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DOEL: Besluiten
Het instellen en opheffen van reserves, alsmede het doen van toevoegingen en onttrekkingen aan
reserves is een bevoegdheid van de raad. Bij de afweging van de ombuigingsvoorstellen is het van
belang dat het college en de raad beschikt over een actueel inzicht in de reserves.
Voorgesteld wordt deze actualisatie en de voorgestelde mutaties op te nemen in het jaarverslag 2010 en
de raad expliciet te laten besluiten over de wijzigingen. Dit leidt tot een begrotingswijziging in 2011.
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Onderwerp: Actualisatie reserves
Reg. Nummer: 2011/32447

1. Inleiding
De nota reserves en voorzieningen dateert uit 2008. Toegezegd is de reserves voor 2011 te actualiseren.
Actualisering houdt in dat van de bestaande reserves het geraamde saldo na de 2e Bestuursrapportage
2010 is weergegeven, wat de voorgenomen besteding is en of het saldo van de reserve toereikend is.
Daar waar een (een gedeelte van een ) reserve niet meer noodzakelijk is, wordt geadviseerd de raad bij
de jaarrekening voor te stellen de reserve op te heffen en het saldo aan de algemene reserve toe te
voegen. Bij de inventarisatie is gebruik gemaakt van de formats als ontwikkeld voor de nota reserves en
voorzieningen 2008.

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit in te stemmen met de actualisatie.
2. De actualisatie van de reserves integraal op te nemen in het jaarverslag 2010 en voorgenomen
onttrekkingen en toevoegingen als expliciete besluitpunten bij in het jaarverslag op te nemen.
3. Aan de raad voor te stellen aan de reserves kapitaallasten culturele gebouwen, strategisch
huisvestingsplan onderwijs en reserve VMBO-scholen met ingang van het begrotingsjaar 2011 de
rekenrente toe te voegen.

3. Beoogd resultaat
Een actueel en opgeschoond beeld van de bestaande reserves en de beoogde inzet van de middelen uit
die reserves.

4. Argumenten

Het Haarlemse beleidskader
In de vastgestelde nota reserves en voorzieningen van 2008 is het Haarlemse beleidskader uitgewerkt.
Essentiële voorwaarden daarin zijn:

 Een bestemmingsreserve blijft alleen bestaan als het nut en de noodzaak onomstotelijk vast
staan. Als dat niet zo is wordt het toegevoegd aan de algemene reserve;

 Bestemmingsreserves worden zoveel mogelijk samengevoegd tot brede bestemmingsreserves;
 Van elke reserve ligt vast wat het doel van de reserve is, tot welk begrotingsprogramma het

behoort, wat de geraamde besteding is en hoe de reserve wordt gevoed;
 De algemeen reserve dient primair als buffer voor risico’s. Afzonderlijke risicovoorzieningen

voor deelactiviteiten worden hierdoor overbodig.

Toepassing van deze afspraken moet er toe leiden dat wordt doorbroken dat er allerlei “potjes” ontstaan
en blijven bestaan. Slechts als de raad heeft ingestemd met (nut en noodzaak) van een
bestemmingsreserve kan deze (blijven) bestaan. Doordat er minder afzonderlijke bestemmingsreserves
bestaan, wordt een integrale afweging van beleidsvoornemens bevorderd.

Voorstellen voor het in stand houden, samenvoegen en opheffen van reserves en voorzieningen

Vanuit dit beleidskader zijn de reserves en de bestedingvoorstellen geactualiseerd. Dit heeft geleid tot
een volledig en actueel overzicht van alle reserves die Haarlem heeft (inclusief onderbouwing), maar
ook tot de constatering dat een aantal reserves kunnen worden opgeheven.

a. BTW-compensatiereserve € 2.721.000
b. Inlopen achtstand gemeentelijke gebouwen € 280.000
c. Reserve Raaksrotonde € 1.342.900

Collegebesluit
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d. Nicolaasbrug Spaarne € 300.000
e. Onderhoud impuls fietspaden € 300.000
f. Decentralisatie huisvesting egalisatie € 4.000

--------------
Totaal: € 4.947.900

De algemene reserve wordt hiermee opgehoogd tot € 46.776.000. De algemene reserve is onze enige
algemene risicoreserve en juist in een tijd van financiële krimp en bezuinigingen is een robuuste
algemene reserve van belang om tegenvallers te kunnen opvangen.

Financiële samenvatting nota reserves en voorzieningen
De financiële gevolgen van bovenstaande voorstellen wordt samengevat in de onderstaande tabel.

Overzicht Reserves en voorzieningen voor en na actualisatie
x € 1.000

Reserve of voorziening Saldo na BERAP
2 van 2010

Saldo na
actualisatie

Algemene reserve (excl. rekening resultaat 2007) 42.128 46.776
Overige algemene reserves 977 977
Egalisatiereserves 2.831 110
Bestemmingsreserves (afgerond) 63.786 61.859
Totaal reserves 109.722 109.722

Nadere toelichting op voorstel vrijval reserves:

1. De BTW-compensatiereserve
Deze reserve behoort tot de zogenaamde egalisatiereserves. Deze reserve is in het leven geroepen in
verband met het ontstaan van het BTW-compensatiefonds. Dit ging gepaard met herverdeeleffecten en
om de begroting niet direct te belasten met voor-of nadelen is een reserve hiervoor gevormd.
Inmiddels is het BTW-compensatiefonds een regulier onderdeel van de bedrijfsvoering. Uiteraard komt
het nog wel voor dat er nacalculaties geschieden of naheffingen plaatsvinden door de belastingdienst
(net zoals bij andere BTW-kwesties). De vraag is of daarvoor een afzonderlijke reserve moet blijven
bestaan.
In het Haarlemse beleidskader is immers vastgelegd dat de algemeen reserve primair dient als buffer
voor risico’s. Afzonderlijke risicovoorzieningen voor deelactiviteiten worden hierdoor overbodig.
Het voorstel is daarom om deze reserve op te heffen en het saldo aan de algemene reserve toe te voegen
voor afdekking van risico’s

2. De reserve inlopen achterstand onderhoud gemeentelijke gebouwen
Het restant van deze reserve was bedoeld ter dekking van de kosten voor het aanleggen van een lift in
het stadhuis. De raad heeft ermee ingestemd – in het kader van de ombuigingen – om deze lift niet aan
te leggen. De reserve kan derhalve worden opgeheven.

3. Rotonde Raaksbruggen
Voor de resterende werkzaamheden is nog € 1.240.000 benodigd, waardoor € 1.478.000 kan vrijvallen.
Hiervan is al € 145.000 aangewend als dekking bij de extra ombuigingen, waardoor nog € 1.342.900
kan vrijvallen.
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4. Nicolaasbrug Spaarne
Wederom is door de provincie aangegeven dat de brug niet voor subsidie in aanmerking komt, dus de
reserve kan in principe vrijvallen.

5. Onderhoud impuls fietspaden
De provincie heeft in totaal 2,7 miljoen toegekend op voorwaarde dat de gemeente € 300.000
meebetaalt. De subsidie is inmiddels afgelopen. De afrekening van de projecten vindt plaats of heeft al
voor een gedeelte plaats gevonden via de SISA. De co-financiering van de projecten heeft op een andere
manier plaats gevonden dan via deze reserve. De reserve kan daarom in principe vrijvallen.

6. Decentralisatie huisvesting egalisatie
Deze reserve wordt niet verder gevoed en kent nog een restant-saldo van € 4.000. Daarom wordt
voorgesteld deze reserve op te heffen en het saldo aan toe te voegen aan de algemene reserve.

5. Kanttekeningen
N.v.t.

6. Uitvoering
Wordt opgenomen in het jaarverslag 2010

7. Bijlagen.
De reserves van Haarlem
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Algemene Reserves

Naam van de reserve Algemene reserve (1311)
Doel van de reserve De algemene reserve dient als buffer om schommelingen in het resultaat op te

vangen en onverwachte tegenvallers op te vangen
Programma 10. Financiën en algemene dekkingsmiddelen
Budgethouder Concernstaf
Voeding Positieve resultaten boekjaren
Bestedingsraming N.v.t.
Maximale omvang Is afhankelijk van het benodigd weerstandsvermogen
Omvang na BERAP-2 2010 € 42.128.000
Minimale omvang Afhankelijk van risicoprofiel/benodigd weerstandsvermogen
Maximale duur Onbeperkt
Bijzonderheden Geen.

Naam van de reserve Reserve grondexploitatie (1312)
Doel van de reserve De algemene reserve grondexploitaties is een algemene risicoreserve ter

dekking van risico’s die uit grondexploitatie voortvloeien.
Programma 10. Financiën en algemene dekkingsmiddelen
Budgethouder Stadszaken
Voeding Positieve resultaten naar aanleiding van het afsluiten van (deel)complexen
Bestedingsraming Eventuele bijdragen aan de voorziening toekomstige verliezen op

grondexploitaties
Maximale omvang Afhankelijk van uitkomsten risicoprofiel grondexploitatie
Omvang na BERAP-2 2010 € 977.000
Minimale omvang Afhankelijk van risicoprofiel grondexploitatie
Maximale duur Onbeperkt
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Bestemmingsreserves

Naam van de reserve Projectenreserve Haarlem (136102)
Doel van de reserve Incidentele middelen worden aangehouden om fysieke projecten te realiseren

Programma 10. Financiën en algemene dekkingsmiddelen
Budgethouder Concernstaf
Voeding Aan het saldo van de reserve wordt rente toegevoegd (rekenrente)

Is bestemd voor in uitvoering zijnde projecten.

Projecten:

Bestedingsraming

-Zuid-tangent € 550.000
Bedragen staan als dekking aangegeven in het IP; Zuid-tangent (67.32g) .

Maximale omvang N.v.t.
Omvang na BERAP-2 2010 € 589.000
Minimale omvang 0
Maximale duur Afhankelijk van realisatie projecten.
Bijzonderheden In de raadsvergadering van 8 juli 2010 (2010/91026) is besloten een bedrag

van 1.350.000 te doteren aan de bestemingsreserve kapitaallasten
cultuurgebouwen. Dit is nog verwerkt in het saldo na BERAP-2 2010

Naam van de reserve BTW-compensatiereserve (136104)
Doel van de reserve Het compenseren van nadelige BTW-effecten op de algemene uitkering na het

invoeren van de nieuwe BTW-compensatieregels
Programma 10. Financiën en algemene dekkingsmiddelen
Budgethouder Concernstaf
Voeding Zo nodig vanuit de programma's.
Bestedingsraming Mogelijke nacalculaties mengpercentage BCF c.q. naheffingen BCF

Maximale omvang N.v.t
Omvang na BERAP-2 2010 € 2.721.000
Minimale omvang 0
Maximale duur Onbeperkt.
Voorstel Reserve toevoegen aan Algemene Reserve en de Algemene Reserve dan ook

aan te wenden als achtervang voor de financiële consequenties voor mogelijke
nacalculaties en naheffingen.

Naam van de reserve Verkiezingen (136172)
Doel van de reserve Egalisatiereserve
Programma 1. Burger en bestuur
Budgethouder Dienstverlening
Voeding Dotatie/onttrekking vanuit het programma in jaren dat er geen of meer

verkiezingen worden gehouden
Bestedingsraming Het aantal verkiezingen dat per jaar wordt gehouden
Maximale omvang N.v.t.
Omvang na BERAP-2 2010 € 110.000
Minimale omvang N.v.t
Maximale duur Onbeperkt
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Naam van de reserve Reserve omslagwerken Waarderpolder (136188)
Doel van de reserve Deze reserve is bestemd voor de uitvoering van omslagwerken (infrastructuur

en ontsluiting) buiten de plangrenzen van de Waarderpolder.

Programma 5. Wonen wijken en stedelijke ontwikkeling
Budgethouder Stadszaken
Voeding De voeding bestaat uit rentetoevoeging en afdracht van grondverkopen
Bestedingsraming Oostweg en fly-over en wellicht meerkosten Schoterbrug, herontwikkeling

Oudeweg en Prinsenbrug
Maximale omvang N.v.t.
Omvang na BERAP-2 2010 € 3.310.000
Maximale duur Afhankelijk van realisatie industriegebied Waarderpolder

Naam van de reserve Reserve archeologisch onderzoek (136194)
Doel van de reserve Het afdekken van kosten van archeologisch onderzoek bij sloop van panden.

Programma 5. Wonen wijken en stedelijke ontwikkeling
Budgethouder Stadszaken
Voeding 1,25% van de jaarlijkse rioleringskosten en 1% van de jaarlijkse gemeentelijke

sloopkosten
Bestedingsraming Kosten van opgravingen en uitwerkingen
Maximale omvang N.v.t.
Omvang na BERAP-2 2010 € 268.000
Minimale omvang 0
Maximale duur Onbeperkt
Bijzonderheden Door het van kracht worden van de Wet op de Archeologische

Monumentenzorg zullen de kosten stijgen, maar ook het kostenverhaal wordt
ruimer.

Naam van de reserve Reserve erfpachtsgronden (136204)
Doel van de reserve Het egaliseren van jaarlijkse voor-of nadelige verschillen van de exploitatie

van erfpachtsgronden
Programma 5. Wonen wijken en stedelijke ontwikkeling
Budgethouder Stadszaken (Vastgoed)
Voeding Saldi exploitatie erfpachtsgronden
Bestedingsraming Afhankelijk van exploitatieresultaat erfpachtsgronden
Maximale omvang N.v.t.
Omvang na BERAP-2 2010 € 285.000
Minimale omvang 10% van de boekwaarde van de in erfpacht uitgegeven gronden
Maximale duur Onbeperkt
Bijzonderheden Indien reserve niet meer toereikend is, wordt het verschil in mindering

gebracht op de reserve grondexploitatie. Een surplus boven de 10% wordt
toegevoegd aan de reserve grondexploitatie.
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Naam van de reserve Afkoopsom UPC (136206)
Doel van de reserve Middelen t.b.v. realisering van doelstellingen op het gebied van cultuur,

media, welzijn, ICT of educatie
Programma 10. Financiën en algemene dekkingsmiddelen
Budgethouder Stadszaken
Voeding Jaarlijkse bijdrage van UPC ad € 321.500 over de periode 2005 t/m 2011
Bestedingsraming Jaarlijks door de raad te bepalen
Maximale omvang € 2.250.000
Omvang na BERAP-2 2010 € 15.000
Minimale omvang 0
Maximale duur t/m 2011
Bijzonderheden De gemeente en UPC zijn in 2005 in een vaststellingsovereenkomst

overeengekomen inzake hun rechtsverhouding/geschilpunten. Dit heeft
geresulteerd in een jaarlijkse bijdrage van UPC over een periode van 7 jaar.
Bestedingsvoorstel is in voorbereiding

Naam van de reserve Reserve WWB inkomensdeel (136212)
Doel van de reserve Risicoreserve m.b.t. besteding rijksbudget uitkeringen.
Programma 7. Werk en inkomen
Budgethouder SoZaWe
Voeding Dotatie/onttrekking vanuit het programma c.q. lagere bestedingen dan de

rijksvergoeding
Bestedingsraming N.v.t.
Maximale omvang Het meest recente besluit, kadernota 2008, gaat uit van een maximale omvang

van 10% van het budget voor inkomensoverdrachten
Omvang na BERAP-2 2010 € 789.000
Maximale duur Onbeperkt
Bijzonderheden In 2010 heeft een uitname plaatsgevonden van € 1.291.000,-- voor tekort op

het Participatiebudget (werkdeel WWB).

Naam van de reserve Reserve kapitaallasten culturele gebouwen (136214)
Doel van de reserve Deze reserve wordt aangewend voor de dekking van extra afschrijvingen als

gevolg van de nieuwe afschrijvingsmethodiek
Programma 5. Wonen, wijken en stedelijke ontwikkeling
Budgethouder M&S Financiën
Voeding De reserve is gevormd uit de vrijgevallen kapitaallasten en de herwaardering

van de cultuurpodia
Bestedingsraming Dekking extra afschrijvingslasten als gevolg van een nieuwe

afschrijvingssystematiek
Maximale omvang € 5.906.000
Omvang na BERAP-2 2010 € 9.049.000
Maximale duur Gelijk aan de afschrijving van de bestaande gebouwen.
Bijzonderheden Is een "beklemde reserve" Uitname dient ter dekking van al geraamde lasten



8

Naam van de reserve Bestemmingsreserve rekenkamercommissie (136216)
Doel van de reserve Middelen reserveren om een groot onderzoek te kunnen uitvoeren
Programma 10. Financiën en algemene dekkingsmiddelen
Budgethouder Concernstaf
Voeding N.v.t.
Bestedingsraming Afhankelijk wanneer onderzoek wordt uitgevoerd.
Maximale omvang N.v.t
Omvang na BERAP-2 2010 € 20.000
Minimale omvang 0
Maximale duur Onbeperkt
Bijzonderheden Is ingesteld in 2007

Naam van de reserve Strategisch huisvestingsplan Onderwijs (136217)
Doel van de reserve Egalisatie van kosten m.b.t. huisvesting onderwijs
Programma 4. Maatschappelijke ontwikkeling
Budgethouder Stadszaken
Voeding Dotatie vanuit resultaatbestemming 2007. In de begroting 2008 is nog eens

een dotatie geraamd van € 1.311.000
Bestedingsraming ?
Maximale omvang ?
Omvang na BERAP-2 2010 € 3.040.000
Minimale omvang ?
Maximale duur ?

1) Is in 2007 ingesteld via een dotatie vanBijzonderheden
€ 2.154.000 (raadsbesluit 73/2007). Uit deze reserve worden de
kapitaalslasten gedekt voor de onderwijsgebouwen excl. VMBO-scholen.

Naam van de reserve Inlopen achterstand onderhoud gemeentelijke gebouwen (136219)
Doel van de reserve Wegwerken achterstallig onderhoud aan eigen gebouwen, in afwachting van

beheerplannen
Programma 10. Financiën en algemene dekkingsmiddelen
Budgethouder MenS (FAZA/DIV)
Voeding Helft rekeningoverschot 2006. In 2007 wordt voorgesteld € 1,5 mln. toe te

voegen vanuit het rekeningoverschot
Bestedingsraming Is afhankelijk van onderhoudsplannen.
Maximale omvang Niet bekend
Omvang na BERAP-2 2010 € 280.000
Maximale duur Is afhankelijk van gereedkomen onderhoudsplannen
Voorstel: Reserve opheffen en saldo toevoegen aan Algemene reserve

Op basis van coalitieakkoord 2006-2010Bijzonderheden
Het restant van deze reserve is bedoeld ter dekking voor het aanleggen van een
lift in het stadhuis. De raad heeft besloten deze lift niet te laten aanleggen.
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Naam van de reserve Bouw VMBO scholen (136220)
Doel van de reserve Dekking afschrijvingslasten investering in de bouw van VMBO-scholen
Programma 4. Maatschappelijke ontwikkeling
Budgethouder Wijkzaken
Voeding Eenmalige dotatie vanuit resultaatbestemming 2007
Bestedingsraming Is o.m. afhankelijk van de nog te houden aanbesteding
Maximale omvang nvt
Omvang na BERAP-2 2010 € 24.322.000
Minimale omvang N.v.t.
Maximale duur 10 jaar
Bijzonderheden Is in 2007 ingesteld via een dotatie van € 17.468.000.

Naam van de reserve Rotonde Raaksbruggen (136221)
Doel van de reserve Maximale bijdrage in de kosten van het uitvoeren van werkzaamheden aan de

rotonde Raaksbruggen
Programma 9. kwaliteit fysieke leefomgeving
Budgethouder Wijkzaken
Voeding Voeding uit opheffing parkeerfonds (€ 3.000.000, B&W 8 mei 2007 SB/VV

Reg.nr. 2007/560)
Bestedingsraming Besteding vindt plaats tot en met 2011. Geraamd is een onttrekking in 2010

van € 949.000 en 2011 € 1,747 mln.
Maximale omvang € 3.000.000
Omvang na BERAP-2 2010 € 2.728.000
Maximale duur t/m 2011
Bijzonderheden De verwachte uitgaven bedragen € 1.240.000 incl. de kosten van de motie

autoluwe Zijlstraat. Hiervan is al € 145.000 besteed als dekking bij de extra
ombuigingen (amendement raad januari). Derhalve resteert nog een vrijval van
€ 1.342.900.

Naam van de reserve Openbare ruimte Raaks (136222)
Doel van de reserve Maximale bijdrage in de kosten van het uitvoeren van werkzaamheden aan de

openbare ruimte Raaksbruggen
Programma 9. kwaliteit fysieke leefomgeving
Budgethouder Wijkzaken
Voeding Voeding uit opheffing parkeerfonds (€ 521.000, B&W 8 mei 2007 SB/VV

Reg.nr. 2007/560)
Bestedingsraming Besteding vindt plaats tot en met 2011. Geraamd is een onttrekking van €

226.000 in 2010 en € 281.000 in 2011.
Maximale omvang € 521.000
Omvang na BERAP-2 2010 € 511.000
Maximale duur t/m 2011
Bijzonderheden Onttrekking vindt plaats vanuit het IP 61.16. In Raadsnota 2010/352573 over

de realisatie openbare ruimte Raaksproject wordt aangegeven dat € 511.000
benodigd is. De uitgaven zullen plaats vinden in het eerste en tweede kwartaal
van 2011.
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Naam van de reserve Reserve volkshuisvesting (136223)
Doel van de reserve Reservering van middelen voor de nog gewenste inzet en bijdragen aan

bestuurlijk gewenste projecten en activiteiten
Programma 5. wonen, wijken en stedelijke ontwikkeling
Budgethouder Stadszaken
Voeding Opschoning oude regelingen

Spaarne 11 € 600.000
Doorstart wonen boven winkels € 1.000.000

Bestedingsraming

Totaal bestemd € 1.600.000
Maximale omvang € 3.039.000
Omvang na BERAP-2 2010 € 1.600.000
Minimale omvang 0
Maximale duur Onbeperkt
Bijzonderheden

Naam van de reserve Reserve kunstaankopen en toegepaste monumentale kunst (136247)

Doel van de reserve Middelen afzonderen voor gerichte kunstaankopen en verbetering van de
kwaliteit van kunst in de openbare ruimten

Programma 6. Economie, cultuur, toerisme en recreatie
Budgethouder Stadszaken
Voeding Dotatie/onttrekking vanuit het programma
Bestedingsraming Niet bekend
Maximale omvang N.v.t.
Omvang na BERAP-2 2010 € 388.000
Minimale omvang 0
Maximale duur Onbeperkt
Bijzonderheden Is ingesteld in 2008

Naam van de reserve Reserve vastgoed (136248)
Doel van de reserve Het dekken van afwaarderingen als gevolg van het verlagen van boekwaarden

van panden naar de marktwaarde en omgekeerd.
Programma 5. Wonen wijken en stedelijke ontwikkeling
Budgethouder Stadszaken (Vastgoed)
Voeding Opbrengsten van panden boven de boekwaarde
Bestedingsraming N.v.t.
Maximale omvang N.v.t.
Omvang na BERAP-2 2010 € 3.737.000
Minimale omvang 0
Maximale duur Onbeperkt
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Naam van de reserve Inhuur tijdelijk personeel groot onderhoud (136249)
Doel van de reserve De onderuitputting op kapitaallasten in te zetten voor het realiseren van het

verminderen van achterstallig onderhoud.

Programma 9
Budgethouder Wijkzaken
Voeding Uit vrijval kapitaalslasten 2008

Bestedingsraming Onttrekking van € 655.000 per jaar tot en met 2013

Maximale omvang € 3.147.000

Omvang na BERAP-2 2010 € 1.587.000
Minimale omvang 0
Maximale duur tot en met 2013

Naam van de reserve Niet gebruikte middelen minima (136252)
Doel van de reserve Betreft nota “meer kansen voor de jeugd; armoedebestrijding onder

kinderen”.
Programma 7
Budgethouder SoZaWe
Voeding Incidentele rijksbijdragen

Bestedingsraming Volledig

Maximale omvang € 100.000

Omvang na BERAP-2 2010 € 300.000
Minimale omvang € 200.000

Maximale duur 1-1-2012

Bijzonderheden In 2011 is nog een besteding van € 200.000 voorzien. Voorgesteld wordt om
bij BERAP-1 van 2011 het restant van € 100.000 te laten vrijvallen als
dekking in het tekort van minimabeleid

Naam van de reserve Reserve WMO (136264)
Doel van de reserve Buffer om toekomstige tegenvallers rond de uitvoering van Wmo, zoals

korting gemeentefonds en individuele voorzieningen op te vangen (nota
Uitvoering motie “wie wat bewaart heeft iets”, 2009/232091) evenals
tegenvallers bij aanbestedingen ( OV-taxi en hulpmiddelen)

Programma 3. Welzijn Zorg
Budgethouder Dienstverlening
Voeding Is in 2008 ingesteld met een totale storting van 5.594.000 en positieve

resultaten voorgaande boekjaren.
Bestedingsraming Nota "Wie wat bewaart heeft wat" voor de jaren 2010 t/m 2012

€ 2.770.000 -350.000 (stelpost welzijnswerk) € 2.420.000

Terugdraaien WMO bus en onderzoek ouderen 2010+2011 € -140.000
totaal € 2.280.000

in 2011: Projecten WMO € 260.000
Maximale omvang N.v.t.

Omvang na BERAP-2 2010 € 4.976.000

Minimale omvang N.v.t.

Maximale duur N.v.t.
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Naam van de reserve Onderhoud impuls fietspaden (136266)
Doel van de reserve Vanuit verzamelamendement kadernota 2008. Ter dekking van het uitvoeren

van het uitvoeringsprogramma Fiets uit het HVVP. De Provincie subsidieert
een gedeelte (zie amendement 2007-K6/100 Haarlem Bereikbaar met de fiets
dd 18 juni 2007 en motie 2008-K8/79 Verzamelamendement))

Programma 8. Mobiliteit

Budgethouder Wijkzaken
Voeding Uit programma 8 post GOGV

Bestedingsraming

Maximale omvang € 300.000, afhankelijk van de omvang van de toegezegde subsidie van de
Provincie

Omvang na BERAP-2 2010 € 300.000
Minimale omvang 0
Maximale duur Afhankelijk van het doorlopen van toekenning subsidie door Provincie

Bijzonderheden De provincie heeft in totaal 2,7 miljoen toegekend op voorwaarde dat de
gemeente € 300.000 meebetaalt. De subsidie is inmiddels afgelopen. De
afrekening van de projecten vindt plaats of heeft al voor een gedeelte plaats
gevonden via de SISA. De co-financiering van de projecten heeft op een
andere manier plaats gevonden dan via deze reserve. De reserve kan daarom in
principe vrijvallen. Verzocht wordt om de reserve in te zetten voor het
onderhoud aan de fietspaden aan de Rijksstraatweg. Dit strookt met het doel
van deze reserve.

Naam van de reserve Nicolaasbrug Spaarne (136267)
Doel van de reserve Fietsbrug noordelijk deel Spaarne. Zie motie 2008-K8/68, dd 16 juni 2008 en

motie 2008-K8/79 Verzamelamendement dd 19 juni 2008
Programma 9
Budgethouder Wijkzaken
Voeding

Bestedingsraming € 300.000
Maximale omvang € 300.000
Omvang na BERAP-2 2010 € 300.000
Minimale omvang € 0
Maximale duur Onbekend
Bijzonderheden Wederom is door de provincie aangegeven dat de brug niet voor subsidie in

aanmerking komt, dus de reserve kan in principe vrijvallen. Voorgesteld wordt
om de reserve in te zetten voor het realiseren van een fietssnelweg tussen
Haarlem en Amsterdam-West. Het Rijk heeft hiervoor een subsidie toegekend,
met als voorwaarde dat de deelnemers hierin bijdragen. De subsidie wordt
verstrekt via een BDU-uitkering door de provincie. In januari 2011 wordt hier
een raadsnota voor aangeboden.
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Naam van de reserve Onderhoud Reinaldapark (136268)
Doel van de reserve Vanuit verzamelamendement kadernota 2008
Programma 9
Budgethouder Wijkzaken
Voeding Uit programma 9 (Jaarrekening 2009)

Bestedingsraming € 550.000

Maximale omvang € 550.000

Omvang na BERAP-2 2010 € 550.000
Minimale omvang

Maximale duur Zolang de reconstructie van het Reinaldapark duurt

Bijzonderheden Onttrekking via IP 65.19 Herstel leeflaag Reinaldapark. Dit krediet is in
raadsnota 2008/127048, raadsstuk 178/2008 vrijgegeven. Voor het herstel van
de leeflaag wordt eerst het ISV-bodem bedrag (valt onder STZ) van € 513.000
aangesproken. Aan het einde van het jaar is duidelijk hoeveel van de
saneringskosten ten laste zal komen van deze reserve, afhankelijk van de
besteding van het ISV-bodem budget. De reserve zal dus nog benodigd blijven

Naam van de reserve Duurzame Sportvoorziening (136269)
Doel van de reserve Investeringspost is geschrapt en de reserve dient als buffer voor 1 jaar
Programma 4
Budgethouder Stadszaken
Voeding Begroting (€ 100.000), maar in 2012/2014 maar € 25.000 vanwege dekking

extra ombuigingen.
Bestedingsraming Diverse sportverenigingen

Maximale omvang € 500.000,-

Omvang na BERAP-2 2010 € 333.000
Minimale omvang € 100.000,-

Maximale duur onbeperkt

Bijzonderheden bijdrage aan verenigingen o.g.v. verordening nr 447 vastgesteld door de raad
op 11 april 2001
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Naam van de reserve Opleidingen (136270)

Doel van de reserve Deze reserve, gevoed uit de liquidatie van het IZA, wordt aangewend om te
komen tot een opleidingsbudget van 2% van de loonsom.

Programma 10

Budgethouder MenS (HRM)

Voeding Teruggave IZA-premies uit de liquidatie van het IZA

Bestedingsraming 2% van de loonsom (€ 69.000.000) is ongeveer € 1.400.000. Het V&O budget
bedraagt voor 2010 € 1.121.790. De komende 6 jaar wordt dit budget jaarlijks
met € 288.000 aangevuld vanuit deze reserve. 6jaar x € 288.000; het
resterende bedrag wordt ingezet ter dekking van de kosten van de
projectbegeleider MDtraject gedurende de jaren 2010/2011/2012 (3*63.000)

Maximale omvang N.v.t.

Omvang na BERAP-2 2010 € 1.690.000

Minimale omvang N.v.t.

Maximale duur tot en met 2015

Bijzonderheden

Naam van de reserve Afbouw precario ondergrondse leidingen (136271)
Doel van de reserve Van uit het kabinet was het voornemen om de belasting op kabels en leidingen

af te schaffen. De begroting is hierop aangepast. Deze reserve dient als buffer
voor de komende jaren.

Programma 10
Budgethouder Concernstaf
Voeding Niet

Bestedingsraming Besluitvorming bij meerjarenraming

Maximale omvang € 2.100.000

Omvang na BERAP-2 2010 € 2.100.000
Minimale omvang 0

Maximale duur Volgens huidige meerjarenraming tot en met 2013.



15

Naam van de reserve Onderhoud gem. monumenten (136272)

Doel van de reserve Toevoeging vanuit de programmabegroting 2019-2013

Programma 6

Budgethouder Stadszaken

Voeding Eenmalige voeding vanuit motie raad

Bestedingsraming Volledig

Maximale omvang

Omvang na BERAP-2 2010 € 650.000

Minimale omvang 0

Maximale duur tot 2014

Bijzonderheden Er is een plan van aanpak gemaakt om voor de monumenten in gemeentelijk
bezit (o.a. Stadhuis, Dolhuis) achterstallig onderhoud te verrichten. Verder
dient de naamgeving van de reserve gewijzigd te worden in Onderhoud gem.
monumenten.

Naam van de reserve Voeding Albert Schweitzerschool (136273)
Twee jaar hebben schoolbestuur, provincie en gemeente de kosten van €
230.000 gedekt. Inmiddels is de organisatie van de verstrekking van de
voeding sterk vereenvoudigd waar

door de kosten zijn teruggebracht tot € 143.000. De kosten zullen nu gedekt
worden door het schoolbestuur en de gemeente. Het gemeentelijk deel
bedraagt aanvullend

Doel van de reserve

€ 65.000 per jaar. Voor de totale kosten voor drie jaar ad € 195.000 is in 2008
een reserve gevormd.

Programma 4
Budgethouder Stadszaken
Voeding nvt

Bestedingsraming volledig

Maximale omvang

Omvang na BERAP-2 2010 € 65.000
Minimale omvang

Maximale duur t/m 2011

Bijzonderheden In 2011 zal de laatste betaling plaatsvinden waarna de reserve uitgeput is en
afgewikkeld kan worden
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Naam van de reserve Decentralisatie huisvesting egalisatie (136275)
Doel van de reserve Wordt volledig ingezet voor o.a. tijdelijke huisvesting van scholen

Programma 4
Budgethouder Stadszaken
Voeding n.v.t.

Bestedingsraming volledig

Maximale omvang n.v.t.

Omvang na BERAP-2 2010 € 4.000
Minimale omvang n.v.t.

Maximale duur tot 2014

Voorstel Reserve wordt niet gevoed en kent nog een restant-saldo van € 4.000. Voorstel
is opheffen en restant toevoegen aan algemene reserve.

Bijzonderheden is per 01-01-2010 omgezet in een reserve (voorheen voorziening)


