreft..! 

De nieuwe afspraken moeten hun basis vinden in de herziene Woonvisie. De 
raad wordt, net als bij opstelling van de huidige woonvisie en het convenant 
wonen, vanuit haar kaderstellende rol betrokken. 

61 AP 61 97 JN 5 AP is verontrust over: “sociale voorraad in Schalkwijk en Oost verdunnen 
en waar mogelijk soc. woningen in Noord en West toevoegen.” 
Bent u het met ons eens, dat éérst gegarandeerd moet zijn dat in de stad als 
geheel soc. woningen bijkomen, alvorens (als dat dan zo nodig zou moeten) 
elders het aantal terug te brengen? 

De corporaties garanderen dat er voldoende (afgestemd op de omvang van de 
doelgroep) woningen beschikbaar blijven, met een minimum van 18.000. Het 
verminderen van de sociale voorraad in Schalkwijk en met toevoegen van 
sociale huurwoningen aan de voorraad in Haarlem Noord en West, om hiermee 
een betere spreiding over de stad te krijgen,  past binnen deze afspraak 
(convenant Wonen 2007-2011). 
Zie ook het antwoord op vraag AP 58. 

62 AP 62 97 JN 5 “…bestrijding van woonfraude, om hiermee meer woningen voor de 
doelgroep beschikbaar te krijgen en doorstroming te bevorderen.” 
Woonfraude is een breed begrip: Bent u zich er van bewust, dat ook veelal 
mensen die in illegale onderhuur ergens wonen, tot de doelgroep behoren 
voor soc. huurwoningen en na ‘aanpak’ van dergelijke fraude toch óók weer 
ergens naar toe moeten…? Dat zij, kortom, ook ‘slachtoffer’ kunnen zijn 
van deze aanpak, omdat zij nu eenmaal in veel gevallen al slachtoffer waren 
/ zijn, van de enorme krapte op de woningmarkt en de wachtlijsten. 

Ja, wij zijn ons daarvan bewust en bij de herziening van de Woonvisie besteden 
wij de nodige aandacht aan de problematiek van de woonfraude 
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63 AP 63 99 EC 5 Bestemmingsplannen: Nog altijd veel gebieden met zwaar verouderd of 

zelfs geen bestemmingsplan (waarvoor in dat geval voorschriften uit 
1901(!) leidend zijn), zo blijkt ook telkens weer op zittingen van kamer 2 
van cie bbs. Kunt u garanderen dat gemeentedekkend per 2013 (ivm risico 
wegvallen legesinkomsten) actuele bestemmingsplannen zullen zijn 
gerealiseerd? 
(cijfertjes en voetnoot bij tabel geven hierin geen duidelijkheid) 

Volgens planning zijn er op 1 juli 2013 in heel Haarlem geen 
bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar meer. 
 
 

64 AP 64 100 EC 5 Baten vastgoed in 2009: € 65.6198.000,-. Begroot voor 2011: € 40mln,-. 
Hoe kan dit zoveel minder zijn, als we juist komende tijd zoveel vastgoed 
zullen afstoten? 

Zie het antwoord op vraag OPH 8. 

65 AP 65 103 
/ 
109 

JN 6 “uitbreiding hotelkamers onmisbaar”. Waarop baseert u dit? Evenals bijv. 
bezetting parkeergarages, is de dekkingsgraad van bestaande hotelkamers 
volgens de bekende cijfers juist teruglopend en hoeft thans iig geen ‘nee’ te 
worden verkocht aan toeristen… (zie ook p.108) 

Onderzoek uit 2008 toont aan dat in de regio Amsterdam op de lange termijn 
een groot tekort ontstaat aan hotelcapaciteit. Wij presenteren binnenkort de 
startnotitie hotelbeleid. 

66 AP 66 104 
/ 
115 

JN 6 / 7 Komende 4 jaar 50 participatiebanen, meldt u op p. 104. Op p. 115 staan 
jaarlijks echter slechts 20 vermeld. Hoe zit dit? 

Wij rekenen met 20 participatieplaatsen per jaar voor de komende drie jaren. 
Dan komt het aantal tot 60. Rekening houdend met mismatches, tussentijdse 
uitstroom et cetera komen we op 50.  

67 AP 67 105 JN 6 Onder 1e op p. 96 maakt u zeer terecht nog de keuze tot herbestemmen 
overtollige kantoren, bedrijfsgebouwen en scholen. Hier meldt u juist weer 
“uitbreiding kantorenaanbod”. Naar stellige mening van AP, hierin gesterkt 
door de feiten zoals door praktisch alle betrokkenen in dit veld telkens 
worden bevestigt, is dit bouwen voor leegstand. Eenzelfde irrationele keuze 
dus als hetgeen gemeld in vraag 65 (rond parkeren en hotels). Waarom toch 
nog altijd dit buitengewoon onverstandige uitgangspunt? 

De negatieve pendel in de regio vraagt stimulering van werkgelegenheid in 
Haarlem t.b.v. een krachtig economisch Haarlem in een sterke regio. 
Economische groei is nog steeds de prognose i.t.t. andere delen van Nederland. 
Voor Haarlem moet hierbij niet gedacht worden aan grote kantoorkolossen, 
maar aan maatwerk voor het MKB. 

68 AP 68 106 PH 6 U “ziet kansen wat betreft clusteren cultuurgebouwen. Een bundeling en 
herhuisvesting van voorz. wordt onderzocht.” Daarna noemt u apart nog de 
vorming CCVT, zoals al lang gepland. Kennelijk ziet u naast deze 
clustering ook andere mogelijkheden. Welke? 

Ons college wil inzetten op multifunctioneel gebruik van het bestaande 
maatschappelijk vastgoed, ook voor cultuur- en welzijnsgebouwen. In het 
kader van de bezuinigingen presenteren wij bij de Kadernota 2011 een voorstel 
over clustering van cultuurgebouwen. 

69 AP 69 106
-
107 

PH 6 “Krachtiger profilering hist. erfgoed op centrale fysieke plek”. Waar denkt 
u aan? 
p.s.: Spijtig en ten onrechte, dat opnieuw het Dolhuys in opsomming 
cultuurinstelling ontbreekt… 

Zie beantwoording vraag  D66 37.  
Overigens ontvangt het Dolhuys geen gemeentelijke subsidie. 
 

70 AP 70 106
-
107 

PH 6 U spreekt wel over ateliers, maar (alweer) niet over oefenruimtes voor 
muzikanten. Enige resterende is het bijzondere (particuliere, reeds 30 jaar 
bestaande!) fenomeen Daisy Bell in het oude slachthuis. Graag herinneren 
wij aan de aangenomen motie hierover, vorig jaar. Ook rond 
herontwikkeling van slachthuis horen wij echter telkens niets over Daisy 
Bell. Kunt u aangeven wat stand v zaken is (betreffende de motie)? 

Wij zullen in het vierde kwartaal 2010 een voorstel voor bestemming van het 
slachthuis opstellen, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de motie over 
Daisy Bell. 

71 AP 71 107 JN 6 Gemeentelijke monumenten: uitbreiding, stimulering onderhoud, etc. 
Prachtig, maar hoe zit het met de toegezegde ondersteuningsmaatregelen, 
zijn die al concreet en staand beleid? 

Wij besluiten binnenkort over de ondersteuningsmaatregelen in de vorm van 
een monumentenlening. 
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72 AP 72 107 PH 6 ‘budgetfinanciering’. Nieuwe systematiek, zegt u, maar geen uitleg. Wat 

houdt dit in? 
Bij budgetfinanciering is sprake van een directe koppeling tussen subsidie en 
prestatieafspraken. Deze koppeling wordt m.i.v. 2011 ingevoerd voor de 
cultuurpodia en het CCVT, waar dit voor het Frans Hals Museum, de 
Bibliotheek Haarlem en omstreken en diverse andere gesubsidieerde 
instellingen in Haarlem al langer gebeurt.  
Budgetfinanciering stimuleert het (cultureel) ondernemerschap.  

73 AP 73 109 JN 6 Uitstekend dat specifiek de school-, doe- en volkstuinen worden genoemd! 
Een nieuwe groep in Haarlem is, met enthousiaste ecologische ideeën, 
gemotiveerd op zoek naar ruimte. Betreft de mensen uit het netwerk 
Transition Town Haarlem. AP zou uitdrukkelijk willen verzoeken ook eens 
met hen in overleg te gaan over mogelijkheden… 

Wij presenteren op korte termijn voorstellen inzake de doetuinen. 

74 AP 74 110 RD 6 Waarderhaven: waarom toch nog altijd in progr. 6? Immers 
woonschepenhaven, geen recreatie. Andere woonschepenlocaties zitten toch 
ook gewoon in progr. 5? Al is het maar vanuit behoefte gelijkschakeling 
met woningen… 

Opgenomen in programma 6 vanwege de locatie in de Waarderpolder en 
aansluiting bij het programma herstructurering Waarderpolder. 

75 AP 75 111 
/ 
116 

JN 7 In standhouden gespecialiseerd team bijz. doelgroepen: Juist dit team heeft 
i.v.m. reguliere klantmanagers een gigantische caseload, terwijl andersom 
meer voor de hand zou liggen (zie ook rapport Beerenschot!). Gaat u hier 
nog iets aan doen? 

Binnen de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid is er inmiddels sprake 
geweest van een herschikking van formatie tussen de reguliere klantmanagers 
en de klantmanagers bijzondere doelgroepen. Ook zijn de klanten opnieuw 
beoordeeld en weer overgedragen aan de reguliere klantmanagers. 

76 AP 76 112 JN 7 Werken met behoud van uitkering…?! (En dat ook nog juist terwijl 
wachtlijsten nog altijd zo fors zijn). Denkt u nu werkelijk dat men hierdoor 
gestimuleerd wordt en gemotiveerd zal zijn? Verschil tussen bijstand óf 
betaalde baan (al is het maar de gebruikelijke bonus boven uitkering) 
vervaagt hiermee en middeleeuwse toestanden liggen op de loer. Waarom 
niet andere keuzes gemaakt, bijv. niet langer onnoemelijke bedragen in 
bodemloze put van commerciële re-integratiebureaus stoppen, i.p.v. 
fatsoenlijk loon naar werken…?! 

Wij zijn ook van mening dat ons Work First-concept: leren en werken met een 
minimuminkomen de voorkeur geniet. Door de bezuinigingen op het 
participatiebudget is deze variant echter niet langer betaalbaar. Omdat het van 
belang blijft dat bijstandsgerechtigden hun vaardigheden op peil houden dan 
wel versterken, is werken met behoud van uitkering het alternatief. 
Vanzelfsprekend moet dit niet leiden tot verdringing van reguliere 
arbeidsplaatsen. 

77 AP 77 113 JN 7 Hoe staat het met de pilot “Prohef”? Sinds hiertoe in meerderheid is 
besloten, is radiostilte hierover. Ook niets in begroting. 
(überhaupt getuigen keuzes uit dit progr. van gebrek aan visie, o.i. Botte bijl 
en verder niets…) 

Gelet op de bezuinigingen op het participatiebudget hebben wij even pas op de 
plaats gemaakt. Op korte termijn zullen wij met de commissie van gedachten 
wisselen over het re-integratiebeleid. 

78 AP 78 113
-
115 

JN 7 In hele veld 7.1 Werk en Re-integratie komen de voormalige ID- banen niet 
voor. Ook niet in de kostenplaatjes. Wat is het concrete beleidsvoorstel van 
het college in deze? 

Het college komt op korte termijn met een raadsvoorstel rondom de afbouw 
van de ID-banen. 

79 AP 79 115 JN 7 Aantal deelnemers werk met behoud v uitkering of Work First: worden op 1 
hoop geveegd. Wie bepaald in welk van de 2 categorieën men wordt 
‘ingedeeld’ en op basis v welke criteria? 

Tot 1 juni 2010 kende Work First een verloningsconcept, na deze datum is er 
sprake van werken met behoud van uitkering. 

80 AP 80 118 JN 7 Miljoen minder voor minimabeleid, t.o.v. jaarrek. 2009.  Juist in tijd dat 
naar verwachting meer mensen hierop beroep zullen doen. En juist terwijl 
(zie Beerenschot!) naar verhouding Haarlem al fors minder aan 
minimabeleid besteed, dan vergelijkbare gemeenten. Hoe kunt u dit 

In 2011 willen wij met alle betrokkenen discussiëren over herijking van het 
gemeentelijk minimabeleid. 
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verantwoorden? Vreest u niet juist een nog verdere teruggang in lokale 
economie, als (meer) mensen verder in de ellende zakken? 

81 AP 81 119 RD 8 Obstakelvrije voetgangersruimte bij iedere reconstructie. AP heeft hier 
veelvuldig op gehamerd, maar praktijk is bedroevend (Rode Loper-aanleg, 
Stationsplein, e.d.: onbegaanbare puinhoop voor m.n. ouderen en minder 
validen!) 
Hoe denkt u dit voortaan wel te kunnen garanderen? 

Bij projecten waarbij de omgevingsfactoren van grote invloed zijn op de 
uitvoering wordt al tijdens de voorbereiding van het project aandacht besteed 
aan de wijze waarop de bereikbaar-, leefbaar- en veiligheid in de tijdelijke 
situatie gewaarborgd worden en hoe de communicatie hierover geregeld is.  
Het is in de praktijk (helaas) correct dat het tijdelijke looppad minder goed 
begaanbaar is voor mensen die slecht ter been zijn. Dit is inherent aan een werk 
in uitvoering. In de regel worden er ook korte omleidingsroutes (die wel goed 
begaanbaar zijn) aangegeven. Bij grote projecten met veel voetgangers, zoals 
het Stationsplein, worden ook verkeersregelaars ingezet om mensen te woord 
te staan en te helpen. 

82 AP 82 127 RD 8 Hoe verhoudt zich ‘vervanging parkeerautomaten’ à €1.018.000,-, tot 
vervanging parkeerautomaten kentekenparkeren à € 1mln.? Is dit niet 
dubbel? 

Zie het antwoord op vraag VVD 26. 

83 AP 83 134 PH 9 Percentage duurzaam inkopen: Al enige jaren is gemeld dat dit al voor 
zeker 75% in orde was. Nu blijkt überhaupt geen nulmeting gedaan en op 
z’n best 70% de praktijk te zijn. Hoe zit dit nu; beschikte portefeuillehouder 
niet over de juiste gegevens vanuit de organisatie…? 

Bij alle aanbestedingen die door de gemeente Haarlem gepubliceerd worden 
zijn de duurzaamheidscriteria zoals geformuleerd door Senter Novem (voor 45 
productgroepen) opgenomen. Voor werken zijn deze criteria geïmplementeerd 
in de standaardbestekken RAW. 
Daarnaast worden duurzaamheidscriteria ook zoveel mogelijk toegepast bij 
producten waarvoor Senter Novem geen criteria gedefinieerd heeft. Hiermee 
voldoet de gemeente Haarlem ruimschoots aan de eis, 75% duurzaam inkopen. 

84 AP 84 142 RD 9 Gigantische terugloop baten openb. ruimte bovengronds (ruim 22mln naar 
630.000!). Hoe kan dit? 

Zie het antwoord op vraag OPH 10. 

85 AP 85 142 
/ 
225 

RD 9 Lasten vs baten afvalinzameling: 357.000 (positief) verschil. Op pag. 225 
echter weer andere cijfers, met als uitkomst dat bijna een miljoen uit alg 
middelen bij moet (dekkingsgraad leges 94,9% ipv 100%). 
Hoe zit dit nu weer? 

Zie voor onderbouwing pagina 225 en 226. 
Aan de afval- en rioolheffing worden meer kosten toegerekend (o.m. BTW) 
dan uit het product blijkt. 

86 AP 86 149 PH 10 AP mist bij investeringen het onderwerp archivering…? Of valt dit onder 
post digitalisering? 

De benodigde investeringen i.v.m. archivering zijn niet opgenomen onder de 
post Digitalisering. De bewerking van de archiefachterstanden wordt betaald 
uit de begin 2009 getroffen voorziening (1 miljoen), zoals is vastgesteld in het 
Plan van aanpak Andere werkwijze archiveren. De investeringen in verband 
met de noodzakelijke herhuisvesting van de archieven naar aanleiding van de 
nieuwe huisvesting van de gemeente (2011), zijn echter niet in deze voor-
ziening opgenomen. In samenspraak met het Managementteam wordt hiertoe 
een plan aan het college voorgelegd, waarin de noodzakelijke investering is 
opgenomen. 

87 AP 87 149 PH 
JH 

10 Digitalisering à 1,156mln onder ‘nog door de raad te besluiten’. 
Opmerkelijk, want wethouder gaf juist aan dat eea gemandateerd was aan 
college. Raad krijgt dit dus toch nog expliciet ter besluitvorming 
voorgelegd? 

Het betreft hier de investeringen DIGITALISERING (software en aanpak werk-
processen). Hiervoor is een voorstel door ons in voorbereiding. In de cie Be-
stuur is recent het ICT-MASTERPLAN (de harde ICT-middelen) aan de orde 
geweest. Dat krediet was reeds door de raad aan het college gemandateerd.  
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88 AP 88 153 PH 10 Vanaf 2012 gefaseerd kostendekkend maken afval- en rioolheffing. 

Waarom niet direct? 
In het coalitieakkoord is afgesproken om de belastingen en heffingen die onder 
de woonlasten vallen (dus OZB, afval- en rioolheffing) gefaseerd te verhogen 
tot maximaal het landelijk gemiddelde. Omdat de OZB al met 3% boven 
inflatie wordt verhoogd, en het bekend is dat de komende jaren nog fors 
geïnvesteerd wordt in de riolering, betekent dit dat het kostendekkend maken 
van die heffingen ook gefaseerd zal dienen plaats te vinden om binnen de door 
de raad gestelde kaders te blijven. 

89 AP 89 153 RD 10 Zie ook vraag 85; klopt niet-kostendekkendheid afval en riool wel, als op 
beide onderwerpen op p. 142 immers de baten hoger zijn dan de lasten…? 

Zie voor onderbouwing pagina 225 en 226. 
Aan de afvalstoffen- en rioolheffing worden meer kosten toegerekend (o.m. 
BTW) dan op het product worden verantwoord. 

90 AP 90 163 PH 10 Hoe wordt inschatting benodigde capaciteit berekend? Logisch lijkt 
immers: bedrag = percentage kans op voordoen, van het max. bedrag 
genoemd onder ‘gevolg’. Maar dat blijkt niet het geval. 

In de kolom 'benodigde capaciteit' in het overzicht is het bedrag opgenomen 
dat op grond van de uitgevoerde simulatie nodig is om een risico op te kunnen 
vangen. Deze bedragen zijn lager dan de vermenigvuldiging van de kans met 
het gevolg. Deze simulatie houdt namelijk rekening met het feit dat niet alle 
risico's tegelijk en in hun maximale omvang optreden. 

91 AP 91 187 PH 10 Gem. Haarlem Commandite BV: geen activiteiten meer, wel 
aandelenkapitaal. Kan lege bv dan niet gewoon opgeheven en kapitaal naar 
alg. middelen of aflossen schulden o.i.d.? 

Na het verkopen van onze belang in het Crematorium is er inderdaad sprake 
van een "lege" BV. Gezien de verwachte beperkte opbrengst bij verkoop wordt 
nog nagegaan of het wellicht zinvol is om deze BV aan te houden en deze 
mogelijk te gebruiken ten behoeve van onze eigen organisatie. 

92 AP 92 197 PH 10 Besluit: aangezien er staat ‘incl. per progr. opgenomen 
investeringsramingen’ is de vraag: besluiten we daarmee niet op voorhand 
ook over investeringen waarover raad nog besluit moet nemen (dus ook 
t.a.v. zaken die nog niet besproken zijn door raad..!)? 

Nee. De binnen Haarlem bestaande categorisering A. Reeds door de raad 
besloten, B. aan college te mandateren en C. Nog te besluiten door de raad 
staan boven de investeringstabellen opgenomen. Indien een investering 
categorie C heeft, dan zal deze nog met een separaat voorstel aan uw raad 
worden voorgelegd. 

93 AP 93 197 PH 10 Besluitpunt 2: Voor ons gevoel nemen we dan voorschot op besluit over 1e 
berap…? Logischer was toch geweest eea nu reeds concreet in begroting op 
te nemen? Komt vreemd over. 

Er dient een sluitende begroting te worden vastgesteld (niet pas bij 
bestuursrapportage 1). De aanvullende ombuigingsmaatregelen die het college 
aanbiedt en waarover wordt besloten in de begrotingsvergadering (al dan niet 
geamendeerd) worden via 1e wijziging van de begroting daadwerkelijk 
geraamd. 

94 AP 94 224 PH 10 Bovenformatieven: Als we salariskosten (à 2,423mln!) gemiddeld afzetten 
tegen / vergelijken met die van huidig personeel en dit vertalen naar grove 
schatting aantal fte aan vml. en boventallig personeel, ligt dit zo rond de 50. 
Klopt dat ongeveer? 

De nieuwe groep bovenformatieven bestaat uit 44 medewerkers van de 
hoofdafdeling Middelen en Services. De “oude” groep bestaat nog uit 32 
medewerkers. Het college heeft een brief ‘Informatie bovenformatieven’ aan 
de commissie Bestuur verstuurd. 

95 AP 95  PH 10 Wat is de ruimte, indien aanwezig, af te wijken van thans gehanteerde 
afschrijvingstermijnen (in IP)? Anders gezegd: Zijn er wettelijke 
voorschriften, die verhinderen dat de raad andere keuzes zou kunnen maken 
m.b.t. afschrijvingstermijnen, zo ja welke? 
(vanuit de niet zelden routineuze gedachtegang dat een ‘afgeschreven’ 
product ook automatisch per direct dient te worden vervangen, waar in 
praktijk de feitelijke levensduur kan afwijken van de standaard) 

De wettelijke eis is dat de afschrijftermijn moet aansluiten bij de technische of 
economische levensduur van een bepaald investeringsobject. Hierop bestaat 
een uitzondering. Voor investeringen met maatschappelijk nut mag de raad 
beslissen om de investeringen in één keer af te schrijven. De keuzes m.b.t. de 
afschrijftermijnen zijn opgenomen in de financiële verordening artikel 212 
gemeentewet, die door de raad is vastgesteld. 
 
Een volledig afgeschreven actief wordt niet per definitie direct vervangen. Bij 
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het uitvoeren van een vervangingsinvestering wordt gekeken of vervanging 
noodzakelijk is. 

96 AP 96  EC 5 Kunt u ons verzekeren, dat voor het gemeentelijk vastgoed deugdelijke 
verzekerdingen zijn afgesloten? 
(Regelmatig keert het ‘gerucht’ terug, dat dit in het geheel niet het geval 
zou zijn, waarbij redenering zou zijn, dat kostenpost bij schade als bijv. 
brand altijd nog lager zal zijn dan wanneer voor alle tientallen / honderden 
panden premies zouden moeten worden betaald). 

Ja, het gemeentelijk vastgoed is afdoende verzekerd.  
 

97 AP 97  JN 5 / 
10 

Af en toe worden tijdelijke units geplaatst. Voorbeeld: noodlokalen 
Frederikspark. Waar ligt het eigendom in zo’n geval (dus ook: wie bepaalt 
wat er na tijdelijk gebruik mee gebeurt) en hoe zit het met de waarde / 
boekhouding ervan? 
(Frederikspark was immers dure grap: begon bij 750.000 en tal van 
‘onvoorziene’ extra kosten volgde; verleggen leidingen etc.) 

De noodlokalen worden gehuurd en zijn geen gemeentelijk eigendom. 

98 CDA 01 
 

21 JN  Aanpassen minimabeleid 
Gaat het college ook aandacht besteden aan armoedebestrijding voor 
ouderen met alleen een AOW en gezinnen met een inkomen van 
bijvoorbeeld 130% van minimum inkomen die ook tegen de armoedegrens 
aanleven? 

Wij hebben een minimaregeling voor ouderen, chronisch zieken en 
gehandicapten. De budgettaire kaders laten een niet toe om de doelgroep voor 
het minimabeleid uit te breiden naar een inkomensgrens van 130%. 

99 CDA 02 
 

22 JH  Het college geeft aan voornemens te zijn ‘na te gaan of het beheer van 
welzijnsaccommodaties centraal kan worden georganiseerd’. Kan het 
college aangeven welk proces men hiervoor voor ogen heeft en op welke 
termijn men hierop besluitvorming voorziet? 

Dit voornemen maakt deel uit van de bezuinigingsvoorstellen die bij de 
Kadernota 2011 aan u worden voorgelegd. 

100 CDA 03 
 

22 RD  In het coalitieakkoord is de ambitie opgenomen om het achterstallig 
onderhoud verder in te lopen. Het collegewerkprogramma stelt deze ambitie 
echter afhankelijk van het beschikbare budget. Als het huidige niveau van 
het achterstallig onderhoud wordt berekend op 64 miljoen. Wat is dan het 
ambitieniveau van het college voor 2015? 

De beschikbare onderhoudsbudgetten staan onder druk en verhouden zich niet 
tot de ambities op de (middel)lange termijn. Zonder ingrijpen zal dat op lange 
termijn leiden tot grote nieuwe onderhoudsachterstanden en ook tot een minder 
schone, verzorgde en veilige stad. Dit leidt voor het college dan ook tot de 
volgende probleemstelling: “Hoe kan met (de beperkte) beschikbare financiële 
middelen zo lang mogelijk doorgegaan worden met het inlopen van het 
achterstallig onderhoud. Hierbij rekening houdend met de verzorging/netheid 
van de openbare ruimte, (verkeers)veiligheid/bereikbaarheid, wijkgericht 
werken/gebiedsvisies en ruimtelijke- en technische kwaliteit.” Om een 
antwoord op deze vraag te geven heeft het college 4 onderhoudsscenario's 
opgesteld. Op basis daarvan heeft het college haar voorkeur voor een 
onderhoudsscenario voor de komende jaren bepaald, waar de problemen niet 
vooruit worden geschoven en waarbij de stad zoveel mogelijk een verzorgd 
uiterlijk blijft behouden. De nota wordt op korte termijn door het college aan 
de commissie toegestuurd. 

101 CDA 04 
 

23 JN  Scheefwonen baart het college zorgen. Hoe wil het college dit gaan 
aanpakken? 
 

Zie het antwoord op vraag AP 17. 
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102 CDA 05 

 
25 JH  Het college verwacht rendement te kunnen halen uit intensievere 

samenwerking tussen organisaties als SRO, Spaarnelanden en Sport 
Support. Op welke termijn wil het college deze nauwere samenwerking 
realiseren, welk proces voorziet men hiervoor en ligt een fusie binnen de 
zoekrichtingen? 

Het gaat hierbij in de eerste plaats om maatschappelijk rendement op het 
gebied van sport. Wij zien graag dat de ondersteunende organisaties die actief 
zijn op sportgebied, zoals SportSupport, SRO en Spaarnelanden, zoeken naar 
samenwerking in en afstemming van hun werkzaamheden. Doel is dat de 
sportende Haarlemmer en de clubs hierdoor optimaal gebruik kunnen maken 
van de voorzieningen (zoals velden, hallen, ondersteuning) tegen zo laag 
mogelijke kosten voor de clubs, sporters én de gemeente.  
 
Deze samenwerking is een permanent proces; als samengaan van organisaties 
leidt tot meer voordelen dan zelfstandigheid, dan vinden wij dat een goede 
zaak. In de vorige raadsperiode is aangegeven dat Haarlem voorstander is van 
het samengaan van SportSupport met SRO. Het huidige college ziet daar nog 
steeds voordelen in. 

103 CDA 06 
 

26 PH  Gesteld wordt dat de uitgangspunten (24 mln ombuigen tot/m 2015) nog 
staan omdat er nog geen nieuw regeerakkoord is. Geeft het huidig 
voorliggende concept regeerakkoord aanleiding om deze uitgangspunten te 
herzien? 

Hiervoor kan worden verwezen naar de brief over de effecten van het 
regeerakkoord, die het college aan de raad heeft aangeboden. 

104 CDA 07 
 

29 JN  Het inkomensdeel WWB wordt stevig verlaagd. 
- Hoe gaat u dit de komende jaren opvangen? 
- Komt er ook een verlaging voor het werkdeel? 

Op dit moment behoort Haarlem nog tot de gemeenten met een voordeel op het 
Inkomensdeel Wwb. De huidige regeling loopt tot en met 2011. Voor 2012 en 
verder maken de gemeenten (VNG) en het kabinet ten aanzien van de 
budgettaire kaders Wwb een nieuw bestuursakkoord. 
Ook het werkdeel wordt de komende jaren verder verlaagd, zoals is 
aangekondigd door het nieuwe kabinet 

105 CDA 08 
 

34 JH  Wat heeft het college voor ogen bij de vermindering van uitgaven voor 
duurzame sportvoorzieningen? Welke omvang zal deze ombuiging 
bedragen en aan welke op welke wijze zal dit geëffectueerd worden? 

Het gaat hierbij om het instellen van een subsidieplafond en een verlaging van 
het maximum beschikbaar budget per jaar, van € 175.000,- naar € 100.000,-. 
Dit is, gelet op het gemiddelde van de uitgaven van de recente jaren, mogelijk. 

106 CDA 09 
 

34 JH  Uit het budget Topsport Kennemerland worden diverse evenementen (zoals 
de honkbalweek, de korfbalweek en de basketbalweek) bekostigd. Betekent 
het op termijn stopzetten van de bijdrage aan STK ook dat de gemeente 
Haarlem genoemde evenementen na 2012 niet langer financieel zal 
ondersteunen? 

De honkbalweek en de basketballweek zullen in het vervolg worden bekostigd 
vanuit het evenementenbudget van de gemeente Haarlem. De Stichting 
Topsport Kennemerland zal voor de kleine evenementen naar andere 
financieringsstromen moeten zoeken. 

107 CDA 10 
 

34 JH  Het college stelt voor enkele welzijnswerk projecten te schrappen. Kan het 
college aangeven welke, danwel op basis van welke criteria deze 
vastgesteld worden? 

Het betreft de projecten ‘Eigen Kracht Conferentie in de wijk’ en 
‘Ondersteunen allochtone zelforganisaties’ en een deel van de 
uitvoeringskosten van de nota Welzijnswerk klaar voor de toekomst. 
 

108 CDA 11 
 
 

34 BS  Het college stelt een beperking van de handhavingsuitvoering voor. Kan het 
college aangeven welke handhavingsuitvoeringen zullen komen te 
vervallen, danwel op basis van welke criteria deze vastgesteld zullen 
worden? 

In een tijd van bezuinigingen wordt van elk taakveld een bijdrage gevraagd. De 
uitwerking wordt aan de Raad gemeld. 

109 CDA 12 
 

65 BS 2  
 

Het college kiest voor de prestatie-indicator “3a aantal aangehouden 
jeugdige verdachten.”. Is het gezien de toegenomen jeugdoverlast niet beter 

Door een sluitende persoonsgerichte aanpak komen er minder delinquenten: 
doordat jongeren individueel beter in beeld komen wordt er eerder zorg 
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dit cijfer omhoog te brengen, danwel wenselijker om een prestatie-indicator 
vast te stellen die de ervaren (jeugd-)overlast onder inwoners meet? 

geboden en dat betekent dat ze minder kans hebben om verder af te glijden.  
Jeugdoverlast staat centraal onder 1. Daar hebben we andere indicatoren voor 
benoemd, gericht op overlast. 

110 CDA 13 
 

72 JH 3 
 

Bestaande loketten ( CJG, WMO) spelen een belangrijke rol bij het 
transparant maken van aanbieders van zorg. Maar het kan natuurlijk nog 
beter. 
- Is het college van mening dat alle informatie en advies over gezondheid 
via de loketten zou moeten lopen? 
 
- Is het college ook van mening dat de bemensing van deze loketten dient 
bekostigd te worden uit reguliere middelen van participerende organisaties? 
- Gaat het college stimuleren dat alle cliëntondersteuners gaan participeren? 
- Hoe gaat het college de kwaliteit van de loketten in de toekomst 
waarborgen? 

Deel politieke vraag. 
De gemeente voorziet in een laagdrempelig aanbod van informatie en advies, 
zowel fysiek (CJG en Loket Haarlem) als digitaal. Daarnaast hebben 
organisaties hun eigen verantwoordelijkheid in het bieden van informatie. De 
klant kiest zijn eigen kanaal hierin. 
 
Ja, het heeft de voorkeur dat participerende organisaties uit eigen middelen de 
bemensing bekostigen, maar veel organisaties worden door de gemeente 
gesubsidieerd en betalen daaruit het bemensen van het loket.  
Nee, niet alle cliëntondersteuners hoeven te participeren, zij hebben ook hun 
eigen verantwoordelijkheid t.a.v. informatie en advies. 
De kwaliteit van de dienstverlening wordt door de gemeente gemonitord, o.a. 
door prestatieplannen en klanttevredenheids-onderzoeken. 

111 CDA 14  75 JH 3 
 
 

Moedercentra hebben de hoofddoelstelling de integratie van allochtone 
vrouwen te bevorderen. 
- Is het college de mening toegedaan dat autochtone vrouwen in 
onvoldoende mate de Moedercentra weten te vinden? 
- Werkt dit dan niet belemmerend voor het integratieproces? 
- Zou het niet wenselijk zijn de coördinatie van Moedercentra neer te leggen 
bij allochtone vrouwen? 
- Is het Moedercentra in Haarlem-Noord wel goed bereikbaar en als gebouw 
geschikt voor haar functie? 

Ons is niets bekend dat allochtone vrouwen locaties niet weten te vinden. De 
locaties zijn gekozen in wijken met veel allochtone vrouwen en de coördinatie 
(bedrijfsvoering) ligt bij de organisaties zelf. 

112 CDA 15 
 

76 JH 3 
 
 

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVG) worden onvoldoende 
erkend en herkend. Als gevolg van het vaak ontbreken van een diagnose 
gaat er bij deze doelgroep veel verkeerd. 
- Is het college het eens dat de LVG doelgroep niet de aandacht krijgt die 
nodig is? 
- Gaat het college beleidsmatig meer aandacht besteden aan deze 
onderbelichte en kwetsbare doelgroep? 

Zodra helder wordt welke maatregelen het Rijk inzake de AWBZ neemt, 
komen wij inhoudelijk op deze vraag terug. 

113 CDA 16 
 

79 JH 3 
 

In de begroting zijn de lasten voor maatschappelijke opvang en zorg voor 
kwetsbare groepen tov de rekening 2009 bijna verdubbeld en tov de 
gewijzigde begroting 2010 vervijfvoudigd. Kan het college nader 
specificeren waarvoor deze lastenverhoging zal worden ingezet? 

Na 2009 zijn de Grote Stedenbeleid  (GSB) middelen omgezet naar 
decentralisatie-uitkeringen (DU). Deze DU’s zijn onderdeel van de Algemene 
Uitkering (AU) en daarom verantwoord binnen programma 10. 

114 CDA 17 
 

88 JH 4  
 

De streefwaarden van prestatie-indicator 2 (Aantal Haarlemse talenten dat 
via de Haarlemse topsporten de kans krijgt op sportief succes) loopt na 
2012 op van 70 naar 80. Acht het college dit ook met de voorziene 
ombuiging op de bijdrage aan de Stichting Topsport Kennemerland 
realistisch? 

Wij gaan er vanuit dat de sportinfrastructuur voor sporttalenten in 2011 
dermate goed ontwikkeld is, waardoor de voorwaarden aanwezig zijn om 
beoogde streefwaarden te halen. 
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115 CDA 18 

 
112 JN 7 

 
Er wordt gesteld dat door de huidige recessie en het gelijkblijvend budget 
voor de WSW, de WSW een aanzienlijke wachtlijstproblematiek kent.a) 
Wat is het college van plan om de wachtlijsten terug te dringen, b) Wat acht 
het college een acceptabele grootte van de wachtlijst? 

Het budget dat wij van het Rijk ontvangen voor de Wsw is gemaximeerd op 
706 Wsw-plaatsen. De financiële mogelijkheden van de gemeente maakt een 
eigen investering niet mogelijk. Overigens is de wachtlijstproblematiek een 
landelijk probleem waarvoor wij met andere gemeenten aandacht vragen. 

116 CDA 19 
 

117 JN 7 
 

De streefwaarde voor het aantal deelnemers is voor de komende jaren op 
160 vastgesteld. De realisatie van 2009 bedraagt 30 en 2008 0. a) kloppen 
de weergegeven streefwaarden? b) Het college heeft aangegeven 
vraaggestuurd te willen gaan werken, is er hier sprake van vraag? c) Gezien 
de toenemende gevolgen van de recessie, zou de vraag naar de cursus sterk 
kunnen toenemen. Wanneer  de vraag uitkomt boven de streefwaarde, wat 
zijn dan de gevolgen? 

Deze kloppen. De budgetcursussen worden gegeven door 
preventiemedewerkers schuldhulpverlening, die pas sinds half 2009 aan de 
afdeling Schuldhulpverlening zijn toegevoegd. Er is belangstelling voor de 
cursussen en de deelnemers zijn enthousiast. De beschikbare capaciteit is 
echter beperkt waardoor de grens ligt op 160 deelnemers. 
 

117 CDA 20 
 

121 RD 8  
 

Zal onderzoek naar de mogelijkheid van uitbreiding van gefiscaliseerd 
parkeren deel uitmaken van de nieuw op te stellen parkeernota? Zo ja, 
welke opbrengstpotentie (orde van grote) verwacht het college dat hieraan 
gekoppeld is? 

Op dit moment is het parkeren in de binnenstad en bij meters en automaten in 
de vergunningshouderszones gefiscaliseerd. Het al dan niet overgaan tot 
fiscalisering van vergunninghouderszones betekent dat in die zones overal 
parkeerautomaten geplaatst zouden moeten worden en iedereen daar dan in 
principe (tegen betaling) kan parkeren. In de binnenkort uit te brengen 
parkeervisie wordt op de wenselijkheid/haalbaarheid hiervan ingegaan. 

118 CDA 21  122 RD 8  
 

Is het college tevens van plan vervolg te geven aan het experiment van 
bevoorrading van de binnenstad door kleinere elektrisch aangedreven 
voertuigen? 

De ervaringen met de proef van bevoorrading van de binnenstad door kleinere 
elektrisch aangedreven voertuigen (Stoffel) blijken succesvol te zijn. Het 
College wil dit nu als structurele mogelijkheid faciliteren (ook in het 
toelatingsregime autovrije gebieden) en biedt dan ook andere bedrijven 
hiervoor de mogelijkheid onder duidelijke voorwaarden. Het is niet de 
bedoeling dat de gemeente zelf een dergelijke bevoorradingsdienst op zich 
neemt. 

119 CDA 22  122 RD 8  
 

Regionale Bereikbaarheidsvisie: Welke concrete knelpunten kan heet 
college benoemen en welke ambities heeft het college hierbij? 

Het College zal een dezer dagen de Regionale Bereikbaarheidsvisie bespreken. 
Deze Visie is een gezamenlijk product van de direct betrokken wethouders van 
de gemeenten in de Regio Zuid-Kennemerland en het bedrijfsleven in de Regio 
(KvK). Ook onze omliggende gemeenten zullen eenzelfde procedure 
doorlopen. Voorafgaand aan behandeling in de raad ligt het in de bedoeling 
nog dit jaar een symposium te beleggen; ook wordt aan de leden van de Raad 
gevraagd aan dit symposium deel te nemen. 

120 CDA 23  122 RD  8  
 

Welke concrete voorbeelden van ‘black spots’ heeft het college en valt 
hierin een prioriteitenvolgorde op te tellen? 
 

Jaarlijks wordt nagegaan welke nog bestaande en nieuw ontstane black spots in 
Haarlem er zijn (op basis van de landelijke VOR-gegevens [VOR = Verkeers 
Ongevallen Statistiek]).  
Ca. 1,5 jaar geleden is de kruising Briandlaan/Stresemannlaan als black spot 
aangepakt. De Kruisweg/Kennemerplein wordt aangepakt in het kader van de 
plannen rond het Stationsplein. Momenteel staat op punt van uitvoering de 
black spot Nassaubrug/Nieuwe Gracht. Andere locaties die nadere aandacht 
verdienen de komende jaren:  

1. Schipholweg/Pr. Bernhardlaan (vergt echter grootschalige aanpak met 
ongelijkvloerse oplossingen) 
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2. Amerikaweg/Kennedylaan  
3. Pr. Bernhardlaan/Zomervaart (sinds enkele maanden naar voren 

gekomen) 
121 CDA 24  122 RD  8  

 
Verkeersveiligheid bij scholen. 
In het verleden is hiervoor een prioriteitenvolgorde opgesteld. Is deze lijst 
afgewerkt, danwel wat is de huidige status en welke aanpak wil het college 
hierop zetten? 

De drie jaar geleden vastgestelde prioriteitenvolgorde  is nog niet afgewerkt. 
Wel is het voornemen in 2011 een actualisatie te presenteren. 

122 CDA 25  125 RD 8  
 

Voorkomen van verkeerd parkeren. Welke handhavingsacties heeft het 
college in gedachten? 
 

Toezicht op het verkeerd parkeren vormt al een onderdeel van de integrale 
handhaving. 
 

123 CDA 26 154 PH  Is het mogelijk om bij leegstand de OZB extra te verhogen? Dit is wettelijk niet mogelijk. 
124 CDA 27 156 EC  Waarom worden de leges niet kostendekkend gemaakt? Uitgangspunt is het kostendekkend maken van de leges.  

Hierop zijn uitzonderingen. Zo heeft de Raad op 21 oktober afspraken gemaakt 
over het onderzoek rond de bouwleges. 

125 CDA 28  213 JH  Post ‘subsidie Dock’ slaat na 2013 om. Wat is de doelstelling van deze 
subsidie en wat gebeurt ermee na 2013? 

Deze subsidie maakt onderdeel uit van het budget dat met de nota 
Welzijnswerk op orde (2009 206756) beschikbaar is gesteld voor de 
welzijnsaccommodaties. Na 2013 is conform deze nota ruim € 80.000 minder 
benodigd. 

126 CDA 29 
 

 JH  7 Oktober jl. heeft de rechter in Den Bosch geoordeeld dat de gemeente 
meer profijt heeft van de Identiteitskaart dan de burger en dat ze dus gratis 
beschikbaar moet worden gesteld. Hoe verwacht het college dat dit besluit 
gaat doorwerken in de begroting? 

Zie antwoord op vraag SP 5. 

127 D66 01 34 PH  Onder kopje extra maatregelen subsidies en bijdragen: wat is TMK? (niet 
opgenomen in woordenlijst) 

Toegepaste monumentale Kunst. 

128 D66 02 34 RD  Onder kopje extra maatregelen taken: wat zijn de gevolgen voor  het niet 
doen van de meerkosten van de ondergrondse restafvalcontainers voor de 
binnenstad? Worden ze dan geheel niet, minder, anders geplaatst? 

Zie het antwoord op vraag VVD 21. 
 

129 D66 03 34 BS  Onder kopje extra maatregelen taken staat (laatste zin):tenslotte achten wij 
beperking … van  de activiteiten met betrekking tot fietsvoorzieningen 
mogelijk. Wat wordt hiermee bedoeld? 

Het betreft hier een structurele bijdrage uit het fietsbudget voor kleinschalige 
fietsmaatregelen. Het vormt onderdeel van de ombuiging om de begroting 
sluitend te krijgen. 

130 D66 04 133 RD 9 In de tabel onder  1  staat het gewenste doel voor Haarlemmers die aan 
energiebesparing doen. Dit percentage blijft op 62%. Waarom is hiervoor 
gekozen? Is dit percentage voldoende om aan onze klimaatdoelstelling in 
2030 te voldoen? Zo nee, halen we het zo wel? 

Ja, met de kennis van nu kunnen we het halen, maar het vraagt een grote inzet 
van alle betrokkenen 
Met de aanpak van particuliere woningverbetering gaan we meer mensen 
bereiken. Dat gaat niet van de ene op de andere dag leiden tot een veel grotere 
deelname. Daar is een langdurige inzet op nodig. Uiteindelijk zal die inzet 
moeten leiden tot een hoger percentage. 

131 D66 05 133 RD 9 Onder kopje wat gaan we ervoor doen, nummer 1a: in de opsomming mis ik 
de Haarlemse huiseigenaren. Is dit bewust? Zo ja, waarom? 

De Haarlemse huiseigenaren vallen onder het spoor: ‘Bebouwde omgeving’. 

132 D66 06 135 PH  Hier, maar in de gehele begroting zie ik pm posten als streefwaarde bij de 
effectenindicatoren. Ik begrijp dat er nog geen nul meting is. Ik ga er vanuit 
dat er wel een idee is van de omvang. Is het niet handiger om toch een 

Het is niet altijd mogelijk om een inschatting te maken. Zodra betrouwbare 
gegevens beschikbaar zijn worden deze opgenomen 
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schatting te maken, en dit evt. later bij te stellen? Op deze manier heeft de 
raad er weinig aan.  

133 D66 07 135 RD 9 Onder 4b: waarom is het doel om de duurzaamheids educatie te integreren 
met natuur- en milieueducatie? 

Duurzaamheid betreft een van de thema’s van Natuur en Milieu Educatie. Om 
de bewustwording rond duurzaamheid en Natuur en milieu zo vroeg mogelijk 
onder de aandacht van de bevolking te brengen is gekozen voor de aanpak om 
dit in het onderwijs op te nemen. 
Feitelijk wordt hiermee invulling gegeven aan de millenniumdoestellingen. 
 

134 D66 08 142 RD 9 Wat is de reden dat de baten voor  openbare ruimte bovengronds zo 
drastisch is gedaald in 2010?  

Zie het antwoord op vraag OPH 10. 

135 D66 09 142 RD 9  er wordt een onttrekking van 20.000 uit de wmo reserve gedaan. Waarvoor 
is deze onttrekking bedoeld? En heeft dat relatie met de Wmo? 

Deze onttrekking is een verwerking van het raadsbesluit ‘Uitvoering motie Wie 
wat bewaart heeft niets’, waarmee op grond van het Wmo-beleidsplan 
‘Ontmoeten, verbinden en meedoen’ voor 2011 € 20.000,- beschikbaar wordt 
gesteld voor het verbeteren van de toegankelijkheid van de openbare ruimte 
voor mensen met een fysieke beperking. 

136 D66 10 143 RD 9  Bij de voorstellen waar de raad nog op moet besluiten staat de CAB. Echter, 
op p. 135 staat dat er al een besluit is genomen. Hoe zit dit? 

In de kadernota 2010 is het krediet centrale afstandbediening bruggen deels 
(met € 1 mln.) afgeraamd. Op bladzijde 143 wordt het restant, na aframing van 
de € 1 mln., vermeld.  Het resterend krediet is voor de realisatie van de centrale 
afstandbediening bruggen van de buitenste bruggen (Schoterbrug en 
Schouwbroekerbrug). 

137 D66 11 163 PH  Bij de risico’s wordt beschreven dat de kans op het niet behalen van de 
meerjarenraming/ coalitieakkoord 75% is. Waar ligt dat aan? Welke zaken 
zorgen voor deze grote onzekerheid? V 

Het betreft hier het realiseren van het totaal, en niet van afzonderlijke 
onderdelen. Het is weinig realistisch te veronderstellen dat het gehele 
voorgenomen beleid over een periode van 4 jaar met zware bezuinigingen 
geheel conform de geraamde fasering gerealiseerd wordt. Met name 
onderdelen waar je andere partners voor nodig hebt, maar ook voor onderdelen 
waarin je met anderen vergelijkt (bijvoorbeeld lastenverhoging tot maximaal 
het landelijke gemiddelde), kunnen ervoor zorgen dat het voorgenomen beleid 
niet voor 100% kan worden gerealiseerd. Uiteraard leidt dit tot een situatie 
waarin het college met alternatieven zal komen. 

138 D66 12 163 PH  De kans op nadelige resultaten van gesubsidieerde instellingen is 90%. Kunt 
u dit verklaren en verduidelijken?  

De afgelopen jaren zijn er verschillende organisaties die met nadelige 
resultaten te kampen hebben, zoals bijvoorbeeld de VRK of Paswerk. 

139 D66 13 34 JH  Extra maatregelen taken: kunt u een nadere specificatie geven m.b.t. 
schrappen projecten welzijnswerk klaar voor de toekomst, en flexibel 
budget wijkgericht werken? 

Het betreft de projecten ‘Eigen Kracht Conferentie in de wijk’ en 
‘Ondersteunen allochtone zelforganisaties’ en een deel van de 
uitvoeringskosten van de nota Welzijnswerk klaar voor de toekomst. 
 
Binnen de begroting is een bedrag geoormerkt voor kleine projecten die o.m. 
vanuit de wijkcontracten voortvloeien en om een snelle oplossing vragen. 
Daartoe is het zgn flexbudget geïntroduceerd. Dit budget wordt eenmalig met 
een bedrag van € 150.000 verlaagd. Dit budget wordt gebruikt voor "niet 
geprogrammeerde" activiteiten. Van een concreet bestedingsvoorstel is geen 
sprake. Voorbeelden van dit soort projecten zijn (voor 2010) Realisatie 
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voetgangersoversteek Cronjéstraat, fietsparkeerplekken 't Hoenstraat, planten 3 
bomen op Doelenplein. 

140 D66 14 79 JH 3.2 Kunt u een uitsplitsing geven: hoeveel  voor individuele voorzieningen en 
hoeveel voor collectieve voorzieningen? 

Zie  het antwoord op vraag PvdA 13.  
 

141 D66 15 117 JN 7.3 Wat is de door Haarlem gehanteerde inkomensgrens voor minimabeleid? Is 
deze gewijzigd t.o.v. 2010? 

Deze is al jaren vastgesteld op 115% van het wettelijk minimumloon. 

142 D66 16 223 JN 7 Kunt u ons ook een overzicht verstrekken van aangegane privaatrechterlijke 
contractuele verplichtingen m.b.t. programma 7? 

Deze is te raadplegen via Insite van de gemeente Haarlem: 
http://huisstijl.haarlem.nl/mediawiki/index.php?title=Verwijsgids 
 

143 D66 17 131 RD 9 Wat zijn de risico’s van het langzamer inlopen van het achterstallig 
onderhoud op de langere termijn? Wat zijn de financiële baten nu en lasten 
later? 

Zie het antwoord op vraag CDA 3. 

144 D66 18 22 RD  Wat is “beeld gestuurd” onderhoud, kleeft daar niet een risico van 
symptoombestrijding aan? 

Beeldgestuurd onderhoud is een werkwijze waarbij de kwaliteit op basis van 
beelden wordt afgesproken (en onderhouden). Deze werkwijze levert een beter 
gecontroleerd kwaliteitsniveau op in vergelijking met het huidige 
frequentiegestuurde onderhoud. Bij beeldgestuurd onderhoud voldoet minimaal 
85% van het gebied aan de gestelde eisen. 

145 D66 19 47 PH  7% van de lasten zij toe te schrijven aan economie, cultuur en toerisme. Wat 
is het aandeel van alleen cultuur op de totale lasten en wat is de benchmark 
met gemeenten van vergelijkbare omvang? 

Het aandeel van cultuur is ca. 6%. Dit percentage is landelijk gezien hoog. Dit 
wordt vooral veroorzaakt door de hoge kapitaallasten in de cultuurbegroting als 
gevolg van de investeringen in de cultuurpodia. Daarnaast heeft Haarlem 
ervoor gekozen de kosten voor het cultureel vastgoed in de cultuurbegroting 
zichtbaar te maken. Subsidiering van programmering ligt onder het landelijk 
gemiddelde. 

146 D66 20 19 B&
W 

 Duurzaam Haarlem. Duurzaamheid is een speerpunt van dit college of het 
speerpunt?   

Het college ziet ‘duurzaamheid’ in brede zin, binnen de opdracht van het 
coalitieakkoord en tegen de achtergrond van de daarvoor genoemde nieuwe 
opgaven, als een verbindend speerpunt met een viertal aspecten. 

147 D66 21  20 JH  Het college wil beperking van fysieke loketten en openingstijden 
onderzoeken. Wordt hier ook (creatief) gedacht ook 
samenwerkingverbanden bv met commerciële partijen of bibliotheek? Denk 
aan shop- in- shop concepten of loketfuncties samenvoegen.  

Het College is momenteel bezig met de uitwerking van maatregelen om de 
gevolgen van de rijksbezuinigingen op te vangen. De Haarlemse visie op 
dienstverlening "Meer in huis voor Haarlem" zal bij dit onderwerp 
uitgangspunt zijn. In dit proces wordt eveneens nagedacht over en gewerkt aan 
systeeminnovaties in het sociale domein. Hierbij zal ook de heroverweging van 
de huidige loketten en loketfuncties in Haarlem aan de orde komen. Uw 
vraagstelling en suggesties worden meegenomen in dit proces. U wordt 
hierover vanzelfsprekend te zijner tijd over geïnformeerd. 

148 D66 22 23 RD  Wat verstaat het college onder versterkt flankerend beleid met betrekking 
tot OV? 

Bedoeld wordt hier verbetering toegankelijkheid haltes door middel van halte-
ophoging tot 18 cm. (zie hiervoor de toelichting in de begroting op pag. 124) 
en het (blijven) zoeken naar verbetering van de doorstroming van het openbaar 
vervoer met prioritering bij verkeerslichten mede met behulp van KAR (Korte 
Afstand Radio) 

149 D66 23 38 PH  Voor welke clusters is een globale doorkijk gemaakt naar 2012? Voor de clusters efficiency, taken en subsidies is globaal beoordeeld of het bij 
de kadernota 2010 opgenomen taakstellend bedrag thans al als niet haalbaar 
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diende te worden beschouwd. Deze doorkijk heeft niet geleid tot het nu al 
signaleren van onmogelijkheden daarin. 

150 D66 24 51 BS 1 Zijn er met betrekking tot programma 1 werkelijk geen andere prestaties te 
definiëren dan de jumelages en stedenbanden? Zijn er bv vanuit VNG- 
verband geen Europese prestaties waaraan Haarlem bijdraagt?  

Via de Angers en Osnabrück werken we ook samen met andere Europese 
partners. Daarnaast werken we op cultureel gebied samen met Gent en 
Huddinge (Zweden). Op een aantal gebieden, zoals milieu, nemen we deel in 
Europese netwerken. Die zijn gericht op kennis verwerven en delen en soms op 
gezamenlijke verwerving van Europese gelden.  
In 2011 gaat we bovendien werken aan verdere verspreiding (intern) van de 
kennis van Europese regels op het gebied van aanbestedingen en van 
staatssteun. 

151 D66 25 55 EC 
 
Prs. 

1 Wat gaan we ervoor doen in 2011? Ad 2 
Waarom staan hier geen toelichting bij de prestaties c & d uit de 
doelenboom?  

De doelenboom is onjuist en per ongeluk niet aangepast aan de activiteiten 
zoals die op blz. 55 staan vermeld. 
In aanvulling hierop de volgende reactie van het presidium/griffie: 

Het betreft hier de punten c. vergroten inbreng burgers bij de gemeenteraad en 
d. peilen van de mening van bezoekers van raadsbijeenkomsten. Deze punten 
komen inderdaad niet terug in de paragraaf “wat gaan we ervoor doen”.   Nu 
hiernaar gevraagd,  de volgende reactie. 
Beide punten gaan over de externe gerichtheid van de gemeenteraad. Dit is 
ieder jaar één van de belangrijkste punten, die in het werkplan gemeenteraad en 
griffie wordt geconcretiseerd, ook binnenkort weer.  Elementen zijn daarin:  
een open, toegankelijk en gastvrij vergaderstelsel, waarbinnen voldoende 
ruimte voor gesprek met Haarlemmers; 
bij grotere onderwerpen zgn stadsgesprekken, in combinatie met communicatie 
via internet; 
tijdige communicatie naar de stad; 
aan het begin van grotere onderwerpen samen met B&W adhv startnotitie goed 
proces inrichten, waarin voldoende ruimte voor participatie en inspraak 
enerzijds en inbreng van de raad anderzijds. 
In het programma digitalisering is op verzoek van griffie in de planning een 
toepassing opgenomen, om bezoekers van raadsbijeenkomsten digitaal te 
kunnen vragen naar hun ervaringen. 

152 D66 26 57 JH 1 Welke kosten zijn gemoeid met het invoeren van self-service zuilen?  Is het 
plaatsen van laptops met internettoegang niet eenvoudiger? 

De selfservicezuilen integreren de geplande centrale balie, nummerautomaat en 
zelfbedieningsbalies in de nieuwe centrale hal in de Raakspoort . In combinatie 
met pro-actieve gastheren/vrouwen  worden de entree en de self-
servicemogelijkheden  voor de bezoekers duidelijker en klantvriendelijker. Bij 
de bouw is rekening gehouden met dit concept. Uit oogpunt van functionaliteit, 
ARBO en veiligheid is voor de huidige constructie gekozen en niet voor bv. 
laptops. De invoering van de self-servicezuilen is begroot op initieel € 150.000 
en een structurele bezuiniging op de frontoffice van € 54.000 per jaar na 
invoering en gewenningsperiode. Het is ook de bedoeling om door de 
selfservice-werkwijze Haarlemmers te laten wennen aan een digitale werkwijze 
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zodat er in de toekomst meer transacties via het digitale kanaal kunnen 
verlopen. Dat levert efficiency op.   

153 D66 27 57 JH 1 Is de ambitie om de kwaliteit van de dienstverlening op niveau te houden 
niet te bescheiden? 

De kwaliteit van de dienstverlening wordt beoordeeld aan de hand van de 
klanttevredenheid van de klant over de diverse klantcontactkanalen. De 
verwachtingen van de klant op het gebied van dienstverlening worden steeds 
hoger. Dit is een maatschappelijke trend. Als we niets doen, gaat de 
klanttevredenheid onherroepelijk naar beneden. Om hetzelfde niveau van 
dienstverlening te behouden moet de gemeente dus al veel doen en verbeteren. 
In het huidige klimaat van bezuinigingen is het niet wenselijk cq mogelijk  om 
hier bovenop nog extra te investeringen  (personele en materiële) te doen. Zie 
ook vraag 96.  

154 D66 28  22 JN  duurzaamheid, vraag: wordt hier ook onder verstaan hergebruik van 
gebouwen die hun oorspronkelijke functie verliezen? Zie ook opmrking bij 
blz 105. 

Ja, hergebruik van gebouwen verdient vanuit het streven naar duurzaamheid  
onze aandacht.  

155 D66 29  22 RD  achterstallig onderhoud,  vraag: betekent dit dat het deel van het 
achterstallig onderhoud dat uitgesteld wordt, wel consoliderend onderhoud 
krijgt zodat de schade beperkt blijft? 

Zie het antwoord op vraag CDA 3. 

156 D66 30  23 EC 
PH 

 visie op de kwaliteit van het ruimtelijk beleid,  vraag: neemt het college 
hierin ook de cultuurhistorisch belangrijke structuren mee, die als 
onderlegger kunnen dienen voor het ruimtelijk beleid? Dit ook 
vooruitlopend op de Modernisering Monumentenzorg. Zie ook blz 98, 
waarin het monumentenbeleid ontbreekt. 

Ja, deze worden hierin meegenomen. 

157 D66 31  24 BS  wonen, levensloopbestendig etc.  vraag: wordt hieraan nu bij 
bouwaanvragen aandacht voor gevraagd bij de indiener? 

Bij bouwaanvragen (inmiddels omgevingsvergunningen voor de activiteit 
bouwen) kan alleen aan wettelijk neergelegde eisen of eisen uit de Haarlemse 
bouwverordening worden getoetst.  

158 D66 32  46 PH  en alle programma balansen voor baten en lasten, incl tabel 5.1  vraag: moet 
ik niet meer inzicht krijgen in de achterliggende cijfers om hier iets zinnigs 
over te zeggen? bv. blz 58  lasten dienstverlening 9.296 en baten 3.108: hier 
kan ik geen chocola van maken. 
 

Dit betreft dan ook het totaaloverzicht. 
De opbouw en toelichting op de belangrijkste wijzigingen wordt gegeven in 
deel 1, met name in de paragraaf 1.5.  
Verder staan de baten en lasten en investeringen en reserve mutaties per 
programma vermeld in deel 2. 
In  bijlage 5.1 zijn de baten en lasten per beleidsveld en per product 
weergegeven met een korte toelichting van de belangrijkste verschillen.  

159 D66 33  63 BS  uitvoering wabo regelen via regionale uitvoeringsdiensten: tot nog toe 
geven de regionale uitvoeringsdiensten nog geen reden tot grote blijdschap 
wat betreft budgetbewaking en efficiency, welke randvoorwaarden denkt 
het college bij de uitvoering hiervan te stellen? 

De verplichte vorming van Regionale Uitvoeringsdiensten is niet meer aan de 
orde. Niet duidelijk is hoeveel prioriteit hier landelijk aan gegeven zal worden. 
Op dit moment heeft Haarlem hier geen actieve rol in.  

160 D66 
34/35/36  

92 JN  onvoldoende aanbod in het (middel)dure segment  vraag: hoe is dat terug te 
vinden in de tabel “toename” op blz 96, waarin de percentages opgeteld 
liggen tussen 75% en 112%, dus die tabel telt niet op tot 100% en de 
streefwaarde voor sociale woningen loopt op naar 51 en van de middeldure 
woningen blijft het ongeveer 30%. 

Het zomaar optellen van de percentages leidt tot dubbeltellingen. We hebben 
aangegeven in welke beleidsmatig gewenste categorieën de komende jaren 
gebouwd gaat worden(als % van de woningproductie).  Bijvoorbeeld 
seniorenwoningen worden in diverse huur en koopsectoren gerealiseerd. 
Jongerenhuisvesting wordt in de sociale huur en koopsector gerealiseerd. 
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Waarin vestiging van hoogopgeleide creatieve mensen beoogd wordt, die 
juist in dat hogere segment geinteresseerd zijn. 
Pas hier komt het stimuleren van hergebruik ter sprake, maar dan voor een 
deelgebied: kantoren en bedrijfsruimtes. Scholen bv zijn hier niet genoemd. 

161 D66 37  107 PH  realiseren centrale plek voor Haarlems historisch erfgoed: vraag: wat wil 
het college hiermee? Is er een korte beschrijving van doel en middelen 
beschikbaar? 
 

Wij willen niet zichtbare erfgoedcollecties [ten behoeve van het 
toerisme(economie) en jeugd (educatie)] van Haarlem bundelen op een centrale 
plek in de stad. In samenspraak met diverse erfgoedinstellingen bereiden wij 
een voorstel voor waarin ook de financiële aspecten aan bod komen.  

162 D66 38  107 PH  oprichting Centrum voor Cultuureducatie en Vrije Tijd: vraag: wat wil het 
college hiermee? Is er een korte beschrijving van doel en middelen 
beschikbaar? 
en voor beide organisaties: wat kost het (6140 euro voor het CCVT) en wat 
brengt het op en wie betaalt dat? 

Een gezamenlijke huisvesting van Muziekschool Zuid-Kennemerland, H’Art 
en Volksuniversiteit Haarlem, te fuseren tot het CCVT, moet leiden tot 
krachtenbundeling rond kunst- en cultuureducatie. Voor de gezamenlijke 
huisvesting is een bedrag van ruim € 12 mln. in het investeringsplan 
opgenomen.  

163 D66 39   PH  bijlage 5.6  optelling “totaal bestuur” klopt niet, ik heb niet alle tabellen 
gecontroleerd, maar hier is het wel erg opvallend. 43 + 0 is ineens 28 om de 
eenvoudigste te noemen 

Er is inderdaad een fout gemaakt in een deel van de tabel. De genoemde cijfers 
kloppen, maar de optelling niet. De juiste optelling is als volgt:  

 
164 GLH 01 17 PH  Op basis van welke ervaringen wordt voorgesteld het aantal indicatoren 

aanmerkelijk terug te brengen? 
Op blz. 17 is helaas de tekst blijven staan uit de begroting van vorig jaar.  
Op basis van de ervaringen van de afgelopen begrotingen en jaarverslagen zijn 
de indicatoren in de voorliggende begroting  inhoudelijk verder verbeterd, en in 
aantal teruggebracht (zie de toelichting op blz. 50). Het is niet de bedoeling om 
nog een voorstel hierover voor te leggen aan de raad. 
Uiteraard is het aan de raad om te bepalen of de huidige indicatoren goed 
werkbaar zijn voor de raad. En het college zal aandacht blijven besteden aan 
het verder verbeteren van de indicatoren, zodat de raad zich een goed oordeel 
kan vormen over het voorgenomen beleid en de verantwoording achteraf. 

165 GLH 02 19 JH 3 Er staat dat ondersteuning wordt geboden aan diegenen die steun werkelijk 
nodig hebben. Deze zin suggereert dat op dit moment steun wordt geleverd 
aan mensen die dit niet werkelijk nodig hebben. Waar ligt de grens en hoe 
bewaak je die grens beter dan nu het geval is? 

Eén van de hoofdthema’s van het coalitieakkoord is:’sociaal en betrokken. Het 
college wil uitgaan van de eigen kracht van mensen zonder ‘de boel los te 
laten’ én betrokken blijven bij mensen die ondersteuning en kansen. Over de 
grenzen en criteria wil het college bijvoorbeeld wat betreft het minimabeleid en 
de schuldhulpverlening graag een discussie met de raad voeren. 
Het college streeft naar een nieuwe manier van werken, waarbij meer aandacht 
is voor de eigen kracht en mogelijkheden van mensen. Het college wil zich niet 
te snel neerleggen bij de beperkingen die mensen ervaren en altijd blijven 

Hoofdafdeling formatie

2011 salaris sociale 

lasten

overig totaal

Bestuur

Raad 39 716 161 877
College van Burgemeester en Wethouders 5 606 43 37 686
Voormalig personeel 824 0 18 842

Totaal Bestuur 44 2.146 43 216 2.405

bedragen x € 1.000

Personele lasten 2011 in €
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kijken naar wat mensen wél zelf en met hun sociale netwerk, kunnen doen. 
Voor wie desalniettemin beperkt is in het meedoen aan de samenleving blijft 
hulp en ondersteuning beschikbaar. 
 
Ondersteuning wordt in de eerste plaats geboden door middel van collectieve 
voorzieningen, die door meerdere mensen tegelijk gebruikt worden en op 
eenvoudige wijze toegankelijk zijn. Pas als deze voorzieningen niet toereikend 
zijn, wordt een individuele voorziening verstrekt. 

166 GLH 03 21 JN 7 De ID banen worden waar mogelijk afgebouwd: wat gebeurt er met de 
mensen die deze banen uitoefenen? 

Het college komt op korte termijn met een raadsvoorstel rondom de afbouw 
van de ID-banen. 

167 GLH 04 21 JN  Er wordt gesproken over ‘aanpassing van de huidige categorale regelingen 
en ‘activerend minimabeleid’. Wat wordt hier concreet mee bedoeld? 

Een aantal minimaregelingen bevorderen de zogenoemde armoedeval en 
bemoeilijken daardoor de uitstroom uit de bijstand.  
 
Wij zijn voornemens de mogelijkheid te onderzoeken hoe het minimabeleid 
juist kan bijdragen aan het bevorderen van economische zelfredzaamheid. 

168 GLH 05 21 JN  Wat betreft de regeling voor  het starten van eigen bedrijf,   lopen de 
aanmelding achter , wat zijn de oorzaken ervan? 

De economische recessie maakt het starten van een eigen bedrijf meer risicovol 
en maakt potentiële starters dus terughoudender. 

169 GLH 06 21 JH  Het college ondersteund de inzet van goed begeleide vrijwilligers om tot 
een (complete) aanvraag te komen. Hoe wordt dat georganiseerd?  

Wij zijn in overleg met Humanitas om met inzet van hun vrijwilligers mensen 
met schulden te begeleiden bij de aanvraag voor schuldhulpverlening. Het gaat 
dan om het inzichtelijk krijgen van de schuldensituatie en het ordenen van de 
administratie. 

170 GLH 07 21 JN 3 Er wordt een opiniërende discussie gevoerd met de gemeenteraad over de 
opzet en uitvoering van het minimabeleid. Wat wordt met opzet en 
uitvoering bedoeld? 

Hiermee wordt ook bedoeld de aanpassing van de huidige categorale 
regelingen naar een meer activerend minimabeleid. 

171 GLH 08 21 JH 3 Het beleid gaat uit van eigen kracht en verantwoordelijkheid van burgers. 
Wat betekent dit concreet wanneer beide beperkt zijn? 

Zie ook het antwoord op vraag GKH 2.  

172 GLH 09 22 RD 9 Bij de aanpak van achterstallig onderhoud wordt gekeken naar beschikbare 
budget, aantal op te pakken reconstructies en kwaliteit, tempo en 
uiteindelijk te bereiken resultaat. Betekent deze zin dat er bezuinigd gaat 
worden op onderhoud? Zo ja, hoeveel wordt er bezuinigd? 

Zie het antwoord op vraag CDA 3. 

173 GLH 10 22 JH  Wat stelt het college zich voor bij ‘samenwerking en synergie’ bij subsidies 
op het gebied van integratie, discriminatie en emancipatie?  

Het college kijkt bij de subsidies op dit terrein naar de onderlinge samenhang 
en komt bij de kadernota 2011 met uitgewerkte voorstellen voor samenwerking 
en efficiencywinst.  

174 GLH 11 22 JH  Financiële middelen ontbreken voor de ambities op het gebied van 
preventie en de voorkant van de zorgketen: staat hier in feite dat er niet in 
preventie en voorkant van de zorgketen wordt geïnvesteerd?. Hoe 
verhouden de kosten hiervan zich tot de baten? Ofwel: wat kost het ons op 
de lange termijn wanneer we hier op de korte termijn niet in investeren? 

Niet alle investeringen in preventie en de voorkant van de zorgketen kosten 
direct geld. Door een betere regie vanuit de gemeente op preventie kunnen 
instellingen en voorzieningen effectiever worden ingezet. 

175 GLH 12 23 EC 
/ 
RD 

 Wordt de groenstructuurvisie uit de vorige raadsperiode geïntegreerd met de 
structuurvisie? 

Ja, in de structuurvisie openbare ruimte zal de groenstructuur, inclusief de 
kwaliteit van het groen, worden opgenomen. 



Raadsvragen programmabegroting 2011-2015 

 29

Nr.  Fractie nr. Blz. PH Prg Vraag Antwoord 
176 GLH 13 23 RD  Hoe verhoudt het voornemen om stedelijke ontwikkeling meer aan de markt 

te laten zich tot onze groenambities? Kunnen wij in die positie voldoende 
groen afdwingen? 

Voor uitbreiding van het groenoppervlak is medewerking van private partners 
noodzakelijk. Door onder meer in te zetten op meervoudig ruimtegebruik kan 
het groenareaal ook in de verdichte stad worden vergroot. De groenambities 
dienen deel uit te maken van het stedenbouwkundig Programma van Eisen. Op 
basis hiervan wordt het ontwerp opgesteld. 

177 GLH 14 23 EC 9 Onder het kopje ruimtelijke kwaliteit staat dat het erom gaat ook niet 
fysieke elementen voor de ontwikkeling van het gebied in beeld te krijgen. 
Kunt u een aantal voorbeelden noemen wat u hierbij in gedachten heeft? 

Dit gaat over de verbetering van het totale woon- en leefklimaat. Voorbeelden 
zijn de recent ontwikkelde gebiedsvisies Boerhaavewijk en Rozenprieel. 

178 GLH 15 23 EC 5 Er is een herdefiniëring van het begrip strategisch bezit nodig. Wat is de 
huidige definitie en welke kant wilt u op met de nieuwe definitie? 

Huidige definitie is verwoord in de nota  Verkopen niet-strategisch woningbezit 

(2010/11586). Deze definitie wordt op dit moment geactualiseerd. Ons college 
zal in laatste kwartaal 2010 een overzicht strategisch en niet-strategisch bezit 
gereed hebben. 

179 GLH 16 23 JN 5 Alleen in bijzondere gevallen bent u bereid van de 30% af te wijken. Hierbij 
noemt u twee voorbeelden (als dreigende stilval kan worden voorkomen en 
wanneer het de doorstroming bevorderd). Zijn dit alle bijzondere gevallen 
of zijn het 2 voorbeelden van bijzondere gevallen? 

Dit zijn twee voorbeelden van bijzondere gevallen. 

180 GLH 17 24 JH  Welk bezuinigingen wil het college doorvoeren in de agenda voor de sport? Dit is op het moment nog niet bekend. Voorstellen voor bezuinigingen, ook op 
het gebied van sport, worden bij de Kadernota 2011 aan u voorgelegd. 

181 GLH 18 24 JH  Voor jongeren die geen veilige thuisbasis hebben  is maatschappelijke  
opvang  nodig. Hoe worden deze jongeren ‘opgespoord’ en welke (soorten) 
opvang wordt bedoeld? 

Jongeren die geen veilige thuishaven hebben worden opgespoord o.a. via  CJG, 
jeugdgezondheidszorg en meldpunt kindermishandeling. De opvang van deze 
jongeren is geregeld in de wet op de jeugdzorg (provinciale 
verantwoordelijkheid). De uitvoering hiervan wordt gevonden in 
uithuisplaatsingen, inzet pleeggezinnen en intensieve begeleiding van ouders. 
Vanaf 18 jaar is de gemeente verantwoordelijk voor de opvang in 
voorzieningen zoals Spaarnezicht en Kamers met Kansen. 

182 GLH 19 24 JN 3,4 Er komen centra voor Jeugd en Gezin: die zijn er toch al? Ja, er zijn inmiddels 2 CJG’s gerealiseerd en er zijn er nog 3 in voorbereiding  
183 GLH 20 25 PH 10 Waarom wordt het ijkmoment van de ombuigingen met een jaar vervroegd? Het college streeft naar duidelijkheid op zo kort mogelijke, maar wel haalbare 

termijn. Naar verwachting zal in het voorjaar 2011 (behandeling kadernota 
2011) meer duidelijkheid bestaan over de rijksmaatregelen. Op dat moment 
ook hebben wij de aangekondigde onderzoeken van de ombuigingsmaatregelen 
grotendeels afgerond en kunnen wij een verder afgewogen geheel aan 
maatregelen presenteren. Het meest geëigende moment daarvoor in de P&C 
cyclus is de kadernota (meerjarig beeld). 

184 GLH 21  29 PH 10 Kunt u nog wat explicieter uitleggen wat ‘hogere waardeontwikkeling’ 
betekent dan daarna tussen haakjes staat vermeld? 

Het uitgangspunt van het gemeentefonds is om een zo gelijk mogelijk 
uitgangspunt voor gemeenten te creëren. Daarin wordt meegewogen dat 
gemeenten ook eigen mogelijkheden hebben om inkomsten te verwerven. 
Gemeenten met hoge WOZ-waarden kunnen meer inkomsten (OZB) genereren 
dan gemeenten met lage WOZ-waarden.  
Om dit verschil te egaliseren vindt een aftrekpost plaats in de algemene 
uitkering. Als de WOZ-waarde van een gemeente relatief hoger is, vindt er een 
grotere aftrek plaats. Omdat de WOZ-waarde in Haarlem hoger is dan 
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aangenomen, ontvangen we dus een lagere algemene uitkering. 
185 GLH 22 31 BS 2, 

10 
VRK heeft geen concrete voorstellen ingediend over nieuwe huisvesting, 
waardoor de bezuiniging niet is ingevuld. Is het mogelijk de VRK te 
‘verplichten’ voorstellen in te dienen? 

Door de VRK is een analyse gemaakt van de huisvestingskosten. Er zijn geen 
voornemens (mede vanwege de financiële positie VRK) om naar andere 
huisvesting uit te zien. 

186 GLH 23  31 PH  Onder “a. Algemene uitkering”: graag toelichting op het feit dat hogere 
WOZ waarden Niet-Woningen leiden tot een hogere korting. Welk 
waardepeildatum wordt daarvoor gebruikt en hoe hoog is de stijging van die 
waardes Niet-woningen ten opzichte van het voorgaande jaar. 

Zie toelichting vraag VVD 31. Waardepeildatum is 1 januari 2009. Het betreft 
een relatieve stijging t.o.v. het landelijke gemiddelde. 
Een percentage is niet bekend. 

187 GLH 24 34 PH  Graag een nadere specificatie voor de genoemde bedragen onder “ extra 
maatregelen subsidies en bijdragen”  en “ extra maatregelen taken” . Nu 
staat er in de tabel alleen een ongespecificeerd totaalbedrag.  

Zie bijlage. 

188 GLH 25 34 JH 10 Een voorbeeld van extra efficiency maatregelen is de samenvoeging van 
adviesraden. Welke adviesraden zijn er in Haarlem? Welke kunnen worden 
samengevoegd en op basis van welke motieven? 
 

Zie bijlage. 
 

189 GLH 26 34 PH 10 Er wordt een aantal eenmalige besparingen opgesomd op het gebied van de 
gemeentelijke taakuitvoering. Wat is de reden dat op deze taken eenmalig te 
bezuinigen is (en niet op andere taken)? 

Het jaar 2011 vraagt om een aanzienlijk bedrag aan extra bezuinigingen. Een 
bedrag dat aanmerkelijk hoger is dan voor de jaren 2012 en 2013 voorzien (zie 
1e regel van tabel op blz. 35). Gezien dit eenmalige karakter is gekozen voor 
invulling door grotendeels  eenmalige maatregelen.  

190 GLH 27 51 EC 
BS 

1 Waarom vinden we ‘betrouwbare overheid, samenwerking en internationale 
oriëntatie’ niet terug in het schema op pag. 51? 

In het schema zijn de concrete activiteiten per beleidsveld weergegeven, zoals 
die in de tekst onder het kopje ‘wat gaan we er voor doen in 2011’ staan 
vermeld. 

191 GLH 28 57 JH 1 Wat wordt in tabel bovenaan pag. 57 bedoeld met ‘ruim’ (een 7)? De klanttevredenheid scoorde in 2008 een 7,2. Gestreefd wordt naar 
consolidering waarbij een ruime zeven (dus een even of iets hoger) wenselijk 
is.  

192 GLH 29 57 JH 1 Bij c staat dat de kwaliteit van dienstverlening behouden moet blijven. 
Waarom niet verbeterd? 

De kwaliteit van de dienstverlening wordt beoordeeld aan de hand van de 
klanttevredenheid van de klant over de diverse klantcontactkanalen. De 
verwachtingen van de klant op het gebied van dienstverlening worden steeds 
hoger. Dit is een maatschappelijke trend. Als we niets doen, gaat de 
klanttevredenheid onherroepelijk naar beneden. Om hetzelfde niveau van 
dienstverlening te behouden moet de gemeente dus al veel doen en verbeteren. 
Dat gebeurt m.n. door te investeren in digitalisering. In het huidige klimaat van 
bezuinigingen is het niet wenselijk cq mogelijk  om hier bovenop nog extra te 
investeringen  (personele en materiële) te doen.  

193 GLH 30  62 BS 2 Waarom wordt handhaving van afval- en fietsenoverlast zoveel mogelijk 
ontzien? 

In de praktijk blijkt dat de meeste handhavingsverzoeken, die geen betrekking 
hebben op de bebouwde omgeving, zich richten op afval- en fietsenoverlast. 

194 GLH 31 66 BS 2 Waarom zijn effectindicatoren 1 en 2 alleen uitgedrukt in positief dan wel 
negatief? 

De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid van BZK heeft in 2008 onderzoek 
gedaan naar het niveau van de rampenbestrijding/crisisbeheersing in de 
Algemene Doorlichting Rampenbestrijding. Het oordeel over de 
crisisbeheersing in Haarlem en Kennemerland was positief. In evaluaties van 
oefeningen en daadwerkelijke incidenten volgen wij zo veel mogelijk de 
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onderzoekslijn van het IOOV. Dus of positief of negatief als resultaat. Met 
daaraan gekoppeld de verbeterpunten.  

195 GLH 32 81 JH 4 Voor de indicatoren zijn er geen nul meting beschikbaar. Bij de behandeling 
van de begroting 2006/2010 werd ook aangegeven dat men gaat meten.  
Wanneer start de nulmeting? 

De nulmeting is in 2011. 

196 GLH 33 84 JN 4 Hoeveel jongeren maken gebruik van de site www.stad-haarlem.nl  en 
www.inhaarlemkanalles.nl  

www.stad-haarlem.nl heeft jaarlijks 20.500 unieke bezoekers. De website is 
meer dan 61.000 keer bekeken.  

197 GLH 34 84 JN 4 Hoeveel projecten zijn ingediend en gehonoreerd bij het 
jongerenactiviteitenfonds?  

Tot 15 oktober zijn 17 projecten ingediend; 8 zijn gehonoreerd, 5 zijn zonder 
subsidie uitgevoerd en 3 projecten zijn in behandeling. 

198 GLH 35 148 PH 10 Bij 1a staat dat tarieven van de rechten, heffingen etc tijdig worden 
vastgesteld. Wanneer is sprake van tijdigheid? 

Tijdig is dat de raad de tarieven vaststelt, voordat de tarieven in werking treden 
en voor die tijd ook nog openbaar gepubliceerd zijn. 

199 OPH 01 
 

28 PH  Algemene uitkering: waar is de  75 miljoen terug te vinden als accres voor 
2011? 

Het accres maakt onderdeel uit van de algemene uitkering, zoals is berekend in 
de begroting. 

200 OPH 02  28 PH  rekenrente op 5 % gehandhaafd – waarom ? Is een rekenrente van 4 of zelfs 
3 niet veel realistischer en wat zou dat voor gevolgen hebben voor de 
rentelast ? 
 

Voor de vergelijkbaarheid met de begrotingscijfers van voorgaande jaren wordt 
de rekenrente niet ieder jaar aangepast. Dit is de reden dat ook voor de 
begroting 2011 een rekenrente van 5% is gehanteerd.  
Dit wil echter niet zeggen dat er met een te hoge rente wordt gerekend.  
Bij het opstellen van de begroting wordt de rente geprognosticeerd op basis van 
de werkelijke rente van bestaande leningen en de verwachte rente op nieuwe 
leningen (gebaseerd op de dan geldende rentevisie). Voor het begrotingsjaar 
2011 betekent dit inderdaad dat de gemiddelde rente lager is dan 5%. 
Vervolgens wordt de berekende rente aan de hand van de zogenaamde 
rekenrente doorberekend naar de beleidsproducten. Is de rekenrente hoger dan 
de geprognosticeerde rente (en dit is het geval in 2011), dan wordt er een 
positief doorberekeningsresultaat gerealiseerd. Dit resultaat wordt in de 
begroting gepresenteerd op programma 10. Per saldo is er dus niet met te hoge 
rentelasten gerekend. 

201 OPH 03  57 JH  leges op rijbewijzen aanpassen:  nu is er 1 tarief gebaseerd op normale 
verlengingsduur.  Normale geldigheid is 10 jaar. Ben je tussen de zestig en 
vijfenzestig jaar oud, dan krijg je een rijbewijs dat geldig is tot het 
zeventigste jaar.  
Ben je vijfenzestig jaar of ouder, dan krijg je een rijbewijs dat maximaal 
vijf jaar geldig is. Bij een medische indicatie geldt een afwijkende geldig-
heidsduur. Is het niet mogelijk hier een gedifferentieerd tarief toe te passen. 

Differentiatie van tarieven is mogelijk, mits het door het Rijk in voorbereiding 
zijnde maximum tarief van 36 euro niet wordt overschreden. Als de 
differentiatie leidt tot lagere tarieven bij een verminderde geldigheidsduur van 
rijbewijzen heeft dat een nadelig effect op de kostendekkendheid voor de 
gemeentekas van de dienstverlening tot gevolg. 

202 OPH 04  70 BS 2 Sociale veiligheid had in 2009 1,9 miljoen baten – nu slechts 0,06 vanwaar 
dit grote verschil ?? 

Dit komt doordat de baten van het Rijk (nog) niet zijn toegevoegd aan dit 
programma. 

203 OPH 05  79 JH 3 Zorg mensen met beperking geeft in lasten een verzwaring van 5 miljoen. 
De baten worden liefst van 11 naar 2 miljoen verminderd ? Hoe is dit te 
verklaren ? Is er niet gereserveerd in vorige jaren ?? 

Dit komt door het systeem van taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen, 
waarbij de baten op programma 10 binnenkomen. 

204 OPH 06  79 JH 3 waarom wordt er slechts 0.8 miljoen uit reserves WMO gehaald ? er zit veel 
meer in reserves.  moeten reserves van WMO niet binnen een jaar worden 

Er bestaat slechts één reserve WMO. De geraamde onttrekking van €  0,8 mln. 
vindt zijn oorsprong in o.a. de nota uitvoering van de motie “Wie wat bewaart 
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uitgeput ? Kunnen we dit niet kwijtraken ?  heeft (n)iets “en berap 2010-1 voor de innovatieve projecten t.b.v. de Wmo 
waar de raad al mee heeft ingestemd. 
De reserve Wmo is een bestemmingsreserve. Reserves behoren tot het eigen 
vermogen van de gemeente. Het is uitsluitend de bevoegdheid van de Raad om 
over de (toekomstige) aanwending van de hierin opgenomen middelen te 
besluiten. Dit is niet aan enige termijn gebonden. 

205 OPH 07  89 JN 4 Baten onderwijs van 12 miljoen in jaarrekening 2009 naar 1,4 miljoen nu – 
verklaring ? 

De oorzaak hiervan is tweeledig. Ten eerste: na 2009 zijn de Grote 
Stedenbeleid  (GSB) middelen omgezet naar decentralisatie-uitkeringen (DU). 
Deze DU’s zijn onderdeel van de Algemene Uitkering (AU) en daarom 
verantwoord binnen programma 10. Ten tweede is in 2009 de verzelfstandiging 
van het Openbaar Primair Onderwijs financieel afgewikkeld. 

206 OPH 08  100 EC 5 Vastgoed lasten zijn iets minder (10 miljoen) terwijl de  baten maar liefst 30 
miljoen  minder zijn dan in jaarrekening 2009 – een verklaring graag 

De uitgaven en ontvangsten van de grondexploitaties zijn ook verantwoord 
binnen dit beleidsveld. Deze kunnen van jaar tot jaar variëren. Bijvoorbeeld 
doordat er  meer gronden worden verkocht dan uitgaven worden gedaan en 
omgekeerd. Het saldo wordt verrekend met de balans. In 2009 waren er tevens 
extra verkoopopbrengsten die in 2011 gezien de huidige marksituatie niet zijn 
te verwachten.  

207 OPH 09  110 BS 6  baten van toerisme van 948.000 (jaarrekening 2009) naar 125.000 nu – 
reden ? het gaat zo goed met toerisme dus meer inkomsten is te verwachten. 

In het bedrag in de jaarschijf 2009 is zowel aan de baten als lastenkant de 
rijksbijdrage Economie (GSB) opgenomen. Vanaf 2010 is deze bijdrage 
vervallen. 

208 OPH 10  142 RD 9 openbare ruimte bovengronds baten in jaarrek 2009 22,15 miljoen  nu in 
begroting 630 miljoen. Een enorm verschil wat is hiervan de reden? 

In 2009 is er sprake geweest van een groot aantal niet-structurele subsidies 
voor de uitvoering van projecten in de openbare ruimte. Het betreft met name 
subsidies in het kader van de zgn. Brede Doel Uitkeringen (€ 19,5 miljoen). 
Daarnaast waren in 2009 de inkomsten van herbestrating niet in de begroting 
opgenomen. 

209 OPH 11   PH  Hoe was de meerjaren begroting verleden jaar ? Immers er wordt nu gesteld 
de vermindering die kan geschieden. maar wat is de uitgangssituatie? 

De meerjarenbegroting van vorig jaar wijkt niet sterk af van de huidige, met 
uitzondering van de doorwerkende tekorten van 2011. De verschillen zijn 
toegelicht op pagina 32 van de begroting. 

210 OPH 12   RD ond
erho
ud 

Achterstallig groot onderhoud 
OPH heeft begrepen dat hier in de afgelopen jaren belangrijke investeringen 
voor opzij gezet waren – Zijn die er niet meer ?? 
 

Zie het antwoord op vraag CDA 3. 

211 OPH 13   BS VR
K 

Acceptatie dat andere gemeentes uitgaan van geringe ombuiging waardoor 
Haarlem meer zal dienen bij te dragen is slecht . Waarom is hiervoor 
gekozen? 
 

Haarlem zet zich in om een realistische ombuiging bij de VRK te realiseren. 
Binnen de juridische kaders van de Wet gemeenschappelijke regelingen, 
kunnen echter andere besluiten genomen worden, waaraan Haarlem zich dan 
moet conformeren. 

212 PvdA 116 JN 7 BBZ 

Hoe denkt u het starten van het zelfstandig ondernemerschap vanuit een 
uitkering beter te stimuleren om aan het aantal van minimaal 30 personen te 
voldoen? Kijkt u hierbij ook naar onorthodoxe methoden ? 

In de afgelopen periode is er binnen SoZaWe tijd en energie gestopt in het 
stimuleren van starten als zelfstandige vanuit een uitkeringssituatie. In 2007 
hebben alle klantmanagers deelgenomen aan de workshop ‘Herken de 
ondernemer’. Ook is er in de nieuwsbrief meerdere keren aandacht besteed aan 
dit onderwerp. De klantmanagers Bbz zijn daarnaast actief geweest bij externe 
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bijeenkomsten zoals de Banenmarkt van het UWV en de Startersdag van de 
Kamer van Koophandel. Ook hebben de klantmanagers zelf workshops 
gegeven bij  het UWV. De externe communicatie is verbeterd door het 
vernieuwen van de folders en het aanpassen van de teksten op het gemeentelijk 
internet. Tot slot lopen er nog twee specifieke projecten: Taal & 
Ondernemerschap en project Parttime ondernemerschap. Dit laatste project is 
uitgevoerd samen met het Instituut Midden- en Kleinbedrijf (IMK) . 
 

213 PvdA 01 21 JN 7 Re-integratie en sociale activering 

U stelt voor de ID-banen af te bouwen. Op welke manieren denkt u de 
mensen in ID-banen in de toekomst naar werk te begeleiden of te behouden 
in bestaande functies? 

Het college komt op korte termijn met een raadsvoorstel rondom de afbouw 
van de ID-banen. 

214 PvdA 02 23 EC - Ruimtelijke kwaliteit 
Onder het kopje Ruimtelijke Kwaliteit wordt gesteld dat:  het college het 

groen in en rond de stad wil respecteren en waar mogelijk versterken. 

....Participatie van bewoners is daarbij belangrijk. In dit kader noemt u ook 
de Doetuinen. Is het mogelijk om de Doetuinen voortaan als vast onderdeel 
mee te nemen in de gebiedsvisies? 

Doetuinen zullen niet specifiek op de kaart worden gezet in gebiedsvisies. Het 
abstracte niveau van gebiedsvisies biedt geen ruimte voor opnemen van het 
gebruik per perceel.  
 

215 PvdA 03 25 PH 1.3 VTU/VAT 

Wat is het tijdspad voor het onderzoek naar VTU/VAT wanneer zijn de 
resultaten bekend? 

Het onderzoek zal in 2011 worden uitgevoerd een detailplanning zal dan ook in 
2011 beschikbaar zijn. 

216 PvdA 04 25 BS 2 Veiligheidsregio Kennemerland 

U stelt dat bezuinigd moet worden op de VRK en stelt dat deze bezuiniging 
bij de Haarlemse Brandweer moet worden gevonden. Welke overwegingen 
heeft u om deze specifiek bij deze categorie te zoeken en bijvoorbeeld niet 
bij de GGD? 

De taakstellingen ten aanzien van de VRK worden gezocht in zowel de 
brandweer (gemeenschappelijke regeling en lokale bestuursafspraken) als de 
GGD. 

217 PvdA 05 26 BS  Collegewerkprogramma 
U stelt dat de kaders van de meerjarenraming gevormd worden door een 
aantal elementen, waaronder het Collegewerkprogramma. Het College van 
B en W voert uit binnen de door de raad gestelde kaders in het 
coalitieprogramma en de daaruit volgende kadernota en begroting. Kunt u 
nogmaals helder formuleren wat de status van het collegewerkprogramma 
is? 
 
Kunt u aangeven wanneer de raad een nieuw Delegatie en 
Mandateringsbesluit tegemoet kan zien? 

Het collegewerkprogramma geeft aan hoe het college de komende jaren 
uitvoering zal geven aan het coalitieakkoord, de opdracht. 
 
 
 
 
 
 
Per 1 oktober 2010 is het nieuwe mandateringsbesluit in werking getreden. In 
januari 2011 wordt de eerste wijziging op dit besluit verwacht. 

218 PvdA 05 30 RD 8 Parkeeropbrengsten 

De tegenvallende inkomsten van de parkeergarages is door de sluiting van 
de Raaksgarage voor een lange tijd mede een  oorzaak dat de "loop"er nog 
niet in zit. Hoe denkt u hier iets aan te doen? 
 

Zie de antwoorden op vraag VVD 5 en VVD 21. 
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219 PvdA 06 32 JH 

JN 
3 Maatschappelijke Opvang/ Zwerfjongeren 

U wilt voor de kadernota 2011 ezien of de middelen voor opvang 
zwerfjongeren toereikend zijn. Al meerdere malen heeft Spaarnezicht de 
noodklok geluid, daarnaast trekt de provincie zich terug op haar kerntaken 
(geen financiering meer voor Spaarnezicht)  en is er vanuit de gemeenteraad 
aangedrongen op een paragraaf zwerfjongeren in het Regionaal Kompas. 
Wanneer komt u nu eindelijk met de paragraaf zwerfjongeren en helderheid 
over de financiering van Spaarnezicht? 

De nota over het onderzoek naar Spaarnezicht en het onderdeel zwerfjongeren 
zal in november 2010 door het college worden behandeld. Het onderzoek naar 
de wachtlijsten en financiële situatie van Spaarnezicht is nagenoeg afgerond. 
Spaarnezicht zelf is hier nauw in betrokken. De gesprekken met de provincie 
verlopen positief. 
 

220 PvdA 07 34 PH 
 
 
 
 
RD 

- Extra maatregelen taken 

Krijgt de gemeenteraad nog nadere uitwerkingen te zien met betrekking tot 
de aanvullende maatregelen voor een sluitende meerjarenbegroting alvorens 
hierover te moeten beslissen? 
Onder het kopje Extra maatregelen taken, stelt u:  een besparing te kunnen 

realiseren op de meerkosten van de ondergrondse restafvalcontainers voor 

de binnenstad. Kunt u uitleggen wat u daarmee bedoelt. Heeft dit wellicht te 
maken met de verleggelden kabels? 

Zie bijlage. 
 
 
 
 
 
Zie het antwoord op vraag VVD 23. 

221 PvdA 08 34/8
8 

JH 4 Topsport 

U geeft aan uw bijdrage aan de Stichting Topsport Kennemerland per 2012 
te willen afbouwen.  Binnen de regio heeft u afspraken gemaakt rond de 
ondersteuning van Topsport. Daarnaast heeft Haarlem  ook ambities met 
betrekking tot OS 2028. In de nota “Haarlem Sport” staat dat:   
-topsport en breedtesport onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn 
-topsport een belangrijke maatschappelijke en economische waarde heeft 
-topsporters vaak rolmodellen voor de jeugd zijn | 
-topsportevenementen de deelname aan sport stimuleren 
Bovenstaande zaken dragen bij aan verschillende doelen uit de begroting uit 
de hoofdstukken 3,4, en 6. 
Hoe denkt u de voorgenomen doelstellingen mbt topsport te realiseren 
zonder prestatieafspraken met TSK? 
Waarom wijkt u bij deze subsidie af van de in het coalitieakkoord 
afgesproken nieuwe subsidiesystematiek?  

Wij gaan er vanuit dat de sportinfrastructuur voor sporttalenten in 2011 
dermate goed ontwikkeld is, waardoor de voorwaarden aanwezig zijn om 
beoogde streefwaarden te halen. 

De ontwikkelde sportinfrastructuur ondersteunt sportorganisaties om 
talentvolle sporters mogelijkheden te bieden topsport te beoefenen. Met onder 
andere SportSupport wordt overlegd welke rol zij hierin kan vervullen.  

 

 

STK heeft subsidie tot 1-1-2012. Op basis van de ASV is deze organisatie 
gemeld dat de subsidie per die datum stopt. 

222 PvdA 09 34 
124 

RD 8 Extra maatregelen taken 

Onder het kopje Extra maatregelen taken, stelt u een besparing te kunnen 

realiseren door beperking van de activiteiten m.b.t. fietsvoorzieningen. 
Wat moet hier onder worden verstaan?  
Hoe moet dit in het licht gezien worden van het  feit dat u op p.124 (pr. 8.2) 
aangeeft fietsgebruik te willen stimuleren/uitbreiden en het aantal 
fietsenstallingsplaatsen wenst uit te breiden (van 6500 in 2010; naar 9000 in 
2015). Tevens geeft u aan  het oppervlakte fietspadennetwerk  in beheer v.d. 
gemeente te willen uitbreiden van 288.000m2 in 2010; naar 310.000m2 in 
2015. Graag uw reactie. 

Zie het antwoord op vraag OPH 10. 
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223 PvdA 10 37 PH - Verbonden partijen 

U geeft aan dat u het bezuinigingsbedrag voor de verbondenpartijen van € 
750.000 naar  € 500.000 bijstelt. Hoe kan dit teruggevonden worden in de 
tabel op pag. 36, bij het onderdeel bezuinigen? De wethouder van financiën 
gaf in beantwoording tijdens gemeenteraad van 30 september 2010 aan deze 
bezuiniging te vinden op andere onderdelen. Kunt u aangeven waar dit te 
vinden is in de tabel? 

Zie het antwoord op vraag AP 39. 

224 PvdA 11 39 PH - Investeringsvolume 

In de grafiek investeringen 2010-2011 is een flinke daling te zien bij pr. 8. 
Hoe gaat zich dat concreet vertalen? Mede gezien de nadruk die in dit CWP 
wordt gelegd op het belang van  ‘Duurzaamheid... Haarlem Klimaat 
Neutraal... OV en fiets. 
Zie ook pag. 123 (pr. 8.2)  

De lagere investeringen 2011 bij programma 8 zijn voor een belangrijk toe te 
schrijven aan de Raaksgarage die in 2010 wordt opgeleverd. Het 
investeringsbedrag 2010 voor de Raaksgarage bedroeg nl. € 5,6 mln. Wanneer 
deze investeringen buiten beschouwing worden gelaten dan nemen de 
investeringen op programma 8 niet veel af. Realisatie van de voornemens 
geformuleerd in het collegewerkprogramma komen hierdoor dan ook niet in 
gevaar. 

225 PvdA 12 54 RD 1 Wijkcontracten 

Wat bedoelt u met het in principe beperken van de wijkcontracten tot het 
schoon, heel en veilig houden van de buurt, wat wilt u niet meer doen bij de 
wijkcontracten? Hoe gaat u vanaf 2011 om met de bestaande 
wijkcontracten? 

Inmiddels is in 10 wijken ervaring opgedaan met vraaggestuurde 
wijkcontracten. In veel gevallen hebben de vragen uit de wijk betrekking op 
schoon, heel en veilig. Dit wil niet zeggen dat als de vragen  op een ander 
terrein liggen (sociaal, cultuur etc.) er geen afspraken over gemaakt kunnen 
worden. Dit speelt vooral als het gaat om het faciliteren van 
bewonersinitiatieven. 
 Over de doorontwikkeling van het vraaggestuurde werken m.b.v. 
wijkcontracten verschijnt eind dit jaar een notitie. 

226 PvdA 13 72 JH 3 WMO 
U spreekt over meer aandacht voor co-creatie in het kader van efficiëntere 
en duurzamere uitvoering van de WMO. Kunt u nadere uitleg geven over 
wat u verstaat onder co-creatie? 

Zie ook het antwoord op vraag SP 5.  
Het gaat om het samen met burgers en partners in de stad ontwikkelen van 
maatregelen om te komen tot een duurzamere uitvoering van de Wmo (dat wil 
zeggen ondanks vergrijzing tegen lagere kosten). 

227 PvdA 13 71 JH 3 Eigen kracht 
Op pagina 21 en 71 is te lezen dat u consequent uitgaat van de eigen kracht, 
de eigen verantwoordelijkheid en de zelfredzaamheid van mensen. Wat 
doen we met degenen die weinig eigen kracht hebben en niet zelfredzaam 
zijn? 
 
‘Als de eigen kracht van burgers (tijdelijk) tekort schiet, biedt de gemeente 
dus eerst collectieve en daarna individuele voorzieningen aan.’ Wat bedoelt 
u hiermee 

Onder maatschappelijke ondersteuning wordt verstaan alle  
ondersteuning die aan burgers wordt geboden om mee te kunnen doen aan de 
samenleving. Dat kan zijn in de vorm van inclusief beleid (gemeentelijk beleid 
op verschillende terreinen laten bijdragen aan‘meedoen’), burgers die elkaar 
ondersteunen (burgergemeenschap ook wel civil society genoemd), collectieve 
voorzieningen (zoals een buurtcentrum of het collectief vraagafhankelijk 
openbaar vervoer) en individuele voorzieningen (zoals woningaanpassingen en 
huishoudelijke hulp). 
 
Als de eigen kracht van burgers (tijdelijk) tekort schiet, biedt de gemeente dus 
eerst collectieve en daarna individuele voorzieningen aan. 
Hiermee wordt  een vertaling gegeven van de compensatie plicht die de 
gemeente in het kader van de Wmo heeft.  
(Zie verder “ontmoeten, verbinden en meedoen: Beleidsplan Maatschappelijke 
Ondersteuning 2008-2011) 
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228 PvdA 14 74 PH 3 Nieuwe Taken 

Uit het nieuwe regeerakkoord hebben we kunnen vernemen dat er inderdaad 
meer taken naar de lokale overheid komen (zoals Jeugdzorg). Aan deze 
decentralisatie zitten ook kortingen vast. Hoe gaat u zich voorbereiden op 
deze nieuwe taken terwijl er gekort gaat worden op de budgetten die voor 
deze taken beschikbaar zijn? 

Per nieuwe taak wordt beoordeeld dit zo effectief en efficiënt mogelijk kan 
worden uitgevoerd. Het college blijft de ontwikkelingen vanuit het Rijk goed 
blijven volgen. 

229 PvdA 15 74 JH 
JN 

3 Kleinere Gezondheidsverschillen 

Vanuit de doelgroepen aanpak wil u zich bij de jeugd richten op voeding en 
bewegen. Vanuit het OPH is jaar na jaar de doelstelling mbt aanpak 
overgewicht bij jeugd niet gehaald. Welke andere aanpak heeft u voor ogen 
om deze periode wel resultaat te boeken op dit onderdeel? 

Het is niet juist dat de doelstellingen gericht op overgewicht vanuit het OPH 
niet zijn gehaald. Doelstellingen waren onder meer signalering en registratie 
van overgewicht bij alle kinderen die gebruik maken van de 
jeugdgezondheidszorg (0-19) en inzetten van concrete interventies. Inzet op 
overgewicht is zaak van lange adem. Voor de komende periode wordt minder 
ingezet op projecten en meer op structurele opname van aandacht voor voeding 
en bewegen, bijvoorbeeld als vast element in schoolplannen.  

230 PvdA 16 75/ 
177 

JH 
PH 

3 Sociale samenhang en diversiteit 

In het coalitieakkoord “Oog op morgen” wordt meerdere malen gesproken 
over diversiteit en emancipatie. Om allerlei groepen binnen de Haarlemse 
samenleving “eigen verantwoordelijkheid” te geven is het voor sommige 
groepen nodig om te emanciperen. Wat is uw beleid met betrekking tot 
emancipatie van deze groepen (vrouwen/homo’s/allochtonen/mensen met 
een handicap etc)? M.a.w. wanneer kunnen wij uw emancipatienota 
verwachten?  
Waarom ontbreekt er bij het hoofdstuk Bedrijfsvoering een paragraaf over 
diversiteit? 

Het college wil Haarlem een prettige en veilige stad laten blijven met gelijke 
kansen voor alle burgers. Kortom een inzet voor emancipatie, integratie en 
diversiteit in de meest brede zin van het woord. Het college ondersteunt diverse 
organisaties en projecten als het Bureau Discriminatiezaken, allochtone 
zelforganisaties, het COC etc. en heeft goede relaties met de 
belangenorganisaties in de stad. Jaarlijks wordt de emancipatie-award, de 
Kenau Hasselaarpijs uitgereikt. 
 Het college ziet geen aanleiding een aparte emancipatienota op te stellen.  
 
In het coalitieakkoord wordt diversiteit genoemd als punt bij de 
organisatieontwikkeling. Recentelijk is een strategische HRM nota ontwikkeld 
waar diversiteit als onderwerp in is opgenomen. Ons college stelt de 
Strategische HRM nota  binnenkort vast. Hierna wordt een plan van aanpak 
gemaakt voor de diverse onderwerpen met daaraan gekoppeld een 
tijdsplanning.  

231 PvdA 17 75 JH 3 WMO 
In hoeverre verwacht u dat u met de verminderde middelen vanuit het rijk 
voor de WMO de doelstellingen, verwoord op pag. 75, kunt waarmaken? 

Het college werkt momenteel aan de uitwerking van maatregelen om de 
gevolgen van de rijksbezuinigingen op te vangen. 
 

232 PvdA 18 76, 
117 

JN 3 Formulierenbrigade 
De formulierenbrigade dicht u een rol toe bij voorlichting over 
minimaregelingen en het zelfstandig laten wonen van mensen met een 
beperking. Hoe staat de formulierenbrigade er momenteel voor en wat zijn 
de toekomstverwachtingen? 

Onlangs is een nieuwe lesgroep gestart. In totaal zijn er nu 13 werkzaam bij de 
formulierenbrigade. Gelet op de bezuinigingen op het participatiebudget 
hebben wij even pas op de plaats gemaakt. Op korte termijn zullen wij met de 
commissie van gedachten wisselen over het re-integratiebeleid, waarvan de 
formulierenbrigade een onderdeel is. 

233 PvdA 19 76 JH 3 Vrijwilligers en mantelzorgers 

Om meer vrijwilligers te activeren en overbelasting van mantelzorgers te 
voorkomen gaat u inzetten op het werven van vrijwilligers uit verschillende 
doelgroepen, waaronder jeugd, allochtonen en mensen met een beperking. 
Hoe wilt u dat concreet gaan doen? 

Nog dit jaar presenteert het college een plan van aanpak Versterken van het 

vrijwilligerswerk. 
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234 PvdA 20 76 JH 3 Ouderenvoorzieningen 

In 2007 was 53% van de Haarlemmers tevreden over voorzieningen voor 
ouderen. In 2009 was dit nog maar 42%. Hoe komt dit? 

Uit de Omnibusenquête is niet af te leiden waardoor de (on)tevredenheid wordt 
veroorzaakt. 

235 PvdA 21 77 JN 3 Geen huisuitzetting door huurschulden 
De gemeente streeft ernaar om in 2014 niemand dakloos te laten worden 
door huurschulden. Hoe denkt u deze maatregel te realiseren?  

Met de corporaties hebben wij afspraken gemaakt over voegsignalering van 
huurachterstanden, zodat huisuitzettingen kunnen worden voorkomen. De 
afspraken zijn vastgelegd in een convenant. 

236 PvdA 22 88 JH 4 Sportaccommodaties 
U stimuleert(terecht) het multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties. 
Bent u nog voornemens om de club/kleedaccommodaties over te dragen aan 
de clubs en zo ja, op welke wijze?  

Ja, het college is voornemens de clubaccommodaties in eigendom over te 
dragen aan de verenigingen. De kleedaccommodaties blijven eigendom van de 
gemeente. De besluitvorming hierover wordt begin 2011 aan u voorgelegd. 

237 PvdA 23 88 PH 
 
 
 
JN 

4 Stageplekken 
Om voortijdig schooluitval aan te pakken wilt u stageplaatsen gaan creëren. 
Hoe wilt u dit gaan doen en wat is de huidige stand van zaken.  
 
Zijn er in Haarlem bijvoorbeeld leerlingen die hun school niet af kunnen 
maken omdat ze geen stageplek kunnen vinden? 

Vraag en aanbod worden centraal gecoördineerd. Afdelingen kunnen een 
stageplaats aanmelden, al dan niet structureel, en daarbij wordt de juiste 
stagiaire gezocht. Contacten zijn dan ook met diverse scholen en universiteiten 
gelegd, o.a. InHolland Haarlem en het Nova College. Stagiaires kunnen zich 
ook via de website aanmelden met een verzoek en vervolgens worden zij bij de 
specifieke afdeling aangeboden. Om een en ander beter te stroomlijnen, en 
actiever stageplaatsen te werven, is een Stagebureau in ontwikkeling. Met 
behulp van 2 stagiaires wordt dit verder uitgewerkt en geïmplementeerd. 
 
Op basis van het coalitieakkoord zullen jaarlijks 80 stageplaatsen worden 
gerealiseerd, zowel binnen de gemeente als bij maatschappelijke instellingen. 
Wij komen met een plan van aanpak. 
 
Ja, met name het aantal BBL plekken (4 dagen werken 1 dag opleiding) is 
verminderd, waardoor jongeren hun opleiding niet kunnen afronden en 
voortijdig uitvallen. Afspraken met het onderwijsveld en werkgevers worden in 
het Platform Arbeidsmarkt Onderwijs (PAO) gemaakt om te proberen deze 
jongeren toch hun startkwalificatie te laten behalen. 

238 PvdA 24 96 JN 5 Jongeren- en ouderenhuisvesting 

U monitort in de begroting voor het eerst ook de toename van het aantal 
seniorenwoningen en jongerenhuisvesting. Dat juichen wij toe. Ons is 
echter onduidelijk wat er precies wordt gemeten. Kunt u aangeven welke 
definities u hier gebruikt voor zowel ‘seniorenwoningen’ als 
‘jongerenhuisvesting’? 

Seniorenwoningen: woningen geschikt voor senioren (volledig toegankelijk en 
zo nodig relatief eenvoudig aan te passen). Specifieke seniorenwoningen zijn 
woningen die het label ‘seniorenwoningen’ hebben en al volledig zijn 
aangepast en specifiek voor deze groep bedoeld zijn 
Jongerenhuisvesting is: woonruimte specifiek gebouwd (of verbouwd) voor 
jongeren/studenten. 

239 PvdA 25 96 JN 5.2 Duurzaam en gedifferentieerd woonmilieu 

Er wordt gesteld dat t.b.v. duurzaam en gedifferentieerd woonmilieu wordt 
geïnvesteerd in het omzetten van  bestaande functies (1e).   

 Welke concrete doelstellingen heeft de gemeente Haarlem als het gaat om 
het omzetten van bestaande functies  naar nieuwe woonfuncties ?                                    

 Welke maatregelen gaat de gemeenten hiervoor nemen?  
 Wordt bij het omzetten van de functies ook gedacht aan het combineren van 

De ruimtelijke mogelijkheden om woningen te bouwen op Haarlems 
grondgebied zijn beperkt. Het is de uitdaging voor de komende jaren om een 
verantwoorde invulling te geven aan de overwegingen over het binnenstedelijk 
bouwen en de zich breder ontwikkelende woonwensen. Het omzetten van niet-
woonfuncties naar woonfuncties (al dan niet gecombineerd met 
maatschappelijk en/of commerciële functies) is een van de thema’s die bij de 
herziening van de woonvisie de nodige aandacht krijgt. Ook het collectief 
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woonfuncties met maatschappelijke en commerciële voorzieningen? 
 Is dit ook van toepassing op het stimuleren collectief particulier 

opdrachtgeverschap, zo ja: welke doelstelling heeft de gemeente dan en 
welke vormen van ondersteuning wil de gemeente daarvoor bieden? 

particulier opdrachtgeverschap komt hierbij aan de orde. 

240 PvdA 26 - PH 10 Subsidieverwerving 

In de B&W vergadering: d.d. 10/03/2009  is voor de versterking van de 
subsidieverwerving door de gemeente tot de volgende maatregelen 
besloten:  

 verankering van de subsidieverwerving binnen de gemeente Haarlem door 
het implementeren van een gemeentebreed subsidieverwervingsproces. 

 onderscheiden van de werkzaamheden van de subsidioloog naar proactieve, 
reactieve en ad hoc ondersteunende verwervingstaken. 

 ontwikkelen van Instrumenten waarmee de subsidieverwerving financieel 
en procesmatig centraal gemonitord kan worden. 
Kunt u per punt aangeven wat de stand van  zaken is, welke resultaten er 
zijn geboekt en hoe in de komende periode van bezuinigingen de inzet op 
subsidieverwerving zal zijn? 

Medio 2009 is er een gemeentebreed subsidieverwervingsproces vastgesteld, 
het mandateringsbesluit is hierop aangepast. 
De taken van de beleidsadviseur subsidieverwerving zijn onderverdeeld naar 
pro-actieve, reactieve en ad hoc adviserende taken. Ontwikkeling van 
instrumenten waarmee de subsidieverwerving financieel en procesmatig 
centraal gemonitord kan, nu het Masterplan ICT is vastgesteld, worden 
opgepakt. Op dit moment inventariseert ons college de mogelijkheden om de 
subsidieverwerving verder te versterken (begin 2011 gereed). 
 

241 PvdA 27 105 JN 6.1 Goed ondernemingsklimaat 

Er wordt gesteld dat de inzet op een goed ondernemingsklimaat gericht is 
op o.a groene werkgelegenheid (2e).  

 Wat betekent dit nu concreet; welke doelstelling wordt beoogd en welke 
inzet wordt daarvoor gepleegd? 

 Beperkt de inzet van de gemeente bij groene werkgelegenheid zich tot een 
goed ondernemingsklimaat of zijn er nog andere voornemens op dit vlak?  

Eind 2010 presenteren wij de Kadernota Duurzaam Haarlem 2040. Onderdeel 
hiervan is de inzet op het faciliteren van groene economie.  

242 PvdA 28 105 JN 6.1 Ruimte voor bedrijven 
Op welke wijze wil de gemeente invulling geven aan  het hergebruik van 
structureel leegstaande kantoren? Welke doelstelling heeft zij voor ogen en 
welke maatregelen? Wordt hierbij gedacht aan doorontwikkeling van de 
bestaande aanpak multifunctioneel gebruik van gebouwen en 
voorzieningen?   

Wij streven naar realisatie van meer bedrijfsverzamelgebouwen. Dit doen wij 
door bijv. bij structurele leegstand van kantoren vraag en aanbod bij elkaar te 
brengen, het flexibeler bestemmen van panden en het op regionaal niveau 
afstemmen van het aanbod. Voorts gaat het College met de raad in gesprek 
over de mogelijkheden van het inzetten van kantorenleegstand voor woningen. 

243 PvdA 29 106 PH 6 CCVT 

U schrijft dat u de plannen voor een gezamenlijk onderkomen voor 
Volksuniversiteit, H’art en Muziekcentrum Zuid-Kennemerland zult 
aanpassen tot een compacter opgezette, centrale voorziening. Betekent dit 
dat de voorgenomen dependance in Schalkwijk uit de plannen wordt 
geschrapt? 

Wij werken in 2011 aan de concretisering van het huisvestingsplan en 
prestatieplan voor het CCVT, waarbij aandacht is voor inbedding in de wijken 
(Waaronder Schalkwijk) en de samenwerking met scholen. 

244 PvdA 30 107 PH 6 Erfgoed 

U schrijft dat u een centrale plek voor Haarlems erfgoed wilt opstellen. Wat 
wordt hier precies mee bedoeld? Zijn aan dit beleidsvoornemen kosten voor 
de gemeente verbonden?  

Zie het antwoord op vraag D66 37. 

245 PvdA 31 111 JN 7 Begeleiding naar werk Gelet op de rijksbezuinigingen op het participatiebudget hebben wij even pas 
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Onder 7.1 bij punt 1 van de organogram is te lezen dat alle klanten uit de 
bijstand op weg naar werk worden geholpen. Hoe moeten we in dit licht de 
mededeling van donderdag 7 oktober jl.  in de commissie samenleving over 
het stopzetten van nieuwe re-integratietrajecten bezien?  

op de plaats gemaakt. Op korte termijn zullen wij met de commissie van 
gedachten wisselen over het re-integratiebeleid. 

246 PvdA 32 114 PH 7 Arbeidsbeperking 

Hoe groot is het percentage mensen met een arbeidsbeperking binnen het 
Haarlems ambtenarenapparaat en (vanuit uw voorbeeldfunctie) welke 
streefwaarde heeft u in gedachte? 

Het aantal personen met een arbeidsbeperking wordt niet geregistreerd binnen 
de gemeente Haarlem. De wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt een 
verbod op de verwerking van bijzondere persoonsgegevens waaronder 
gezondheid.  
Bijzondere gegevens mogen uitsluitend worden opgenomen als daartoe een 
bijzondere reden is. Deze bijzondere redenen zijn in de Wbp limitatief 
opgesomd. Het registreren als werkgever van deze gegevens valt niet onder de 
uitzonderingen. 
 
In het coalitieakkoord wordt diversiteit genoemd als punt bij de 
organisatieontwikkeling. Recentelijk is een strategische HRM nota ontwikkeld 
waar diversiteit als onderwerp in is opgenomen. De Strategische HRM nota 
 wordt binnenkort in B&W behandeld. Na het collegebesluit wordt een plan 
van aanpak gemaakt voor de diverse onderwerpen met daaraan gekoppeld een 
tijdsplanning. 

247 PvdA 33 114 JN 7 Work-First 

Kunt u aangeven hoe groot de component scholing is binnen de work-first 
trajecten? 

De scholingscomponent in Work First wisselt per deelnemer. Zo wordt er voor 
laaggeletterden en inburgeraars taalscholing ingezet. Voor anderen vakgerichte 
opleidingen zoals heftruckchauffeur en dergelijke.  
Per traject is gemiddeld € 1.500 beschikbaar voor scholing. 

248 PvdA 34 120 RD 8 Aansluiting op nachtnet 
U schrijft over: de wens om aansluiting op het nachtnet te vinden. Een wens 
klinkt echter vrijblijvend. Hoe concreet is de stand van zaken nu? Is er ook 
geld voor gereserveerd binnen de begrotingen van de betrokken partijen? Is 
realisatie mogelijk binnen de looptijd van 2010-2015? Verder wordt in dit 
CWP nergens geschreven over een verbetering van de aansluiting naar 
Schiphol door een rechtstreekse verbinding via een ‘Haarlemboog’ bij 
Sloterdijk. Wat kunt u hierover melden? 

Structureel wordt deze uitdrukkelijke wens van de Raad en van ons College 
onder de aandacht gebracht van Provincie, NS en Prorail. Het is uiteindelijk NS 
die (in nauw overleg met Prorail) bepaalt of dit wordt ingevoerd. In het 
bestuurlijk overleg van ons College van september jl. met de 
regiovertegenwoordiger van NS Reizigers is gevraagd om ons hierover nader te 
willen informeren. NS Reizigers zegde toe hierover een antwoord te zullen 
sturen. Tot op heden hebben wij nog geen antwoord ontvangen. 

249 PvdA 35 125 RD 8.3 Autoluwe binnenstad 
Bij punt 1d. wordt aangegeven de realisatie van een parkeergarage onder 
het Frederikspark. (i.s.m. Provincie) 
Wat kunt u, bezien in het licht van de tegenvallende WZ / 
OGVopbrengsten/bezetting van de Raaksgarage en Cronjégarage, aangeven 
over de verwachte kosten/baten van de geplande garage Federikspark? 

De garage komt niet onder het Fredrikspark maar is gepland onder een deel van 
de Griffietuin van de Provincie. De garage wordt gebouwd door de provincie 
en blijft eigendom van de provincie. De gemeente zal de garage van de 
provincie huren en zal de garage gaan exploiteren. De garage komt dus niet op 
de gemeentebegroting te staan als eigendom met een boekwaarde maar komt 
terug in de begroting als een jaarlijkse kostenpost in de vorm van huur. De 
huurprijs wordt vastgesteld op basis van de totale investeringssom van de 
garage. Op basis van conservatieve inschattingen van zowel de 
investeringssom als bezettingsgraad is de parkeergarage vanaf het eerste jaar 
rendabel (zie ook raadsstuk WZ/GM226100) 
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250 PvdA 36 126 RD 8.3 Mobiliteit en bereikbaarheid 

In dit CWP wordt aangegeven, bij mobiliteit en bereikbaarheid, zich te 
willen richten op OV & fiets en het autogebruik te laten afnemen 
(ontmoedigen).  

 Hoe kunt u verklaren dat bij de lasten in 2011 er juist méér geld wordt 
uitgegeven aan autoverkeer/verkeersveiligheid in vergelijking met 2010 en 
juist mínder aan OV en langzaam verkeer? 

 Uit diezelfde tabel  wordt een stijging van baten verwacht bij parkeren. 
Waar is die stijging van bijna 1 miljoen euro op gebaseerd? 

 Bij de kadernota 2010 is besloten om investeringsbedragen over te hevelen 
naar de exploitatiebegroting. Dit betekent dat de geraamde investering voor 
verkeersinstallaties, -voorziening en -lichten zijn overgeheveld, hiermee is een 
bedrag van € 705.400 gemoeid. Beleidsinhoudelijk heeft dit dus geen 
consequenties. 

 Dit betreft voornamelijk de volledige openstelling van de Raaks, waarbij de 
daarbij behorende faciliteiten in gebruik zijn genomen (zie ook vraag 341). 
Verder is hierbij meegenomen de stijging van de parkeertarieven. 

251 PvdA 37 132 RD 9.1 Duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit 

Hier wordt gesteld dat de vastgelegde basismilieukwaliteit (waaronder 

geluidhinder) in Haarlem soms niet wordt gehaald. Door onderzoek en 

maatregelen wil H’lem de aanwezige hinder en (gezondheids)risico’s 

beperken. Hierbij treedt de gemeente vooral toetsend op. 

In het licht van het hierboven gestelde, verbaasd het zeer dat de cie Beheer 
op 7-10-2010 een collegebesluit toegestuurd kreeg bij de ‘ter kennisname 
meegezonden stukken’ m.b.t. het niet willen voortzetten van deelname aan 
Geluidsnet. Kunt u aangeven waarom dit besluit, ondanks het gestelde in dit 
CWP, genomen is door het College. Op welke andere wijze denkt het 
college dan ‘toetsend ‘ op te kunnen treden?  

In de betreffende nota is beargumenteerd waarom deelname aan Geluidsnet, dat 
zich sec richt op vliegtuiglawaai, geen toegevoegde waarde heeft. De gemeente 
heeft geen wettelijke middelen en/of bevoegdheden om het geluid van 
vliegtuigen te reguleren en kan dus niet handhavend optreden.  
Wel wordt er door momenteel door het Rijk gewerkt aan een nieuw normen- en 
handhavingstelsel.  
 

252 PvdA 38 133 RD 9 Milieu, duurzaamheid en leefbaarheid 
In de tabel zie ik de ambitie Haarlem Klimaat Neutraal niet terug in een 
daling van de ug/m3 van de concentratie NO2 en fijn stof (PM10). Kunt u 
dit toelichten? 

In het spoor Mobiliteit van Haarlem Klimaat Neutraal is een aantal maatregelen 
opgenomen, die tot een betere luchtkwaliteit moet leiden (stimuleren gebruik 
fiets, HOV, schone tractie etc.).  
Met de genoteerde concentratie voldoet Haarlem aan de basis 
milieukwaliteitsdoelstellingen. 

253 PvdA 39 22 
131 
136 
137 
167 

RD 9 Achterstallig onderhoud 

Wanneer denkt het college over het achterstallig onderhoud openbare 
ruimte "het scenario vermindering werkzaamheden" en de verlaging van het 
 normniveau aan de raad  voor te leggen?  Hoe kan je met minder geld geen 
extra achterstand creëren? 

Zie het antwoord op vraag CDA 3. 

254 PvdA 40 136 RD 9 Educatie over duurzaamheid intensiveren 

Op welke wijze denkt u het percentage Haarlemse basisscholen dat 
deelneemt aan het NME-programma van 65% nu, naar 80% in 2015 te 
realiseren. Is 100% ook een reële optie? 
Kunt u de grote fluctuatie in de tabel prestatie-indicator bij punt 2b. 
uitleggen 

Deelname neemt naar verwachting toe door: 
• Modernisering van de door de gemeente beschikbaar gestelde NME 
leskisten voor het onderwijs 
• Aanbieden themalessen aan basisscholen 
• Uitbreiding van het aantal schooltuincomplexen van 3 naar 4, met die in 

de Poelpolder  
• Realisatie van een Duurzaamheidscentrum 
• Intensiveren van PR via website  

 
100% is geen reële optie, aangezien er altijd scholen zullen zijn die andere 
afwegingen maken. 
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Het betreft hier het gezamenlijke oppervlak van de gerealiseerde 
groenprojecten per jaar. Het oppervlak per project wisselt en het aantal 
projecten per jaar varieert, vandaar de fluctuatie. 

255 PvdA 41 141 RD 9 Schone stad 

In de prestatie-indicator staat 85% genoteerd bij percentage huishoudens dat 
gebruik maakt van een ondergrondse container voor restafval. In de cie 
Beheer is bij de bespreking van de Duurzaamheidmonitor,  door de 
aanwezige ambtenaar aangegeven dat dit percentage veel hoger zal liggen 
(95-100%). (Mede door verlegginggelden kabels). Kan het genoteerde 
percentage naar boven bijgesteld worden? 

Gezien de onzekerheden bij het plaatsen van ondergrondse containers in de 
binnenstad is het raadzaam om voorlopig  de prestatie indicator op 85% te 
houden. Mochten er de komende periode andere indicaties naar voren komen 
dan zal daar ten aanzien van de te verwachten prestatie rekening mee gehouden 
worden 
 

256 PvdA 42 169 RD 3 Waterwegen 
Het hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor het oppervlaktewater. Zij 
zorgen voor het baggeren en het drijfvuil. Houdt dit in dat b.v. het water 
rond de meerwijkflat en het water rond de Amsterdamsenpoort door 
Rijnland worden schoongemaakt ? Zo ja: hoe zijn de afspraken hier over? 

De onderhoud van het stedelijk oppervlaktewater wordt in fasen aan Rijnland 
overgedragen. Rijnland heeft het weghalen van drijfvuil en gezonken vuil al 
per 1 januari 2009 overgenomen. Het op diepte houden (baggeren) neemt 
Rijnland pas over nadat de watergangen door Haarlem op diepte zijn gebracht 
(baggerproject fase 2, periode 2001/2012). Rijnland neemt alleen water in 
onderhoud dat onderdeel vormt van het grotere netwerk aan singels, grachten 
en sloten. Het water rond de Amsterdamsepoort hoort daar bij. De ringgracht in 
Meerwijk Centrum (nog) niet. Pas wanneer de ringgracht wordt aangetakt aan 
de Europavaart (medio 2011), vormt deze onderdeel van het stedelijk 
watersysteem en zal zij formeel in onderhoud naar Rijnland gaan. Wel wordt 
Rijnland nu al actief betrokken bij het onderhoud van de ringgracht in 
Meerwijk Centrum. 
 

257 SP 01   PH 1  Wilt u in de meerjarenraming  uw structurele bezuiniging algemene 
uitkering oplopend tot  20,3 miljoen in 2015 (17 miljoen kadernota + 
bezuinigingen in  begroting) terugbrengen tot oplopend 12,40 miljoen in 
2015? 

 Wilt u de stijging van het accres verwerken tot 3 miljoen in 2015? 
 
Toelichting: 
Structurele bezuiniging  
Het aandeel van gemeenten in de bezuinigingen beloopt in 2015 circa € 1,2 
miljard. 
Hoger accres 
Schattingen wijzen uit dat het accres stijgt van 0,3 % in 2012 tot 3,0 % in 
2015. Daarmee is de ontwikkeling van het accres hoger dan velen 
verwachtten. 
Bron: VNG brief 12 oktober met cijfermatige bijlage. 

Hiervoor kan worden verwezen naar de brief over de effecten van het 
regeerakkoord, die het college naar de raad heeft gestuurd. 

258 SP 02   JH 1 Gaat u rekening houden in uw begroting met de verstrekking van gratis 
identiteitskaarten en wat zijn dan daarvan de kosten? 

De uitspraak van het gerechtshof van Den Bosch gaat in tegen een uitspraak 
van de rechtbank van Roermond. Inmiddels is cassatieberoep ingediend tegen 
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Toelichting: 
Uitspraak gerechtshof Den Bosch: gemeenten mogen de kosten voor het 
verstrekken van een identiteitskaart niet langer in rekening brengen bij de 
aanvrager. 

de uitspraak van het gerechtshof van Den Bosch. De Hoge Raad zal een 
definitief oordeel vellen in deze kwestie. Tot er een uitspraak van de Hoge 
Raad is, mag de gemeente leges heffen. Als de uitspraak ertoe leidt dat de 
gemeenten geen leges voor identiteitskaarten meer in rekening te mogen 
brengen ontstaat voor Haarlem een risico van circa € 300.000 aan 
inkomstenderving op jaarbasis. Het risico wordt in de risicoparagraaf 
opgenomen.  

259 SP 03  017 PH 1 U stelt voor om het aantal indicatoren in toekomstige begrotingen 
aanmerkelijk terug te brengen. Hoe garandeert u daarbij dat de voornemens 
in de begroting controleerbaar blijven voor de gemeenteraad? 

Zie het antwoord op vraag GLH 1.  

260 SP 04  019/ 
147 
e.v. 

PH  In de begroting wordt uitgegaan van 1% economische groei. Het CPB raamt 
in september de economische groei voor 2010 van 1¾ % en voor 2011 1½ 
%. Hoe reëel is het om van 1 % uit te blijven gaan? Waarom gaat het 
college van een nog slechter scenario uit dan het rijk? 

Hiervoor kan worden verwezen naar de brief over de effecten van het 
regeerakkoord, die het college naar de raad heeft gestuurd. 

261 SP 05  020 JH  In hoeverre worden prestatieplannen van welzijnsorganisaties minder 
bureaucratisch, “uitgaande van vertrouwen”. Hoe bewaakt u in de toekomst 
de kwaliteit van de afgesproken plannen? 

De subsidierelaties met grote instellingen (verbonden partijen) en de controle 
daarop gaat plaatsvinden via 'risicoanalyse en risicoclassificatie's. Instellingen 
die over langere tijd (financieel en inhoudelijk) goed presteren hoeven minder 
frequent verantwoording af te leggen. Bewaken vindt nog steeds plaats via 
tussentijdse rapportages, financiële kengetallen en meer inzet op 
klanttevredenheid ('ervaren baat').  

262 SP 06  021 JN  Minimabeleid en Schuldhulpverlening 
“Over de opzet en uitvoering hiervan willen wij een opiniërende discussie 
voeren met de gemeenteraad.” 
Is het college voornemens om over opzet en uitvoering ook in discussie te 
gaan met de organisaties die deze mensen vertegenwoordigen en de mensen 
zelf? Met welke organisaties heeft u hier al over gesproken? Kunt u ons op 
korte termijn een tussenstand geven van uw bevindingen? 

Wij willen deze discussie met alle belanghebbenden voeren in 2011. 

263 SP 07  021 JN  “Dit college ondersteunt de inzet van goed begeleide vrijwilligers om tot 
een aanvraag schuldhulpverlening te komen”. 
Waar denkt het college deze “vrijwilligers” vandaan te halen? Gaat u 
hiervoor de formulierenbrigade inzetten en uitbreiden? 

Wij zijn hierover in gesprek met Humanitas, die voor ons ook al het project 
Thuisadministratie met vrijwilligers uitvoert. 

264 SP 08  021 JH  Wat bedoelt het college met “co-creatie bij maatschappelijke 
ondersteuning”? Als u daarmee de marktplaats huishoudelijke hulp, onlangs 
gestart in de Slachthuisbuurt, bedoelt, dan gaan wij er wel van uit dat u niet 
voornemens net om deze marktplaats te benutten als alternatief voor de 
professionele zorg om bezuinigen op de huishoudelijke hulp te 
bewerkstelligen? 

Het gaat niet zozeer om in de plaats van als wel om een beter samenspel van 
mogelijkheden. 
 
Het gaat om het samen met burgers en partners in de stad ontwikkelen van 
maatregelen om te komen tot een duurzamere uitvoering van de Wmo. 
Doel van de “marktplaats” is primair het versterken van de zelfredzaamheid 
van de burgers en het vergroten van de onderlinge samenhang in de wijk 
Zie ook het antwoord op vraag PvdA 13.  

265 SP 09  021 JN  “Participatiebanen en stageplaatsen zo nodig dwingend opleggen”. Hoe stelt 
het college zich dit voor? En aan wie gaat u dit opleggen? Gaat dit alleen 

Hiermee wordt bedoeld dat wij de ambtelijke organisatie zonodig dwingend 
aanspreken op het realiseren van participatiebanen en stageplaatsen binnen de 



Raadsvragen programmabegroting 2011-2015 

 43

Nr.  Fractie nr. Blz. PH Prg Vraag Antwoord 

over de interne gemeentelijke organisatie of ook over partners in de stad. gemeentelijke organisatie. 
266 SP 10  021 JN  Het afbouwen van ID-banen is de afgelopen 2 bestuursperioden altijd een 

heikel onderwerp geweest. In feite zijn alle mensen die regulier werk 
konden verrichten al naar regulier werk uitgestroomd. Kan het college 
toezeggen dat mensen met een ID-baan niet in de bijstand terecht komen? 
Ze doen tenslotte nuttig werk. 

Het college komt op korte termijn met een raadsvoorstel rondom de afbouw 
van de ID-banen. 

267 SP 11  021 JN  “Om reden van efficiëntie kiest het college voor een aanpassing van de 
huidige categorale regelingen”. Waar denkt het college aan? Hoe verhoudt 
zich dit tot afname bureaucratie? 

In 2011 willen wij met alle betrokkenen discussiëren over herijking van het 
gemeentelijk minimabeleid. Eén van de aandachtspunten is het verder 
vereenvoudigen van procedures en regelingen.  

268 SP 12  022 JH  Wanneer kan de gemeenteraad de beleidsnota volkgezondheid, die eens in 
de 4 jaar verplicht is, verwachten? 

De nota gemeentelijk gezondheidbeleid staat gepland voor het tweede kwartaal  
2011. 

269 SP 13  023 EC  “Herdefiniëring van strategisch bezit is verstandig”. Welke kant wilt u 
hiermee op? Betekent dit dat we nog meer gaan verkopen en juist minder. 

Huidige definitie van strategisch bezit is verwoord in de nota  Verkopen niet-

strategisch woningbezit (2010/11586). Deze definitie wordt op dit moment 
geactualiseerd. Ons college zal in laatste kwartaal 2010 een overzicht 
strategisch en niet-strategisch bezit gereed hebben. Na de actualisatie kan een 
inschatting gemaakt worden van de verkoopmogelijkheden in de huidige 
marktsituatie. 

270 SP 14  023/ 
095 

EC  Het college is in bijzondere gevallen bereid af te wijken van de 30% norm 
sociale woningbouw. Voor de SP is dit onacceptabel. Dit is een 
aanmoediging voor projectontwikkelaars om maar rustig af te wachten tot 
zij een “bijzonder geval” worden. Wat is uw motivatie voor deze gedachte? 

De beoordeling van een ‘bijzonder geval’ ligt bij ons college. Wij stellen voor 
een plan of gebied de stedenbouwkundige randvoorwaarden vast en het 
gewenst programma. Het college gaat wel uit van de 30% norm, maar het wil 
wel de ruimte open houden om per locatie/gebied te bekijken welk type 
woningbouw , bijvoorbeeld vanuit leefbaarheid, het meest gewenst en mogelijk 
is. 

271 SP 15  024 PH 
JN 

 “De functie van de stadsbibliotheek wordt nader onderzocht”. Voor de SP is 
de stadsbibliotheek een basisvoorziening die voor alle inwoners bereikbaar 
én betaalbaar moet blijven. Kan het college dit garanderen?  
Wanneer verwacht u het onderzoek af te ronden?  

De bibliotheek is een basisvoorziening, een wettelijke takk voor de gemeente. 
Het onderzoek vindt de komende maanden plaats.  
 
Dit voornemen maakt deel uit van de bezuinigingsvoorstellen die bij de 
Kadernota 2011 aan u worden voorgelegd. 

272 SP 16  024 RD  In het coalitieprogramma heeft het Haarlems Groen een duidelijke plaats 
gekregen. Dit blijkt niet uit de begroting. Er wordt duidelijk gesteld dat 
aanvullende bezuinigingen in het groen worden gedaan.  
 Is het inderdaad de bedoeling van het college dat alleen bestaand groen 
wordt behouden en eventuele uitbreiding afhankelijk wordt van particuliere 
initiatieven? 

Voor uitbreiding van het groenoppervlak is medewerking dan wel initiatief van 
private partners noodzakelijk. Door onder meer in te zetten op meervoudig 
ruimtegebruik kan het groenareaal ook in de verdichte stad worden vergroot. 

273 SP 17  025 BS  U wilt de ambities ten aanzien van sociale veiligheid temperen. Wij kunnen 
ons hierbij niets voorstellen. Objectief mag de veiligheid dan volgens cijfers 
van de politie wel zijn toegenomen, de veiligheidsgevoelens zijn niet zijn 
gedaald. Welke ambities denkt u dan te temperen? Wat gaat dit 
daadwerkelijk betekenen voor de burger? 

De lokale ambities t.a.v. sociale veiligheid zijn hoog. In ons actieprogramma 
sociale veiligheid 2011 staan veel concrete activiteiten omschreven die worden 
uitgevoerd met rijksmiddelen (van Montfransgelden). Op het moment dat deze 
rijksmiddelen wegvallen dan wel afnemen kunnen we minder activiteiten 
ontplooien en moet onze ambitie noodgedwongen afnemen. 

274 SP 18  025 RD 1 Dierenwelzijn is in de begroting niet terug te vinden, op een subsidie van € 
1000 voor het dierenasiel na. Haarlem heeft een wettelijke zorgplicht voor 

Het dierenasiel ontvangt van de gemeente Haarlem een jaarlijkse bijdrage van 
€ 108.000 voor het vervoer en de opvang van alle zwerfdieren die uit Haarlem 
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opvang van zwerfdieren. De SP vindt dat Haarlem er, met omliggende 
gemeenten, financieel voor moet zorgen dat er voldoende opvang voor 
dieren is, óók voor de kleine huisdieren. Is er in Haarlem voldoende opvang 
voor dieren? 
Verwacht het college dat de dierenpolitie een taak van de gemeente wordt? 
Is dit eventueel te combineren met de hondenwachter? 

afkomstig zijn. Uit de contacten met de dierenbescherming is tot nu toe niet 
gebleken dat men van mening is dat de gemeente Haarlem te weinig bijdraagt. 
 
Niet bekend is of de dierenpolitie wordt ondergebracht bij de gemeente. De 
combinatie met controle op de penningen (hondenbelasting) en hondenpoep 
lijken haaks te staan op het werk van de dierenpolitie en lijkt daarom ook geen 
wenselijke combinatie. 

275 SP 19  026 RD  Doelmatigheidsonderzoek hondenpoepbeleid. Kunt u die € 100.000 voor 
onderzoek naar het falen van uitvoeringsbeleid honden(poep)beleid niet 
beter besteden aan de afgesproken taken van vastgesteld beleid, inclusief de 
inzet van de daarvoor opgeleide BOA‘s? 
Toelichting: 
Met overgrote meerderheid is hondenbeleid aangenomen en moet dus 
worden uitgevoerd. Een landelijk representatief onderzoek rond problemen 
van uitvoeringsbeleid is door de VNG gepubliceerd. Er is geen aanleiding 
om te veronderstellen dat in Haarlem, na een € 100.000 kostend onderzoek, 
de conclusies anders zouden luiden. Als oorzaken van stagnatie 
uitvoeringsbeleid worden genoemd: 
1. Gebrekkige voorlichting; 
2 Opleiding niet goed genoeg; 
3. Toepassing op maatbeleid ontbreekt; 
4. sancties worden niet of niet voldoende doorgezet.  

Jaarlijks is maximaal € 100.000 beschikbaar voor twee 
doelmatigheidsonderzoeken ex. art. 213a Gemeentewet. Het college bepaalt de 
onderwerpen die worden onderzocht, en informeert de raad hierover. 
Als de kosten voor het onderzoek lager zijn, dan valt dat vrij bij de 
jaarrekening. 

276 SP 20  027 PH  Waarom zet u bovenformatieven in de gemeentelijke organisatie niet in 
voor maatschappelijke taken, net zoals mensen die een uitkering hebben?  
Toelichting: 
Je bent als gemeente niet geloofwaardig als je aan je eigen medewerkers die 
boventallig en dus werkeloos zijn andere eisen stel dan aan mensen in de 
bijstand e.d.  

Het college heeft een brief ‘Informatie bovenformatieven’ aan de commissie 
Bestuur verstuurd. 
 
Alle bovenformatieve medewerkers, met uitzondering van enkele (zie 
informatie in de brief ‘Informatie bovenformatieven’), zijn aan het werk binnen 
of buiten de gemeente Haarlem op basis van een tijdelijk samenstel van 
werkzaamheden. Uitgangspunt hierbij is dat dit voor zowel de medewerker als 
de organisatie nuttig en zinvol werk is. Alles wordt in het werk gesteld om de 
bovenformatieve medewerkers te plaatsen op een structurele functie. 

277 SP 21  029 RD  Verhoging van parkeertarieven in parkeergarage. Werkt verhoging van deze 
tarieven niet averechts? Hoe worden de tarieven aan de gebruiker 
doorberekend, i.c. betaalt de parkeerder per minuut of wordt rigoureus 
afgerond op een aangevangen uur. 

De afrekening voor de parkeerder in de garages vindt alsvolgt plaats: 
a. garages Station, Raaks, Kamp, Houtplein: per eenheid van een half uur of 

een deel ervan (€ 1,00 per half uur); 
b. garage Appelaar: per eenheid van 40 minuten of een deel er van (€ 1,50 

per 40 min.); 
c. garage Cronjé: per eenheid van 30 minuten of een deel ervan (€ 0,50 per 

30 min.). 
Ook in Haarlem laat de techniek van de huidige automaten  niet toe dat per 
minuut afgerekend kan worden. 
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278 SP 22  030 RD  U geeft aan dat voor de Raaksgarage was gerekend op een omzet van € 

230.000, terwijl dit maar € 75.000 blijkt te zijn Hoe is een zo grote 
misrekening mogelijk en hoe denkt u dit in de toekomst te voorkomen? Hoe 
accuraat is uw prognose van de bezettingsgraad van de Cronjégarage? Acht 
u een parkeergarage aan de oostzijde van de binnenstad nog steeds 
opportuun? 

De oorspronkelijke raming van de bezetting van de nieuwe Raaksgarage was 
gebaseerd op gegevens uit 2006 (uitgaande van een toenmalige 
parkeercapaciteit van 640 plaatsen). De parkeergarage oost wordt meegenomen 
in de te verschijnen parkeervisie, waarin ook wordt ingegaan op de 
Cronjégarage. Voor het overige wordt verwezen naar de beantwoording van 
vraag 339 en 341. 

279 SP 23  030 PH 1 Voordeel OZB. In 2010 komt ongeveer 1 miljoen extra binnen, echter in de 
doorberekening naar 2015 is dit voordeel nog niet voor de helft opgenomen. 
De reële verwachting is toch dat uit areaalvergroting in de jaren tot 2015 
eerder meer inkomsten binnen komen? Waarom rekent u maar de helft 
door?  

Hiervoor zijn 2 redenen. 
In de eerste plaats was in de meerjarenraming al met een hogere waarde 
(wegens areaaluitbreiding) en een opbrengst rekening gehouden. 
In de tweede plaats is nog nadere analyse van de waarde-ontwikkeling nodig. 
Op basis van gegevens van Cocensus is uitgegaan van 70% areaaluitbreiding 
en 30% waardestijging.  
Bij de berekening van de tarieven voor 2011 op basis van de uiteindelijke 
WOZ-waarden (gegevens per 1-12-2010) kan hierop nog een correctie 
plaatsvinden. 

280 SP 24  030/ 
040 

RD  Het aantal parkeringen in de parkeergarages daalt. De recessiemonitor laat 
echter zien dat het aantal parkeringen in de parkeergarages toeneemt. In dit 
licht gezien is een verwacht tekort van 1,5 miljoen Euro nog reëel? 

Als gevolg van de opening van de Raaksgarage is in het eerste kwartaal 2010 
sprake van een lichte toename van het aantal parkeringen in parkeergarages 
(zie ook de recessiemonitor). Dit biedt perspectieven voor de komende 
maanden en jaren en zal ook voortdurend worden gemonitord. Voor het 
overige wordt verwezen naar de beantwoording van vraag 339 en 341. 

281 SP 25  031 EC  Waarom hebt u geen concrete voorstellen ontvangen voor nieuwbouw 
VRK? Er wordt al jaren over o.a. nieuwbouw voor de GGD op het terrein 
aan de Zijlweg gesproken. 

Door de VRK is een analyse gemaakt van de huisvestingskosten. Er zijn geen 
voornemens (mede vanwege de financiële positie VRK) om naar andere 
huisvesting uit te zien. 

282 SP 26  032 PH  In de begroting is rekening gehouden met de inflatiecorrectie voor 
Spaarnelanden. Uit welk budget gaat u dit betalen? 
Waarom voor Spaarnelanden wel inflatiecorrectie en niet voor andere 
verbonden partijen en gesubsidieerde instellingen? 

Alle verbonden partijen en gesubsidieerde instellingen die daar blijkens 
afspraken recht op hebben, worden in de bijdrage van de gemeente 
gecompenseerd voor inflatie. Dit is niet anders dan andere jaren. Voor 
Spaarnelanden blijkt de feitelijke compensatie hoger dan was voorzien, reden 
waarom dit tot een nadeel in de begroting 2011 ten opzichte van de kadernota 
2010 leidt. 

283 SP 27  034 BS  Kunt u aangeven op welke terreinen u de handhavinguitvoering wenst te 
beperken? Op welk moment wordt de raad hierbij betrokken? 

In een tijd van bezuinigingen wordt van elk taakveld een bijdrage gevraagd. De 
uitwerking wordt aan de Raad gemeld. 

284 SP 28   JN  Hoe staat het met de uitvoering van de motie ”Laat uitgeprocedeerde 
asielzoekers niet vallen” ingediend door SP en Actiepartij? De motie is door 
de gemeenteraad bij de kadernota aangenomen. 

In de afgelopen jaren hebben wij noodopvang voor uitgeprocedeerde 
asielzoekers mogelijk gemaakt. De noodopvang is er niet meer, bij Stem in de 
Stad zijn nog enkele uitgeprocedeerde asielzoekers die wij via Stem in de Stad 
ondersteunen. 

285 SP 29  034 BS  Welke adviesraden denkt u samen te kunnen voegen? Zie het antwoord op vraag GLH 25. 
286 SP 30  040 JN  Wat doet het college om zoveel mogelijk jongeren die nu instromen in een 

tegemoetkoming via de wet WIJ weer aan het werk of naar school te 
krijgen. Hoe staat het daar mee? 

In het Jongerenloket werken Sociale Zaken en Werkgelegenheid, UWV en het 
RMC samen om jongeren weer aan scholing of werk te helpen. 

287 SP 31  040 PH  Zou een onderzoek of de recessie invloed heeft op “de indicatoren waarop 
weinig ontwikkeling te zien is” niet op zijn plaats zijn. 

Een verdeeld beeld over een breed aantal indicatoren is niet ongebruikelijk. Tot 
op heden is bij genoemde indicatoren gebleken dat de recessie in ieder geval in 
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Haarlem (nog) niet heeft geleid tot grote fluctuaties. Het college blijft 
de invloed van de recessie onderzoeken. In de komende recessiemonitor van de 
afdeling Onderzoek en Statistiek (half oktober) zal al kunnen worden ingaan op 
de ontwikkeling van een aantal van deze indicatoren. 

288 SP 32  051 EC  Elk collegelid heeft een verantwoordelijkheid voor een stadsdeel en 
onderhoudt daar directe contacten mee. Dat is de SP uit het hart gegrepen, 
maar op welke manier denkt u invulling te geven aan het directe contact met 
de burgers? 

De stasdsdeelwethouder is voor bewoners in zijn stadsdeel het bestuurlijke 
aanspreekpunt. Hij is dan niet inhoudelijk verantwoordelijk voor projecten  - 
dat blijft de vakwethouder – maar kan wel signalen doorgeven.   
De stadsdeelwethouder kan invulling aan deze rol geven door o.a. het houden 
van een spreekuur, het deelnemen aan het stadsdeeloverleg met de diverse 
partners in het stadsdeel en het bezoeken van wijkraden. 

289 SP 33  052 BS/
JH 

 Denkt het college echt dat zij een cultuurverandering tot stand kan brengen 
die de bewoners er toe beweegt een actieve rol te gaan spelen bij het 
tegengaan van verloedering en overlast? Dit vraagt om een totale 
mentaliteitsverandering. Hoe denkt u dit binnen uw collegeperiode te 
bewerkstelligen? Veel van uw bezuinigingsvoorstellen zijn hierop 
gebaseerd. 

 
Het actieprogramma sociale veiligheid 2011 richt zich voor een groot deel op 
het tegengaan van overlast en verloedering. Een integrale aanpak 
waarin handhaving een belangrijke rol heeft staat hierin centraal. Door middel 
van o.a wijkcontracten wordt samen met de bewoners van Haarlem gewerkt 
aan een veiliger en leefbaarder Haarlem. De inzet van bewoners in een 
effectieve aanpak wordt door aankomende bezuinigingen alleen maar nog 
belangrijker. 

290 SP 34  054 BS 1 U stelt voor de jumelages met Angers en Osnabruck ook in 2011 te willen 
voortzetten. De SP kan nog enige rechtvaardiging vinden in de jumelages 
met Emirdag en Mutare. Waarom blijft u vasthouden aan de jumelages met 
Angers en Osnabruck? Wat is hiervan de meerwaarde voor Haarlem? 
Kunnen in plaats daarvan niet beter concrete hulpprojecten van 
Haarlemmers in Afrika, Azië en Latijns-Amerika ondersteund worden of 
een jumelage worden aangegaan met Tétouan in Marokko, waar ook, net als 
uit Emirdag, veel Haarlemmers hun oorsprong vinden? 

De jumelages zijn geen stedenbanden die uit een ontwikkelingsperspectief zijn 
ontstaan, maar uit het opbouwen van vriendschapsbanden binnen Europa na de 
Tweede Wereldoorlog. Met Angers en Osnabruck wordt op thema’s 
samengewerkt, zoals duurzaamheid (kennisuitwisseling). Juist omdat het een 
samenwerking met ontwikkelde steden betreft zijn er relatief weinig financiële 
middelen mee gemoeid. Internationale samenwerking wordt ook vanuit Brussel 
gestimuleerd met het beschikbaar stellen van Europese subsidies. 

291 SP 35  057 JH 1 “Service verbeteren aan de burger”. In 2009 was de gemiddelde wachttijd 
aan de balie 8 minuten. Waarom staat u een gemiddelde verdubbeling van 
deze wachttijd toe? Zou streven naar verbetering van de service aan de 
burger niet een verkorting van de wachttijd moeten betekenen? 

De normatieve wachttijd van 15 minuten aan de balie voor klanten zonder 
afspraak is een landelijke norm vastgelegd in de antwoord principes. De 
gemeente heeft zichzelf ten doel gesteld de antwoord-normen te halen. 
Verder verwacht de gemeente met de aanstaande bezuinigingen op personeel 
een gemiddelde wachttijd van 8 à 10 minuten wellicht niet meer te kunnen 
realiseren komende jaren. We gaan wel ons best doen.  

292 SP 36  057 JH 1 De SP is het er helemaal mee eens dat burgers nog maar één keer hun 
persoonsgegevens hoeven op te geven als die bekend zijn in de 
basisregistratie. Geldt dit ook voor het aanvragen van uitkeringen, 
bijzondere bijstand en bijzondere regelingen bij de sociale dienst? 

Per 1 januari 2010 geldt de wet Basisregistratie Persoonsgegevens. Deze wet 
bepaalt dat de burger slechts eenmalig zijn persoonsgegevens hoeft te 
verstrekken aan de gemeente. De gemeente is verplicht na vaststelling van de 
identiteit van de klant zelf de persoonsgegevens op basis van het 
burgerservicenummer op te vragen uit de Basisregistratie Personen. Dit geldt 
voor alle gemeentelijke producten waarin persoonsgegevens van belang zijn. 
Dit betekent ook dat het GBA leidend is.  

293 SP 37  061 BS 2 Wat zijn de resultaten van de inspanningen van het Scharlaken koord en 
rechtvaardigen de effecten de subsidies? 

Op dit moment wordt een evaluatie uitgevoerd. Deze wordt zsm aan de raad 
aangeboden. 
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294 SP 38  062 BS 2 Vergunningstelsels worden omgezet in meldingsplicht. Daar spreekt 

vertrouwen in de burger uit. Op welke manier stelt u zich voor te 
controleren of terecht is volstaan met alleen een melding? 

In het handhavingsprogramma zal de gemeenteraad besluiten over de inzet op 
de verschillende onderdelen, het omzetten van vergunningen in meldingen 
betekent niet dat de regels waaraan moet worden voldaan veranderen. 

295 SP 39  062 BS 2 Wat moeten wij ons voorstellen bij “integrale handhaving in de 
ochtenduren”? 

In een tijd van bezuinigingen wordt van elk taakveld een bijdrage gevraagd. De 
uitwerking wordt aan de Raad gemeld. 

296 SP 40  063 PH 2 Volgens de opsomming bij programma 2 is er geen relatie met programma 
7. Programma 7 legt die relatie wel. Kennelijk is dit een omissie in de 
redactie.  

-- 

297 SP 41  064 JH 2 “Minder overlast en verloedering, o.a. door hangjongeren en thuislozen”. 
Tegelijkertijd bereiken ons berichten dat Spaarnezicht financieel in zwaar 
weer komt. Bent u het met de SP eens dat Spaarnezicht (in ieder geval op 
dit moment nog) noodzakelijk is voor de opvang van zwerfjongeren. Zo ja, 
wat kunt u hierin in 2011 nog voor Spaarnezicht betekenen? Hierbij mede 
in acht genomen de op bladzijde 32 gemelde “meevaller” van € 400.000. 

Zie het antwoord op vraag  AP 31. 

298 SP 42  064 JH 2 Hoe staat het met de plannen van het college, de Breiderstichting, het Leger 
des Heils (en woningcorporaties?) voor een gezamenlijke huisvesting voor 
begeleiding, opvang en dagbesteding van daklozen en verslaafde mensen. U 
hebt toch een intentieverklaring en een convenant getekend met de andere 
partners?  
Toelichting: 
Zie tekst van het convenant getekend namens het college door Mr. B 
Schneiders 

De voorbereidingen voor de unilocatie zijn in volle gang overeenkomstig de 
intentieverklaring en het convenant met de drie partijen. 

299 SP 43  072 JH 3 “Bij de WMO moet iedereen meedoen, de omgeving, mantelzorgers of 
vrijwilligers.” Gezien de crisis moet iedereen hard werken om rond te 
komen. Waar haalt u de mantelzorgers en vrijwilligers vandaan? Bent u 
voornemens mantelzorg te gaan verplichten? 

In 2009 is een plan van aanpak voor het versterken van de ondersteuning van 
mantelzorgers gemaakt. Nog dit jaar presenteert ons college een plan van 
aanpak Versterken van het vrijwilligerswerk. Het verplichten van mantelzorg is 
uiteraard niet mogelijk. . 

300 SP 44  072 JH 3 De gemeente handelt vanuit de vraag van de burger als de eigen kracht van 
de burger (tijdelijk) tekort schiet. Nu al weten veel burgers niet wat hun 
rechten en plichten in deze zijn. Het grote gevaar van “handelen uit de 
vraag van de cliënt” is dat de cliënt het aanbod niet kent en daarom de vraag 
niet kan stellen. Hoe denkt u dit te gaan voorkomen?  

Het streven is claimgericht gedrag  te voorkomen en mensen te compenseren 
voor de beperkingen die men ondervindt bij het participeren in de samenleving. 
Thans bevinden we ons in de overgangsfase van aanbodgericht werken naar 
vraaggericht werken.  
Hierbij gaat het om het gezamenlijk met de cliënt bepalen welk resultaat 
behaald moet worden om deel te kunnen blijven nemen aan de samenleving. 

301 SP 45  072 JH 3 “Het is onvermijdelijk dat een deel van de gevolgen van de 
rijksbezuinigingen op het bordje van de burger terecht komt”. Denkt u er 
aan de eigen bijdrage WMO te verhogen? Wat moeten we ons bij 
versobering van (individuele) maatregelen voorstellen? 

Het college is momenteel bezig met de uitwerking van maatregelen om de 
gevolgen van de rijksbezuinigingen op te vangen.  

302 SP 46  072 JH 3 Wie en wat en hoe bepaalt of iemand het “echt zelf niet kan”. Hiertoe beschikt de organisatie over een vastgesteld normenkader. Voor de 
Wmo betreft het: de verordening voorzieningen maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Haarlem 2010, het Besluit maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Haarlem 2010, uitvoeringsregels en de 
indicatieprotocollen. 
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303 SP 47  074 JN  Het VVD /CDA kabinet gaat sterk bezuinigen op het basispakket 

gezondheidszorg. Hierdoor zal het beroep op inkomens ondersteuning 
toenemen. Bent u bereid ook hiervoor een voorziening te treffen?  
Toelichting: 
Alle mensen met een laag inkomen worden voor grote kosten geplaatst. 
Daardoor zal er meer beroep worden gedaan op de bijzondere bijstand. 

De financiële situatie van de gemeente laat een verruiming van het 
minimabeleid niet toe. 

304 SP 48  075 JH 3 Nagedacht wordt of het beheer van welzijnsaccommodaties centraal kan 
worden georganiseerd. Tijdens stadsgesprekken hebben de 
welzijnsorganisaties overduidelijk aangegeven dat beheer van de “eigen” 
accommodaties van essentieel belang is voor de organisaties 
(laagdrempeligheid, vrijwilligers, huurinkomsten). Waarom komt u hier 
toch weer op terug? Welke voordelen ziet het college die de organisaties 
kennelijk niet zien? 

Dit voornemen, geformuleerd in het coalitieakkoord en 
collegewerkprogramma, maakt deel uit van de bezuinigingsvoorstellen die bij 
de Kadernota 2011 aan u worden voorgelegd. 

305 SP 49  075 RD 3 Er wordt bezien of stadsdeelgebonden werken kan worden losgelaten. Hoe 
wilt u dan voorkomen dat meerdere organisaties in een wijk/buurt/stadsdeel 
hetzelfde werk gaan doen? Wie heeft de regie? 

De gemeente heeft regie en stelt een prestatieplan vast. Dit voorkomt 
dubbelingen.  

306 SP 50  077 JH 3 In 2014 is niemand meer dakloos na ontslag uit een kliniek en wordt 
niemand meer zijn huis uit gezet bij huurschuld. Geldt dit ook al voor 
alleenstaanden, zoals voorgesteld in de motie van de SP bij de kadernota? 

Met de corporaties hebben wij afspraken gemaakt over vroegsignalering van 
huurachterstanden, zodat huisuitzettingen kunnen worden voorkomen. Deze 
zijn vastgelegd in een convenant. Bij de afhandeling van signalen geven wij 
voorrang aan gezinnen met kinderen, 65+ ers en zorgwekkende zorgmijders. 

307 SP 51  078 JH 3 Haarlem heeft op dit moment geen opvang voor gezinnen met kinderen in 
de gemeente zelf. Gaat u hier ook samen met maatschappelijke organisaties 
voorzieningen voor creëren? Houden gezinnen met kinderen die 
opgevangen worden in de Haarlemmermeer het recht terug te keren naar 
Haarlem? Behouden zij alle Haarlemse rechten? 

In Haarlem is één voorziening geschikt voor de opvang van één-
oudergezinnen: het pauzement van de Ribw. Gezinnen die tijdelijk worden 
opgevangen in Haarlemmermeer behouden hun rechten in Haarlem.  

308 SP 52  084 JN 4 Hoe verhouden alle goede voornemens Kinderopvang, Spel en Exploratie 
zich tot de bezuinigingen die het rijk hierop voorstaat? Kunnen de mensen 
dit straks allemaal nog wel betalen? 

Aangezien kinderopvang en de financiering hiervan op rijksniveau wordt 
besloten, moeten beleidsvoornemens  van de nieuwe regering worden 
afgewacht.   

309 SP 53 087 JN 4 “Kinderen nemen deel aan zwemonderwijs op basisscholen”. Er zijn nu in 
o.a. Schalkwijk scholen die niet meedoen aan schoolzwemmen om 
organisatorische redenen of het ontbreken van busvervoer. Hoe gaat u deze 
problemen oplossen zodat alle basisschoolkinderen kunnen 
schoolzwemmen in de waterrijke Spaarnestad? 

Het college bespreekt met de schoolbesturen de genoemde knelpunten. 
Overigens kunnen alle Haarlemse basisscholen zwemonderwijs aanbieden en 
dus ook vervoer (mits niet op loopafstand van het zwembad).  
Het is de eigen keuze van de school om mee te doen. 

310 SP 54 095 JN 5 Het college gaat opnieuw afspraken maken over het behoud van een 
betaalbare sociale huurwoningvoorraad. Betekent dit dat u ook in gesprek 
gaat met Ymere over de aangekondigde verkoop van het Haarlemse deel 
van de 1500 woningen uit haar voorraad? 

De nieuwe afspraken moeten hun basis vinden in de herziene Woonvisie.  

311 SP 55  095 JN 5 Bent u voornemens het gegarandeerde aandeel in de sociale 
woningvoorraad sterk te vergroten nu het kabinet VVD/CDA de huren van 
de middeninkomens vanaf 1,3 x modaal met 5 % gaat verhogen (vanaf 
huishoudinkomen 43.000 euro) 

Nee, wij zijn niet voornemens het aandeel in de sociale woningvoorraad sterk 
te vergroten. 
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Toelichting: 
Het kabinetsbeleid maakt het voor mensen mogelijk aantrekkelijker uit hun 
goede en betaalbare huurwoningen trekken en naar koopwoningen gaan. 
Die huurwoningen moeten dan beschikbaar blijven voor de inkomens 
beneden 43.000 euro. De vraag naar sociale huurwoningen zal daardoor 
groter worden. 

312 SP 56 095 JN 5 Het VVD/CDA kabinet gaat de huurtoeslag fiks korten. Hierdoor zal het 
beroep op inkomens ondersteuning toenemen. Bent u bereid hiervoor een 
voorziening te treffen?  
Toelichting  
Verlaging van de huurtoeslag leidt tot meer beroep op bijstand. De 
betaalbaarheid van het wonen, komt door de verdere verlaging van de 
huurtoeslag onder druk te staan. Dit kan gevolgen hebben voor gemeenten, 
doordat mogelijkerwijs meer mensen een beroep gaan doen op 
inkomensondersteuning. 

De financiële situatie van de gemeente laat een verruiming van het 
minimabeleid niet toe.   

313 SP 57  095 JN 5 Het college stelt voor doorstroming te bevorderen door de 
huurwoningmarkt in een ruime regio open te stellen. Wat betekent dit voor 
wachtlijst voor de huurwoningzoekenden in Haarlem? 

Door de openstelling van een grotere regio neemt het aanbod aan 
huurwoningen toe. Hierdoor wordt de kans, dat mensen op de wachtlijst een 
voor hen passende huurwoning in deze ruimere regio vinden, groter. 

314 SP 58  096 JN 5 Wat is voor het huidige college een sociale huurwoning, een betaalbare 
sociale huurwoning en een betaalbare koopwoning? 

Voor ons college is een sociale huurwoning een betaalbare sociale huurwoning: 
huurwoning in eigendom/beheer van een woningcorporatie, met een huurprijs 
tot het maximum van de huurtoeslagregels (thans: € 647,50 per maand). 
Betaalbare koopwoning: koopwoning met een koopprijs tot  € 205.000,- k.k. / 
v.o.n. (prijspeil 2009) 

315 SP 59  096 JN 5 Bij de nulmeting in 2009 was het aantal betaalbare sociale huurwoningen 
20.400. In de opvolgende jaren hanteert het college een ondergrens van 
18.000 woningen. Waar baseert u deze ondergrens op? En waarom staat u 
toe dat het aantal sociale huurwoningen afneemt in deze crisistijd?  
Toelichting:  
Omdat werkenden bijna geen vaste dienstverbanden meer aangeboden 
krijgen wordt het voor hen steeds moeilijker een hypotheek te krijgen. Door 
de hoge huurprijzen is het voor hen ook niet mogelijk te sparen voor een 
koopwoning. Er komt dus steeds meer vraag naar betaalbare sociale 
huurwoningen. 

Zie het antwoord op vraag AP 61. 

316 SP 60  096 JN 5 Gaat u, gezien het nieuwe toewijzingsbeleid van kabinet VVD/CDA, de 
toewijzingsregels aanpassen zodat alleen mensen tot 1,3 modaal inkomen 
toegang krijgen tot de sociale woningvoorraad? 
Toelichting: 
Het kabinet zegt: Een vrije woningmarkt is van belang, maar wel met steun 
voor diegenen die het nodig hebben. De toewijzing van sociale 
huurwoningen wordt daarom beperkt tot lagere inkomens tot 43.000 bruto 
inkomen. 

Door de nieuwe Europese regels mogen corporaties, huurwoningen tot € 
647,50 (huurtoeslaggrens) alleen toewijzen aan huishoudens met een 
jaarinkomen tot € 33.000. Daarop wordt voor 10% een uitzondering gemaakt. 
Het voornemen bestaat die te benutten voor de urgente woningzoekenden. Met 
de corporaties gaan we opnieuw afspraken maken over de toewijzing van 
woningen voor inkomens vanaf de huurtoeslaggrens. Dit als het 
kabinetsstandpunt hierover definitief bekend is. 
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317 SP 61 100 EC 5 U wilt bijna 1,4 miljoen Euro reserveren voor levensduurverlengend 

onderhoud gemeentelijke bezit. Wat bedoelt u hier precies mee en van welk 
gemeentelijk bezit wilt u de levensduur verlengen? 

Deze post is reeds opgenomen in het Investeringsplan (jaarschijf 2011) en zal 
aangewend worden voor de onderhoudsachterstand bij de Rijksmonumenten, 
waarvoor rijkssubsidie is aangevraagd. 

318 SP 62  112 JN 7 Ook Paswerk ontkomt niet aan de gevolgen van de recessie. De doorstroom 
naar regulier werk zal de komende jaren minimaal zijn. Dit zal leiden tot 
wachtlijstproblematiek. Tijdens de behandeling van de begroting van 
Paswerk in de commissie samenleving kortgeleden werd een ambitieus plan 
gepresenteerd (detachering, begeleid werken, doorstroom naar werk). Hoe 
verhoudt dit zich ten opzichte van de in deze begroting geschetste 
problemen?  

Detachering en begeleid werken vindt plaats binnen de Wsw-regeling en is 
erop gericht om Wsw’ers te activeren binnen de bedrijfsvoering van Paswerk. 
Deze doelstelling blijft in tact.  

319 SP 63  112 JN 7 U stelt dat de ruimhartige toepassing van verloning tegen minimumloon in 
onze work-first aanpak niet langer op deze manier houdbaar is, nu de 
middelen in het werkdeel teruglopen. U stelt dat u kiest voor vaker gebruik 
van werken met behoud van uitkering. Bent u het met de SP eens dat het 
werken tegen minimumloon een stimulans kan zijn om aan het werk te gaan 
en dat werken met behoud van uitkering mogelijk een rem kan zijn op de 
bereidheid te gaan werken en daarbij ook verdringing van reguliere 
arbeidsplaatsen betekent? Bent u bereid de work-first aanpak te 
continueren? 

Wij zijn ook van mening dat ons Work First-concept: leren en werken met een 
minimuminkomen de voorkeur geniet. Door de bezuinigingen op het 
participatiebudget is deze variant echter niet langer betaalbaar. Omdat het van 
belang blijft dat bijstandsgerechtigden hun vaardigheden op peil houden dan 
wel versterken, is werken met behoud van uitkering het alternatief. 
Vanzelfsprekend moet dit niet leiden tot verdringing van reguliere 
arbeidsplaatsen. 

320 SP 64  114 JN 7 Waarom doet Haarlem niet mee aan de pilot loondispensatie? In totaal zijn 
daarvoor aanmeldingen van 84 gemeenten binnengekomen, maar niet van 
Haarlem.  

 De gemeenteraad heeft een motie aangenomen over prohef. Wij zijn 
voornemens dit concept uit te werken en hebben er daarom niet voor gekozen 
hiernaast ook aan de pilot loondispensatie mee te doen. 

321 SP 65  115 JN 7 Bijstandsverlening is een tijdelijk vangnet, aangevuld met een adequaat re-
integratiebeleid. De inzet is gericht op re-integratie, al blijft er een groep 
voor wie de afstand tot de arbeidsmarkt te groot is. Hoe groot is deze groep? 
Zeer kortgeleden is bekend gemaakt dat er voorlopig geen nieuwe re-
integratietrajecten worden gestart. Hoe verhoudt zich dit tot het adequate re-
integratiebeleid? 

Wij schatten dat 25 a 30 % van ons bijstandsbestand een te grote afstand heeft 
tot de arbeidsmarkt.  De rijksbezuinigingen op het participatiebudget zet ons 
re-integratiebeleid sterk onder druk. Op korte termijn zullen wij met de 
commissie van gedachten wisselen over het re-integratiebeleid. 

322 SP 66  120 EC 
RD 

8 Haarlem is nadrukkelijk onderdeel van de Metropool Regio Amsterdam 
(MRA). Toch wordt het OV-budget met 20 % gekort. Hoe verhoudt dit zich 
met de mogelijke investeringen voor de HOV-route Station Haarlem – 
Delftplein? 

Het is de provincie Noord-Holland die voornemens is haar jaarlijkse eigen 
subsidiebijdrage a € 10 miljoen op de exploitatie van haar provinciale 
concessies stop te zetten. Die bezuinigingen zullen naar verwachting per 2012 
gaan plaatsvinden. De concessie-exploitaties worden dan alleen nog 
gefinancierd uit de jaarlijkse BDU-gelden. 
Die provinciale concessies zijn Haarlem-IJmond, Noord-Holland Noord en 
Gooi- en Vechtstreek. Alle andere concessiegebieden vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de stadsregio Amsterdam. In hoeverre sprake is van 
20 % korting in het concessiegebied Haarlem-IJmond, zal nog duidelijk 
moeten worden bij de verdere uitwerking daarvan door de provincie.  
De provincie geeft in haar uitgangspunten wel aan kortingen op MRA-lijnen 
(HOV-lijnen) te willen ontzien. 
Deze exploitatiebezuinigingen hebben geen relatie met mogelijke investeringen 
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voor de HOV-route Station Haarlem-Delftplein. Wel zullen de gevolgen van de 
exploitatiebezuinigingen op het lokale openbaar vervoer mee van invloed 
kunnen zijn op de momenteel lopende routeverkenningen voor HOV in 
Haarlem Noord. 

323 SP 67  124 RD 8 Ons is ter ore gekomen dat de geplande fietsparkeergarage in de Raaks voor 
ten minste 2000 fietsen ter discussie staat. Is dat juist? Hoe gaat u dan de 
enorme behoefte aan fietsparkeren in het Raaksgebied oplossen?  

In de oorspronkelijke overeenkomst RAAKS is geen verplichting tav de 
fietsenstalling met MAB afgesproken. De gemeente is nu in goed overleg met 
MAB om te komen tot een tijdelijke invulling. Daar zijn meerdere opties voor 
mogelijk. De verwachting is dat daar voor de gemeente ook kosten aan 
verbonden zijn. Begin 2011 wordt hiervoor een plan voorgelegd aan commissie 
en raad, waarbij tevens wordt ingegaan op de haalbaarheid van een definitieve 
oplossing 

324 SP 68  124/ 
127 

RD 8 Op bladzijde 124 staat dat de bushaltes van lijn 75 op de landelijke norm 
van 18 cm wordt gebracht. Op bladzijde 127 is onder IP-nummer 67.36c 
een bedrag van € 840.000 opgenomen voor toegankelijk maken van 
bushaltes lijn 73. Een dekking voor lijn 75 kunnen wij niet vinden.  

De dekking voor het toegankelijk maken van de bushalten van lijn 75 staat in 
het Investeringsplan jaarschijf 2010. 

325 SP 69  125 RD 8 In de Burgwal is een pilot gestart met telefonisch of per mail aanmelden van 
parkerende bezoekers. Dit is nooit in de commissie beheer of gemeenteraad 
besproken. Kunnen mensen in de Burgwal die niet in het bezit zijn van 
telefoon of computer nog steeds hun bezoek laten parkeren? En waarom 
moeten de bewoners met dit systeem op eigen kosten sms’en of mailen? Is 
dit bedoeld als een verkapte bezuiniging op de parkeerkosten? Wordt dit 
systeem ingevoerd in heel Haarlem in alle belanghebbenparkeergebieden? 
Hoe zit het met de privacy van de bezoekers en bewoners (technisch is het 
mogelijk om te zien wie er bij “mij” op bezoek is geweest). Wat gebeurt er 
met de verzamelde data? Hoe lang worden de data bewaard? Kunt u de 
gemeenteraad het betreffende privacyreglement verstrekken? 

Dit is de uitvoering van een besluit dat is genomen door de gemeenteraad op 3 
september 2009 (WZ/OGV/2009/113951). Het privacyreglement is onderdeel 
van deze nota (bijlage 3), hierin staat geregeld hoe wordt om gegaan met de 
verkregen gegevens. Uitgangspunt in deze nota is een digitale 
bezoekersparkeervergunning voor alle belanghebbende gebieden uiterlijk op 1 
januari 2011. 
Burgers die zelf niet in het bezit zijn van een computer of een mobiele telefoon, 
kunnen er voor kiezen dat hun bezoek zichzelf aanmeld.  
De invoering is niet bedoeld als verkapte bezuiniging.  
 

326 SP 70  125 RD 8 Tijdens deze collegeperiode doet u een onderzoek naar Park & Ride 
voorzieningen. Op welke termijn verwacht u dit onderzoek af te ronden? 
Welk budget is voor dit onderzoek vrijgemaakt? 

In het kader van de binnenkort te presenteren Parkeervisie zal hierop nader 
worden ingegaan. Tot op heden zijn er, anders dan het recente regionale 
subsidieproject rond station Haarlem Spaarnwoude, nog geen middelen 
gereserveerd voor realisatie en/of onderzoek. 

327 SP 71  126 RD 8 Het aantal beschikbare parkeerplaatsen op transferia aan de rand van de stad 
bedraagt slechts 150. Ondanks meerdere door de raad aangenomen moties 
zal dit aantal in 2015 slechts 400 bedragen. Dit is uiterst teleurstellend. 
Wanneer is het college van zins haast te maken met de door de raad 
gewenste transferia? 

Zie het antwoord op vraag AP 70. 

328 SP 72  133 JN 9 Onder punt 2b wordt gesproken over sanering van 500 woningen tegen 
verkeerslawaai. Bedoelt u hiermee sloop/nieuwbouw of renovatie? Welk 
budget is hiervoor beschikbaar? 

Bedoeld wordt het nemen van maatregelen aan de gevels van bestaande 
woningen in samenspraak met de eigenaren en bewoners (wegverkeerslawaai) 
en het plaatsen van schermen. Het betreft rijksmiddelen. 

329 SP 73  135 RD 9 Het achterstalling onderhoud wordt op een acceptabel niveau gebracht. Op 
pagina 209 staat dat er in 2010 en 2011 bijna 29 miljoen Euro minder wordt 
besteed dan in 2009. Wat acht het college een acceptabel niveau? Wanneer 

In bijlage 5.1 (blz. 201-212) wordt een samenvattend overzicht gegeven van 
lasten en baten per programma, beleidsveld en product. Op blz. 209 zijn de 
lasten en baten opgenomen van product Onderhoud wegen, straten en pleinen. 
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worden voorstellen hierover aan de gemeenteraad aangeboden? Uit deze opsomming blijkt dat het saldo voor de jaren 2009-2012 er als volgt 
uitziet: 
2009    2010    2011 
19.298 24.073 27.035 (x 1.000 Euro) 
 
Zie het antwoord op vraag CDA 3. 

330 SP 74  138 RD 9 Het tijdpad voor het Gemeentelijk Riolerings Plan 2 en Gemeentelijk 
Grondwater Plan is gelukkig aangepast. Verwacht u deze aanpassing vol te 
kunnen houden? 

De in het Gemeentelijk RioleringsPlan genoemde doelen zijn ambitieus. In de 
praktijk blijkt de voorbereiding en uitvoering van rioleringsmaatregelen meer 
tijd te vragen. Dit vanwege de samenhang van rioleringsmaatregelen met 
andere projecten in de openbare ruimte en afstemming met belanghebbenden. 
Voor de komende jaren is de planning van de rioleringsmaatregelen hierop 
aangepast. Daarbij dienen we rekening te houden met de afspraken met het 
hoogheemraadschap van Rijnland ten aanzien van vermindering van de 
milieubelasting vanuit de riolering op het oppervlaktewater. 

331 SP 75  141 RD 9 Wanneer verwacht u de uitkomsten van het onderzoek betreffende de 
NASCHEIDING van kunststof afval aan de raad aan te kunnen bieden?  

De resultaten zijn op dit moment door de onderzoeksinstanties nog niet 
vrijgegeven.  Afhankelijk van het moment waarop de gemeente kan beschikken 
over de rapporten zal er een notitie voor de raad worden opgesteld. Dit zal 
vermoedelijk niet eerder dan medio 2011 het geval kunnen zijn. 

332 SP 76  142 RD 9 U begroot een stijging van de baten openbare ruimte ondergronds van bijna 
€ 700.000 in 2010 en bijna € 550.000 in 2011. Waar baseert u dit op? 

De toename van de baten (toename rioolheffing) kan geheel worden 
toegeschreven aan een tariefstijging rioolheffing van 7% inclusief 
inflatiecorrectie van 1,5% (€107,88 in 2009, €115,45 in 2010), alsmede een 
toename van het aantal aansluitingen met ongeveer 1300 huishoudens (2009-
2010). 

333 SP 77  158 JN  Wilt u het kwijtscheldingbeleid ophogen met 10 % dus normeren op 
maximaal 110 procent van het wettelijk minimumloon? 
Toelichting:  
In het regeerakkoord staat dat het kabinet de armoedeval wil beperken door 
de inkomensgrens van het gemeentelijk inkomensbeleid te normeren op 
maximaal 110% WML (wettelijk minimum loon). Het nieuwe kabinet vindt 
het niet acceptabel dat mensen die gaan werken vanuit een uitkering er in 
inkomen op achteruitgaan doordat ze allerlei gemeentelijke toeslagen en 
voordeeltjes mislopen.  

De financiële situatie van de gemeente laat een verruiming van het 
minimabeleid niet toe.   

334 SP 78  165 EC  Wat zijn de meest actuele Haarlemse cijfers rond tegenvallende inkomsten 
grondexploitatie van 2010 met actuele meerjarenprognose 2011-2015? 
Toelichting: 
VNG analyseert: “Grote problemen gemeenten in verband met 
tegenvallende inkomsten grondexploitatie. Dit heeft gevolgen voor dekking 
van de schuldpositie” 

Wat betreft tegenvallers: een aantal grondexploitaties ondervinden aanzienlijke 
vertraging en worden getemporiseerd. Hierover is reeds in het MPG 2010 
gerapporteerd.  
Winst-tegenvallers kunnen pas op langere termijn gekwantificeerd worden. 
Wat betreft (directe) gevolgen voor de dekking van de schuldpositie: vanuit de 
grondexploitaties zijn inkomsten naar de reserve GrEx voorzien vanuit Raaks 
en Ripperda. Deze blijven zeker, omdat deze projecten in afrondende fase zijn 
en bijna alle verkopen daar gerealiseerd. 

335 SP 79  169 RD  De renovatie van het Reinaldapark zal in 2014 zijn afgerond. De SP weet Een nota over de aanpak en financiering voor het Reinaldapark volgt eind 



Raadsvragen programmabegroting 2011-2015 

 53

Nr.  Fractie nr. Blz. PH Prg Vraag Antwoord 

niet beter dan dat er een aanzienlijk gat zit in de financiële dekking voor 
deze renovatie. Daarnaast is aangekondigd dat de renovatie vertraagd zou 
zijn. Waar baseert u deze voorspelling op? Waar worden de huidige 
tekorten door gedekt? 

november 2010. 

336 SP 80 180 JN  Hebt u er over nagedacht Paswerk in te schakelen bij de sanering van het 
papieren archief en de digitalisering van het archief? Dat zou een grote 
opdracht voor Paswerk betekenen en komt indirect weer ten goede aan de 
gemeente Haarlem. 

Paswerk wordt al ingeschakeld voor het scannen van bepaalde archieven. Voor 
de sanering en bewerking van archieven dienen echter zwaarder 
gekwalificeerde en gespecialiseerde arbeidskrachten te worden ingezet dan 
Paswerk aan ons kan leveren. Hierover heeft in het verleden overleg met 
Paswerk plaatsgevonden.   

337 SP 81 183 PH  Denkt het huidige college aan het aangaan van langdurige subsidierelaties 
met gesubsidieerde instellingen? Dit zou de continuïteit van deze 
instellingen en de mogelijkheid om flexibel in te spelen op de veranderende 
maatschappelijke vraag bevorderen.  

De recent gepresenteerde nieuwe Algemene Subsidieverordening maakt 
meerjaren afspraken mogelijk. Dit geeft de gemeente en de gesubsidieerde 
organisaties ruimte voor continuïteit én vernieuwing. 

338 SP 82  184 JN   Het college is geen voorstander van raadsleden in de besturen van 
verbonden partijen.  
Geldt dit ook voor bv het bestuur van Paswerk? 
Het budget voor sociale werkvoorziening valt sinds 2009 onder de 
bevoegdheid van de gemeenteraad. Hoe garandeert u dat deze 
bevoegdheden van de volksvertegenwoordiging meer inhoud en kracht 
krijgen nu bijna 80 % van de cliënten WSW Haarlemmers zijn? 
Bovendien is Werkpas (een dochter van Paswerk) uitvoerder van re-
integratie (work-first) en ook dat is een prioriteit van het gemeentebestuur 
(gemeenteraad en college). 
Wanneer gaat het college deze discussie aan met de gemeenteraad? 

Ja, dat geldt ook voor het bestuur van Paswerk.  
De raad kan zijn controlerende taak uitvoeren in de gemeenteraad ten aanzien 
van de vertegenwoordiger van het college in het bestuur van Paswerk. De 
verordenende taak in het kader van de Wsw ligt ook gewoon bij de 
gemeenteraad. 
Het onlangs aangetreden nieuwe bestuur van Paswerk zal de discussie over de 
juridische structuur van Paswerk op korte temrijn starten. 

339 SP 83  187 JH  Eind 2009 baarde de financiële positie van Kontext zorgen. De raad heeft in 
de commissie veelvuldig om een update gevraagd. Hoe is de situatie op dit 
moment? 

Begin 2009 was er bij Kontext sprake van een liquiditeitstekort. Inmiddels is 
dit tekort volgens de planning ingelopen. Kontext wordt voor de toekomst 
echter geconfronteerd met het al dan niet continueren van bepaalde diensten. 
Met Kontext zijn wij in gesprek over de mogelijke financiële en 
maatschappelijke gevolgen. Wij houden intensief een vinger aan de pols. 

340 SP 84  210 RD 9 Voor 2010 is € 190.000 begroot voor verwijderen drijvend vuil openbare 
wateren. Voor 2011 slechts € 7.000. Kunt u uitleggen waar dit grote 
verschil vandaan komt? 

Het verschil is een direct gevolg van de overdracht van deze onderhoudstaak 
naar het hoogheemraadschap van Rijnland. 

341 SP 85   PH  Wilt u de stijging van de salarissen in verband met de uitkomst van de Cao-
onderhandelingen per 1 januari als p.m. inboeken? 
Het college heeft bevriezing van de salarissen ingeboekt in de begroting. 
Dat vindt de SP niet verstandig en onjuist. Cao-onderhandelingen zijn vrij. 
Door de bevriezing op te nemen in de begroting zou het kunnen lijken dat 
de gemeenteraad wil ingrijpen in die vrije onderhandelingen. 
Dat zal een meerderheid van de raad echter niet voor zijn rekening willen 
nemen. 
Bij de onderhandelingen over de cao voor Rijksambtenaren die begin 

Hiervoor wordt verwezen naar de uitgangspunten meerjarenraming 2011-2015 
(page 27). Als uitgangspunt voor de loonontwikkelingen is er van uit gegaan 
dat de loonkosten in 2011 met 0,5% stijgen.  
 
De hogere loonkosten die uit het CAO-akkoord voor de periode 2009-2011 
voortvloeien zijn in de meerjarenraming opgenomen. 
Omdat wij een meerjarenraming in contante prijzen kennen zijn 
loonontwikkelingen na 2011 niet van invloed op de meerjarenraming. 
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november van start gaan, hanteert de AbvaKabo aan een looneis van 2 
procent en 1 % andere arbeidsvoorwaarden. 

342 VVD 01 21 JN  In het collegewerkprogramma wordt gesteld dat het college de ID banen wil 
afbouwen. Om hoeveel ID banen gaat het hier en welke bedragen zijn er 
mee gemoeid? Geldt dit ook voor de ID banen die de gemeente bij derden 
subsidieert zoals bij Mutare? Welk tijdspad wordt gehanteerd om tot 
volledige afbouw  te komen? 

Het college komt op korte termijn met een raadsvoorstel rondom de afbouw 
van de ID-banen. Het betreft nu nog zo’n 122 ID-banen, waarmee een bedrag 
van € 2,7 mln is gemoeid in 2011. 

343 VVD 02  BS  Kunt u aangeven wat de totale kosten zijn van de stedenbanden/jumelages, 
dus zowel onze interne kosten als de kosten van subsidies? Kunt u dit 
uitsplitsen naar stedenband (Osnabruck, Angers, Emirdag, Mutare)? 

Voor de jumelage zijn de volgende budgetten op jaarbasis beschikbaar: 
�  € 28.595 voor Osnabruck en Angers (verdeling is afhankelijk van de 

jaarlijkse activiteiten i.s.m. beide steden); 
�  € 77.054,46 voor de stichting Stedenband Haarlem-Mutare. Dit budget 

wordt op basis van een prestatieplan aan de stichting in subsidies 
verstrekt; 

�  € 29.000 subsidie van de afdeling JOS voor een coördinator sport voor 
de stichting Stedenband Haarlem-Mutare; 

�  € 56.487 personeelslasten stichting Stedenband Haarlem – Mutare 
(betreft 3 id-banen); 

�  € 10.933 voor het Project herkomstlanden.  Een beperkt bedrag is 
gebruikt voor Emirdag. Het project Emirdag is een project van de VNG 
geweest en ook door hen gefinancierd. Wel is er een (interne) 
projectleider aan de slag geweest. Inmiddels is het project afgesloten.  

�  € 6.024 mondiale bewustwording. 
� Tenslotte is er 0,5 fte voor internationale relaties beschikbaar bij de 

afdeling Communicatie/M&S. 
344 VVD 03 15 BS  Op pagina 15 van het collegewerkprogramma staat over de VRK dat indien 

Haarlem hogere bezuinigingen wenst dan haar partners in de 
gemeenschappelijke regeling, dit ten laste van de Haarlemse brandweer 
moet gaan. Is het niet zo dat een onderzoek naar wettelijke versus niet-
wettelijke taken ook tot een bezuiniging zou kunnen leiden waar de partners 
wel toe genegen kunnen zijn? 

De taakstellingen ten aanzien van de VRK worden gezocht in zowel de 
brandweer (gemeenschappelijke regeling en lokale bestuursafspraken) als de 
GGD. 
 

345 VVD 04 27 PH  Op pagina 27 wordt gesproken over de nota solvabiliteit. Hoe staat het met 
de voortgang van de uitvoering van deze nota? Hoeveel niet-strategisch 
onroerend goed (aantallen en marktwaarde) is inmiddels geïnventariseerd? 
Is aan te geven wat deze nota tot op heden aan solvabiliteitsverbetering 
heeft bijgedragen? 

Een belangrijk onderdeel van de nota solvabiliteit is het creëren van ruimte 
binnen de begroting. Hieraan is bij het opstellen van de begroting 2011 
invulling gegeven, door een deel van de investeringen met maatschappelijk nut 
niet meer te activeren. Hierdoor neemt de solvabiliteit toe. Daarnaast is de 
solvabiliteit sterk verbeterd door een toename van de algemene reserve o.a. als 
gevolg van het toevoegen van incidentele meevallers aan het eigen vermogen.  
 
Een andere maatregel die leidt tot een verbetering van de solvabiliteit is het 
invoeren van een investeringsplafond. In de begroting is te zien dat de 
boekwaarden vanaf 2013 dalen, waardoor vanaf dat jaar ook de 
liquiditeitsbehoeften afneemt. De solvabiliteit zal verder toenemen door het 
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inzetten van de precario op ondergrondse leidingen. 
 
In 2010 is in de nota Verkopen niet-strategisch woningbezit (2010/11586 ) de 
inventarisatie van de categorie woningen opgenomen. Gezien de huidige 
woningmarkt zal de bijdrage aan de solvabiliteit gering zijn. 

346 VVD 05 34 RD  Op pagina 34 wordt gesproken over het verhogen van de parkeertarieven 
(straat- en garageparkeren en bezoekersschijven). Heeft het college een 
onderzoek laten doen naar de prijselasticiteit van het straat- en 
garageparkeren? Zo nee, hoe denkt het college het aannemelijk te maken 
dat hogere tarieven de leegstand in de garages positief beïnvloeden? 

De effecten van prijselasticiteit zijn op dit moment niet bekend. Het zal erg 
lastig zijn om daarover goed inzicht te kunnen verkrijgen, anders dan op basis 
van praktijkervaring. Uiteraard worden wel de prijsontwikkelingen op dit 
terrein bij andere gemeenten nauwkeurig gevolgd. Ook frequente monitoring 
van het parkeren op straat en in garages blijft een voortdurende informatiebron. 
Voor het overige wordt verwezen naar de beantwoording van vraag VVD 21. 

347 VVD 06 29 PH  Op pagina 29 wordt een lagere algemene uitkering verwacht van 1,92 
miljoen in 2010. Kunt u dit bedrag uitsplitsen naar verschillende oorzaken? 
Wat is de structurele doorwerking hiervan? 

Bedragen x € 1.000 
Specificatie Bedrag 2010 Structureel 

Nadeel inkomensmaatstaf vanwege hogere 
WOZ-waarden 

€ 765 n € 695 

Nadeel vanwege lagere groei aantal 
bijstandsontvangers t.o.v. landelijk gemiddelde 

€ 883 n - 

Nadeel door lager aantal bijstands- en 
uitkeringsgerechtigden in verdeelmaatstaven 

€ 367 n Structureel oplopend 
tot € 800 (n)in 2015 

Voordeel door lagere kasten financiering Gem. 
Basisadministratie 

€ 114 v - 

Nadeel bijstelling inflatiecorrectie € 0 Structureel oplopend 
tot € 3000 (n) in 2015 

Nadeel overig:  € 19 n Structureel oplopend 
tot € 108 (n) in 2015 

Totaal nadeel € 1.920 n € 4.606 (n) in 2015  
348 VVD 07 29-

30 
JN  Op pagina 29-30 wordt gesteld dat de rijksbijdrage wwb ongeveer 4,4 

miljoen euro lager uitvalt. Haarlem daarentegen geeft slechts 1 miljoen 
minder uit. Kunt u aangeven waarom dit verschil van 3,4 miljoen euro 
bestaat? Welke middelen heeft de gemeente om dit tekort positief te 
beïnvloeden? 

In de eerste bestuursrapportage is een voordeel ingeboekt van € 3,5 mln op de 
bijstandslasten. Toen kon niet worden voorzien dat het Rijk de 
bijstandsbudgetten voor 2010 (drastisch) zou verlagen. In de tweede 
bestuursrapportage 2010 worden de definitieve Rijksbijdrage 2010 en een 
herijking van de bijstandslasten 2010 verwerkt. 

349 VVD 08 30 PH  Op pagina 30 (realisatie 2010) wordt een voordeel op de OZB becijferd. Is 
het niet zo dat hogere ozb opbrengsten (dus het meerdere bovenop 
inflatiecorrectie en eventuele collegeafspraken (3%) en bovenop eventuele 
areaaluitbreiding) in het verleden werden teruggegeven aan de Haarlemse 
ozb-betaler (middeling na een aantal jaren) (zie jaarverslag 2009, paragraaf 
3.1 lokale heffingen, paragraaf 3.1.1. rekentabel inflatiecorrectie 
onroerendezaakbelasting, pagina 147). Is er hier sprake van hogere ozb-
opbrengsten die de inflatieaanpassing, eventuele coalitieafspraken en 
areaaluitbreiding te boven gaan? 

Wat in 2009 is verrekend is het verschil tussen het geraamde inflatie-
percentage voor de OZB en de achteraf werkelijk opgetreden inflatie en dat 
over een periode van 4 jaar. Dit stond los van de werkelijke opbrengsten of de 
WOZ-waarden. 
De hier becijferde hogere opbrengsten worden overigens niet veroorzaakt door 
inflatieverschillen, maar in hoofdzaak door te laag ingeschatte 
areaaluitbreiding. 

350 VVD 09 32 PH  Op pagina 32 (begroting 2011) wordt een hogere OZB opbrengst becijferd. 
Kunt u aangeven welk deel te maken heeft met areaaluitbreiding en welk 
deel met prijsontwikkelingen? Betreffen de prijsontwikkelingen mutaties in 

Het betreft met name de waardeontwikkeling van de niet-woningen. 
Daaromtrent is geconstateerd dat Cocensus de informatievoorziening op dit 
punt nog niet op orde had. De hogere WOZ-waarde wordt voor 70% 
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de waarde van de panden? Wanneer de OZB zo met meer dan 4,5% 
toeneemt (excl.areaaluitbreiding) moet het meerdere dan niet worden 
teruggegeven aan de Haarlemse OZB-betaler?  

veroorzaakt door areaaluitbreiding en voor 30% door meevallende 
waardeontwikkeling.  
Tot op heden is het geen beleid geweest om mee- of tegenvallende 
waardeontwikkelingen binnen een belastingjaar te verrekenen. 

351 VVD 10  PH  Kunt u aangeven hoeveel huishoudens in Haarlem OZB betalen en dus 
meebetalen aan het gezondmaken van de financiële positie van Haarlem, en 
hoeveel huishoudens geen OZB betalen omdat zij geen eigenwoningbezitter 
zijn? Kunt u de procentuele verdeling geven? 

Volgens de kerngegevens 2010 bestaat de woningvoorraad uit 70.506 
woningen, waarvan 36.733 koopwoningen (51,9%) en 11.204 particuliere 
huurwoningen (15,9%) en 22.742 huurwoningen van woningcorporaties 
(32,3%). 

352 VVD 11 32-
33 

PH  Op de pagina’s 32 en 33 wordt gesproken over een forse afname van de 
algemene uitkering en deze afname komt bovenop de reeds in de kadernota 
2010 verwachte afname van de AU. U becijfert de afname van ruim 1 
miljoen in 2012 tot 6,7 miljoen in 2015. Kunt u deze korting nader 
specificeren? Kunt u het effect van een begroting in constante prijzen nader 
toelichten? Heeft dit nog consequenties voor de in de kadernota 2010 
verwachte kortingen op de AU van 4,25 miljoen m.i.v. 2012?  

Zie specificatie bij vraag GLH 1. het betreft de doorwerking van de 
“junicirculaire”. De jaarschijf 2015 is in feite de nieuwe jaarschijf. Bij de 
kadernota is het saldo van de jaarschijf 2014 als basis 2015 genomen, terwijl 
voor 2015 sprake is van een dalende uitkering van € 2.105 . 
De totale daling komt daarmee uit op € 6,7 miljoen in 2015. 
Begroting in constante prijzen betekent dat alle baten en lasten van de 
meerjarenbegroting worden berekend naar prijspeil 2011.  
Baten en lasten zijn aan inflatie onderhevig en stijgen daardoor. Terugrekenen 
naar prijspeil 2011 betekent dan een lager budget prijspeil 2011. Dit heeft geen 
consequenties voor de verwachte kortingen. 

353 VVD 12 33 PH  Er wordt extra bezuinigd op inhuur. Komt dit bovenop de in de kadernota 
2010 gewenste bezuinigingen op externe inhuur of is het slechts een 
verschuiving in de tijd, m.a.w. worden hier bezuinigingen naar voren 
gehaald? 

Het college heeft op basis van het verrichte 213a-onderzoek naar externe 
inhuur geconcludeerd dat de al eerder geformuleerde taakstelling op de inhuur 
al per 2011 kan worden ingevuld. In de kadernota 2010 was deze taakstelling 
wel al benoemd en geraamd op € 1,5 miljoen, maar vormde onderdeel van de 
geraamde bedragen rond de efficiency en realisatie was pas voorzien in de 
latere jaren. Door invulling al vanaf  2011 te realiseren wordt deze bezuiniging 
dus naar voren gehaald. 

354 VVD 13 34 PH  Op pagina 34 worden incidentele bezuinigingen genoemd (extra 
maatregelen taken). Zijn deze incidentele maatregelen bedoeld om 
structurele tekorten te dekken en zo ja, hoe solide acht u dan de 
meerjarenraming? 
 

Zie het antwoord van GLH 26: het dreigend tekort over 2011 is aanmerkelijk 
hoger dan in de jaren 2012/2013. Dit incidentele extra tekort, dient ook met 
eenmalige maatregelen te worden gedekt. 

355 VVD 14  PH  De begroting 2011 en de meerjarenraming zijn onderhevig aan talloze 
onzekerheden zoals de daadwerkelijke AU in de komende jaren en de 
enorme hoeveelheid aan nog in te vullen bezuinigingen. Dat blijkt ook wel 
uit de risicoparagraaf die vrijwel geheel met dit soort zaken is gevuld. Kunt 
u op hoofdlijnen aangeven voor de jaren 2011-2015 wat het te bezuinigen 
bedrag als percentage is van de totale lasten van de gemeente Haarlem. 
Graag 1. als percentage van de totale lasten en 2. als percentage van de 
totale lasten  minus uitgaven ten laste van specifieke uitkeringen en 
reserves. 

Het percentage aan noodzakelijke ombuigingen loopt tot 2015 op tot ruim 
5,5% (€24 miljoen op een totaal van €436 miljoen aan lasten).  
Als we de specifieke uitkeringen ad € 90 mln hierop in mindering brengen kan 
het percentage worden berekend op 6,9%. 

356 VVD 15 30 PH  Op pagina 30 wordt een nadelige begrotingsuitkomst 2010 aangegeven van 
7 miljoen euro nadelig. Dit wordt gezien als een winstwaarschuwing. Welke 

Op pagina 30 wordt juist uitdrukkelijk vermeld dat dit tekort NIET beschouwd 
mag worden als een nadelige begrotingsuitkomst. 
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maatregelen worden NU genomen om het ergste, te weten een negatief 
rekeningresultaat, te voorkomen? 

De bedrijfsvoering is nog scherper gericht op kostenreductie, maar kosten die 
voortvloeien uit open eind-regelingen als de WMO en WWB vergen een 
langere periode om lasten ook daadwerkelijk te kunnen ombuigen. 

357 VVD 16  JN  In het licht van het regeerakkoord zullen WSW, WWB en Wajong worden 
samengevoegd. Hoe anticipeert u hierop? 

Deze samenvoeging vereist de nodige wetswijzigingen. Het is nu nog te vroeg 
om hierop te anticiperen. 

358 VVD 17  JN  Hoe gaat u een andere juridische structuur aan Paswerk geven zodat deze 
recht doet aan financiële bijdragen en bestuurlijke invloed? 

Het onlangs aangetreden nieuwe bestuur van Paswerk zal de discussie over de 
juridische structuur van Paswerk op korte termijn starten. 

359 VVD 18  PH  De precariobelasting op ondergrondse leidingen en kabels zal worden 
ingezet ter verbetering van de solvabiliteit. Welke maatregelen heeft u dan 
exact in gedachten, er vanuit gaande dat het aflossen van leningen vaak niet 
zomaar mogelijk is? 

In de nota solvabiliteit is als mogelijkheid genoemd om investeringen met 
maatschappelijk nut niet meer te activeren. Bij de vaststelling van de 
jaarrekening 2009 is hiermee een aanvang gemaakt, door  hiervoor  bijna € 5 
mln. af te zonderen. Dit beleid kan nu worden voortgezet. 

360 VVD 19 175 PH  De rentelasten dalen van € 17 miljoen in 2011 naar € 16 miljoen in 2015. 
Kunt u aangeven wat het gemiddelde bedrag aan rentebetalingen is geweest 
over een langere periode in het verleden (bv. de afgelopen 10 jaar). Welk 
bedrag vindt u acceptabel? 

De gemiddelde rentelast over de opgenomen geldleningen in de periode 2004-
2010 bedraagt € 15,9 mln per jaar. 
 
Een bedrag aan acceptabele rentelasten is niet in een absoluut bedrag te 
verwoorden. Bij de beoordeling van de omvang is het belangrijkste aspect dat 
de rentelasten kunnen worden gedekt binnen de (meerjaren)begroting en dat de 
aflossingen kunnen worden betaald. Dit is in Haarlem het geval. Verdere 
reductie van de rentelasten is met name van belang om de flexibiliteit van de 
begroting te vergroten. E.e.a. is conform Kadernota 2010 afspraken. 

361 VVD 20 22 RD  Achterstallig onderhoud. 
U schrijft, dat u geen nieuwe achterstanden wilt oplopen m.b.t. achterstallig 
onderhoud. Dit lukt alleen als, het aantal voorgenomen werkzaamheden 
verminderen en als we uitgaan van een acceptabel restant aan achterstallig 
onderhoud. 
Wat is volgens u een acceptabel restant? 

Zie het antwoord op vraag CDA 3. 

362 VVD 21 30 RD  Parkeeropbrengsten. 
U schrijft, dat per saldo rekening gehouden moeten worden met een 
tegenvaller van E 2 miljoen op parkeeropbrengsten. 
Welke maatregelen gaat u nemen om een nieuwe tegenvaller op dit gebied 
te voorkomen? 

De verwachting is dat de parkeerinkomsten van de Raaks flink zullen 
verbeteren, zodra de Raaks als geheel gereed zal zijn. Met gerichte meer 
langdurige publiciteit zal de bekendheid van de nieuwe Raaksgarage worden 
vergroot. Niet onbelangrijk is dat de huidige looproute tussen garage en stad 
over het bouwterrein een kwalitatief zo goed mogelijk uiterlijk krijgt en houdt. 
Monitoring van de bezetting vindt momenteel al voortdurend plaats. Het is de 
bedoeling om op basis van een uit te brengen Parkeervisie het gebruik van 
parkeervoorzieningen op straat en in garages zodanig aan te passen dat de 
bereikbaarheid van Haarlem verbetert, de leefbaarheid op straat een 
kwaliteitsverbetering kan ondergaan, de parkeeropbrengsten waar mogelijk 
gunstiger uitvallen maar vooral ook de communicatie over de 
gebruiksmogelijkheden van de parkeerfaciliteiten in Haarlem een structurele 
verbetering zal krijgen. 
 
 



Raadsvragen programmabegroting 2011-2015 

 58

Nr.  Fractie nr. Blz. PH Prg Vraag Antwoord 
363 VVD 22 34 RD 9 Extra maatregelen taken. 

U schrijft eenmalige besparingen te kunnen realiseren op het budget voor 
baggeren. Echter op pagina 138 schrijft u dat Haarlem alle nog niet 
gebaggerde watergangen op diepte gaat brengen, waarna deze taak aan 
Rijnland wordt overgedragen. 
Welke besparingsmogelijkheden ziet u hier, want deze doelen lijken elkaar 
tegen te spreken?  

Nieuwe inzichten in hoeveelheden en verontreinigingniveaus van de resterende 
baggeropgave en afspraken over kostenverdeling met de partners  rechtvaardigt 
een bijstelling van het benodigde budget. Het gaat niet om een bijstelling van 
de doelstellingen. 

364 VVD 23 34 RD 9 Extra maatregelen taken. 
U schrijft eenmalige besparingen te kunnen realiseren op de meerkosten van 
de ondergrondse restafvalcontainers voor de binnenstad.  Op pagina 141 
schrijft u ook, dat u wilt uitbreiden van inzameling via ondergrondse 
containers, met specifiek genoemd de inzameling ondergronds in de 
binnenstad. 
Welke besparingsmogelijkheden ziet u hier, want deze doelen lijken elkaar 
tegen te spreken? 

Door lichtere constructies toe te passen kunnen tegen lagere kosten de 
containers in de binnenstad geplaatst worden. 
 

365 VVD 24 120 RD 8 Er wordt hier gesproken over een fijnmazig fietsnetwerk. Ook is de 
eventuele aanleg van de Rode Loperbrug weer actueel.  
Ziet de wethouder mogelijkheden binnen zijn eigen begroting, door 
eventueel uitstel/ afstel van andere projecten, zodat deze  brug opgenomen 
kan worden in de begroting i.v.m. een mogelijke subsidie van de Provincie? 

In de nu voorliggende begroting is niet voorzien in middelen ten behoeve van 
de Rode Loperbrug over de Schotersingel. Om voor eventuele BDU-subsidie 
bij de provincie in aanmerking te komen, zal er eerst tijdig een vastgesteld 
bestemmingsplan Nieuwstad moeten zijn tesamen met een bouwvergunning 
voor de brug. Een eventuele BDU-subsidietoekenning gaat gepaard met de 
voorwaarde dat sprake is van gunning vóór 1 november in het betreffende jaar. 

366 VVD 25 125 RD 8 Wat gaan we ervoor doen in 2011? 
U wilt het uitgiftebeleid van  (niet-bewoners)abonnementen in de garage 
qua gebruik en omvang aanpassen (pag. 128 van 2030 naar 1950). Op dit 
moment wordt er een verlies van E 2 miljoen verwacht in de 
parkeeropbrengsten. 
Zou het niet logischer zijn om juist het aantal abonnementen te verhogen, 
zodat er meer opbrengsten zijn i.p.v. het aantal te willen verlagen? 

Zie het antwoord op vraag VVD 21. 

367 VVD 26 127 RD 8 Er wordt hier gesproken over 12.20 Vervangen van Parkeerautomaten E 
1.018.000 en daarna over 12.20 Vervangen parkeerautomaten kenteken 
parkeren. E 1.000.000 
Kunt u uitleggen wat het verschil is en kunnen deze investeringen niet 
gecombineerd worden? 
Wat levert deze investeringen op aan besparingen qua taken/ FTE’s? 

Eerstgenoemd bedrag  betreft de geraamde kosten voor vervanging van de 
bestaande parkeerautomaten door  automaten met dezelfde functionaliteit. De 
overgang naar kentekenparkeren vergt een ander (duurder) type 
parkeerautomaat. Op basis van het bestaande aantal automaten in de stad, vergt 
dit een extra investering van 1 miljoen. Beide bedragen kunnen worden 
samengevoegd.  
 
Omdat sprake is van meerdere integrale handhavingstaken is op voorhand geen 
rekening gehouden met besparingen. De praktijk zal uitwijzen of besparingen 
tot de mogelijkheden behoren. 

368 VVD 27 141 RD 9 2. Schone stad 
U schrijft over voortzetting gesubsidieerde projecten met als doel 
zwerfafval tegen te gaan. 

Een van de projecten betreft het ontwikkelen van een geïntegreerde aanpak 
voor de reiniging. 
Dit plan is op dit moment al in een vergevorderd stadium. Naar verwachting 
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Zijn er al resultaten bekend van de projecten, die nu worden voortgezet? 
Wat zijn de kosten van deze projecten? 

zal dit plan voor het eind van het jaar afgerond zijn.  
Voorts loopt binnen Spaarnelanden de opleiding van het personeel om het 
reinigen van de straten mogelijk te maken op basis van beeldsturing. Naar 
verwachting zal medio 2011 begonnen kunnen worden met het in praktijk 
brengen van de nieuwe methode. Voor de invoering is een budget van € 
240.000 beschikbaar aan subsidie. 

369 VVD 28  RD  In het coalitieakkoord wordt gesproken over dat de Bernardlaan onder het 
spoor door met de Oudeweg wordt verbonden. Deze investering is op dit 
moment niet in deze begroting opgenomen.  
Waarom staat deze investering niet in de begroting ?   
Wat is de planning rondom dit plan? 

De uitwerking van de ondertunneling is nog onderwerp van nadere studie. De 
gebiedsvisie Oostradiaal zal dit najaar ter vaststelling worden aangeboden aan 
de gemeenteraad. Daar is de ondertunneling van de Berhardlaan in voorgesteld. 
Daarnaast staat er een gebiedsvisie voor de Berhardlaan op stapel waarbij ook 
een uitspraak zal moeten komen over de doorsteek van de Berhardlaan naar de 
Waarderpolder. De volgende stap is een uitwerking voor de diverse 
deelgebieden waarvan de ondertunneling van de Berhardlaan er één is. 

370 VVD 29 34 BS 1 Kunt u uitleggen hoe u de beperking van de handhavinguitvoering voor 
ogen ziet. Op welke uitvoeringsterreinen zou dit naar uw mening moeten 
gebeuren en kunt u dit ook financieel duiden? 
 

In een tijd van bezuinigingen wordt van elk taakveld een bijdrage gevraagd. De 
uitwerking wordt aan de Raad gemeld. 

371 VVD 30 34 RD 1 U acht een beperking van activiteiten m.b.t. tot fietsvoorzieningen mogelijk. 
Kan het nader uitgelegd worden welke beperkingen dit in concreto zijn en 
wat dit financieel betekent? 

Het betreft hier een structurele bijdrage uit het fietsbudget voor kleinschalige 
fietsmaatregelen. Het vormt onderdeel van de ombuiging om de begroting 
sluitend te krijgen. 

372 VVD 31 143 RD 9 Er wordt een investering vermeld voor Centrale Afstandsbediening Bruggen 
van 1.244 milj. Was het niet zo dat deze investering al in een eerdere fase 
geschrapt was?  

In de kadernota 2010 is het krediet centrale afstandbediening bruggen deels 
(met € 1 mln) afgeraamd. Op bladzijde 143 wordt het restant, na aframing van 
de € 1 mln, vermeld.  Het resterend krediet is voor de realisatie van de centrale 
afstandbediening bruggen van de buitenste bruggen (Schoterbrug en 
Schouwbroekerbrug). 

373 VVD 32 157 PH 3 De opbrengsten van de Afvalstoffenheffing nemen met meer dan 2 milj. toe 
in 2010 en 2011. Waar is dat op gebaseerd? 

Deze conclusie is onjuist. De opbrengst stijgt in 2011 met € 241.000 t.o.v. 2010 
om een gelijke kostendekkendheid te houden. 
In 2010 is de opbrengst met € 900.000 verhoogd op basis van hogere tarieven. 
Hiertoe heeft de raad besloten in december 2009 als onderdeel van de 
Haarlemse belastingvoorstellen. Vanwege hogere kosten van Spaarnelanden, 
van kwijtschelding en het wegvallen van winstuitkering AEB, zou de 
kostendekkendheid van de heffing fors verslechteren. De tarieven zijn in 2010 
met 6% verhoogd. 

374 VVD 33 227 PH  T.a.v. de bouwleges wordt aangegeven dat er sprake is van een 
dekkingsgraad van 71%. Kunt u uitleggen waarom dit geen 100% is? 

In de tabel wordt een getal gepresenteerd met betrekking tot de 
werkzaamheden voor de Wabo in den brede (niet alleen bouwen). Over de 
eerste helft  van 2011 wordt een analyse gemaakt van de uren die worden 
geschreven op alle onderdelen van de Wabo en de leges die voor de 
verschillende onderdelen daar tegenover moeten staan om kostendekkend te 
werken (voor bepaalde onderdelen mogen geen leges worden geheven). Voor 
2011 is een inschatting gemaakt van de uren die gemeentebreed gemaakt 
worden. De financiële consequenties van verschillende keuzemogelijkheden 
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worden voorafgaand aan de legesverordening 2012 aan de gemeenteraad 
voorgelegd. 

375 VVD 34 34,3
8, 
46 

RD 1 De onderhoudsbudgetten worden niet meer geactiveerd. U stelt voor om 
eenmalig besparingen te realiseren. Bedoelt u dat er besparingen 
voorgesteld worden in het wegwerken van het achterstallig onderhoud?Stelt 
u daarom voor om ca. 17 milj. euro te schappen in kwaliteit van de fysieke 
omgeving? Zoniet, hoeveel besparingen denkt u dan te willen realiseren? 

De overheveling van geraamde investering naar de exploitatie (besloten 
kadernota 2010) betreft niet primair een besparing. Onderhoudskosten mogen, 
vanwege een niet levensduurverlengend karakter, niet geactiveerd worden. Bij 
investering in maatschappelijk nut verdient het niet de voorkeur om deze te 
activeren. Aangezien er sprake was van een jaarlijkse onderuitputting van de 
geraamde investering is besloten om 80% van de investeringsbudgetten over te 
hevelen. Het budgettaire effect is weergegeven in de tabel op bladzijde 27 van 
de kadernota. 
 

376 VVD 35 126 RD 8 De baten aan parkeergelden nemen met ca. 2 milj. euro toe in 2010 en met 3 
milj. in 2011. Waarom vindt u het ondanks deze stijging nodig om de 
parkeertarieven met 3% te verhogen i.p.v. 0,5%, zoals afgesproken in het 
coalitie-accoord? 

De stijging is gebaseerd op een hogere bezettingsgraad van de Raaks 
parkeergarage (zie ook antwoord op vraag 341). Daarnaast is deze stijging juist 
gebaseerd op deze verhoging van de parkeertarieven. 

377 VVD 36 3 PH  Waarom is de begroting  beperkt  tot 10 programma”s?  Bij eventuele 
wijzigingen, op welk niveau vindt autorisatie door de raad plaats 
(programma of  beleidsveld) ? 

De raad autoriseert op beleidsveldniveau. 
 
De raad bepaalt de indeling in programma’s en beleidsvelden. Impliciet gebeurt 
dat bij het vaststellen van de begroting. Bij de huidige indeling is gelet op 
beleidsmatige samenhang, en de indeling sluit voor de meeste programma’s 
bovendien goed aan op de organisatiestructuur. 
De raad kan de programma-indeling wijzigen. Dat vereist een tijdige en 
zorgvuldige voorbereiding. Aandachtspunt is dat de vergelijkbaarheid met 
voorgaande begrotingen dan moeilijker wordt. 

378 VVD 37 18 BS 4 Hoe rijmt  u de reductie op handhaving, die volgens de nationale 
ombudsman bij gemeentes zwak scoort, met de constatering dat gezag een 
zwakke legitimiteit kent?  Heeft de gemeente de handhavingwijzer 
doorlopen? 

Met de vaststelling van het Integraal handhavingsbeleid in 2009 heeft de 
gemeenteraad vastgesteld wat de handhavingsprioriteiten in Haarlem zijn en 
hoeveel capaciteit dat vergt. Dit beleid strookt met de uitgangspunten van de 
handhavingwijzer van de ombudsman. 

379 VVD 38 33 PH  Meerjarenbegroting is niet sluitend te krijgen zonder aanvullende 
maatregelen.  Wat betekent dit bij eventuele tegenvallers? 

De meerjarenbegroting t/m 2013 is sluitend gemaakt met de gepresenteerde 
aanvullende voorstellen. Tegenvallers dienen te worden opgevangen binnen de 
bestaande programma’s en in het uiterste geval zal een beroep op de algemene 
reserve moeten worden gedaan (algemene risicoreserve) 
Op rekeningbasis zullen zich zowel voor- als nadelen laten zien. Als de nadelen 
de overhand hebben, zal dit uiteindelijk leiden tot het verminderen van de 
reservepositie en mogelijk extra bezuinigingen. 

380 VVD 39 35 PH  Om meerjarenbegroting sluitend te krijgen stelt u voor om budgetten ter 
verbetering solvabiliteit niet aanwenden?  Hoe verhoudt dit zich tot het plan 
en noodzaak om juist de solvabiliteit op termijn structureel te verbeteren? 

Een sluitende meerjarenraming is primair een voorwaarde voor verbetering van 
de solvabiliteit. Daarnaast zullen de precariobaten uit kabels en leidingen 
structureel worden ingezet voor verbetering van de solvabiliteit. 

381 VVD 40 37 RD 3 Gaat de reductie op onderhoudsbudgetten ten koste van het achterstallig 
onderhoud of gaat het ten koste van het normale onderhoud? Hoe verhoudt 
dat zich om het achterstallig onderhoud in de stad verder te reduceren. En 

Zie het antwoord op vraag CDA 3. 
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naar welk niveau gaat het gewone onderhoud? 
382 VVD 41  BS / 

EC 
 Hoe staat het met acties met betrekking tot regionaliseren van “Veiligheid-

Vergunningen-Handhaving” incl. bodemtaken, het extern verzelfstandigen 
van het “Ingenieursbureau” en het “Projectmanagementbureau”, het 
verzelfstandigen van “Vastgoedbeheer” en de taken van “Stedenbouw en 
Ontwerp” verminderen, te professionaliseren of aan de markt over te laten? 

De verplichte vorming van Regionale Uitvoeringsdiensten is niet meer aan de 
orde. Niet duidelijk is hoeveel prioriteit hier landelijk aan gegeven zal worden. 
Op dit moment heeft Haarlem hier geen actieve rol in. 
 

383 VVD 42 34 JH  In het kader van efficiency maatregelen wordt het mogelijk geacht om  
adviesraden samen te voegen, welke zijn dat? 

Zie het antwoord op vraag GLH 25. 

384 VVD 43 40 EC  Er staan diverse kantoren en bedrijfspanden leeg, gaat de gemeente in dat 
kader daarvan regelen dat eventuele bestemmingsplanwijzigingen versneld 
aangepast kunnen gaan worden zodat aanbod en vraag van onroerend goed 
beter afgestemd wordt?   

In de bestemmingsplannen die nu gemaakt worden, wordt zo mogelijk 
flexibiliteit in het gebruik ingebouwd. 
Daar waar de thans geldende bestemmingsplannen die flexibiliteit niet hebben, 
zal de wettelijk bepaalde procedure gevolgd moeten worden. De Crisis- en 
Herstelwet biedt dan in specifieke gevallen wel een mogelijkheid tot snelle 
wijziging van het bestemmingsplan. 

385 VVD 44 54 BS  Welke meetbare effecten gaat de gemeente halen met post “internationaal”?  
Wat zijn de ramingen van baten en lasten voor deze post? 

Wat we gaan doen staat genoemd op blz. 45 van de begroting. De afgelopen 
jaren bleek meetbaarheid van de effecten niet goed mogelijk; daarom is dit nu 
achterwege gelaten. Er is voor € 28.000 aan budget beschikbaar. 

386 VVD 45 Bij-
lage 
5 

PH  Zijn alle bezuinigingsmaatregelen concreet ingevuld? Of zijn dit nog 
zogenaamde p.m. posten. Indien zo wanneer worden deze dan concreet 
gemakt?  

Het merendeel van de bezuinigingen is benoemd op onderwerp en voorzien 
van een bedrag. Voor een aantal  benoemde onderwerpen is nog sprake van een 
pm-post. Het college laat thans alle onderwerpen onderzoeken op 
(voorwaarden voor) haalbaarheid en/of tempo van realisatie en/of hoogte van 
het om te buigen bedrag. Over de resultaten van die onderzoeken informeren 
wij de raad – zoals afgesproken - bij de kadernota 2011. 

387 VVD 46 158 PH  Kunt u nagaan hoe, op hoofdlijnen, de lastenverzwaring voor huurders en 
huizenbezitters uitwerkt. Wat is de veranderde procentuele lastendruk voor 
iemand met een minimuminkomen, modaal en tweemaal modaal? 

Wij hebben met elkaar afgesproken hoe wij de lastendruk tot uitdrukking 
brengen, te weten de lastendruk voor een gemiddelde woningen in Haarlem, als 
gepresenteerd in de paragraaf lokale heffingen. Koopkrachtplaatsjes kunnen 
gemeenten niet maken. Daarvoor zijn gespecialiseerde rekenmodellen nodig, 
zoals die o.m. door het CPB gebruikt. 

388 VVD 47 169 PH  Volgens de gemeentewet dient in de begroting een overzicht te staan van 
alle kapitaalgoederen. Welke andere gebouwen dan schoolgebouwen heeft 
de gemeente als kapitaalgoederen? Hoe groot zijn die? 

De gemeente is eigenaar van meer dan 400 gebouwen op gebied van sport, 
cultuur, welzijn, wonen, parkeren, ambtenarenhuisvesting en bezit diverse 
gronden 

389 VVD 48 24, 
88, 
89,9
0 

JN   U geeft aan dat u het strategisch huisvestingsplan onderwijs gaat 
actualiseren. Gaat u daarbij ook het kwaliteitsniveau aanpassen?  Welke 
bezuinigingen worden daarmee gehaald?  

In 2011 zal het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs in brede zin worden 
geactualiseerd. 

390 VVD 49 24, 
88 

JH  U stelt ten aanzien van  het huisvestingsplan sport dat u niet ontkomt aan 
bezuinigingen. Voor uw prestatie-indicatoren heeft dat geen invloed, kunt u 
aangeven hoe dat zich verhoudt? Hoe haalt u meerjarig bezuinigingen op dit 
gebied? 

U citeert het collegewerkprogramma niet juist, daar staat dat wij ten aanzien 
van de Agenda voor de  Sport bezuinigingsvoorstellen doen. Zie ook 
beantwoording op vraag GLH 17. 

391 VVD 50 112 JN  In het regeerakkoord staat dat “De inkomensgrens van gemeentelijk 
minimabeleid wordt genormeerd. Het is niet acceptabel dat mensen die gaan 
werken vanuit een uitkering er in inkomen op achteruit gaan doordat ze 

Het nieuwe regeerakkoord spreekt van een normering . Op dit moment is 
minimabeleid een gemeentelijke aangelegenheid, voor een dergelijke 
normering ontbreekt op dit moment een wettelijk kader. Wij wachten de 
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allerlei gemeentelijke toeslagen en voordeeltjes mislopen.” Is het bekend op 
welk niveau dat genormeerd wordt? Wat heeft dat voor een consequenties 
voor de Haarlems begroting? Hoe gaat Haarlem het uitwerken van de 
armoedeval voorkomen?  

uitwerking van dit kabinetsvoornemen vooralsnog af. 
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Bijlage: aanvullende bezuinigingen 
 
 

Voorstellen extra ombuigingen Budgettair effect (bedragen x € 1.000;  

 2011 2012 2013 2014 2015 

Samenvoegen adviesraden   25 25 25 25 

Subtotaal efficiency  25 25 25 25 

Parkeertarieven 274 274 274 274 274 

Diverse inkomsten verhogen 166 166 166 166 166 

Subtotaal inkomsten 440 440 440 440 440 

CCVT soberder huisvesting     100 100 100 

CCVT integratiewinst     100 100 100 

Centrum Management 25 50 50 50 50 

TMK nieuwe stijl 20 20 20 20 20 

Extra subsidiekorting overhaed SSCH   75 75 75 75 

TopSport   100 100 100 100 

Subtotaal subsidies 45 245 445 445 445 

Handhaving 150 150 150 150 150 

schrappen Welzijnswerk klaar voor de toekomst 185         

Korten budget duurzame sportvoorzieningen 75 75 75 75 75 

Fietsvoorzieningen 10 10 10 10 10 

Onderhoud straatmeubilair 35         

Flexibel budget wijkgericht werken 150         

Groenbestek 2009 170         

Ondergronde restafvalcontainers Binnenstad 125         

Besparing Baggeren fase 2 150 150       

extra maatregelen onderhoud 250     

Subtotaal taken 1.300 385 235 235 235 

Totaal 1.785 1.095 1.145 1.145 1.145 

 
Toelichting  
 
Samenvoeging adviesraden 
Door het samenvoegen van een aantal bestaande adviesraden (WMO, SAMS) is het mogelijk de 
kosten te beperken. De samenvoeging dient te worden voorbereid en de besparing is daardoor pas 
vanaf 2012 mogelijk.  
 

Parkeertarieven 
In vergelijking met andere vergelijkbare gemeenten is een verhoging van de kosten van de 
bezoekersschijf met 10% aanvaardbaar. Daarnaast is ook voor het straat- en garageparkeren een 
verhoging van “inflatie + 3%” (overeenkomstig de verhoging van de woonlasten voor de eigen 
bewoners) redelijk. Gezien de ongewisse ontwikkeling van de parkeeropbrengsten (zie ontwikkeling 
lopende begroting) is voorlopig uitsluitend de van de verhoging van de bezoekersschijf opgenomen). 
 
Verhogen diverse tarieven 
Verhoging van een aantal tarieven/opbrengsten: 
� De tarieven voor begrafenissen en grafonderhoud worden met 10% verhoogd. Met deze 

voorgestelde verhoging houden we gelijke tred met omliggende gemeenten (+ € 70.000) 
� inkomsten pleziervaart met 10% (doorvaart en liggelden) (+ € 21.000) verhogen. 
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� In de nog af te sluiten overeenkomst inzake de exploitatie van de Haarlemse abri’s kan onder 
voorbehoud van gunning, de verwachting worden uitgesproken dat een nieuwe overeenkomst 
jaarlijks € 75.000 meer opbrengt. 

 

CCVT 

In september wordt een voorstel voor een meer sobere huisvesting uitgewerkt. Gedacht wordt aan een 
kleinere hoofdlocatie in het centrum, gecombineerd met het werken vanuit multifunctionele ruimten in 
de stad (bijv. scholen, wijkcentra). Deze nieuwe denkrichting beperkt het huidige tekort op de 
investering, die nodig is voor een nieuw CCVT op Nieuwe Energie (te betrekken bij het spoor 
investeringsplafond). De door de sobere huisvesting dalende huisvestingslasten worden voorlopig 
geraamd op € 100.000 vanaf 2013. Daarnaast achten wij ook het realiseren van een nog grotere 
besparing in de overhead (bovenop de al ingecalculeerde € 100.000) van € 100.000 mogelijk. 
 
Centrummanagement 

Het College stelt voor de bijdrage aan het centrummanagement in 2 stappen te verlagen met in totaal  
€ 50.000 (per 2012). 
 
TMK nieuwe stijl 
Het college werkt aan het formuleren van nieuw beleid rond de kunst in de openbare ruimte. 
Gekoppeld hieraan kan een besparing van € 20.000 (op een totaalbudget van € 75.000) worden 
gerealiseerd. 
 
Extra subsidiekorting op de overhead SSCH 
Vergelijkenderwijs (met de andere Haarlemse podia) is sprake van een iets ruimere overhead bij het 
SSCH. Mogelijke besparing (gelijkoplopend met het natuurlijk verloop) van € 75.000 behoort o.i. tot 
de mogelijkheden. 
 
Topsport 
De opbouwperiode voor de topsport kan tot nog één jaar worden teruggebracht (was nog twee jaar). 
De daarmee samenhangende bijdrage aan die ontwikkeling kan in dat geval eveneens een jaar eerder 
worden verlaagd. 
 

Handhaving 
In de handhaving openbare ruimte wordt integraal gehandhaafd op o.a. overlast, parkeren, APV, 
honden, afval, fietsoverlast, jeugd en bij evenementen. Een mogelijkheid is om het aantal uren op 
straat in te krimpen en daarmee 4 fte minder aan capaciteitsinzet te organiseren.  
 
Schrappen projecten uit Welzijnswerk klaar voor de toekomst 
Voorstel om een aantal projecten die deel uitmaken van het Welzijnswerk klaar voor de toekomst te 
schrappen. Het betreft de volgende projecten: 

- eigen kracht conferentie in de wijk 
- (extra) ondersteuning allochtone zelforganisaties 
- uitvoeringskosten wijkgericht welzijnswerk (deels) 

 
Duurzame sportvoorzieningen 
De regeling Duurzame sportvoorzieningen kan m.i.v. 2011 aangepast worden (transparantie), waarbij 
ook kritischer gekeken wordt naar welke voorzieningen wel/niet worden gehonoreerd. Het bestaande 
budget van € 175.000 kan worden teruggebracht naar € 100.000. 
 
Fietsvoorzieningen 
Hoewel daarmee minder vaak en omvangrijk kan worden ingesprongen op de actualiteit (landelijke 
acties) of de soms gevraagde eigen gemeentelijke bijdrage bij fietsprojecten gesubsidieerd door derden 
minder kan worden toegekend, kan ook dit budget met 15% worden verlaagd. 
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Onderhoud straatmeubilair 
In de DVO Spaarnelanden is een budget opgenomen om het straatmeubilair in de binnenstad te 
onderhouden. Dit budget bedraagt € 135.000 en kan eenmalig worden verlaagd met € 35.000, omdat 
het meubilair in de afgelopen jaren is vernieuwd.  
 
Flexibelbudget wijkgericht werken 
In het meerjarenprogramma is een zogenaamd flexibel budget opgenomen waarmee wensen vanuit het 
wijkgericht werken snel kunnen worden uitgevoerd. Het betreft hier een samenstel van budgetten uit 
verschillende onderdelen van de onderhoudsbegroting en investeringsplan. Verlaging van dit budget 
met 15% is naar het oordeel van het college mogelijk.  
 
Groenbestek 2009  

Recentelijk zijn de prestaties van het door Spaarnelanden uitgevoerde groenbestek voor 2009 
goedgekeurd, waaruit bleek dat mede als gevolg van weersomstandigheden er een deel van het bestek 
niet behoefde te worden uitgevoerd. Dit voordeel kan eenmalig worden ingezet. Het betreft hier extra 
middelen die voor 2009 aan Spaarnelanden zijn meegegeven.  Consequentie is wel dat we de buffer 
voor het groenonderhoud voor 2010 kwijtraken en er geen mogelijkheid meer is om tegenslagen op te 
vangen.  
 
Ondergrondse restafvalcontainers Binnenstad 
Voor de ondergrondse restafvalcontainers voor de binnenstad is een afwijkend en beter in het 
stadsbeeld passende inworpzuil ontworpen. Als wordt afgezien van deze afwijkende inworpzuil, levert 
dat een besparing op.  
 
Baggeren Fase 2 
Op de gereserveerde middelen (voorziening) kan € 300.000 in mindering worden gebracht. De vrijval 
kan in 2 tranches van € 150.000 plaatsvinden. 
 
Extra maatregelen onderhoud 

Het college acht het mogelijk om naast de € 1 miljoen nog eens eenmalig € 250.000 te besparen. Zie 
ook separate nota. 
 
 
 


