
Besluitpunten college.

1. Het college gaat akkoord met de geactualiseerde basisbedragen en stelt de doelstelling
bezuinigingen op verbonden partijen per 2012 vast op € 1.258.000 oplopend tot € 4.875.000 in
2018. De bijstelling van de raming ad € 623.000 per 2018 wordt betrokken bij de samenstelling
van de kadernota 2011.

2. Het college besluit in te stemmen met de brief herbevestiging doelstellingen bezuinigingen
verbonden partijen (bijlage 1).

3. Het besluit van het college wordt ter bespreking gestuurd aan de commissie bestuur.
4. Communicatie : De verbonden partijen ontvangen schriftelijk informatie over dit besluit.
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Het college is bevoegd tot het rapporteren over bezuinigingen op het gebied van verbonden partijen. De
gemeenteraad besluit bij kadernota definitief over de bezuinigingen.
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1. Inleiding
Korting op verbonden partijen is een van de vijf sporen van de bezuinigingen.
In het coalitieakkoord is gesteld dat de bijdragen aan het merendeel van de
verbonden partijen in totaal met ruim € 5 miljoen moet worden verminderd.

In deze nota komen achtereenvolgens aan de orde:
 Het geactualiseerd overzicht van de taakstellingen Verbonden Partijen

(inclusief berekening basisbedrag voor de 15% korting)
 Het verloop in de jaren van de taakstellingen, uitgaande van de bezuiniging

van 15% per 2018 (met als tussenstap tenminste 9% in 2015).

Het college neemt na vaststelling van de nieuwe bezuinigingen de gewijzigde
bedragen als uitgangspunt voor de bespreking in de diverse besturen.

2. Besluitpunten college

1. Het college gaat akkoord met de geactualiseerde basisbedragen en stelt de
doelstelling bezuinigingen op verbonden partijen per 2012 vast op
€ 1.258.000 oplopend tot € 4.875.000 in 2018. De bijstelling van de raming
ad € 623.000 per 2018 wordt betrokken bij de samenstelling van de
kadernota 2011.

2. Het college besluit in te stemmen met de brief herbevestiging doelstellingen
bezuinigingen verbonden partijen (bijlage 1).

3. Het besluit van het college wordt ter bespreking gestuurd aan de commissie
bestuur.

4. Communicatie : De verbonden partijen ontvangen schriftelijk informatie
over dit besluit.

3. Beoogd resultaat
Op zorgvuldige wijze invullen van de bezuinigingstaakstelling van € 4,8 mln op
verbonden partijen in de periode 2012 –2018

4. Argumenten

Het coalitieakkoord en de kadernota 2010 zijn basis voor de
bezuinigingsopgave bij de verbonden partijen
Naar het oordeel van het college (en de coalitie) is het niet meer dan redelijk dat
als Haarlem de komende jaren fors minder inkomsten van het rijk gaat
ontvangen, de gemeente dit in principe doorvertaalt naar verbonden partijen,
tenzij er een goede reden is om dat niet te doen. Gezien de omvang van de
opgave (€ 35 miljoen tot en met 2018) is de korting op de de bijdrage van
Haarlem aan verbonden partijen tot en met 2018 ook gemiddeld 15%. Bij een
gelijkmatige invulling van deze taakstelling over de jaren is het
kortingspercentage per 2015 maximaal circa 9%.
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De algemene korting is nader gespecificeerd
Bij de kadernota 2010 zijn taakstellende bedragen opgenomen. Nader diende
beoordeeld te worden of de daarbij aangenomen basisbedragen voor de
berekening van de taakstelling van 15% juist waren. Uit deze beoordeling blijkt
inmiddels dat sommige basisbedragen te hoog waren, en in één geval te laag
(Spaarnelanden). In totaal leidt dit tot een lager te bezuinigen bedrag van
€ 623.000 in 2018. Dit zal worden betrokken bij het samenstellen van de
kadernota 2011.
Hieronder worden de definitieve bezuinigingen genoemd. Tussen haken staan
de oorspronkelijke basisbedragen en de oorspronkelijke taakstelling 2018
vermeldvermeld.

Veiligheidsregio Kennemerland (GR)
Bijdrage 2010 € 14.200.000 (was € 18.500.000)
Bezuiniging 2018 € 2.130.000 (was € 2.783.000)

Bij de VRK is voor het niet specifiek Haarlemse deel, het zogenaamde
pluspakket, overeenstemming van het Algemeen Bestuur nodig voor een
korting van 9% per 2015 (en 15% per 2018). Dat is de Haarlemse inzet.

Paswerk (GR)
Bijdrage 2010 € 18.700.000 (ongewijzigd)
Bezuiniging 2018 € 70.000 (ongewijzigd)

Bij Paswerk behelst de bezuiniging de eigen bijdrage van de gemeente Haarlem
in de bestuurskosten ad € 70.000. Meer bezuinigen is van rijkswege niet
mogelijk. Ook hier is instemming van het Algemeen Bestuur noodzakelijk.
Deze bezuiniging staat los van de rijksbezuinigingen.

Spaarnelanden (NV)
Bij Spaarnelanden NV valt de bijdrage (onze opdracht vastgelegd in DVO of
verzelfstandigingovereenkomsten) uiteen in een aantal componenten, waarmee
bij de bezuinigingen verschillend moet worden omgegaan.

Bijdrage volgens jaarrekening 2009 € 15.600.000 (was € 6.300.000)
Bezuiniging 2018 € 1.300.000 (was € 944.000)

De bijdrage was oorspronkelijk gebaseerd op de waarde van de aandelen in
plaats van op de uitgaven voor de dienstverlening door Spaarnelanden. 15%
over dit bedrag is € 2,3 miljoen. Hier is een correctie op toegepast omdat
Spaarnelanden de extra kosten van nieuwe huisvesting van € 1 miljoen reeds uit
eigen middelen financiert, dus zonder een hogere bijdrage van de gemeente.
Daarmee komt de bezuiniging voor 2018 uit op € 1,3 miljoen.

Met Spaarnelanden is afgesproken dat zij reeds in 2011 € 250.000 besparen. De
totale besparingen zijn mogelijke op werken van derden, prijsafspraken
leveranciers en efficiency in de eigen organisatie. De efficiencyvoordelen als
gevolg van het samengaan van het Servicebedrijf Haarlem en Spaarnelanden
zijn nog niet verzilverd. Voorwaarde is het herzien van de Dienstverlenings-
overeenkomst.



3

Een deel van de bijdrage aan Spaarnelanden wordt door Haarlem via de
afvalstoffenheffing bij burgers in rekening gebracht. Bezuinigingen binnen de
cluster inzamelen huishoudelijk afval kunnen worden verzilverd door de
heffing 100% kostendekkend te maken en alle gemaakt kosten aan de
afvalstoffenheffing toe te rekenen.

SRO (NV)
Bijdrage 2010 € 4.800.000 (was € 6.400.000)
Bezuiniging 2018 € 720.000 (was € 969.000)

De bijdrage was oorspronkelijk gebaseerd op de waarde van de aandelen in
plaats van op de uitgaven voor de dienstverlening door SRO. Ook met SRO is
afgesproken dat reeds in 2011 € 250.000 wordt bespaard. Dit is mogelijk op de
kosten van werken van derden, prijsafspraken leveranciers en efficiency in de
eigen organisatie (onder meer via natuurlijk verloop).

Cocensus (GR)
Bijdrage 2010 € 2.410.000 (ongewijzigd)
Bezuiniging 2018 € 336.000 (was € 362.000)

Bij Cocensus is overeenstemming van het Algemeen Bestuur nodig voor een
korting. De inzet van Haarlem is een bezuiniging van 2% per jaar. Hierdoor
duurt het iets langer dan tot 2018 om de oorspronkelijke bezuiniging te halen.

Recreatieschap Spaarnwoude (GR)
Bijdrage 2010 € 179.000 (ongewijzigd)
Bezuiniging 2018 € 24.000 (was € 100.000)

De bezuiniging was oorspronkelijk gebaseerd op een eenmalige onttrekking aan
de reserves van € 100.000). Dit is gecorrigeerd naar 15% over de jaarlijkse
Haarlemse bijdrage. Bij het Recreatieschap is overeenstemming van het
Algemeen Bestuur nodig voor een korting van 15%. Daarnaast zullen
rijksbezuinigingen op het Recreatieschap worden doorgevoerd.

Noord Hollands Archief (GR)
Bijdrage 2010 € 1.798.000 (ongewijzigd)
Bezuiniging 2018 € 272.000 (ongewijzigd)

Bij het Archief is overeenstemming van het Algemeen Bestuur nodig voor een
korting van 15%. Daarnaast zullen rijksbezuinigingen op het Archief worden
doorgevoerd.

Stichting Parkmanagement Waarderpolder
Bijdrage 2010 € 45.000 (was niet opgenomen)
Bezuiniging 2018 € 23.000 (was niet opgenomen)

Het voorstel is Stichting Parkmanagement met 50% te korten, te effectueren
door onder meer het generen van inkomsten, en het invoeren van een
ondernemersfonds.
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Er wordt gesproken met de verbonden partijen
De verbonden partijen zijn in oktober 2010 schriftelijk op de hoogte gesteld van
de bezuinigingsopgave van Haarlem en de consequenties daarvan voor hen.
Daarnaast zijn zowel ambtelijk als bestuurlijk de gesprekken gaande. Naar
aanleiding van de actualisatie van de bezuinigingsopgaaf worden de verbonden
partijen nogmaals aangeschreven.

5. Kanttekeningen

De realisatie op korte termijn is niet zeker
De huidige financiële en organisatorische problematiek bij een aantal
verbonden partijen kan de realisatie van de bezuinigingsbezuinigingen (in
hoogte of in tempo) beïnvloeden.Vooralsnog gaan wij er vanuit dat de
bezuinigingen op lange termijn worden gerealiseerd

6. Uitvoering

Stappenplan:

1. Vaststellen geactualiseerde basisbedragen (7 maart)

2. Aanschrijven organisaties en instellingen (8-9 maart)

3. Gesprekken met verbonden partijen door aandeelhouder, bestuurder en
opdrachtgever en ambtelijke ondersteuning. (maart/april)

4. Indienen plannen realisatie vanaf begroting 2012 t/m begroting 2018 door
verbonden partijen.

5. Opnemen lijst in stukken kadernota (zie kadernota-traject)

7. Bijlagen
1) Voorbeeldbrief herbevestiging doelstellingen bezuinigingen verbonden partijen

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester



Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden.
Bezoekadres: Grote Markt 2, Haarlem
www.haarlem.nl

bezuiniging verbonden partijen

Geacht bestuur,

De economische recessie en de rijksbezuinigingen hebben voor de financiële
situatie van de gemeente Haarlem grote gevolgen. In de kadernota 2010 is voor de
jaren 2012– 2018 een structurele bezuiniging opgenomen oplopend tot € 35 mln.
In oktober 2010 informeerden wij u over deze grote financiële opgave waarvoor het
gemeentebestuur zich geplaatst ziet. Het college is genoodzaakt te bezuinigen;
verminderingen van bijdragen aan verbonden partijen maken daar deel van uit.

Recent zijn de uitgangspunten met betrekking tot de bezuinigingen op verbonden
partijen geactualiseerd. Meer informatie hierover kunt u vinden in de nota
“bezuinigingen op verbonden partijen 2012-2018” (2011 / 31910).
Met deze brief informeren wij u over de betekenis van deze actualisatie voor uw
verbonden partij.

Bij de actualisatie wordt door Haarlem ingezet op een verlaging van de bijdrage
2012 – 2018 met 2% per jaar. Dit betekent voor ………………………… de
volgende verlaging van onze bijdrage:

Bedragen x € 1.000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
… … … … … … …

Omdat alle gemeenten met dezelfde financiële problemen kampen, verwachten wij
dat ook de andere deelnemende gemeenten in ………………………….. hun
bijdrage zullen willen verminderen. Daarom verzoeken wij het bestuur van de
gemeenschappelijke regeling ……………………………… om uiterlijk in de
begroting 2012 van de regeling aan te geven langs welke weg de bijdragen van alle
deelnemers vanaf 2012 stapsgewijs kan worden verlaagd. Wij verzoeken u daarbij
onderscheid te maken in maatregelen op het gebied van efficiency van de
organisatie en maatregelen op het gebied van de taken die de regeling uitvoert.

Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem
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Uiteraard zijn wij van harte bereid om met u mee te denken in dit proces en
daarvoor enige ambtelijke capaciteit beschikbaar te stellen.

Tot slot
Het college van Haarlem realiseert zich dat de bezuinigingen diep in kunnen grijpen
op organisaties, zowel in financieel opzicht als in de beleving van de waardering.
Met elkaar zullen we de gevolgen van bezuinigingen moeten opvangen en zoeken
naar wegen die leiden tot een nieuw, maatschappelijk verantwoord evenwicht.

Heeft u nog vragen over de inhoud van deze brief, neemt u dan contact op met uw
accountmedewerker van de gemeente Haarlem.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

ing. S.M.M. Borgers mr. B.B. Schneiders


