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1. Het college besluit de takeninventarisatie vast te stellen. 
2. Het college besluit de takeninventarisatie aan de raad voor te leggen met het voorstel in drie 

fasen (beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming) de takendiscussie te voeren 
3. Het besluit heeft geen financiële consequenties 
4. De betrokkenen worden geïnformeerd 
5. Het besluit van het college wordt ter advisering aan de raad gestuurd aan de commissie Bestuur 
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Onderwerp: Takeninventarisatie en vervolgproces 
Reg. Nummer: 2013/97201 
 
1. Inleiding 
Op verzoek van de raad zijn de taken van de gemeente Haarlem geïnventariseerd. 
Bij deze inventarisatie is het accent gelegd op het inzichtelijk maken welke taken 
een wettelijk karakter hebben. Hierbij is de volgende indeling aangehouden: 

 de bij wet opgedragen taken/producten (met een beperkte 
uitvoeringsvrijheid),  

 die taken/producten waarvoor weliswaar een wettelijke basis aanwezig is, 
maar tegelijkertijd ook een grote mate van uitvoeringsvrijheid op lokaal 
niveau bestaat, en  

 die taken/producten die de gemeente zelf op zich heeft genomen; dat wil 
zeggen dat het al dan niet (en de wijze van) uitvoeren geheel aan de 
gemeenteraad is.  

 
Na een oriënterend gesprek met de griffier en het presidium doet het college een 
voorstel voor  procesafspraken met de raad om vanuit de takeninventarisatie te 
komen tot een takendiscussie die kan bijdragen aan een structureel evenwichtige 
gemeentelijke begroting. Deze procesafspraken houden in dat: 

- een gezamenlijke fase van Beeldvorming wordt doorlopen, waarin college en 
raadsleden informatie uitwisselen, technische vragen aan de ambtelijke 
dossierhouders gesteld kunnen worden en waarin ervaringen van andere 
gemeenten met een vergelijkbaar traject worden gedeeld; 

- een fase van Oordeelsvorming waarin aan de hand van een door het college 
opgestelde toekomstvisie en politieke kaderstelling door de partijen kansrijke 
taakclusters worden geselecteerd voor nadere uitwerking. Hierin kan 
desgewenst door partijen terugkoppeling met achterban en inwoners 
georganiseerd worden. 

- De fase Besluitvorming kent een korte termijn en een middellange termijn. De 
korte termijn betreft de begroting 2014, waarvoor de begrotingsbespreking in 
november het podium vormt waarop de besluitvorming tot stand moet komen. 
De middellange termijn zal inzet zijn van de gemeenteraadsverkiezingen in 
maart 2014 en de daaraan voorafgaande partijprogramma’s en –campagnes. 

 
 
2. Besluitpunten college 

1. Het college besluit de takeninventarisatie vast te stellen. 
2. Het college besluit de takeninventarisatie aan de raad voor te leggen met 

het voorstel in drie fasen (beeldvorming, oordeelsvorming en 
besluitvorming) de takendiscussie te voeren 

3. Het besluit heeft geen financiële consequenties 
4. De betrokkenen worden geïnformeerd 
5. Het besluit van het college wordt ter advisering aan de raad gestuurd aan de 

commissie Bestuur 
 
3. Beoogd resultaat 
Het doel van de takeninventarisatie is het geven van een helder overzicht waar de 
gemeente wel en waar niet verantwoordelijk voor is. Het procesvoorstel beoogt 
duidelijkheid te geven over de manier waarop raad en college vanuit de 
takeninventarisatie tot een takendiscussie kunnen komen. 

Collegebesluit 
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4. Argumenten 
De takeninventarisatie is voldoende compleet voor deze fase 
Door de aansluiting bij de begrotingsproducten is de takeninventarisatie technisch 
volledig. Uiteraard zijn niet alle deeltaken tot in detail meegenomen, maar wel 
begrepen in de voorliggende bladen. Nadere uitwerking van kansrijke 
taakonderdelen kan voor geselecteerde onderdelen later plaatsvinden. 
 
De indeling naar wettelijk, gedeeltelijk wettelijk en eigen beleid geeft een duidelijk 
kader. 
De toegepaste indeling geeft een maatstaf voor de stuurbaarheid op de 
taakuitvoering door de gemeente. In de kleuren balk is in 1 oogopslag zichtbaar of 
de gemeente belangrijke keuzevrijheid heeft. De kleuren zijn als volgt te 
interpreteren: 

 Rood: wettelijke taak  met beperkte uitvoeringsvrijheid  
 Oranje: taak met wettelijke basis, maar met een grote mate van 

uitvoeringsvrijheid 
 Groen: autonome taak waarvan het al dan niet (en de wijze van uitvoeren) 

aan de raad is. 
 
Fasering in verdere proces noodzakelijk 
Een takendiscussie is een ingewikkeld proces, waarin veel partijen met 
uiteenlopende belangen een rol spelen. Door de vaststelling van de feiten, het 
bepalen van prioriteiten en het uitwerken en besluiten over maatregelen in 
verschillende fasen onder te brengen is de kans op  succes groter, 
 
5. Kanttekeningen 
 
Extra bezuinigingen in kadernota volgen ander proces 
Indien college en raad besluiten in de kadernota al tot extra bezuinigingen te willen 
overgaan staat dat tempo op gespannen voet met het voorgestelde proces. 
 
Sociaal domein is in beweging 
De programma’s 3, 4 en 7 maken onderdeel uit van het sociaal domein. Dit domein 
verandert onder invloed van de decentralisaties én doordat op gemeentelijk niveau 
wordt gewerkt aan een andere invulling van de taken (Samen voor elkaar). Het 
eindbeeld van verantwoordelijkheden tussen Rijk en gemeente (wettelijke taken), 
maar ook van de omvang en  invulling van de gemeentelijke beleidsvrijheid is nu 
niet duidelijk.  
Bij het invullen van de formats is ervoor gekozen een moment opname te geven 
(die de stand van zaken najaar 2012 laat zien) en de formats te actualiseren als het 
eindbeeld wel duidelijk is.  
 
Inventarisatie gaat eigen leven leiden 
De takeninventarisatie kan verschillende doelen dienen; zo kan het gebruikt worden 
bij het opstellen van de verkiezingsprogramma’s of als onderlegger voor een 
kerntakendiscussie. Dit is aan de raad. 
 
 
6. Uitvoering 
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De uitvoering wordt begeleid en aangestuurd door een regiegroep waarin de 
burgemeester, de griffier, de secretaris en de ambtelijk trekker zitting hebben. 
We stellen voor om de fase beeldvorming in verband van de raadscommissies te 
doen, in een nader in te vullen werkvorm. De fase oordeelsvorming kan in de vorm 
van een brede raadsconferentie plaatsvinden met inzet van hulpmiddelen om 
integrale prioriteitsstelling en afweging mogelijk te maken. De wijze waarop 
inwoners en belanghebbenden kunnen worden betrokken zal nog in overleg met de 
raad worden vastgesteld. 
 
Planning 
Eind maart bespreking takeninventarisatie en procesaanpak in cie Bestuur 
April / mei: per commissie behandelen van de takeninventarisatie 
15 mei: behandeling meerjarig financieel kader in college 
1 juni: vaststelling kaders toekomstvisie door college 
Juni: raadsconferentie 
Juli-oktober: uitwerking korte termijnvoorstellen en verwerking in begroting 2014 
 
 
7. Bijlagen 
Takeninventarisatie 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
de secretaris    de burgemeester 
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Voorwoord  
 
 
Op verzoek van de gemeenteraad zijn de taken van de gemeente Haarlem geïnventariseerd. Bij deze 
inventarisatie is het accent gelegd op het inzichtelijk maken welke taken een wettelijk karakter hebben. Hierbij is 
de volgende indeling aangehouden: 

 de bij wet opgedragen taken/producten (met een beperkte uitvoeringsvrijheid),  

 die taken/producten waarvoor weliswaar een wettelijke basis aanwezig is, maar tegelijkertijd ook een 
grote mate van uitvoeringsvrijheid op lokaal niveau bestaat, en  

 die taken/producten die de gemeente zelf op zich heeft genomen; dat wil zeggen dat het al dan niet (en 
de wijze van) uitvoeren geheel aan de gemeenteraad is.  

 

Door de aansluiting bij de begrotingsproducten is de takeninventarisatie technisch volledig. Uiteraard zijn niet alle 

deeltaken tot in detail meegenomen, maar wel begrepen in de voorliggende bladen. Nadere uitwerking van 

kansrijke taakonderdelen kan voor geselecteerde onderdelen later plaatsvinden. 

De toegepaste indeling geeft een maatstaf voor de stuurbaarheid op de taakuitvoering door de gemeente. In de 

kleuren balk is in 1 oogopslag zichtbaar of de gemeente belangrijke keuzevrijheid heeft. De kleuren zijn als volgt 

te interpreteren: 

 Rood: wettelijke taak  met beperkte uitvoeringsvrijheid  

 Oranje: taak met wettelijke basis, maar met een grote mate van uitvoeringsvrijheid 

 Groen: autonome taak waarvan het al dan niet (en de wijze van uitvoeren) aan de raad is. 
 
 
 
Sociaal domein 
De programma’s 3, 4 en 7 maken onderdeel uit van het sociaal domein. Dit domein verandert onder invloed van 
de decentralisaties én doordat op gemeentelijk niveau wordt gewerkt aan een andere invulling van de taken 
(Samen voor elkaar). Het eindbeeld van verantwoordelijkheden tussen Rijk en gemeente (wettelijke taken), maar 
ook van de omvang en  invulling van de gemeentelijke beleidsvrijheid is nu niet duidelijk.  
Bij het invullen van de formats is ervoor gekozen een moment opname te geven (die de stand van zaken najaar 
2012 laat zien) en de formats te actualiseren als het eindbeeld wel duidelijk is.  
 

Dit document is bedoeld om digitaal te gebruiken. Door middel van hyperlinks kunt u naar de verschillende 

hoofdstukken en formats doorklikken. Dit is ook de reden dat u aan het eind van elk format het woord  ‘terug’ 

aantreft waarmee u terugkeert naar de voorgaande inhoudsopgave.  

NB een aantal formats is langer dan één pagina.  

 

 

 
 



Programma’s  

Burger en Bestuur 

Veiligheid, Vergunningen en Handhaving 

Welzijn, gezondheid en zorg 

Jeugd, Onderwijs en Sport 

Wonen, Wijken en Stedelijke Ontwikkeling 

Economie, Cultuur, Toerisme en Recreatie 

Werk en Inkomen 

Bereikbaarheid en Mobiliteit 

Kwaliteit fysieke Leefomgeving 
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Programma 1 Burger en bestuur 
 

1.1 gemeentelijk bestuur en samenwerking  
1.1.1 burgers, bedrijven en instellingen ervaren de gemeente meer als partner 

1.1.2 vanzelfsprekend partnerschap op meer terreinen in regionaal verband 

1.1.3 jumelages  

 

1.2 communicatie, participatie en inspraak  
1.2 Communicatie, participatie en inspraak 

1.2.1. de gemeentelijke informatievoorziening in samenhang bezien en herontwikkelen  

 

1.3 dienstverlening 
1.3.1. Vlotte afhandeling  aanvragen en goede service aan balie en telefoon (alle kanalen)  

1.3.2 Adequate informatievoorziening vanuit basisregistraties  

 

Terug naar overzicht programma’s  
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1.1.1 burgers, bedrijven en instellingen ervaren de gemeente meer als partner 

 

Dit beleidsdoel heeft betrekking op de wijze waarop de gemeente met burgers en externe relaties omgaat. Dat betekent dat 

brieven zo snel mogelijk beantwoord worden, dat er wijkwethouders zijn, dat gebiedsgericht werken wordt versterkt in de 

organisatie, dat er zorgvuldig met inspraak en participatie wordt omgegaan etc.  

Houding en gedrag is een belangrijk onderdeel van de uitvoering; burgers, bedrijven en instellingen moeten serieus genomen 

worden, de gemeentelijke reactie moet gebaseerd zijn op de gedacht dat we  ‘samen naar een idee kijken’. Dit is een manier 

van werken die onderdeel is van alle taken die de gemeente uitvoert.   

Terug   



 

 

 
 

1.1.2 Vanzelfsprekend partnerschap op meer terreinen in regionaal verband 

 
Haarlem heeft de regio nodig: voor behoud van welzijn, welvaart, werkgelegenheid en duurzame economische groei, als 
draagvlak voor voorzieningen en als prachtige groene ruimte voor natuur en recreatie. Veel partners op het gebied van 
wonen, zorg, economie en onderwijs werken regionaal of zelfs bovenregionaal. Samenwerking is dan ook op deze 
onderwerpen een vanzelfsprekend onderdeel van de gemeentelijke werkzaamheden geworden. Hoewel het begrip 
‘samenwerking’ in programma 1 is opgenomen, worden de daadwerkelijke werkzaamheden ingedeeld bij andere 
programma’s.  
Bijvoorbeeld in programma 5. 

 

Terug   



Programma 

Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 

1.1.3 jumelages met Angers en Osnabruck en ondersteuning Emirdag en Mutare 

  

100% 

 

Prestatieindicatoren 

programmabegroting/ 

 

Maatschappelijk 

rendement 

 
Vergroten kennis bij lokale overheid maakt betere bestedingen overheidsgelden mogelijk 
(bijvoorbeeld rondom duurzaamheid). 
Kennisvermeerdering bij Haarlemse burgers middels stages. 
Europese subsidies voor lokale projecten. 
Bevorderen integratie tweede en derde generatie Turken. 
Cultuuruitwisselingen met zustersteden. 
Bestedingen van toeristen uit zustersteden in Haarlem. Bewustwording Haarlemse burgers over 
situatie Mutare. 
 

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 
Werven en begeleiden van ambassadeur Osnabruck 
Onderhouden ambtelijk relatienetwerk Osnabruck en Angers 
Zorgen voor vertalingen communicatiemiddelen, informatie over Haarlem 
Coördineren van beantwoording beleidsinhoudelijke vragen en het in contact brengen van de juiste 
personen 
Verlenen van subsidies (van beperkte financiële omvang) aan verenigingen instellingen en scholen 
voor activiteiten in of met de stedenbanden 
Organiseren en begeleiden van jaarlijks bezoek van stedenband 
 
Voorbereiding en bestuurlijke besluitvorming over prestatieplannen en subsidieverlening stichting 
Mutare 
 
Onderhouden van relatienetwerk en zorgen voor subsidieverlening stichting Emirdag 
 
 

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

 
Lokale en Internationale taak 
 
Rol overheid: faciliterend en gericht op ontwikkeling, kennisvermeerdering en integratie 
 

 

Kosten 

 
Jumelage euro 28.600 (vaste en jaarlijks variërende activiteiten) 
Emirdag, Mutare, etc: 94.000 (prestatieplan; vaste subsidie) 
 

 

Dekking 

 
begroting 
Jumelage euro 28.600 
Emirdag, Mutare, etc: 94.000 
 

 

Investeringen  

 

nvt 

 

Formatie 

0,4 fte 

 

Relevante 

ontwikkelingen 

 
Zustersteden gaan nieuwe stedenbanden aan passend bij hedendaags beleid. 
 
 

Terug   



 
 

Programma 

Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

Programma 1 Burger en bestuur 

1.2 communicatie, participatie en inspraak 

1 deelname van Haarlemmers in organisaties bij wijkgerichte aanpak 

b. Toepassen van het gemoderniseerde beleid en de regels voor inspraak en 

participatie 

2 Haarlemmers zijn goed geïnformeerd en betrokken bij beleid en actuele gebeurtenissen 

c. Duidelijkere en slimmere participatie en inspraak 

  

95% 

 

5% 

 

Prestatieindicatoren 

programmabegroting/ 

Maatschappelijk 

rendement 

 

 Percentage Haarlemmers dat vindt dat de gemeente voldoende doet om hen bij belangrijke 
onderwerpen te betrekken 

 Percentage lezers dat Stadskrant goed leesbaar vindt 

 Percentage Haarlemmers dat de Stadskrant doorgaans iedere week bezorgd krijgt 
 

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

Inspraak: In de Gemeentewet (art. 150) is voorgeschreven dat elke gemeente een 

Inspraakverordening vaststelt. Over de inhoud daarvan is niets voorgeschreven. 

Participatie en communicatie zijn taken die niet wettelijk zijn voorgeschreven, afgezien van 

publicatie gemeentelijke meldingen. Wet openbaarheid van bestuur 

beleid: participatie en communicatie:  wens coalitie akkoord; communicatie: motie 73 (2008) 

 

Rol overheid 

(waarom/welke 

De gemeente Haarlem wil belanghebbenden informeren over en de mogelijkheid geven hun mening 
kenbaar te maken rond beleidsvoornemens en projecten. Daarom hecht zij aan een goede 
uitvoering van communicatie, inspraak en participatiebeleid. Uitgangspunt is als overheid met 
belanghebbenden samen te werken, te luisteren, informeren en vervolgens verantwoordelijkheid te 
nemen voor besluiten. Ook vanuit haar dienstverlenende en handhavende rol dient de gemeente 
helder te communiceren 

 

Kosten 

 
Dit is niet goed aan te geven omdat de kosten grotendeels worden gemaakt bij dienstverlening aan 
de burger, handhaving,  projecten en in het ontwikkelen van allerlei beleid. Het gaat dan om kosten 
van personeel en productie communicatiemiddelen.  
 

Dekking De kosten worden gedekt uit de projecten en via beleid dat in de begroting is opgenomen. In de 
begroting staat daarnaast een aparte post Communicatie, participatie en inspraak . 
 

Investeringen  

 

Investeringen worden gedaan in het ontwikkelen van digitale hulpmiddelen (intranet, extranet, 
internet, (o.a. digitale) tools voor inspraak en participatie). En in beperkte omvang in opleidingen. 

Formatie 

 

Er is geen formatie die zich voornamelijk met inspraak en participatie bezig houdt. Net zoals 
communicatie wordt dit  onderwerp geacht  een integraal onderdeel te zijn van de werkzaamheden 
van de medewerkers. Voor communicatie is echter wel apart formatie vrijgemaakt. Op projecten en 
belangrijke of politiekgevoelige onderwerpen wordt communicatieondersteuning geboden in de vorm 
van advisering en ondersteuning bij de uitvoering; en er is formatie voor de ontwikkeling en 
productie communicatiemiddelen (digitaal en schriftelijk) en de website. 

 

Relevante 

ontwikkelingen 

 

 Algemene verandering in rolopvatting van de overheid: de eigen-kracht-gedachte, Big Society, 

 gebiedsgericht werken, met daarbij gebiedsgerichte communicatie (verschuiven van capaciteit) 

 Het digitale tijdperk dringt steeds meer door, bijvoorbeeld social media neemt toe in 
belangrijkheid communicatiekanaal. 

 Mondigheid van de burgers, verlies aan autoriteit van de overheid,  
 

 

Terug  

 



Programma 

Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 

1.2.1. de gemeentelijke informatievoorziening in samenhang bezien en herontwikkelen 

 

  

60% 

 

40% 

Prestatieindicatoren 

programmabegroting/ 

 

Maatschappelijk 

rendement 

Bezoekers startpagina 

Rangorde www.haarlem gemeentelijke websites 
Beide indicatoren zijn niet (meer) relevant.  Startpagina wordt gedeeld met CMH, 

bezoekersaantallen zeggen weinig over waardering, usability, effectiviteit. Voor volgend jaar nieuwe 

indicatoren opstellen? In komende Omnibus wordt nulmeting van huidige site gedaan, wordt volgend 

jaar afgezet tegen nulmeting nieuwe website. 

Rangorde gemeentelijke websites bestaat niet meer. 

Percentage Haarlemmers die de SK doorgaans bezorgd krijgt 

Percentage Haarlemmers die de SK goed leesbaar vindt 

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

Wekelijks uitbrengen van de  Stadskrant, inclusief wettelijke vereiste meldingen. Gemeenteraad 

heeft Stadskrant aangewezen als officieel publicatieorgaan van de gemeente Haarlem (wettelijke 

publicatieplicht; elke gemeente moet 1 medium aanwijzen als officieel orgaan). 

Actuele informatie op de Stadskrant 

Beleids- en projectcommunicatie 

Ontwikkeling  nieuw intranet en website 

Bieden van communicatiefaciliteiten en diensten aan  ambtelijke organisatie  

Samenhang door beleidskader;  

ontwikkeling digitale communicatie (webcommunicatie, social media) 

inrichten van gebiedsgerichte communicatie 

Rol overheid 

 

Webrichtlijnen 

Wettelijke vereiste  meldingen (één communicatiekanaal) 

Wettelijk vastgelegde publicatieplicht  

Imago overheid: transparantie; volksvertegenwoordiging , participatie,… 

 

Kosten 

SK: 180.000 euro 

21.000 euro HRLM 

Website: personeelskosten 

Beleids- en projectcommunicatie ca. 400.000 euro, incl. projectcommunicatieadviseurs, afgezien 

personeelskosten beleidscommunicatie en media 

Bouw nieuwe website ca. 100.000 euro, afgezien van technisch platform dat de achterkant van de 

website voorziet van de randvoorwaarden van succesvolle functionaliteiten. 

 

Dekking 

Personeelsbegroting 
SK 40.000 begroting 
60.000 euro  vormgeving; productie communicatiemiddelen  
21.000 euro HRLM begroting 

Projectbegrotingen 

Begrotingen hoofdafdelingen  

 

Investeringen 

 Website/intranet ; digitaliseringsplan 

 Van de 60.000 euro (zie hierboven) kan een beperkt budget wordne gebruikt voor 

experimenteren met niet nieuwe media, zoals digitale participatie . 

 

Formatie 

Communicatieafdeling ca. 20 fte, waarvan pakweg de helft  zich bezig houdt met de begeleiding van 

de productie van communicatiemiddelen. Daarnaast is er beperkte formatie in de hoofdafdelingen 

beschikbaar die zich bezig houden met informatievoorziening op de website en/of schriftelijke 

middelen, zoals  brochures of formulieren.(denk aan DV , WZ, en SZW) 

http://www.haarlem/


 

Relevante 

ontwikkelingen 

Gebiedsgericht werken: ter ondersteuning wordt een nieuw systeem ontwikkeld voor het 

gebiedsgerichte communicatie. Zowel in organisatie, in schriftelijke als digitale middelen.  

Nieuwe visie op digitale communicatie: aansluiten bij vragen van de burger, faciliteren van eigen 

kracht en versterken van participatiemogelijkheden. Integreren van nieuwe digitale 

communicatietechnieken (crowdsourcing, crowdfunding, open data). 

Traditionele overheidscommunicatie (zenden, profileren) voldoet niet meer. Burgers eisen sinds  

eind vorige eeuw nieuwe positie op, met de huidige communicatiemogelijkheden kan iedereen ook 

mediaproducent zijn. Zenden volstaat niet meer, converseren/in dialoog gaan is de nieuwe leidraad. 

Kennis halen uit de stad, kennis opbouwen met de stad en voor de stad. Daarnaast constateren we 

dat de overheid terugtreedt en kleiner in omvang wordt.  

Moderne overheidscommunicatie faciliteert dan ook interactie en cocreatie: essentiele processen die 

de effectiviteit van een kleiner wordende overheid  kunnen bestendigen en zelfs te verhogen.  

Terug  

  



 
 
Programma 
Beleidsveld 
beleidsdoel 
Prestatie 

 
1.3.1. Vlotte afhandeling  aanvragen en goede service aan balie en telefoon (alle kanalen) 

  
50% 

 
50% 

 
Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 
 
 
Maatschappelijk 
rendement 

 
Gemiddelde wachttijden aan balie ; minder dan 15 minuten is het streven.  Dit wordt gemiddeld 
genomen gehaald. 
. 
 
 
Volgens de effectindicator wordt gestreefd naar een klanttevredenheid van boven de 7.0  
Gemiddelde klanttevredenheid volgens landelijke benchmark is boven de 7.0 
Haarlemmers zijn tevreden over de dienstverlening weggehaald 
 
 

 
Activiteiten en per 
activiteit 
wetsartikel/bestuurlijk 
besluit 
 

 
Burgeraangelegenheden (reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels, geboorte, overlijden, huwelijken, 
naturalisatie) zijn allemaal wettelijke taken en dus kerntaken zonder concrete beleidsvrijheid.  
Activiteiten vloeien voort uit Paspoortwet, Wet op de rijbewijzen, GBA, Burgerlijk wetboek, wet op 
het Nederlanderschap 
 
Algemene informatie en voorlichting. 
Beantwoorden van mails via Antwoord@haarlem.nl. Aangezien de gemeente het digitale kanaal 
gebruikt, is de gemeente ook wettelijk verplicht (Awb) om mails via het digitale kanaal te 
beantwoorden. 
 
 

 
Rol overheid 
(waarom/welke) 
 

 
De overheid vervult hier een wettelijke taak en een wettelijke taak met beleidsvrijheid 
 
 
 

 
Kosten 

 
De totale kosten voor de wettelijke taken en algemene voorlichting bedragen volgens de begroting  
€ 2.842.173  
 

 
Dekking 

 
De begroting; dekking uit algemene middelen en leges 
 
 

 
Investeringen  
 

 
In 2011 is er een investering ad 130.000 euro gedaan in verband met de aanschaf van de 
Paspomaat. 

 
Formatie 
 

 
55,84 fte  

 
Relevante 
ontwikkelingen 

 
Wetswijzingen zijn denkbaar, bijvoorbeeld dat het reisdocumenten 10 jaar geldig blijven ipv de 
huidige 5 jaar, maar in de wettelijke taken verandert er vooralsnog niets. 
Digitalisering. 
 
 
 
 

 
Programma 
Beleidsveld 
beleidsdoel 
Prestatie 

 

Verbeteren digitale zelfbediening 

  
100% 

 
Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 
 
 
Maatschappelijk 
rendement 

 
Aantal producten uit de zelfbedieningszuilen. (is nu nog niet gemeten, omdat de zuilen pas sinds 
oktober 2011 in gebruik zijn).  
Aantal aanvragen via Digitaal Loket neemt jaarlijks toe; streefaantal is 12.000 aanvragen per jaar 
 
Dienstverlening op orde; vraag gestuurd, servicegericht, gemakkelijk (plaats- en tijdonafhankelijk), 
toegankelijk en transparant. 
Tevreden klanten; komt tot uiting in de jaarlijkse benchmark klanttevredenheid. 
 

mailto:Antwoord@haarlem.nl


 

 
Activiteiten en per 
activiteit 
wetsartikel/bestuurlijk 
besluit 
 

 
Door klanten naar het Digitaal Loket te verleiden, zullen de duurdere baliecontacten en telefonische 
contacten op termijn af kunnen nemen. De volgende activiteiten komen hiervoor in aanmerking: 
Meldingen openbare ruimte. 
Burgerzakenproducten indien toegestaan door wetgeving 
Parkeerproducten  en mutaties 
Afspraken maken. 
 

 
Rol overheid 
(waarom/welke) 
 

 
Wettelijke taken met beleidsvrijheid 

 
Kosten 

€  198.484 
 

 
Dekking 

 
Begroting/algemene middelen 
 
 

 
Investeringen  
 

 
€ 100.000 voor de zelfbedieningszuilen  

 
Formatie 
 

 
 3,53 fte  

 
Relevante 
ontwikkelingen 

 
Samenwerking met Haarlemmermeer op ICT-gebied 
Ontwikkeling  van ’het actieve wachten’; via zelfbedieningszuilen voert de klant de NAW-gegevens 
en eventuele andere belangrijke zaken in en zodoende wordt de wachttijd nuttig gebruikt en 
daardoor kan de uiteindelijke  behandeltijd afnemen. 
Doorontwikkeling van de zuilen en het toevoegen van meerdere producten, zoals verhuizingen en 
parkeerproducten. 
 
 
 

Terug  

 

  



 
Programma 
Beleidsveld 
beleidsdoel 
Prestatie 

 
1.3.2 Adequate informatievoorziening vanuit basisregistraties 

  
100% 

 
Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 
 
Maatschappelijk 
rendement 

 
Uitslag driejaarlijkse GBA-audit 
 
Eenmalige uitvraag gegevens, meervoudig gebruik; administratieve lastenverlichting  voor de burger 
 

 
Activiteiten en per 
activiteit 
wetsartikel/bestuurlijk 
besluit 
 

 
Invoeren basisregistraties is wettelijke verplichting. In 2012 wordt verder gewerkt aan de aansluiting 
van de basisregistraties (gemeente is bronhouder van  GBA en BAG) op landelijke voorzieningen.  
 Activiteit      Wetsartikel/besluit 

1.  Gemeentelijke basisregistratie GBA                                      Wettelijke basisregistratie 
2. Beheer Basisregistratie Adressen en Gebouwen  Wettelijke Basisregistratie 
3. Beheer Grootschalige Topografie   Wettelijke Basisregistratie 
4. Beheer Publiekrechtelijke beperkingen    Wettelijke registratie 
5. Beheer overige geo basisdata (kadaster, luchtfoto’s etc.) Niet wettelijk 
6. Interne dienstverlening     Gerelateerd aan wettelijke  

      taken 
7. Functioneel beheer     Gerelateerd aan wettelijke  

      taken 
8. Management     Niet wettelijk 

      

 
Rol overheid 
(waarom/welke) 
 

 
Betere dienstverlening, een hogere kwaliteit en actualiteit van gegevens en daarbij gegevens 
makkelijker uitwisselen. Daarvoor zorgt het Stelsel van Basisregistraties. Overheden zijn verplicht 
gebruik te maken van authentieke gegevens uit basisregistraties. De bronhouder (voor GBA en BAG 
is dat dus de gemeente|) is verplicht er alles aan te doen om het stelsel optimaal te laten werken. 
Daarnaast is de gemeente medebronhouder van de Basisregistratie Grootschalige Topografie. 
 

1. Gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor uitvoering 
2. Gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor uitvoering 
3. Gmeente is wettelijk medeverantwoordelijk voor uitvoering 
4. Gemeente is wettelijk medeverantwoordelijk voor uitvoering 
5. Gemeente heeft informatie nodig voor uitvoering (wettelijke) taken 
6. Gemeente heeft diensten nodig voor  uitvoering (wettelijke) taken 
7. Gemeente heeft beheer nodig voor  uitvoering (wettelijke) taken 
8. NVT 

 
 

 
Kosten 

 
1. € 60.000 
2. € 230.000 
3. € 400.000 
4. € 20.000 
5. € 50.000 
6. € 300.000 
7. € 100.000 
8. € 100.000 

 
Dekking 

 
1. Inkomsten algemene middelen 
2. Inkomsten leges bouwvergunningen en inkomsten leges huisnummering 
3. Inkomsten grondbedrijf / externe afnemers 
4. Inkomsten algemene middelen 
5. Inkomsten algemene middelen 
6. Inkomsten algemene middelen 
7. Inkomsten algemene middelen 
8. Inkomsten algemene middelen 

 

 
Investeringen  
 

 
€ 330.000 invoering BGT 
 
Aanschaf GEO-meetapparatuur landmeters ad 40.000 euro 

 
Formatie 
 

1. 1,0 FTE 
2. 2,3 FTE 
3. 4,0 FTE 
4. 0,2 FTE 
5. 0,5 FTE 
6. 3,0 FTE 
7. 1,0 FTE 



8. 1,0 FTE 
 

 
Relevante 
ontwikkelingen 

 
Zowel rondom de GBA, als rondom de BGT staat in de periode 2012-2016 veel te gebeuren: nieuwe 
wetgeving, koppelen van basisregistraties en de invoering van de  basisregistratie Personen (BPR). 
De BPR gaat de huidige GBA vervangen. 
 
 
Invoering Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 
Modernisering Basisregistraties 
Invoering Central Information Office 
 

 
Programma 
Beleidsveld 
beleidsdoel 
Prestatie 

 
Verkiezingen 

  
100% 

 
Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 
 
Maatschappelijk 
rendement 

 
 
Geen prestatieindicatoren vastgesteld 
 
 
 

 
Activiteiten en per 
activiteit 
wetsartikel/bestuurlijk 
besluit 
 

 
 
Wettelijke verplichting op grond van de Grondwet en Kieswet 
 

 
Rol overheid 
(waarom/welke) 
 

 
Overheid vervult hier mede een regionale taak, omdat Haarlem fungeert als hoofdstembureau van 
omringende gemeenten (inclusief het Gooi) 
 
 
 

 
Kosten 

 
Afhankelijk van verkiezingen; gemiddeld  80.000,-- per verkiezing (per jaar) 
 
 

 
Dekking 

 
 
50.000 euro wordt jaarlijks gereserveerd in de begroting 
 

 
Investeringen  
 

 
Kleine investeringen zoals verkiezingsborden. In de toekomst wellicht investering in stemcomputers  

 
Formatie 
 

 
0,5 fte (ondergebracht bij Dienstverlening< Personen 

 
Relevante 
ontwikkelingen 

 
Geen relevante ontwikkelingen. 
 
 
 
 

Terug  

 
 
 

 

  



Programma 2 Veiligheid, vergunningen en handhaving 
 

2.1 Sociale veiligheid 
2.1.1 minder jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit 

2.1.1.1 Aanpakken jeugdgroepen  

2.1.1.2 Persoonsgericht aanpakken jongeren  

2.1.1.3 Participeren in Veiligheidshuis  

 

2.1.2 Een veiligere binnenstad  

2.1.2.1 Aanpakken uitgaansoverlast  

2.1.2.2 Regisseren veilige evenementen  

2.1.2.3 Aanpakken overlast daklozen, verslaafden en veelplegers  

 

2.1.3 een veiliger en leefbaarder Schalkwijk 

2.1.3.1 Uitvoeren actieprogramma Schalkwijk  

 

2.1.4 minder overlast, verloedering en criminaliteit 

2.1.4.1 Aanpakken overlastlocaties  

2.1.4.2 Inzet op Samen Veilig Ondernemen  

2.1.4.3 Aanpakken woninginbraken  

2.1.4.4 Aanpakken overvallen  

2.1.4.5 Zichtbaar handhaven in de stad volgens IGH  

2.2 Branden en crises 
2.2.1.1 Opleiden, trainen, oefenen medewerkers  

2.2.1.2 Verzorgen risicocommunicatie, stimuleren deelname Burgernet (crisiscommunicatie) 

2.2.2.1 Inkopen brandweerzorg bij de Veiligheidsregio  

2.3 integrale vergunningverlening en handhaving 
2.3.1.1 Verlenen van beschikkingen en registratie van kinderopvang  

2.3.2.1 Uitvoeren toezicht en handhaving op wabo / bouw, milieu, ro, brandveiligheid en  

2.3.2.2 Uitvoeren toezicht en handhaving op parkeren  

2.3.2.3 Uitvoeren toezicht en handhaving op APV  

2.3.3.1 Toepassen Wet BIBOB  

2.3.3.2 Inzetten toezicht en bestuurlijke maatregelen  

2.3.3.3 Uitvoeren toezicht en handhaving op vastgoed en woonfraude  

2.4 markten en kermissen 
2.4.1.1 Kermissen 

2.4.1.2 Markten  

 

Terug naar overzicht programma’s 

 



 

 

 

 

 

 

 

Op basis van begroting 2013 
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7% 
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Werk en inkomen

Bereikbaarheid en mobiliteit
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1% 

1% 
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0% 

18% 

3% 

9% 
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baten Burger en bestuur

Veiligheid, vergunningen en
handhaving
Welzijn, gezondheid en zorg

Jeugd, onderwijs en sport

Wonen, wijken en ruimtelijke
ontwikkeling
Economie, cultuur, toerisme en
recreatie
Werk en inkomen

Bereikbaarheid en mobiliteit

Kwaliteit fysieke leefomgeving

Financien en algemene
dekkingsmiddelen



 

Programma 

Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 

2.1.1.1 Aanpakken jeugdgroepen 

  

100% 

 

 

Prestatieindicatoren 

programmabegroting/ 

 

 

 

 

Maatschappelijk 

rendement 

 

De gemeente regisseert de aanpak van problematische jeugdgroepen (hinderlijk, overlastgevend 

en crimineel) door samenwerking met de politie en de inzet van o.a. het jeugdinterventieteam 

(Streetcornerwork), de inzet van Halt (o.a. ouderbetrokkenheid), de inzet van het bikerteam van de 

afdeling HOO en de inzet van jongerenwerk.  

 

 

Minder jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit, zodanig dat Haarlemmers minder overlast ervaren van 

groepen jongeren. 

 

 

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 

De regie op het integraal lokaal veiligheidsbeleid, waaronder de aanpak van problematische 

jeugdgroepen. 

 

De gemeente Haarlem voert de regie en coördineert de jeugdgroepoverleggen (JGO’s) in de  

stadsdelen Noord, Oost, Schalkwijk en Centrum/Zuid-West. 

 

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

 

De regie op het integraal lokaal veiligheidsbeleid, waaronder de aanpak van problematische 

jeugdgroepen. 

 

 

 

 

Kosten 

 

- Personele inzet van VHR en HOO  
 

- Budgetnummer Jeugdinterventieteam:  1081-7999-4669 (300000 euro) 
 

- Budgetnummer Halt: 1081-7999-4669 (50000) 
 

 

Dekking 

 

Formatie VVH/VHR en HOO 

 

 

 

 

Investeringen  

 

 

Nvt 

 

Formatie 

 

- 2 fte (3 projectmedewerkers) 
- 0,5 fte (assistent veiligheidsmanagement)  
- 0,3 fte (veiligheidsmanager) 
- +- 4 fte bikerteam HOO 

 

Relevante 

ontwikkelingen 

 

Wet regierol gemeente 

 

Beëndiging of vermindering van deze taak is mogelijk maar levert interne frictiekosten op.  

 

 

 

Terug 

  



 
Programma 
Beleidsveld 
beleidsdoel 
Prestatie 

 
2.1.1.2 Persoonsgericht aanpakken jongeren 

  
100% 

 
Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 
 
 
 
Maatschappelijk 
rendement 

 
De gemeente regisseert de persoonsgerichte aanpak van jongeren uit problematische jeugdgroepen 
met zorgpartners in het casusoverleg netwerk overlastgevende jongeren (12+), het Veiligheidshuis 
Kennemerland en het Centrum voor Jeugd en Gezin. 
 
 
Minder jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit, zodanig dat Haarlemmers minder overlast ervaren van 
groepen jongeren en individuele jongeren. 
 

 
Activiteiten en per 
activiteit 
wetsartikel/bestuurlijk 
besluit 
 

 
De regie op het integraal lokaal veiligheidsbeleid, waaronder de aanpak van problematische 
jeugdgroepen middels groepsgerichte, persoonsgerichte en domeingerichte maatregelen.  
 
De netwerkcoördinator jeugd neemt deel aan de jeugdgroepenoverleggen in de stadsdelen Noord, 
Oost, Schalkwijk, Centrum/Zuid-West en draagt mede zorg voor het in kaart brengen van individuele 
jongeren uit problematische jeugdgroepen. 
 
De netwerkcoördinator jeugd is voorzitter van het Casusoverleg Netwerk Overlastgevende jongeren 
(12+). Daarin worden individuele jongeren uit problematische jeugdgroepen besproken en in 
afstemming met politie, Veiligheidshuis Kennemerland en zorgpartners doorgeleid naar een 
passend zorg of justitieel traject. Hierdoor wordt een sluitende keten van signalering, preventie, 
repressie en nazorg gerealiseerd.  
 

 
Rol overheid 
(waarom/welke) 
 

 
De regie op het integraal lokaal veiligheidsbeleid, waaronder de aanpak van problematische 
jeugdgroepen middels groepsgerichte, persoonsgerichte en domeingerichte maatregelen.  
 
 

 
Kosten 

 
Personele inzet 
 
 

 
Dekking 

 
Geprioriteerde taak in de nota IVH 2012-2016 (65000 euro) 
 
 

 
Investeringen  
 

 
Geen 

 
Formatie 
 

 
1 fte netwerkcoördinator Jeugd 

 
Relevante 
ontwikkelingen 

 
Wet regierol gemeenten 
 
Beëndiging of vermindering van deze taak is mogelijk maar levert interne frictiekosten op.  
 
 
 

 

Terug 

  



 
Programma 
Beleidsveld 
beleidsdoel 
Prestatie 

 
2.1.1.3 Participeren in Veiligheidshuis 

  
90% 

 
10% 

 
Prestatie indicatoren 
programmabegroting/ 
 
Maatschappelijk 
rendement 

 
 
 
 
Veiligheidshuis Kennemerland levert bijdrage aan de vermindering van criminaliteit en overlast in de 
regio door verminderen van recidive en het creëren van kansen voor het individu, door de 
gecombineerde inzet van straf en zorginterventies, het maken van persoonsgerichte afspraken en 
daarmee een snelle en effectieve aanpak van complexe zaken.   
 
 

 
Activiteiten en per 
activiteit 
wetsartikel/bestuurlijk 
besluit 
 

 
Gemeente Haarlem is co-financier en kernpartner. Ambtelijk lid ketenregiegroep, bestuurlijk 
(wethouder) lid van Stuurgroep.  Tevens werkgever van manager. Gemeente draagt complexe 
casussen aan en per casus verschillen activiteiten en inzet. 
 
- Partners kunnen elkaar in het Veiligheidshuis ontmoeten, informatie komt bij elkaar en 

gezamenlijk wordt besloten tot een aanpak voor specifieke problematiek. 
- Iedere participerende organisatie neemt deel vanuit haar eigen rol en verantwoordelijkheid en 

partners weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. 
- De casusregie kan per geval bij een andere organisatie liggen. De overall regie op het 

samenwerkingsverband ligt bij de gemeente waar het Veiligheidshuis gevestigd is. 
 
Persoonsgerichte aanpak van: 

 Jeugdigen verdacht van strafbaar feit, specifiek meer- en veelplegers 

 Zeer actieve veelplegers 

 Criminele jongeren en jongvolwassenen die een prominente rol hebben in 
overlastgevende groepen 

 Huiselijk geweld 

 Structurele overlastgevers c.q. risicoburgers 

 Eergerelateerd geweld 

 Signalering en aanpak loverboys 

 Top x overvallers 

 Nazorg ex-gedetineerden 
 
Laatste is een gemeentelijke taak volgens Samenwerkingsmodel waarin afspraken opgenomen 
tussen ministerie van Justitie en VNG uit 2010. Dit is een taak van de gemeente los van het 
Veiligheidshuis. Sinds zomer 2012 regionaal georganiseerd en ondergebracht bij VH. 
Activiteiten: per gedetineerde screening op 5 leefgebieden, plan van aanpak en uitzetten uitvoering. 
 

 
Rol overheid 
(waarom/welke) 
 

 
Gemeente is regisseur van het veiligheidsbeleid. 
 
 
 

 
Kosten 

 
Bijdrage Veiligheidshuis is 35.000 euro. Co financiering van ministerie van V&J (219.450 euro en 
van 9 andere gemeenten in Kennemerland 85.000 euro) 
 
Kosten Nazorg 65.000 euro. Wordt nu ingezet als bijdrage aan de regionale constructie van 1 
regionaal coördinator en 2 ondersteuners die administratie doen. Co financiering ministerie en 5 
gemeenten in Kennemerland 
 
 

 
Dekking 

Ketenmanager: loonsom VHR 
Nazorg ex gedetineerden: een van de prioriteiten gesteld in IVH 2012-2016  
 
 

 
Investeringen  
 

 

 
Formatie 
 

 
Ketenmanager 1 fte 
Regionaal coördinator 0,9 fte 
Ondersteuning Nazorg 1,5 fte 
 
Allen bekostigd vanuit gezamenlijke middelen ministerie en regiogemeenten – niet vanuit 
gemeentelijke middelen 
 



 
Relevante 
ontwikkelingen 

 
VH wordt gesteund door kabinet. Financiering VH vanuit ministerie vanaf 2013 structureel. 
Gemeente Haarlem ontvangt de subsidie gelabeld voor het VH. Co financiering wordt verwacht 
(bestuurlijke afspraken ministerie-VNG juli 2012). VH verhuist medio 2013 naar hoofdbureau politie. 
Focusnotitie begin 2012 goedgekeurd door regionale Bestuurscommissies OV en PGeMZ. 
 
Rijkssubsidie Nazorg ex-gedetineerden stopt per 2014. Gemeenten blijven echter wel 
verantwoordelijk. Discussie is of het regionaal vormgegeven blijft of dat elke gemeente weer voor 
zichzelf gaat vormgeven. Indien dit laatste het geval is, dient gemeente Haarlem capaciteit vrij te 
maken of in te kopen om meldingen van circa 350 gedetineerden per jaar te verwerken, te screenen 
en aan te pakken. 
 
Het budget voor deze taak is geoormerkt en loopt via Haarlemmermeer. Beëindigen is in principe 
niet mogelijk zonder hierover regionale besluitvorming te hebben en leidt ook niet tot besparing. 
 
 

Terug 

  



 
Programma 
Beleidsveld 
beleidsdoel 
Prestatie 

 
2.1.2.1 Aanpakken uitgaansoverlast 

  
80% 

 
20% 

 
Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 
 
Maatschappelijk 
rendement 

 
De gemeente pakt uitgaansoverlast aan conform het Actieprogramma Veilig Uitgaan (2009-2014) en de 
tussentijdse evaluatie.  
 
Effectindicator: 
 

Het percentage 
Haarlemmers dat 
aangeeft dat de 
binnenstad van 
Haarlem (zeer) veilig 
is. 

69% 
(2011) 

69% 
(2011) 

70% 
(doel 
2012) 

72% 
(doel 
2013) 

72% 
(doel 
2014) 

Omnibus 
onderzoek 

 
 

 
Activiteiten en per 
activiteit 
wetsartikel/bestuurlijk 
besluit 
 

 
Het actieprogrammaVeilig Uitgaan bevat tal van maatregelen, die door verschillende 
samenwerkingspartners als de Politie, het OM, de horeca, het RPC of onderdelen binnen de gemeente 
Haarlem worden uitgevoerd. De gemeente voert de regie op het Actieprogramma Veilig Uitgaan. 

 
Rol overheid 
(waarom/welke) 
 

 
Regie op het lokaal veiligheidsbeleid. De burgemeester is verantwoordelijk voor het integraal lokaal 
veiligheidsbeleid en uitgaansoverlast en – geweld is daar een belangrijk onderdeel van.  
 

 
Kosten 

 
50.000 euro per jaar 
 
 

 
Dekking 

 
Budget voor het Actieprogramma Veilig Uitgaan (2009-2014) 
 
 

 
Investeringen  
 

 
50.000 euro per jaar voor verschillende activiteiten, waaronder handhavings- en voorlichtingsacties en 
fysieke maatregelen. 
 

 
Formatie 
 

 
0,3 projectmedewerker 
0,1 veiligheidsmanager 
 

 
Relevante 
ontwikkelingen 

 
- Wet regierol gemeente 
- Nieuwe drank- en horecawet (1-1-2013) 
- Nieuwe politiewet (1-1-2013) 
- Wet Maatregelen Bestrijding Voetbalvanadalisme en Ernstige Overlast 
- Aanpassing APV 

 
Deze taak is voor een deel wettelijk verplicht en kan voor dat deel niet worden beëindigd. 

 

Terug 

  



 
Programma 
Beleidsveld 
beleidsdoel 
Prestatie 

 
2.1.2.2 Regisseren veilige evenementen 

  
100% 

 
Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 
 
Maatschappelijk 
rendement 

In de programmabegroting zijn geen prestatie-indicatoren opgenomen voor evenementen op basis 
van artikel 28 van de APV. 
 
Maatschappelijk rendement wordt behaald uit het zorgvuldig en binnen de termijn afgeven van de 
evenementenvergunning. Met dit streven draagt vergunningverlening bij aan levendige en veilige 
evenementen voor de stad Haarlem.  
 
 

 
Activiteiten en per 
activiteit 
wetsartikel/bestuurlijk 
besluit 
 

Een vergunning voor een evenement is gebaseerd op artikel 28 van de APV, waarin staat dat het 
verboden is een evenement op de weg te organiseren zonder vergunning van de burgemeester. Op 
grond van artikel 29 van de APV kan een evenement geweigerd worden. Zie hieronder voor een 
uitwerking van art. 29 
 

 
Rol overheid 
(waarom/welke) 
 

 
De gemeente kan met voorwaarden aan de evenementenvergunning voorkomen dat er onnodige 
overlast ontstaat, dat de verkeersveiligheid, de veiligheid van personen of goederen, gewaarborgd 
blijft en het milieu beschermd (art 29 APV). Daarnaast wordt met toetsing aan het 
evenementenbeleid gestuurd op het realiseren van evenementen die passend zijn bij de gewenste 
uitstraling van de stad.  
 

 
Kosten 

 
Met 1789 uur op jaarbasis en een gemiddeld uurtarief van € 90,-, komen de kosten voor het maken 
van evenementenvergunningen op € 161.010,- . 
 
 

 
Dekking 

Een evenementenvergunning kost sinds 1 januari 2012: € 100,-  
Gekoppeld aan de vergunning zit vaak een gebruiksvergunning deze kost: € 158,- Een 
gebruiksvergunning is noodzakelijk bij aanwezigheid van meer dan 50 personen tegelijkertijd.  
 
Op jaarbasis vergunt de gemeent ongeveer 250 evenementen, waarvan 24 grote evenementen 
(evenementen die regionaal zijn en waarvan een groot deel is besproken in de PGE). Daarnaast 
worden kleine evenementen gemeld. 
 
250 x € 100,- = € 25000,- 
Een schatting is dat 40% van alle aanvragen ook een gebruiksvergunning nodig hebben. Dat maakt 
100 x € 158,- = € 15800,- 
 
Baten voor de evenementen inclusief gebruiksvergunning: € 40800,- 
 
 

 
Investeringen  
 

 

 
Formatie 
 

1,8 fte voor het maken van evenementenvergunningen, verstrekken van informatie en assisteren 
van aanvragers.  

 
Relevante 
ontwikkelingen 

De APV zal de komende periode worden aangepast aan de modelverordening. Verder zal het 
evenementenbeleid de komende periode worden aangepast. Het huidige beleid eindigt dit jaar en 
het toetsingskader is voor het laatst in 1997 aangepast.  
Er is de laatste 1,5 jaar een toename van het aantal individuele klachten mbt evenementen.  
Daarbij is er sprake van een spanningsveld tussen de wens om te dereguleren en daar tegen over 
de verder toenemende druk vanuit de hulpdiensten om voorwaarden aan evenementen ten behoeve 
van de veiligheid.  
 
Deze taak kan worden beëindigd op voorwaarde dat Haarlem besluit geen grote evenementen meer 
toe te staan.  

 

Terug 

  



 
Programma 
Beleidsveld 
beleidsdoel 
Prestatie 

 
2.1.2.3 Aanpakken overlast daklozen, verslaafden en veelplegers 

  
90% 

 
10% 

 
Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 
 
 
 
Maatschappelijk 
rendement 

 
De gemeente pakt in samenwerking met o.a. de politie, het Veiligheidshuis Kennemerland en de 
Brede Centrale Toegang de overlast van daklozen, verslaafden en veelplegers in de directe 
omgeving van opvanglocaties in de binnenstad aan door een persoonsgerichte aanpak 
(veelplegeraanpak) met een focus op jong volwassenen en de overgang tussen 18- en 18+. 
 
 
- Een veilige binnenstad. 

 
Activiteiten en per 
activiteit 
wetsartikel/bestuurlijk 
besluit 
 

 
Vanuit het Veiligheidshuis Kennemerland wordt de veelplegeraanpak vormgegeven.  
 
Sinds 1 januari 2010 is in Haarlem de Brede Centrale Toegang (BCT) operationeel. Een groot deel 
van de doelgroep van de BCT is dezelfde doelgroep als die van het Veiligheidshuis Kennemerland. 
De BCT regisseert en registreert de zorg voor een eenieder die specifieke zorg behoeft vanuit de 
gemeente en/of instellingen voor hulpverlening, waaronder dak- en thuislozen en zorgmijders. 
Betrokken partners zijn daarin GGD Kennemerland, Brijder Verslavingszorg, GGZ/In Geest en 
Stichting Release.  

 
Rol overheid 
(waarom/welke) 
 

 
De gemeente is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde.  
 
De gemeente Haarlem heeft als centrumgemeente in de regio Kennemerland ook een rol in het 
realiseren van maatschappelijke opvang en een zorgplicht voor dak- en thuislozen en verslaafden 
(prestatievelden 7, 8 en 9 WMO). Het realiseren en/of in stand houden van bestaande 
maatschappelijke opvangvoorzieningen en het bevorderen van zorg aan dak- en thuislozen en 
verslaafden (prestatieveld 7 Wmo) geschiedt door middel van subsidierelaties en prestatieafspraken 
en is een wettelijke taak. 

 
Kosten 

 
Personele inzet WZ/GM 
Personele inzet VVH/VHR en HOO 
Personele inzet Veiligheidshuis Kennemerland 
 

 
Dekking 

 
Formatie WZ/GM 
Formatie VVH/VHR en HOO 
 

 
Investeringen  
 

 
Geen 

 
Formatie 
 

 

0,1 tot 0,2 fte, Afdeling WZ/GM. Voor het totaal van de activiteiten in het kader van de OGGZ (dak- 

en thuislozenzorg, verslaafdenzorg op de schaalgrootte van de VRK-regio) heeft WZ/GM 1 fte. Dat 
gaat niet alleen over overlastbeperking, maar betreft bijvoorbeeld ook het accounthouderschap voor 
ca. 10 subsidieontvangers, regionale afstemming en het bevorderen van ketensamenwerking. 
 
0,1 fte veiligheidsmanager openbare orde/jeugd en overlast, afdeling VVH/VHR 
 
0,1-0,2 fte formatie Veiligheidshuis Kennemerland 
 
4 fte toezichthouders VVH/HOO 

 
Relevante 
ontwikkelingen 

 
- Wet regierol gemeenten 
 
- Er is een relatie met het programma 3 Welzijn, onderdeel 3.3: Maatschappelijke opvang en zorg 
voor kwetsbare groepen. Het realiseren van voldoende en gedifferentieerde voorzieningen voor 
maatschappelijke opvang (gemeentelijke financiering) en voorzieningen voor Beschermd Wonen 
(AWBZ-gefinancierd) draagt bij aan het bestrijden van dakloosheid en het voorkomen van overlast. 
 
Beëndiging of vermindering van deze taak is mogelijk maar levert interne frictiekosten op.  
 

Terug   



 

Programma 

Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 

2.1.3.1 Uitvoeren actieprogramma Schalkwijk 

  

100% 

 

Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 
 

Maatschappelijk 

rendement 

 

 

Een veiliger en leefbaarder Schalkwijk, zodat meer inwoners van Schalkwijk zich in de eigen 
woonbuurt veilig voelen. 
 

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 

 

In 2012 is de nota Integraal Veiligheids- en Handhavingsbeleid (IVH) 2012 – 2016 door de 
gemeenteraad van Haarlem vastgesteld. In deze nota wordt Schalkwijk als één van de prioriteiten 
voor de komende jaren aangemerkt.  
 

 

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

 

De regie op het integraal lokaal veiligheidsbeleid. Het actieprogramma Schalkwijk beschrijft de 

huidige activiteiten op het gebied van veiligheid in Schalkwijk, aangevuld met nieuwe activiteiten 

zoals door de professionals aangegeven. 

 

 

 

 

Kosten 

 

 

€ 50.000,- 

 

 

Dekking 

 

 

 

 

 

Investeringen  

 

 

geen 

 

Formatie 

 

 

0,4 Veiligheidsmanager  

0,1 projectmedewerker 

 

Relevante 

ontwikkelingen 

 

Niet van toepassing 

 

 

 

 

Terug 

  



 

Programma 

Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 

2.1.4.1 Aanpakken overlastlocaties 

  

100% 

 

Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 
 

Maatschappelijk 

rendement 

 

Vermindering van overlast, verloedering en criminaliteit door o.a. de aanpak van overlastlocaties 

(strekt breder dan jeugdoverlast).   

 

 

- Positievere impact van de veiligheidsbeleving van burgers. 

- Minder overlastlocaties. 

 

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 

In het kernteam Leefbaarheid en Veiligheid, dat per stadsdeel is opgericht, wordt onder regie van de 

stadsdeelregisseur, de afdelingen HOO en VHR en de politie overlastlocaties in het betreffende 

stadsdeel besproken, concrete actiepunten geformuleerd en uitgevoerd. Dit kan bijvoorbeeld 

bestaan uit fysieke maatregelen en extra inzet handhavingscapaciteit.  

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

 

- Handhaving openbare orde en handhaving openbare omgeving. Door toezicht en handhaving 

kunnen overlast en verloedering worden teruggedrongen.  

- Realiseren van een veilige en leefbare woon- en leefomgeving. 

 

 

Kosten 

 

- Personele inzet 

- € 30.000,- voor ad hoc maatregelen en capacitaire inzet. 

 

 

Dekking 

 

- Formatie VVH/VHR en HOO 
- Budgetnummer: 1081-4669-7999 
 

 

Investeringen  

 

 

Geen 

 

Formatie 

 

 

- 0,3 fte (3 projectmedewerkers) 
- 0,1 fte veiligheidsmanager  
- +- 10 fte integraal handhavers van HOO 

 

Relevante 

ontwikkelingen 

 

Geen 

 

Beëindiging of vermindering van deze taak is mogelijk maar levert interne frictiekosten op.  

 

 

 

Terug 

  



 

Programma 

Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 

2.1.4.2 Inzet op Samen Veilig Ondernemen 

  

100% 

 

 

Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 
 

 

Maatschappelijk 

rendement 

 

Vermindering van overlast, verloedering en criminaliteit door o.a. in te zetten op Samen Veilig 

Ondernemen (SVO) in verschillende winkelcentra in de gemeente.  

 

 

- Vermindering van overlast, verloedering en criminaliteit. 

- Positievere impact op de veiligheidsbeleving van burgers en ondernemers. 

 

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 

De gemeente is deelnemer aan de SVO-trajecten in de verschillende stadsdelen (6 in totaal). 

Binnen de SVO trajecten is er sprake van samenwerking met publieke en private partners.  Het 

voorzitterschap en het secretariaat van deze SVO-trajecten is uitbesteed aan het Regionaal 

Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC).  

 

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

 

De gemeente is verantwoordelijk voor een lokaal, integraal veiligheidsbeleid. Een van de thema’s 

daarbinnen is Samen Veilig Ondernemen. Daarin werken ondernemers, gemeente en politie samen 

(publiek-private samenwerking), worden maatregelen bedacht en uitgevoerd door de verschillende 

partners met als doel veilig ondernemen in een winkelcentrum of een  winkelstraat.  

 

 

Kosten 

 

- personele inzet 
- kosten secretariaat SVO door Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC). Periode 

maart 2011 t/m februari 2012: € 13.200,-.  
 

 

 

Dekking 

 

- Formatie VVH 
- Budgetnummer: 1091-4791-7250 

 

 

 

Investeringen  

 

 

Geen 

 

Formatie 

 

 

- 0,3 fte (3 projectmedewerkers) 
- 0,1 fte veiligheidsmanager 

 

Relevante 

ontwikkelingen 

 

Er wordt momenteel gekeken naar een andere, nieuwe invulling van SVO en het secretariaat 

daarvan door het RPC per 1 januari 2013. 

 

Beëndiging of vermindering van deze taak is mogelijk maar levert interne frictiekosten op.  

 

Terug 

  



 

Programma 

Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 

2.1.4.3 Aanpakken woninginbraken 

  

100% 

 

Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 
 

 

Maatschappelijk 

rendement 

 

Vermindering van overlast, verloedering en criminaliteit door o.a. de aanpak van woninginbraken.  

De gemeente werkt daarin samen met o.a. de politie en woningcorporaties en zet in op preventieve 

maatregelen (bewustwording burgers door brieven en/of informatieavonden). 

 

Positievere impact op de veiligheidsbeleving van burgers, bewustwording van burgers (wat kunnen 

zij zelf doen om woninginbraak te voorkomen) en minder woninginbraken.   

 

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 

Het realiseren van (meer) bewustwording van burgers; wat kunnen burgers zelf doen om 

woninginbraak te voorkomen. Bewustwording realiseren door bijv. het versturen van brieven met 

anti-inbraaktips en/of informatieavonden.  

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

 

Het realiseren van (meer) bewustwording van burgers; wat kunnen burgers zelf doen om 

woninginbraak te voorkomen. 

 

Kosten 

 

- Personele inzet 

- Gemiddelde kosten per informatieavond € 500,-. 

 

 

Dekking 

 

- Formatie VVH 

- Budgetnummer: 1081-4669-7999 

 

 

Investeringen  

 

 

Geen 

 

Formatie 

 

 

0,3 fte projectmedewerkers (0,1 fte per projectmedewerker, 3 projectmedewerkers in totaal) 

 

0,1 fte veiligheidsmanager jeugd en overlast 

 

Relevante 

ontwikkelingen 

 

Mogelijke opname van een passage over  “Politiekeurmerk Veilig Wonen” in toekomstige Nota 

ruimtelijke kwaliteit en in toekomstige Structuurvisie openbare ruimte. 

 

Beëndiging of vermindering van deze taak is mogelijk maar levert interne frictiekosten op.  

 

Terug 

  



 

Programma 

Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 

2.1.4.4 Aanpakken overvallen 

  

 

 

Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 
 

Maatschappelijk 

rendement 

 

De gemeente ontwikkelt en implementeert een aanpak overvallen gebaseerd op de nieuwe 
richtlijnen van het ministerie van Veiligheid en Justitie.  
 

 

 

 

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 

Er is nog geen plan van aanpak/bestuurlijk besluit. Dit zal voor 2013 ontwikkeld worden. 

 

 

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

 

De aanpak van overvallen staat  hoog op de prioriteitenlijst van het Ministerie van Veiligheid en 

Justitie. Er is een landelijke taskforce geformeerd en een taskforce voor de regio Noord-West 

Nederland (nieuwe politieregio). Haarlem is voorzitter van de taskforce. Een grote rol qua opsporing 

en vervolging van daders van overvallen ligt bij het politie en het OM. Daarnaast worden er 

verschillende bestuurlijke maatregelen voorgesteld. Haarlem zal ook een zorgplan overvallen 

opstellen en implementeren. Dit is gericht op de nazorg na een overval. 

 

 

Kosten 

 

Nog onbekend. 

 

 

 

Dekking 

 

Formatie VVH en er is een subsidieverzoek ingediend (vanuit de regio Kennemerland) voor de 

aanpak van overvallen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. 

 

 

 

Investeringen  

 

 

Nog geen. 

 

Formatie 

 

 

0.05 veiligheidsmanager 

 

Relevante 

ontwikkelingen 

 

De aanpak van overvallen staat  hoog op de prioriteitenlijst van het Ministerie van Veiligheid en 

Justitie. Er is een landelijke taskforce geformeerd en een taskforce voor de regio Noord-West 

Nederland (nieuwe politieregio). Haarlem is voorzitter van de taskforce. Een grote rol qua opsporing 

en vervolging van daders van overvallen ligt bij het politie en het OM. Daarnaast worden er 

verschillende bestuurlijke maatregelen voorgesteld. Haarlem zal ook een zorgplan overvallen 

opstellen en implementeren. Dit is gericht op de nazorg na een overval. 

 

 

Advies  

 

De huidige rol van de gemeente Haarlem bij de aanpak van overvallen is heel gering. Door de 

landelijke stijging van het aantal overvallen is de wens vanuit de landelijke politiek voor bestuurlijke 

maatregelen groot. 

 

 

Kan in principe beëindigd worden, maar het beëindigen van de interne inzet levert frictiekosten op.  

 

 

Terug  

  



 

Programma 

Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 

2.1.4.5 Zichtbaar handhaven in de stad volgens IGH 

  

100% 

 

Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 
 

 

 

Maatschappelijk 

rendement 

 

 

Het  percentage Haarlemmers dat aangeeft dat de gemeente en politie meer aandacht moet hebben 

voor problemen in de wijk t.a.v. hondenpoep, afval en vuil op straat, overlast van groepen jongeren 

en parkeren. 

 

Minder overlast, verloedering en criminaliteit, zodat meer Haarlemmers vinden dat gemeente en 

politie voldoende aandacht hebben voor problemen in de wijk. 

 

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 

Op grond van de wet- en regelgeving is er sprake van een plicht tot handhaven van de regels die je 

als gemeente zelf stelt en die je uitvoert. 

 

Zichtbaar aanwezig zijn in de wijken en daarbij interventies plegen waar nodig. Door middel van 

communicatie, of sanctionerend optreden. 

Daarbij wordt de aandacht voor onderwerpen, incidentplekken, dagen en tijdstippen gestuurd vanuit 

het principe van Informatie Gestuurd Handhaven. Dit houdt in dat het optreden plaats vindt aan de 

hand van incidentmeldingen en klachten. 

Basis voor de bestuurlijke besluitvorming is de nota IVH 2012-2016. 

 

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

 

Het is de taak van de (lokale) overheid om handhavingsinspanningen te plegen om de stad veiliger 

en leefbaarder te maken. 

 

 

 

 

Kosten 

 

Formatie afdeling HOO inclusief de ondersteunde dinsten, zoals juristen, meldcentrum, 

administratief medewerkers 71,70 FTE ( 2.848.758 euro) 

 

 

 

Dekking 

 

Loonsom HOO 

 

 

 

Investeringen  

 

 

Vervoersmiddelen, handhavingsmiddelen, uniformen en pda’s e.a. 

 

Formatie 

 

 

71,70 fte 

 

Relevante 

ontwikkelingen 

 

Professionalisering van Veiligheid en Handhaving is noodzakelijk om de ontwikkelingen in de 

samenleving het hoofd te kunnen bieden. Aanscherping van de ambitie: De komende jaren wil de 

organisatie zich ontwikkelen naar een ‘moderne, kleine, slimme, flexibele, servicegerichte en 

betrouwbare overheid’. Maar ook vanwege de ontwikkelingen in het land (landelijke politie) en de 

regio (RIEC, RU, VH). Daarnaast speelt de meer gebiedsgerichte aanpak die nu binnen de 

gemeente wordt ingezet een belangrijk aangrijpingspunt voor de meer effectieve inzet van 

handhaving. 

 

 

De uitvoering van de taak is noodzakelijk voor de uitoefening van de bevoegdheden van de 

burgemeester.  

 

Terug  

 



 

Programma 

Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 

2.2.1.1 Opleiden, trainen, oefenen medewerkers 

  

100% 

 

Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 
 

Maatschappelijk 

rendement 

 

 

Percentage medewerkers opgeleid voor een taak in de crisisbeheersing. Hierdoor zijn de 

gemeentelijke medewerkers goed voorbereid op hun taken ten tijde van een crisis of calamiteit. 

 

 

 

 

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 

 

De taken van Bevolkingszorg (communicatie, publieke zorg, registratie schade, registratie 

slachtoffers, omgevingszorg en nafase) zijn een verantwoordelijkheid van de gemeente, zie het 

Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Kennemerland 2012-2015. 

 

 

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

 

De Bevolkingszorg is in de Veiligheidsregio Kennemerland intergemeentelijk georganiseerd, er is 

één organisatie (oranje kolom) voor alle gemeenten. 

 

 

 

 

Kosten 

 

€ 10.000,- 

 

 

 

Dekking 

 

Budget Rampenbestrijding 1091.4669.7120 

 

 

 

Investeringen  

 

 

Geen 

 

Formatie 

 

 

0,1 veiligheidsmanager 

 

Relevante 

ontwikkelingen 

 

Niet van toepassing 

 

 

Het gaat hier om een training en oefening voor wettelijk verplichte taken; beëindiging is dus niet 

mogelijk. 

 

Terug  

  



 

Programma 

Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 

2.2.1.2 Verzorgen risicocommunicatie, stimuleren deelname Burgernet (crisiscommunicatie) 

  

100% 

 

Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 
 

Maatschappelijk 

rendement 

 

 

Percentage Haarlemmers (15 jaar e.o.) dat ‘deelneemt’ aan Burgernet (crisiscommunicatie). Ten 

aanzien van risicocommunicatie is het van belang dat de bevolking informatie wordt verschaft over 

de rampen en de crises die de regio kunnen treffen, over de maatregelen die zijn getroffen ter 

voorkoming en bestrijding of beheersing hiervan en over de daarbij te volgen gedragslijn. 

 

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 

De burgemeester draagt er zorg voor dat de bevolking informatie wordt verschaft over de oorsprong, 
de omvang en de gevolgen van een ramp of crisis die de gemeente bedreigt of treft, alsmede over 
de daarbij te volgen gedragslijn, artikel 7 Wet veiligheidsregio’s.  
Het bestuur van de veiligheidsregio draagt er zorg voor dat de bevolking informatie wordt verschaft 
over de rampen en de crises die de regio kunnen treffen, over de maatregelen die zijn getroffen ter 
voorkoming en bestrijding of beheersing hiervan en over de daarbij te volgen gedragslijn, artikel 46 
Wet veiligheidsregio’s. 
 

 

 

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

 

Risicocommunicatie wordt verzorgd door het Veiligheidsbureau Kennemerland. Burgernet is 

regionaal georganiseerd waarbij de kosten worden gedeeld door de gemeenten en politie. Uit het 

oogpunt van effectiviteit en efficiëntie is het regionaal op het niveau van de Veiligheidsregio 

Kennemerland georganiseerd. 

 

 

Kosten 

 

 

 

 

 

Dekking 

 

Budget Crisisbeheersing 1091.4669.7120 

 

 

 

Investeringen  

 

 

Geen 

 

Formatie 

 

 

0,1 projectassistent 

 

Relevante 

ontwikkelingen 

 

Ontwikkeling van NL Alert: bij een (dreigende) ramp stelt de (lokale) overheid een NL-Alert bericht 

op en geeft aan voor welk gebied de waarschuwing geldt. De meldkamer van de hulpdiensten zendt 

het bericht uit. Het bericht bereikt mobiele telefoons binnen dat gebied in enkele seconden. 

  

 

Dit is een wettelijke taak van de gemeente en kan niet  worden beëindigd. 

 

 

Terug 

  



 

Programma 

Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 

2.2.2.1 Inkopen brandweerzorg bij de Veiligheidsregio 

  

100% 

 

Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 
 

Maatschappelijk 

rendement 

 

Tot de brandweerzorg behoort: 

a. het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het 

voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt; 

b. het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij 

brand. 
 

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders is belast met de organisatie van de brandweerzorg, 

artikel 2 Wet Veiligheidsregio’s. 

 

 

 

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

 

De brandweerzorg is op het niveau van de Veiligheidsregio Kennemerland georganiseerd. Tot de 

Veiligheidsregio Kennemerland behoren naast Haarlem, ook Uitgeest, Heemskerk, Velsen, 

Beverwijk, Heemstede, Zandvoort, Bloemendaal, Haarlemmerliede & Spaarnwoude en 

Haarlemmermeer 

 

Kosten 

 

Zie begroting VRK: 

- lokale brandweerzorg: 0,25 mln 
- regionale brandweerzorg: 11 mln 
- communicatie en alarmering:0,5 mln 
- FLO:1 mln 
- PenP:0,7 mln 

 

 

 

Dekking 

 

Productbegroting programma 2 

 

 

 

Investeringen  

 

 

Geen 

 

Formatie 

 

 

0,1 Veiligheidsmanager Crisisbeheersing 

 

Relevante 

ontwikkelingen 

 

Niet van toepassing 

Budgetontwikkeling VRK en gemeentelijke ramingen niet met elkaar in overeenstemming; 

menukaarten vastgesteld die in totaal €2,9 mln aan bezuinigingen moeten opleveren. 

Vanaf 2015 nog post van 0,2 mln in te vullen in verband met openhouden post Oost voor 

vrijwilligers. 

FLO biedt overschotten ten opzichte van de ramingen. 

 

 

De taak is wettelijk verplicht en kan niet worden beëindigd.  

 

Terug 

  



Programma 
Beleidsveld 
beleidsdoel 
Prestatie 

 

2.3.1.1 Verlenen van beschikkingen en registratie van kinderopvang  
 

  

70% 

 

30% 

 

Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 

 

Maatschappelijk 
rendement 

 

Beleidsdoel: Uitvoering geven aan de taak om zorg te dragen voor juridisch houdbare beschikkingen tegen zo 
laag mogelijke kosten binnen wettelijke en redelijke termijnen. 

Prestatie-indicatoren: Percentage binnen wettelijke termijn verleende vergunningen en Aantal flitsvergunningen 
per jaar. 

De omgevingsvergunning is in landelijke wetgeving opgenomen, het verlenen van deze vergunning is een  
gemeentelijke taak en wettelijk bepaald. 

Het onderdeel kap uit de Wabo is gebaseerd op gemeentelijke regelgeving.  
De onderdelen inrit, aanleg en reclame vloeien o.a. voort uit gemeentelijk vastgestelde bestemmingsplannen. 
Alle overige onderdelen van de Wabo (bouw, sloop, brandveilig gebruik, monument, strijdig gebruik, milieu en 
indirecte lozing) zijn wettelijk bepaald en kunnen door een gemeente niet worden afgeschaft of gedereguleerd. 
Met het verlenen van deze vergunningen wordt gezorgd voor een veilige woonomgeving en een afweging van 
alle betrokken belangen in de gemeente. 
 
De vergunningen zoals opgenomen in de Winkeltijdenwet en winkeltijdenverordening zijn deels landelijk wettelijk 
bepaald. 
 
De vergunningen zoals opgenomen in de APV betreffen gemeentelijke vergunningen, vooral bedoeld om t.b.v. 
veiligheid en goede verdeling van het gebruik van de openbare ruimte en de belangenbehartiging daarin te 
kunnen maken. Een aantal vergunningen is reeds afgeschaft of in een meldingsplicht omgezet. Dit zal verder 
worden uitgewerkt in het kader van het dereguleringsproject Minder Regels, Meer Service, waarvoor de 
gemeenteraad jaarlijks een actieprogramma vaststelt.  
 
De vergunningen voortvloeiend uit andere gemeentelijke verordeningen (niet APV), zoals parkeervergunningen 
dienen het belang van een goede verdeling van de openbare ruimte. 
 
Registratie kinderopvang:  
Voor kinderopvang zijn geen prestatie-indicatoren aanwezig. De registratie kinderopvang is wettelijk bepaald en 
sinds 2012 bij de gemeente neergelegd. De wetgeving is bedoeld om te zorgen voor goede en veilige 
kinderopvang in de gemeente. 

 

Activiteiten en per 
activiteit 
wetsartikel/bestuurlijk 
besluit 

 

nr. Omschrijving Wet. 
taak  

grond dekking 

1 Wabo: bouw ja Wabo/Woningwet/  HBV bouwleges 

2 Wabo: sloop, incl. asbest ja Wabo/  Bouwbesluit leges 

3 Wabo: monument ja Wabo/ Monumentenwet/ 
Wet beschermd stads- en 
dorpgezicht 

leges 

4 Wabo: milieu ja Wabo/  Wet milieubeheer geen 

5 Wabo: 
gebruik(brandveiligheid) 

ja Wabo/ Gebruiksbesluit/ 
HBV 

leges 

6 Wabo: planologisch strijdig 
gebruik 

ja Wabo/ Wro leges 

7 Wabo: indirecte lozingen ja Wabo/ Waterwet/ Besluit 
lozing buiten inrichtingen. 

geen 

8 Wabo: kappen (bomen) nee Kapverordening leges 

9 Wabo: reclame nee Reclame verordening leges 

10 Wabo: inrit (uitweg) nee Parkeerbeleid leges 



11 Wabo: aanleg nee Bestemmingsplan leges 

12 Terrassen nee Terrasverordening leges 

13 Uitstallingen nee  leges 

14 Drank en Horeca ja  leges 

15 Gokautomaten ja Wet op de kansspelen leges 

16 Prostitutie bedrijven nee Prostitutie verordening/ 
APV 

leges 

17 Standplaats nee Standplaatsenverordening leges 

18 Verhelen nee Huisvestingswet leges 

19 Leegstand ja Leegstandswet leges 

20 Venten nee APV leges 

21 Geluidsontheffing nee Wet geluidhinder/ Wet 
Milieu beheer 

geen 

22 Afsluiten openbare weg nee APV leges 

23 Innemen openbare grond nee APV leges 

24 Ontheffing sluitingstijd nee APV leges 

25 Nachtgelegenheid nee APV leges 

26 Film opnamen nee APV leges 

27 Smart shops nee APV leges 

28 Verkoop vuurwerk nee APV/ vuurwerkbesluit leges 

29 Collectes nee APV leges 

30 Schadelijke dieren nee APV geen 

31 Winkeltijden sluiting nee APV leges 

32 Route gevaarlijke stoffen ja Wet Milieubeheer geen 

33 parkeren nee Parkeerverordening leges 

34 Kermis nee APV leges 

35 Weekmarkt nee Marktverordening leges 

36 Thema markt nee  leges 

 

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

De gemeente toetst aanvragen aan landelijke en gemeentelijke regelgeving en vastgesteld of toekomstig beleid. 
Vergunningen worden verleend om gewenste ontwikkelingen te stimuleren en geweigerd om ongewenste 
ontwikkelingen tegen te gaan. Aan een vergunning kunnen voorwaarden worden gesteld om betrokken belangen 
te beschermen. 

Belangen van omwonenden of betrokken ondernemers worden meegewogen in de af te geven beschikkingen. 

 

Bij de registratie van kinderopvang wordt met een inspectierapport van de GGD bijgedragen aan het creëren van 
goede en veilige kinderopvang in de gemeente. Ouders die gebruikmaken van een geregistreerd kindercentrum of 
gastouderbureau kunnen via de Belastingdienst een deel van de kosten terugkrijgen. Kindercentra, 
gastouderbureaus en gastouders moeten voldoen aan de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 

 



 

Kosten 

 

Vergunningen begroot 2013 €  6.531.585,-- gemeentebreed. Kinderopvang begroot € 133,480,-- 

 

Dekking  

Inkomsten leges vergunningen geraamd op totaal: € 3.654372,-- (begroting 2013) 

Algemene middelen voor Milieu, en deels monumenten. 

Kinderopvang:  voor een nieuwe registraties wordt leges gerekend (€ 465,-).  

 

Investeringen Integrale software voor: 

- intake 

- beschikken 

- handhaven. 

Formatie 

 

 

Vergunningverlening Wabo, APV en andere gemeentelijke verordeningen: 48 fte gemeentebreed. 

Registratie kinderopvang 0,5 fte.  

 

Relevante 
ontwikkelingen 

De economische recessie leidt tot minder aanvragen.  

Vanwege teruggang van de leges voor de activiteit bouw uit de omgeivngsvergunning is het project 
kostendekkendheid bouwleges gestart. Hieruit komen nieuwe werkwijze met het lean maken van de processen en 
voorstellen voor beleidsaanpassingen, dit om de kosten gemeentebreed te verlagen. 

 

Ook samenwerking in een landelijke werkgroep zal leiden tot voorstellen voor vereenvoudiging van de 
bouwregelgeving en toetsing daaraan of uitbesteding van onderdelen daarvan.  

 

Een aantal taken worden neergelegd bij Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) (verlenen van milieuactiviteit van 
de Wabo).  

 

Invoering van de nieuwe Omgevingswet in de toekomst zal verdere deregulering met zich meebrengen.  

 

De ontwikkeling van de huidige recessie is moeilijk in te schatten, maar de terugval in grote Wabo aanvragen zal 
naar verwachting nog enkele jaren duren. De nieuw ontwikkelde bouwlegesprognose houdt hier rekening mee. 

 

Met het verlenen van flitsvergunningen is gestart.  

 

Er wordt een nieuwe APV opgesteld, waarin dereguleringsmogelijkheden worden opgenomen. 

 

Het actieprogramma Minder Regels, Meer Service wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld, hieruit 
komen voorstellen voor dereguleringsmaatregelen ten aanzien van de gemeentelijke vergunningstelsels. 



 

Registratie kinderopvang:  

De tendens is dat kinderopvang toegankelijk moet blijven voor alle inkomens. Vanaf 2013 zijn alle 
peuterspeelzalen, gastouders en kinderopvang geregistreerd. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat er nog 
veel nieuwe locaties bij zullen komen waardoor de nieuwe registraties zullen afnemen. Het aantal mutaties op het 
bestaande bestand zal naar verwachting gelijk blijven aan afgelopen jaar. Mutaties zijn noodzakelijk als het aantal 
kinderen in de opvang gaat verschillen, als een gastouder naar een ander gastouderbureau gaat of de GGD 
noodzaak ziet de gemeente een advies te geven de registratie in te trekken.  

 

Dit is een wettelijke taak die niet beëindigd kan worden, maar schrappen van regels en vereenvoudiging van het 
stelsel leidt tot vermindering van de inzet op deze taak.  

Terug 

  



 

 

Programma 

Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 

Programma 2.3.2.1 Uitvoeren toezicht en handhaving op wabo / bouw, milieu, ro, 

brandveiligheid en kinderopvang 

 

2.    Toezicht en handhaving volgens vastgesteld Integraal Veiligheid en Handhavingsbeleid en het 
uitvoeringsprogramma RUD: 

De gemeente voert integraal toezicht en handhaving op bouw, milieu, brandveiligheid en 

kinderopvang uit. Daarbij ligt het accent nadrukkelijk op veiligheid (constructief, brand, bouw, milieu, 

eisen kinderopvang) met voor de onderdelen bouw, milieu en brandveiligheid toepassing van de 

prioriteitenladder. De gemeente voert ook integraal toezicht en handhaving uit op gemeentelijke 

inrichtingen en horeca categorie 2. Tevens wordt toezicht gehouden bij de jaarlijks terugkerende 

grootschalige evenementen en evenementen waar de risico’s voor de veiligheid (bouw-, 

milieukundig of brandtechnisch) vooraf als groot worden ingeschat. 

  

100% 

 

Prestatieindicatoren 

programmabegroting/ 

 

Maatschappelijk 

rendement 

 

Percentage nalevingsgedrag bij (her)controle. 

Het stellen van regels is altijd nauw verbonden aan het aspect naleven en toezicht en zo nodig 

handhaving op diezelfde regels. En of het handhaven maatschappelijk draagvlak en rendement 

heeft wordt bepaald aan de hand van de zogenaamde “Tafel van Elf’, een landelijk analysesysteem. 

Deze factoren bepalen of het gewenste nalevingsgedrag ‘vanzelf’ dan wel in meer of mindere mate 

vanuit sturing door de overheid (toezicht en handhaving) kan worden gerealiseerd. Deze ‘Tafel van 

elf’ zijn de volgende elf punten: 1. kennis van de regels; 2. kosten/baten van (niet-)naleving; 3. mate 

van acceptatie van beleidsdoel en uitwerking; 4. normgetrouwheid van de doelgroep; 5. niet-

overheidscontrole; 6. meldingskans; 7. controlekans; 8. detectiekans; 9. selectiviteit; 10. sanctiekans 

en 11. sanctie-ernst. 

 

Maatschappelijk rendement is te vertalen in:  

Het beschermen van het algemeen belang op deze terreinen versus het individuele belang (bv eigen 

financiën, snelheid van het proces, eigen wensen) waardoor de maatschappelijk / wettelijk gestelde 

doelen en eisen, al dan niet eenvoudig, door burgers en ondernemers worden nageleefd. Dit 

algemeen belang valt concreet te vertalen in woorden als: de veiligheid en het voorkomen van 

onomkeerbare schade aan panden, het milieu en/of mensen. 

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 

Algemeen: artikel 125 Gemeentewet, artikel 5:32 Algemene wet bestuursrecht;  

 

Meer specifiek: 

artikel 5.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; artikel 92 Woningwet ; artikel 7.1, eerste lid 

van de Wet op de ruimtelijke ordening; artikel 63, tweede lid Monumentenwet 1988; artikel 2.19 van 

de Wet kinderopvang; artikel 63 Wet op de Veiligheidsregio’s; artikel 18.1a, lid 1 van de Wet 

milieubeheer; artikel 95 van de Wet Bodembescherming; artikel 148, tweede lid Wet geluidhinder; 

enkele artikelen overlast (geluid) APV. 

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

 

De overheid is hier in zijn rol van ‘bevoegd gezag’, een bestuursorgaan, en past de Algemene wet 

bestuursrecht toe om toezicht te houden en zo nodig handhavend op te treden door het opleggen 

van een last onder bestuursdwang of dwangsom. 

 

Op grond van de Woningwet, Bouwbesluit en de Wet op de Veiligheidsregio’s en de Wet op de 

kinderopvang en peuterspeelzalen is er wat betreft brandveiligheid en kinderopvang een rol op het 

toezicht specifiek weggelegd voor de VeiligheidsRegio Kennemerland, onderdeel Proactie en 

Preventie en het onderdeel  GGD en is de handhaving de expliciete taak van de gemeente. 

 

 

Kosten 

 

VRK, onderdeel PenP – toezicht: € 200.000 die door hen bij ons in rekening worden gebracht 

VRK, onderdeel GGD – toezicht : € 146.000 die door hen bij ons in rekening worden gebracht 

Afdeling HBO – toezicht en handhaving : € 4.528.473 (incl. VRK)  

 

 

Dekking 

 

Personeelskosten, ondersteunende middelen (geluidsmeter, meetapparatuur, bouwhelmen, 

gehoorbeschermers etc), vervoersmiddelen, onderzoekskosten om overtredingen te kunnen 

vaststellen en voorbereidende kosten om bestuursdwang vooruitlopend om het terugbetalen door de 

overtreder moet worden voorgeschoten. In de afgelopen jaren bleek het soms mogelijk om via een 

landelijke subsidie enige aanvulling op het budget te genereren (bv energie, externe veiligheid) 



 

Investeringen  

 

Geen 

 

Formatie 

 

 

38,85 fte in 2013 (zonder aftrek ten diensten van de RUD – zie hieronder) 

 

Relevante 

ontwikkelingen 

 

Regionale UitvoeringsDienst : Het regeringsbeleid en de package-deal tussen Rijk, IPO en VNG uit 

2009 vormen de basis voor de vorming van RUD. In 2012 worden twee regionale 

uitvoeringsdiensten opgericht: de RUD IJmond, waar Haarlem aan meedoet en de RUD NZKG. Het 

beoogd eindbeeld is de vorming van één “omgevingsdienst 2015” per 2015. Deze omgevingsdienst 

bestrijkt het grondgebied van de drie huidige veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, 

Kennemerland en Zaanstreek-Waterland. Voor 2013 omvat dit qua werk voor de afdeling HBO zo’n 

2 fte. Maar ook: nieuwe wetgeving (zoals Drank en Horecawet, Omgevingswet, wijziging 

Activiteitenbesluit etc), strenger beleid en inzichten op naleving bij kinderdagverblijven maar ook bij 

asbest en gevaarlijke stoffen, nationale politie, digitaal werken, etc. 

 

Terug 

  



 

Programma 

Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 

2.3.2.2 Uitvoeren toezicht en handhaving op parkeren 

  

100% 

 

Prestatieindicatoren 

programmabegroting/ 

 

Maatschappelijk 

rendement 

 

 

Geen specifieke indicatoren genoemd 

 

Het beheersbaar houden van de parkeerdruk in de stad 

 

 

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 

 

Op grond van de wet- en regelgeving is er sprake van een plicht tot handhaven van de regels die je 

als gemeente zelf stelt en die je uitvoert. 

Daarnaast is de nota IVBH 2012 – 2016 de basis voor uitvoeren van handhaving en toezicht ook op 

gebied van parkeren. 

 

 

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

 

Rol van gemeentelijke overheid is die is van regulator: het beheerbaar maken en houden van de 

parkeerdruk in de stad. Daarnaast genereert een efficiënte en effectieve handhaving ook inkomsten. 

 

 

 

Kosten 

 

- Scanteam 130.000 euro 
- stukje OV 

 

 

 

 

Dekking 

 

Begroting HOO en deel OV 

 

 

 

Investeringen  

 

 

Scooters, scanauto, pda’s 

 

Formatie 

 

 

Formatie HOO scanteam, ongeveer 12 FTE plus administratieve afhandeling bezwaren en deels 

juridische ondersteuning Specifieke taken.  

Plus dan nog stukje OV vergunningverlening belanghebbenden 

 

Relevante 

ontwikkelingen 

 

Verdere professionalisering en digitalisering kan de handhaving minder arbeidsintensief maken, 

waardoor de kosten omlaag kunnen en de opbrengsten omhoog. 

 

Stoppen leidt tot vermindering parkeerinkomsten en tot chaos in de stad voor wat betreft parkeren 

en verkeer. 

 

 

Terug 

  



 

Programma 

Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 

2.3.2.3 Uitvoeren toezicht en handhaving op APV 

  

100% 

 

Prestatieindicatoren 

programmabegroting/ 

 

Maatschappelijk 

rendement 

 

 

Geen indicatoren benoemd 

 

Handhaving APV-bepalingen leidt tot betere beheersbaarheid van de openbare ruimte in met name 

de binnenstad, maar ook in de wijken. 

 

 

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 

 

Op grond van de wet- en regelgeving is er sprake van een plicht tot handhaven van de regels die je 

als gemeente zelf stelt en die je uitvoert. 

Daarnaast is de nota IVH 2012 – 2016 de basis voor uitvoeren van handhaving en toezicht ook op 

de APV. 

 

 

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

 

Rol van de gemeente is om voorwaardenscheppend te zijn en regulerend te zijn voor wat betreft de 

openbare orde in de samenleving. Het uitoefenen van toezicht en handhaving in al haar facetten is 

daarbij een belangrijke overheidstaak. 

 

 

 

 

Kosten 

 

Begroting HOO 

Bestuursdwang toepassen € 4000 

 

Dekking 

 

Begroting HOO 

Begrote ‘opbrengst’ € 52020 

 

 

Investeringen  

 

 

Uniformen, opleidingen, vervoersmiddelen, pda’s en portofoons 

 

Formatie 

 

 

Formatie HOO,  

totale formatie BOA’s en toezichthouders HOO (de BOA’s voeren het toezicht en handhaving APV 

uit) 45,39 FTE ( € 2.100.000) 

 

Relevante 

ontwikkelingen 

 

Professionalisering va Handhaving is noodzakelijk om de ontwikkelingen in de samenleving het 

hoofd te kunnen bieden. Mede vanwege de mogelijke ontwikkelingen bij politie. Daarnaast speelt de 

meer gebiedsgerichte aanpak die nu binnen de gemeente wordt ingezet een belangrijk 

aangrijpingspunt voor de meer effectieve inzet van handhaving. 

 

 

De taak is gekoppeld aan de eigen regels in de APV en kan in overeenstemming met de afschaffing 

van die regels worden beëindigd.  

 

 

Terug 

  



 

Programma 

Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 

2.3.3.1 Toepassen Wet BIBOB 

  

100% 

 

Prestatieindicatoren 

programmabegroting/ 

 

Maatschappelijk 

rendement 

 

 

In programmabegroting niet expliciet geïndiceerd. 

 

Door toepassing van de wet BIBOB kan de gemeente zich beschermen tegen het ongewild 

faciliteren van criminele activiteiten en komt de integriteit van de overheid ten goede. Daarnaast  

kan toepassing van de Wet BIBOB een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappelijke 
integriteit van Haarlem. 
 

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 

 

Toepassing van de Wet BIBOB is geen wettelijke verplichting maar de gemeenteraad en het college 

van de gemeente Haarlem hebben wel besloten om maximaal en doelgericht gebruik te maken van 

de Wet BIBOB. Dit is vastgelegd in het gemeentelijk BIBOB-beleid. 

 

Wettelijke taak: toegevoegd wordt per 1/1/2013 artikel 148a Gemeentewet: verplichting tot 

vaststellen van integraal Veiligheidsbeleid 

Bestuurlijk besluit: raadsbesluit nota IVH 2012 - 2016 

 

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

 

Kerntaak van de overheid is de handhaving van de rechtsorde en de bestrijding van georganiseerde 

criminaliteit, die ernstige bedreiging vormt voor deze rechtsorde. Uitvoering van de wet BIBOB is 

een gemeentelijke taak. 

 

 

 

 

Kosten 

 

 

 

 

Dekking 

 

Loonsom VHR 

BIBOB screening 50.000 

BIBOB intensivering vastgoed  75000 

 

Deels legesopbrengsten: deze zijn nu niet meegenomen en ook niet uitgesplitst op niveau van 

wel/niet Bibob. 

 

 

Investeringen  

 

 

 

 

Formatie 

 

 

2 fte projectmedewerker 

0,3 fte veiligheidsmanager  

Screening vindt in eerste instantie bij OV plaats; die formatie is niet meegerekend.  

 

Relevante 

ontwikkelingen 

 

Er is een wijziging van de wet BIBOB in behandeling bij de Eerste en Tweede Kamer, welke nieuwe 

mogelijkheden biedt om de Wet BIBOB toe te passen. Daarnaast wordt de samenwerking tussen 

gemeenten, politie, justitie en belastingdienst in RIEC-verband voortgezet om gezamenlijk op te 

treden tegen georganiseerde vormen van criminaliteit. 

 

 

Taak kan beëindigd worden; beëindiging interne inzet resulteert in frictiekosten.  

 

Terug 

 

 



 

Programma 

Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 

2.3.3.2 Inzetten toezicht en bestuurlijke maatregelen 

  

100% 

 

Prestatieindicatoren 

programmabegroting/ 

 

Maatschappelijk 

rendement 

 

 

Doordat de gemeente handhavend optreedt tegen criminaliteit in gebouwen en lokaliteiten wordt de 

criminaliteit op deze locatie beëindigd. 

 

 

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 

Handhaving is een wettelijke taak van de overheid. Daarnaast is het beleid van de gemeente om 
krachtig, eenduidig en consequent op te treden tegen criminele activiteiten. Daarom participeert de 
gemeente Haarlem in het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Noord-Holland, een intensief 
samenwerkingsverband tussen gemeenten, politie, justitie, belastingdienst en andere overheden om 
gezamenlijk georganiseerde criminaliteit aan te pakken. 
 

Wettelijke taak: toegevoegd wordt per 1/1/2013 artikel 148a Gemeentewet: verplichting tot 

vaststellen van integraal Veiligheidsbeleid 

Bestuurlijk besluit: raadsbesluit nota IVH 2012 - 2016 

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

 

Kerntaak van de overheid is de handhaving van de rechtsorde en de bestrijding van georganiseerde 

criminaliteit, die ernstige bedreiging vormt voor deze rechtsorde. Handhaving is een exclusieve 

overheidstaak en ook een wettelijke taak. 

 

 

 

Kosten 

 

 

 

 

Dekking 

 

Loonsom VVH/VHR 

Externe financiering door Min V&J 

 

 

Investeringen  

 

 

 

 

Formatie 

 

 

2 fte projectmedewerker (samen met BIBOB) 

0,2 fte Veiligheidsmanager 

Excl RIEC 

 

Relevante 

ontwikkelingen 

 

De opiumwet wordt gewijzigd en er komt een nieuwe prostitutiewet, waardoor de bestuurlijke 
mogelijkheden om criminaliteit aan te pakken worden vergroot. Ook de ontwikkeling van de 
nationale politie is van belang voor de gezamenlijke aanpak van criminaliteit. De RIEC’s zullen op 
dezelfde schaal worden georganiseerd als de politie-indeling. 
 

 

 

 

Terug 

  



Terug 

  

 

Programma 

Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 

2.3.3.3 Uitvoeren toezicht en handhaving op vastgoed en woonfraude 

  

100% 

 

Prestatieindicatoren 

programmabegroting/ 

 

Maatschappelijk 

rendement 

 

 

In programmabegroting niet expliciet geïndiceerd. 

 

Maatschappelijk rendement is terugdringing van onrechtmatige bewoning, doorverhuur en gebruik 

van woningen. Hierdoor komen de woningen beschikbaar voor de reguliere woningmarkt, wordt de 

leefbaarheid vergroot en is er meer zekerheid over de samenstelling van de bevolking bij 

calamiteiten. 

 

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 

Registratie Gba op orde is wettelijke verplichting 

Handhaving tegen oneigenlijk gebruik woningen ism bestemming, of ism Huisvestingswet is een 

wettelijke verplichting 

Wettelijke taak: toegevoegd wordt per 1/1/2013 artikel 148a Gemeentewet: verplichting tot 

vaststellen van integraal Veiligheidsbeleid 

Bestuurlijk besluit: Woonvisie; vastgesteld door de raad in juni 2012. actiepunt 5b. 

 

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

 

Invulling taak is m.n. lokaal.  

Rol gemeentelijke overheid is de verantwoordelijkheid om de registratie Gba op orde te hebben en 

het bevorderen van en controle op naleving regels. Tevens uit de rol van de gemeentelijke overheid 

zich in het initiëren en stimuleren van externe partners, zoals corporaties en politie. 

 

 

Kosten 

 

Voor 2013 ± 50.000 

 

 

 

Dekking 

 

Bestaande begrotingen 

 

 

 

Investeringen  

 

 

Niet direct 

 

Formatie 

 

 

± 1 fte tijdelijk hoe gefinancierd? 

 

Relevante 

ontwikkelingen 

 

 

Aanpak sluit aan op de actuele problematiek van rond mensenhandel en uitbuiting. 

Daarnaast is het een uitwerking van de Woonvisie. 

 

 

De activiteit is nog niet gestart.  



Programma Beleidsveld 
beleidsdoel 
Prestatie 

2.4.1.1 Kermissen 

  

100% 

 

Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 

 

Maatschappelijk rendement 

 

Geen 

 

De kermis in Haarlem heeft een sociaal historisch karakter en is een evenement dat al 
meer dan honderd jaar binnen de gemeentegrenzen wordt gehouden.  

Voor de aantrekkelijkheid van Haarlem als woongemeente is de kermis van belang, het is 
nagenoeg het enige evenement voor jongeren. 

Ook heeft de kermis een  promotionele waarde voor de stad. 

 

De kermis in Haarlem wordt gehouden op de locaties Grote Markt en Zaanenlaan. 

Beide locaties zijn bedoeld om een aantrekkelijke kermis te bieden voor alle doelgroepen 
(jeugd, families en kinderen). De nadruk op de Grote Markt ligt meer op het vermaken van 
tieners. 

 

Activiteiten en per activiteit 
wetsartikel/bestuurlijk besluit 

 

Op grond van artikel 160 van de gemeente wet is het college bevoegd jaarmarkten in te 
stellen. 

Jaarmarkten en kermissen zijn op basis van deze wet gelijk. Op grond van artikel 27 APV 
vallen kermissen onder het begrip evenement. 

 

De gemeente is verantwoordelijk voor de volledige organisatie van de kermis.  
 

Het organiseren van een kermis is geen wettelijke verplichting. 

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

Door de organisatie van de kermis zelf te doen waarborgt de gemeente de kwaliteit van de 
Haarlemse kermis (waaronder het soort en de hoeveelheid attracties).  

 

De gemeente Haarlem, als organisator, kan sturend optreden. 

 

Naast het gemeentelijke belang een kwalitatief hoogwaardige 

kermis te organiseren kunnen de overige betrokken belangen optimaal worden bewaakt en 
behartigd. 

 

Overige betrokken belangen zijn in dit kader de belangen van omwonenden en 
(horeca)ondernemers, de kermisexploitant, het belang van de bezoeker voor veilige 
kermis, een optimale prijs-kwaliteitverhouding en een aantrekkelijk aanbod van attracties. 

 

 

Kosten 

De kermis is in principe kostenneutraal. 

Dekking Voor de organisatie van de kermis is het kermisbudget beschikbaar, begroot op € 121.722. 



Investeringen - 

Formatie 

 

0,8 fte 

Relevante ontwikkelingen Onlangs heeft het College besloten de kermis in 2012, 2013 en 2014 op de Grote Markt te 
houden en de data van de kermis in 2012, 2013 en 2014 te verschuiven ten behoeve van 
het bloemencorso. De meeste gemeenten in Nederland organiseren de kermis ook zelf.  
 

De taak kan worden beëindigd als Haarlem besluit geen kermis meer te organiseren.  

Terug 

  



Programma Beleidsveld 
beleidsdoel 
Prestatie 

2.4.1.2 Markten 

  

100% 

 

Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 

 

Maatschappelijk rendement 

 

Geen 

 

De markt vervult een sociaal economische functie binnen Haarlem. Voor dagelijkse 
boodschappen, aantrekkelijkheid voor winkelend publiek is de markt van belang. 

 

Activiteiten en per activiteit 
wetsartikel/bestuurlijk besluit 

 

Het college is op grond van artikel 160 lid h van de gemeentewet bevoegd markten in te 
stellen, af te schaffen of te veranderen. 

 

Er is sprake van een bevoegdheid, geen verplichting. 

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

De gemeente organiseert de weekmarkten in Haarlem. De gemeente kan hierdoor sturend 
optreden bij de keuze voor nieuwe kramen, de inrichting en de afstemming met andere 
evenenementen in de stad. 

De meeste gemeenten organiseren hun markten zelf.  

 

 

Kosten 

Eén van de besluitpunten van de Kadernota 2011 waarmee is ingestemd, betreft het 
kostendekkend maken van de marktgelden met ingang van 2013.  

 

Later in 2012 zal onderzocht worden of deze doelstelling gehaald zal worden. 

Dekking Voor de organisatie van de weekmarkt is het marktbudget beschikbaar. Begroot op € 
339.000. 

Investeringen - 

Formatie 

 

2,2 fte 

Relevante ontwikkelingen Haarlem kent  5 weekmarkten. Deze zijn wisselend succesvol. 

De minder succesvolle markten leveren hoogstwaarschijnlijk verlies op ten opzichte van de 
goed lopende markten.  

 

Op dit moment is vanwege de economische recessie sprake van een teruglopend aantal 
ondernemers op de markt. 

 

Op dit moment loopt een proef met een particuliere markt voor 1 jaar. Er zijn verkenningen 
om meer werkzaamheden uit te besteden aan derden. 

 

Taak kan worden beeindigd als Haarlem besluit te stoppen met het organiseren van 
markten. De taaak is grotendeels kostendekkend.  

Terug 



 

Programma 3 Welzijn, gezondheid en zorg 
 

 

3.1 Sociale samenhang en diversiteit 
3.1.1 Sterkere sociale samenhang en sociale netwerken in wijken 

3.1.2 Wederzijds respect verschillende achtergronden en levensstijlen 

3.1.3 Meer vrijwilligers uit diverse doelgroepen 

 

3.2 Zorg en dienstverlening voor mensen met een beperking 
3.2.1 meer zelfredzaamheid voor mensen met een beperking  

3.2.2 Minder overbelaste mantelzorgers 

 

3.3 Maatschappelijke opvang en zorg voor kwetsbare groepen 
3.3.1 Zo zelfstandig mogelijk leven voor de doelgroep OGGz  

3.3.2 Minder daklozen 

3.3.3 Afname huiselijk geweld  

 

3.4 publieke gezondheid 
3.4.1 Gezondere leefstijl 

3.4.2 Minder gezondheidsachterstanden 

 

 

Terug naar overzicht programma’s  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Op basis van begroting 2013 
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Programma Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 

Meedoen aan de samenleving (3) 

Sociale samenhang en diversiteit (3.1) 

Sterkere sociale samenhang en sociale netwerken in wijken (3.1.1) 

Faciliteren bewonersactiviteiten, ontmoeten, verbinden en meedoen. 

  

100% 

 

Prestatieindicatoren 

programmabegroting/ 

 

Maatschappelijk 

rendement 

 

Percentage Haarlemmers dat actief is geweest om de buurt te verbeteren. 

Percentage Haarlemmers dat vindt niet voldoende contact te hebben of meer zou willen. 

 

Sterkere sociale samenhang en sociale netwerken in wijken ter bevordering van zelfredzaamheid en 

vrijwillige inzet. 

 

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 

Uitvoering vindt plaats binnen prestatieveld 1 Wmo met beleidsvrijheid (bevorderen sociale en 

maatschappelijke participatie in de wijk).  

 

De gemeente faciliteert bewonersactiviteiten die zich richten op ontmoeten, verbinden en meedoen van 

bewoners door hen te ondersteunen met begeleiding, ruimte en kennis. Dit hebben wij belegd bij de 

welzijnsorganisaties.  

 

Uitvoering is belegd bij de welzijnsorganisaties Dock en Haarlem Effect. 

 

 

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

 

Faciliteren van het welzijnswerk. 

Bevorderen zelfredzaamheid 

Stimuleren vrijwillige inzet 

Stimuleren sociale netwerken 

 

 

 

Kosten 

 

4.3 mio (subsidies Dock en Haarlem Effect) 

 

 

 

Dekking 

 

Algemene middelen 

 

 

 

Investeringen  

 

 

n.v.t. 

 

Formatie 

 

 

0,8 fte 

 

Relevante ontwikkelingen 

 

Niet van toepassing. 

 

 

Terug 

  



 

 

Programma 

Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 

Meedoen aan de samenleving (3) 

Sociale samenhang en diversiteit (3.1) 

Wederzijds respect verschillende achtergronden en levensstijlen (3.1.2) 

Subsidiëren vrijwilligersorganisaties gericht op omgaan met diversiteit 

  

NB. Deze taak is onderdeel van het sociaal domein 

 

  

100% 

 

Prestatieindicatoren 

programmabegroting/ 

 

Maatschappelijk 

rendement 

 

Percentage Haarlemmers dat neutraal of positief oordeelt over Haarlemmers uit verschillende 

culturen. 

 

Wederzijds respect verschillende achtergronden en levensstijlen  

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 

Subsidiëren van activiteiten van vrijwilligersorganisaties die zich richten op het bevorderen van 

sociale samenhang en op positieve wijze met diversiteit omgaan. 

 

 

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

 

1. Wettelijke taak: voorzien in een anti-discriminatievoorziening met beleidsvrijheid 
2. Subsidiëren voorlichtingsactiviteiten en stimuleren van debat en ontmoeting over diversiteit 
3. Specifiek: deelname aan het landelijke Koploperproject 2012-2015 ter voorkoming en bestrijding van 

discriminatie seksuele geaardheid  
 

 

 

 

Kosten 

 

1. 56.000 (inwonersbijdrage via het Rijk) 
2. 306.000 (Sams, MHC, vadercentrum, COC, allochtone zelforganisaties etc) 
3. 20.000 per jaar gedurende 3 jaar (decentralisatie-uitkering) 
 

 

Dekking 

 

1. Decentralisatie- uitkering 
2. Algemene middelen, met uitzondering van de decentralisatie-uitkering Vadercentrum (50.000 

gedurende 3 jaar tot en met 2012) 
3. Decentralisatie-uitkering (tot en met 2014) 
 

 

 

Investeringen  

 

 

n.v.t. 

 

Formatie 

 

 

1 fte 

 

Relevante 

ontwikkelingen 

 

Niet van toepassing. 

 

 

 

Terug 

  



 

Programma Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 

Meedoen aan de samenleving (3) 

Sociale samenhang en diversiteit (3.1) 

Meer vrijwilligers uit diverse doelgroepen (3.1.3) 

Faciliteren, werven en ondersteunen van vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers werken. 

  

NB. Deze taak is onderdeel van het sociaal domein 

 

  

100% 

 

Prestatieindicatoren 

programmabegroting/ 

 

Maatschappelijk 

rendement 

 

Percentage Haarlemmers dat aan vrijwilligerswerk doet. 

 

 

Faciliteren, werven en ondersteunen van vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers werken.  

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 

Faciliteren, werven en ondersteunen van vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers werken. 

Het bevorderen van vrijwillige inzet en mantelzorg is een kernonderdeel van de transitie sociaal 

domein zoals verwoord in Samen voor elkaar. 

 

Uitvoering vindt plaats binnen prestatieveld en 3 en 4 Wmo: wettelijk met beleidsvrijheid 

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

 

Stimuleren en faciliteren.  

 

 

 

Kosten 

 

145.000 (Vrijwilligerscentrale, bijdrage STZ/WWGZ) 

 

 

 

Dekking 

 

Algemene middelen 

 

 

 

Investeringen  

 

 

n.v.t. 

 

Formatie 

 

 

0,5 fte 

 

Relevante 

ontwikkelingen 

 

Niet van toepassing. 

 

 

 

Terug 

  



 

Programma  

 

Beleidsveld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleidsdoel 

 

Prestatie 

 

 

 

Programma 3 ;  Welzijn, Gezondheid en Zorg 

 

Beleidsveld 3.2 ;  Mensen met een beperking leven en wonen zoveel mogelijk 

zelfstandig 

   Van toepassing zijnde onderdelen voor het team Wmo-voorzieningen: 

   3.2.1 a -> Aanbieden laagdrempelige informatie en advies 

       Het team Wmo-voorzieningen verzorgt 

       -  Wmo baliediensten op de Raakspoort (09.00 - 16.00 uur + 

donderdagavond; gemiddeld 6 bezoekers per dag) 

       - Iedere werkdag een spreekuur van 09.00 - 10.00 uur voor cliënten 

bij alle casemanagers 

       - huisbezoeken door de casemanagers waar Wmo breed informatie 

en advies wordt gegeven  

       - Wmo brede telefonische informatieverstrekking en advies 

(09.00 - 16.30 uur; gemiddeld 400-450 telefoontjes per week) 

   3.2.1 c -> Beschikbaar stellen collectieve voorzieningen 

      Van toepassing voor het team Wmo-voorzieningen is alleen het 

Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) ofwel de OV-Taxi 

   3.2.1 d -> Verstrekken individuele voorzieningen (woningaanpassingen, 

vervoersvoorzieningen, rolstoelvoorzieningen en hulp bij het 

huishouden) 

Meedoen aan de samenleving 

 

Onder 'Wat willen we bereiken in 2012-2016' staat geformuleerd: 

'Mensen met een beperking leven en wonen zoveel mogelijk zelfstandig. Het gaat om mensen met een 

lichamelijk, verstandelijke of andere beperking, inclusief chronisch zieken, ouderen die beperkingen 

ondervinden en anderen die vanwege gezondheidsproblemen beperkt zijn in hun zelfredzaamheid. Zij 

willen net als ieder ander zoveel mogelijk op eigen kracht invulling geven aan hun leven en daarover 

regie hebben. Ook hier geldt dat een samenspel tussen eigen kracht, maatschappelijk ondernemen en 

gemeentelijke regie dit mogelijk moet maken. Daarna zijn er collectieve voorzieningen. Dit is de 

basisinfrastructuur uit Hof 2.0. Daarná, of daar boven zijn er individuele voorzieningen; het maatwerk en 

vangnet uit Hof 2.0. De hulp aan het individu wordt rondom de cliënt georganiseerd. Dit betekent dat de 

vraag van de burger voorop staat, waarbij de sociale omgeving nadrukkelijk participeert in de oplossing.' 

 

 NB. Deze taak is onderdeel van het sociaal domein 

 

  

100% 

 

Prestatie indicatoren 

programmabegroting 

 

 

 

 

 

 

 

Maatschappelijk 

rendement 

 

Van toepassing zijnde prestatie indicatoren team Wmo-voorzieningen (beleidsveld 3.2 onderdeel a 

'aanbieden laagdrempelige informatie en advies' is niet van toepassing, bij onderdeel b 'collectieve 

voorzieningen' is alleen het CVV van toepassing op deze afdeling en onderdeel d 'verstrekken van 

individuele voorzieningen': 

- rapportcijfer tevredenheid gebruikers voorziening collectief vervoer (CVV / OV-Taxi) 

- rapportcijfer tevredenheid gebruikers over aanvraagprocedure individuele Wmo voorzieningen 

- rapportcijfer tevredenheid gebruikers voorziening hulp bij het huishouden 

- rapportcijfer tevredenheid gebruikers Wmo hulpmiddelen 

 

Met de uitvoering van dit product compenseert Haarlem haar burgers met een beperking om zo lang als 

mogelijk is zelfstandig te kunnen wonen en leven, mee te kunnen blijven doen in de maatschappij en om 

sociale verbanden aan te kunnen gaan.   

  



 

Activiteiten  

 

 

 

 

 

 

 

en  

 

per activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 

1. Verzorgen van (een deel van) de informatie- en adviesfunctie tbv de Wmo 

2. Indicatiestelling collectieve en individuele voorzieningen voor zover van toepassing op basis van de 

(lokale) Wet- en regelgeving (zie hieronder) 

3. Toetsing indicatiestelling 

3. Administratie en facturatie 

4. Klachtenbehandeling, bezwaar en beroep 

5. Inkoop van voorzieningen (incl. contractmonitoring) 

5. Uitvoerend beleid 

 

 

 

Alle activiteiten zijn wettelijk verplicht en vallen onder: 

 de Wet maatschappelijke ondersteuning 

 landelijk 'Besluit maatschappelijke ondersteuning' 

 'Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning' (bij het indienen van dit format geldt de versie 
van het jaar 2010) 

 'Besluit maatschappelijke ondersteuning' gemeente Haarlem (bij het indienen van dit format geldt de versie 
van het jaar 2012) 

 GPK wetgeving en lokaal beleid tav GPP 
 

Specifieke duiding van regelgeving per activiteit is niet mogelijk. Uitvoering vindt altijd plaats middels 

integraal toepassen van de Wet- en regelgeving.  

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

 

Op basis van de wet is de rol van de overheid mensen met een beperking zo te compenseren dat iedere 

burger zoveel mogelijk zelfstandig kan wonen en leven, mee kan blijven doen aan de maatschappij en 

sociale verbanden aan kan gaan. 

 

Kosten 

 

De kosten voor het product zijn afhankelijk van de vraag van de burger. Het betreft een open einde 

regeling. Indien de vraag van de burger voldoet aan de geldende wet- en regelgeving, voorwaarden en 

criteria, dan moet overgegaan worden op toekenning van voorzieningen. 

 

Sinds de invoering van de Wmo ligt het budget voor de uitvoering van deze taken tussen de € 24 en 

€ 25 miljoen. 

 

 

Dekking 

 

Dekking vindt plaats via een benoemde (maar niet gelabelde) uitkering in het gemeentefonds en een 

vastgelegd deel van de algemene uitkering (gebaseerd op het budget ten tijde van de voormalige Wvg).  

 

De afgelopen jaren zijn de middelen voldoende gebleken om aan de compensatieplicht te kunnen 

voldoen. Met de uitvoering van de nota 'Hof 2.0; van visioen naar doen' en het programma 'samen voor 



elkaar' is een beweging in gang gezet om ook in de toekomst aan de compensatieplicht binnen de 

beschikbare middelen te kunnen blijven voldoen. 

 

 

Investeringen  

 

 

Afhankelijk van keuzes die gemaakt worden. De afgelopen jaren is geen investeringsvoorstel ingediend. 

 

 

Formatie 

 

 

De huidig toegestane formatie om het product invulling te kunnen geven is 39,16 fte. Deze formatie is 

onderbouwd middels een benchmark. De benodigde berekende formatie om het product binnen de 

(lokale) regel- en wetgeving, wettelijke termijnen, wensen en (politieke) uitgangspunten te kunnen 

vormgeven is echter 44,50 fte. Ter overbrugging van het tekort aan formatie is m.i.v. 1 januari 2012 

€ 370.000,00 ter dekking van 5,34 fte incidenteel aan het personeelsbudget toegevoegd en in 2013 

structureel. 

 

Van toepassing zijnde besluitvorming 

 Collegebesluit; 2012 / 74812 d.d. 03-04-2012 

 Kadernota 2012; 2012 / 182314 d.d.02, 04 en 05-07-2012 
 

 

Relevante 

ontwikkelingen 

 

Relevante ontwikkelingen zijn: 

 Aanpassingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning 

 Decentralisaties Awbz, Jeugd en Sociale zaken (kans en kracht, etc.) 

 Jurisprudentie  

Terug 

  



 

Programma Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 

Meedoen aan de samenleving (3) 

Zorg en dienstverlening voor mensen met een beperking (3.2) 

Minder overbelaste mantelzorgers (3.2.2) 

Faciliteren van ondersteuning mantelzorgers 

  

NB. Deze taak is onderdeel van het sociaal domein 

 

  

100% 

 

 

Prestatieindicatoren 

programmabegroting/ 

 

Maatschappelijk 

rendement 

 

Percentage mantelzorgers dat aangeeft vaak overbelast te zijn. 

 

 

Minder overbelaste mantelzorgers, zodat zij de zorg langer kunnen volhouden. Mantelzorgers 

hebben een nadrukkelijke rol in het behoud van zelfstandigheid van de mensen voor wie zij zorgen.   

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 

De gemeente faciliteert ondersteuning van mantelzorgers met info en advies, respijtzorg en 

individuele ondersteuning.  

 

Uitvoering vindt plaats binnen prestatieveld en 4 en 5 Wmo: wettelijk met beleidsvrijheid  

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

 

1. Faciliteren info en advies 
2. Faciliteren respijtzorg 
3. Faciliteren individuele ondersteuning 
 

 

Kosten 

 

130.000 (Tandem) 

55.000 (Thuiszorg Gehandicapten) 

 

 

Dekking 

 

Algemene middelen 

 

 

 

Investeringen  

 

 

n.v.t. 

 

Formatie 

 

 

0,5 fte 

 

Relevante 

ontwikkelingen 

 

Niet van toepassing 

 

 

Terug 

  



 

Programma Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 

Meedoen aan de samenleving (3) 

Maatschappelijke opvang en zorg voor kwetsbare groepen (3.3) 

Zo zelfstandig mogelijk leven voor de doelgroep OGGz + minder daklozen (3.3.1 en 3.3.2) 

Faciliteren voorzieningenniveau 

  

NB. Deze taak is onderdeel van het sociaal domein 

 

  

90% 

 

10% 

 

Prestatieindicatoren 

programmabegroting/ 

 

Maatschappelijk 

rendement 

 

Aantal plaatsen maatschappelijke opvang. 

 

 

Zo zelfstandig mogelijk leven voor de doelgroep OGGz + minder daklozen 

 

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 

Haarlem is centrumgemeente/budgethouder voor deze taak ten aanzien Zuid en Midden 

Kennemerland en Haarlemmermeer. 

Uitvoering vindt plaats binnen prestatieveld 7,8 en 9 Wmo met beleidsvrijheid (bevorderen 

maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid). 

Past binnen de prestatieafspraken tussen centrumgemeente en rijk in het kader van Regionaal 

Kompas 2008-2014. 

 

 

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

 

1. In stand houden van maatschappelijke opvang 
2. Preventie-activiteiten 
3. Dagbestedingsactiviteiten ter voorkoming van overlast 
4. Begeleiding gericht op rehabilitatie 
5. Organiseren van de toegang 
6. Bevorderen ketensamenwerking en regionale samenwerking 
 

 

 

Kosten 

 

1. 3,8 mio 
2. 0,5 mio 
3. 0 
4. 1,5 mio 
5. 0,5 mio 
6. 0,1 mio 
 

 

 

Dekking 

 

Decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang: 6,5 mio (regionaal budget) 

SZW Minimabeleid: 130.000 

 

 

Investeringen  

 

 

n.v.t. 

 

Formatie 

 

 

1 fte 

 

Relevante 

ontwikkelingen 

 

Het ministerie heeft aangekondigd het verdeelmodel voor het macrobudget te herzien per 2014. 

 

Er ligt een nieuw uitvoeringsprogramma regionaal kompas 2013-2014, hierin is voor 1,5 mln aan 

efficiency en ombuigingsvoorstellen verwerkt ten behoeve van de uittreding van Castricum en de 

structurele dekking voor Spaarnezicht. 

 

 

 

Terug 

  



 

 

Programma Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 

Meedoen aan de samenleving (3) 

Maatschappelijke opvang en zorg voor kwetsbare groepen (3.3) 

Afname huiselijk geweld (3.3.3) 

Faciliteren steunpunt huiselijk geweld, vrouwenopvang, voorlichting en training, preventie. 

  

NB. Deze taak is onderdeel van het sociaal domein 

 

  

80% 

 

20% 

 

Prestatieindicatoren 

programmabegroting/ 

 

Maatschappelijk 

rendement 

 

Aantal opgelegde huisverboden in de VRK-regio. 

Aantal info- en adviesvragen en hulpvragen huiselijk geweld. 

 

Afname huiselijk geweld 

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 

De gemeente faciliteert de bevordering van de gezondheid van bewoners in gebieden met 

gezondheidsachterstanden door goede preventie, eerstelijnszorg en een gezonde leefomgeving.  

 

Haarlem is centrumgemeente/budgethouder voor deze taak ten aanzien Zuid en Midden 

Kennemerland en Haarlemmermeer. 

Uitvoering vindt plaats binnen prestatieveld 7 Wmo met beleidsvrijheid  

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

 

7. Faciliteren steunpunt huiselijk geweld inclusief meldingen huiselijk geweld 
8. In stand houden vrouwenopvang 
9. voorlichting en training aan professionals en preventie-activiteiten 
10. Bevorderen ketensamenwerking en regionale samenwerking 
 

Haarlem voert uit als centrumgemeente/budgethouder voor Zuid en Midden Kennemerland en 

Haarlemmermeer.  

 

 

Kosten 

 

1. 7 ton 
2. 1,3 mio (opvang Haarlem en Heemskerk) 
3. 4 ton 
4. 1 ton 
 

 

Dekking 

 

Decentralisatie-uitkering vrouwenopvang: 2,5 mio (regionaal budget, exclusief structurele verhoging 

4 ton junicirculaire) 

 

 

Investeringen  

 

 

n.v.t. 

 

Formatie 

 

 

1 fte 

 

Relevante 

ontwikkelingen 

 

Er zijn signalen dat het Rijk af wil van centrumgemeenten. 

In 2012 is het budget structureel verhoogt met ruim 4 ton. 

De transitie jeugdzorg heeft invloed op taken en organisatie 

Terug 

  



 

Programma Beleidsveld 

beleidsdoel 

 

Prestatie 

 

Meedoen aan de samenleving (3) 

Publieke gezondheid (3.4) 

Gezondere leefstijl (3.4.1) 

Minder gezondheidsachterstanden (3.4.2) 

Bewustmaken risico’s ongezonde leefstijl 

Faciliteren preventie, eerstelijnszorg en aanbieden gezonde leefomgeving, faciliteren 

doelgroepgerichte gezondheid. 

 

  

NB. Deze taak is onderdeel van het sociaal domein 

 

  

60% 

 

40% 

 

Prestatieindicatoren 

programmabegroting/ 

 

Maatschappelijk 

rendement 

 

Percentage Haarlemmers dat eigen gezondheid goed noemt. 

Specifieke in Schalkwijk en Haarlem oost. 

 

De gemeente draagt bij aan gezond gedrag door de inwoners bewust te maken van de risico’s van 

een ongezonde leefstijl. 

Gezondere leefstijl waardoor de gezondheid van de Haarlemmer goed blijft. Gezond gedrag 

verkleint het risico op ziektes.  

 

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 

De gemeente faciliteert de bevordering van de gezondheid van bewoners in gebieden met 

gezondheidsachterstanden door goede preventie, eerstelijnszorg en een gezonde leefomgeving.  

 

Er is een wettelijke plicht tot het maken van lokaal gezondheidsbeleid (met beleidsvrijheid). 

 

Daarnaast maken wij onderdeel uit van de GR VRK. De uitvoering van het basispakket GGD 

betreffen wettelijke taken voor de GGD die door middel van een inwonersbijdrage wordt bekostigd. 

Het niveau en de kosten van uitvoering door de GGD zijn onderhandelbaar. 

 

Tot slot kopen we enkele specifieke taken in bij aanbieders (niet wettelijk). 

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

 

1. Informatie en voorlichting 
2. Bewustwordingsprojecten 
3. Specifieke taken 
4. Uitvoering basispakket GGD 
 

 

Kosten 

 

1. 325.000 (uitvoering nota lokaal gezondheidsbeleid) 
2. Zie 1. 
3. 100.000 (preventie verslaving), 200.000 (hygiënisch woningtoezicht), 325.000 (jeugdgezondheidszorg, 

via afd. JOS), 82.000 (collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg), 50.000 (gezonde school en 
genotmiddelen), 80.000 (gezond in de stad, decentralisatie-uitkering) 

4. 2,4 mio 
 

 

Dekking 

 

Algemene middelen 

 

Investeringen  

 

 

n.v.t. 

 

Formatie 

 

 

0,5 fte 

 

Relevante 

ontwikkelingen 

 

Niet van toepassing. 

 

 

Terug 

 

 



Programma 4 Jeugd, Onderwijs en Sport  
 

4.1 Jeugd, onderwijs en sport 
4.1.1 jongeren werk 

4.1.2. Zorg voor jeugd  

 

4.2 Onderwijs  
4.2.1 Meer ontwikkelingskansen voorschools, op school, naschools  

4.2.2.Onderwijs Algemeen en leerplicht  

4.2.3 Onderwijshuisvesting 

 

4.3 Sport  
4.3.1 Sport algemeen  

4.3.2 Sport  

4.3.3 Sportaccommodaties  

 

Terug naar overzicht programma’s 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Op basis van begroting 2013 

 

4% 9% 

13% 

11% 

7% 
7% 

23% 

4% 

22% 

0% 

lasten 
Burger en bestuur

Veiligheid, vergunningen en
handhaving
Welzijn, gezondheid en zorg

Jeugd, onderwijs en sport

Wonen, wijken en ruimtelijke
ontwikkeling
Economie, cultuur, toerisme en
recreatie
Werk en inkomen

Bereikbaarheid en mobiliteit

Kwaliteit fysieke leefomgeving

Financien en algemene
dekkingsmiddelen

1% 

1% 

1% 2% 

6% 
0% 

18% 

3% 

9% 

59% 

baten Burger en bestuur

Veiligheid, vergunningen en
handhaving
Welzijn, gezondheid en zorg

Jeugd, onderwijs en sport

Wonen, wijken en ruimtelijke
ontwikkeling
Economie, cultuur, toerisme en
recreatie
Werk en inkomen

Bereikbaarheid en mobiliteit

Kwaliteit fysieke leefomgeving

Financien en algemene
dekkingsmiddelen



 
Programma Beleidsveld 
beleidsdoel 
        Prestatie 

 
Programma 4 Jeugd, Onderwijs en Sport 

 
Beleidsveld 4.1.1. Jongerenwerk 

  
NB. Deze taak is onderdeel van het sociaal domein 

 

  
100% 

 

 
Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 
 
Maatschappelijk 
rendement 

 
Gemeente wil participatie van jeugdigen in de stad stimuleren en biedt hiervoor aan stedelijk en 
wijkgericht aanbod 
 
Meer participatie van jeugdigen in de stad zodanig dat hun persoonlijke ontwikkeling wordt 
bevorderd en zij beter in staat zijn om deel te nemen aan de samenleving 

 
Activiteiten en per 
activiteit 
wetsartikel/bestuurlijk 
besluit 
 

 
Activiteiten  
Activiteit bestaat uit inzet van jongerenwerkers per wijk en stedelijk en faciliteren van locaties en 
faciliteren van peuterspeelzaalplaatsen 
 
Subsidieverlening, accountbeheer en beleidsvorming 
  
Wetsartikel/bestuurlijke besluiten 
De activiteiten zijn geen wettelijke verplichting, wel vastgesteld per raadsbesluit. Relatie met 
wettelijke taak VVE 

 

 
Rol overheid 
(waarom/welke) 
 

 
Taak is lokaal, gemeente maakt beleid en heeft een regierol 
Relatie met wettelijke taak VVE 
 

 
Kosten 

 
Begroting JOS 
Jongerenwerk: € 300.000 
Scouting: nu € 60.000, per 2018 € 30.000 
Speeltuinen: nu € 200.000, per 2018 € 180.000 
Kleine jeugdsubsidies: nu € 12.000, per 2018 € 6.000 
Peuterspeelzalen : € 1.600.000 

 

 
Dekking 

 
Dekking:  begroting JOS 
 

 
Investeringen  
 

 
Investeringen bedragen € 155.000 (jongerenhuisvesting) 

 
Formatie 
 

 
1.2 fte 

 
Relevante 
ontwikkelingen 

 
Relatie met decentralisatie Jeugdzorg, doorontwikkeling CJG en VVE 
 
 
 

Terug 

  



 
Programma Beleidsveld 
beleidsdoel 
Prestatie 

 
Programma 4 Jeugd, Onderwijs en Sport 

 
Beleidsveld 4.1.2. Zorg voor jeugd 

  
NB. Deze taak is onderdeel van het sociaal domein 
 

  
100% 

 
Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 
 
Maatschappelijk 
rendement 

 
De gemeente regisseert en subsidieert de doorontwikkeling van CJG, verzorgt de effectiviteit en wil 
de vroegsignalisering versterken. 
 
Continueren van zorg voor jeugd, zodanig dat de gezondheid op peil blijft en/of verbetert. 
 

 
Activiteiten en per 
activiteit 
wetsartikel/bestuurlijk 
besluit 
 

 
Activiteiten 

 Lokaal: 
- (Door)ontwikkeling Transitie Jeugdzorg (preventie, consultatie en advisering; 

samenwerking met ketenpartners JGZ, GGD en Verwijsindex)  
- Realisatie 5 CJG’s en versterken van effectiviteit CJG’s  
- Subsidieverlening, accountbeheer en beleidsvorming 

 

 Regionaal 
- Versterken vroegsignalering risico’s jeugd en individuele hulpverlening 
- Subsidieverlening, accountbeheer en beleidsvorming 

 
Wetsartikelen/bestuurlijke besluiten 
Rijksregelgeving CJG en Verwijsindex 

 
Rol overheid 
(waarom/welke) 
 

 
- Lokale taak m.b.t. CJG met regierol.  
- Regionaal taak m.bt. verwijsindex, waarbij Haarlem de rol van centrumgemeente 

heeft. 
 

 
Kosten 

 
Rijksbudget 

- CJG: € 3.400.000 
 
Begroting JOS  

- CJG (maatwerk JGZ) € 150.000 
 

 
Dekking 

 
Rijksmiddelen 
Begroting JOS 
 

 
Investeringen  
 

 
- 

 
Formatie 
 

 
3 fte (en 1,4 fte inhuur) 

 
Relevante 
ontwikkelingen 

 
Jeugdzorg wordt gedecentraliseerd naar gemeente. Invulling m.b.t. regierol transitie jeugdzorg om te 
komen tot samenwerking met uitvoerende partners. Vanaf 2015 is Jeugdzorg een lokale taak. 
Trainsite Jeugdzorg is onderdeel van nota Samen voor Elkaar (sociaal domein). Relatie met VVE, 
VSV, leerplicht en jongerenwerk.  
 
M.b.t. de (door)ontwikkeling transitie Jeugdzorg ontvangt de gemeente 10% minder rijksmiddelen. 
Ondanks deze bezuiniging is het mogelijk op door een effectiever en andere werkwijze jeugdzorg in 
te richten en aan te bieden. 
 

Terug 

  



 
Programma Beleidsveld 
beleidsdoel 
Prestatie 

 
Programma 4 Jeugd, Onderwijs en Sport 

 
Beleidsveld 4.2.1 Meer ontwikkelingskansen voorschools, op school, naschools 

  
100% 

 
Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 
 
Maatschappelijk 
rendement 

 
De gemeente regisseert en stimuleert (taal) ontwikkeling van kinderen. 
 
Meer ontwikkelingskansen voor de jeugd, zodanig dat zij beter kunnen participeren in de 
samenleving. 
 

 
Activiteiten en per 
activiteit 
wetsartikel/bestuurlijk 
besluit 
 

 
Activiteiten 

- Faciliteren van VVE-programma’s en VVE-plaatsen 
- Faciliteren van 10 schakelklassen 
- Faciliteren van de internationale Taalklas po 
- Subsidieverlening, account en beleidsvorming 

 
Wetsartikelen/bestuurlijke besluiten 
Specifieke wetgeving (wet OKE en bestuursafspraken OKE/VVE/schakelklassen) 
 

 
Rol overheid 
(waarom/welke) 
 

 
- Lokale taak m.b.t. VVE en 10 schakelklassen 
- Regionale rol m.b.t. de internationale Taalklas po 

 

 
Kosten 

 
Rijksbudget 

- OKE: € 3.300.000 per jaar (tot eind 2014) 
- Bestuursafspraken OKE/VVE per jaar : € 1.200.000 (tot eind 2015) 

 

 
Dekking 

 
Rijksmiddelen (specifieke doeluitkering) 
 

Investeringen  
 

- 

Formatie 
 

1,2 fte 

 
Relevante 
ontwikkelingen 

 
Het rijksbeleid, gericht op het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten, zet OKE in ten 
behoeve van preventie en past in de ontwikkeling van de transitie Jeugdzorg en doorontwikkeling 
CJG. 
 
 

Terug 

  



 
Programma Beleidsveld 
beleidsdoel 
Prestatie 

 
4. Jeugd, Onderwijs en Sport 

 
Beleidsveld 4.2.2.Onderwijs Algemeen en leerplicht 

  
50% 

 
50% 

 
Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 
 
Maatschappelijk 
rendement 

 
De gemeente regisseert en stimuleert. 
 
Alle jongeren sluiten met tenminste een startkwalificatie hun schoolloopbaan af en vinden een plaats 
op de arbeidsmarkt.  

 
Activiteiten en per 
activiteit 
wetsartikel/bestuurlijk 
besluit 
 

 
Activiteiten 

 Lokaal:  
- Uitvoering geven aan de Lokale Educatieve agenda in samenwerking met de 

partners 
- Verantwoording  openbaar onderwijs 
- Leerlingenvervoer/gym-zwemvervoer 
- Impulsregeling Brede School, sport en Cultuur (Brede school aanpak/school in de 

wijk/combinatiefuncties) (zie ook productblad 4.3 sport algemeen) 
- Passend onderwijs 
- Maatschappelijke stages 
- Onderwijsmonitor 
- Gezonde School 
- Bewegingsonderwijs/vernieuwing zwemonderwijs (zie ook productblad 4.3 sport 

algemeen) 
 

 Regionaal: 
- Uitvoering geven aan de regionale Educatieve agenda in samenwerking met de 

regionale partners  
- Regionale monitor 
- Zorg in en om de school 
- Regeling inschrijving VO 
- Doorlopende leerlijnen  

 
Wetsartikelen/bestuurlijke besluiten 
Wetgeving op leerlingenvervoer, maatschappelijke stages en verantwoording openbaar onderwijs 

 
Rol overheid 
(waarom/welke) 

 
Betreft zowel lokale als regionale taken. Regierol 
 

 
Kosten 

 
Rijksbudget 

- Maatschappelijke stages: € 160.000 
- Impulsregeling Brede School, sport en Cultuur (Combinatiefuncties/brede school): € 

600.000 
(zie ook productblad 4.3 sport algemeen) 
 
 

Begroting JOS 
- Brede school: € 400.000 
- Leerlingenvervoer/zwem-gym: € 1.250.000 (zie ook productblad 4.3 sport algemeen) 
- WSNS: € 135.000 

 

 
Dekking 

 
Rijksmiddelen (specifieke doeluitkering) 
Begroting JOS 
 

 
Investeringen  
 

 
- 

 
Formatie 
 

 
1,7 fte 

 
Relevante 
ontwikkelingen 

 
Aanpak regionalisering leerlingenvervoer 
 

Programma Beleidsveld 
beleidsdoel 
Prestatie 

 
Beleidsveld 4.2.2.Leerplicht 

  
100% 

 
Prestatieindicatoren 

 
De gemeente regisseert en handhaaft. 



programmabegroting/ 
 
Maatschappelijk 
rendement 

 
Minder verzuim  en schooluitval van jeugd, zodat de kans op een startkwalificatie wordt vergroot. 
 

 
Activiteiten en per 
activiteit 
wetsartikel/bestuurlijk 
besluit 
 

 
Activiteiten 

- Lokaal:  
- Uitvoering wettelijke taken leerplicht: handhaving leerplicht,  deelname aan de 

zorgadviesteams op de scholen,  spreekuren op de scholen, zomeractie 
 
Regionaal: 

- Uitvoeren van leerplichttaken voor gemeenten in Zuid Kennemerland 
- Uitvoeren van leerplichtadministratie door bureau Carel 

 
Wetsartikelen/bestuurlijke besluiten 
Specifieke wetgeving kwalificatieplicht en startkwalificatie. 
 

 
Rol overheid 
(waarom/welke) 
 

 
Het betreft een wettelijke lokale taak. 
 
 

 
Kosten 

 
Rijksbudget 

- Kwalificatiegelden: € 300.000 
 
Begroting JOS 

- Leerplicht: € 210.000 
- Personele lasten 

 
 
Baten: regiogemeenten 200.000 
 

 
Dekking 

 
Rijksmiddelen (specifieke doeluitkering) 
Begroting JOS 
Baten regiogemeenten 
 

 
Investeringen  
 

 
- 

 
Formatie 
 

 
8,5 fte 
 

 
Relevante 
ontwikkelingen 

 
Het rijksbeleid blijft actief gericht op het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten, en het 
behalen van een startkwalificatie. Verband met transitie Jeugdzorg. Ontwikkelingen rondom de 
thuiszitters is momenteel prioriteit. 
 
Er zijn regionale ontwikkelingen om 1 loket leerplicht te vormen. Besluitvorming wordt voorbereid ten 
behoeve van Zuid Kennemerland. Werken vanuit een 1-loketaanpak is efficiënter en effectiever, 
minder overhead en duidelijker aanspreekpunt en uniforme aanpak. 
 

 
Programma 
Beleidsveld 
beleidsdoel 
Prestatie 

 
Beleidsveld 4.2.2 .Meer startkwalificaties en minder verzuim en schooluitval 

 

  
NB. Deze taak is onderdeel van het sociaal domein 

 

  
100% 

 
Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 
 
Maatschappelijk 
rendement 

 
De gemeente regisseert en stimuleert. 
 
 
Minder verzuim  en schooluitval van jeugd, zodat de kans op een startkwalificatie wordt vergroot 
 

 
Activiteiten en per 
activiteit 
wetsartikel/bestuurlijk 
besluit 
 

 
Activiteiten 

 Lokaal 
- Continuering van aanpak schoolverzuim VSV 
- Subsidieverlening, account en beleidsvorming 

 



 Regionaal 
- Continuering RMC –aanpak (inzet trajectmedewerkers RMC ,) projecten MBO, 

aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 
- Subsidieverlening, account en beleidsvorming 

 
Wetsartikelen/bestuurlijke besluiten 
Specifieke wetgeving kwalificatieplicht en startkwalificatie 
 

 
Rol overheid 
(waarom/welke) 
 

 
Lokale taak m.b.t. VSV met regierol. 
Regionale taak met regierol als centrumgemeente m.b.t. RMC. 
 

 
Kosten 

 
Rijksbudget 

- VSV: € 323.000 
- Regionaal RMC budget vanuit Rijk : € 435.000 

 

 
Dekking 

 
Rijksmiddelen (specifieke doeluitkering) 
 

 
Investeringen  
 

 
- 

 
Formatie 
 

 
1 fte 
 

 
Relevante 
ontwikkelingen 

 
Het rijksbeleid blijft actief gericht op het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten, en het 
behalen van een startkwalificatie. Verband met transitie Jeugdzorg en VVE/schakelklas. 
 

Terug 

  



 
Programma Beleidsveld 
beleidsdoel 
Prestatie 

 
Programma 4 Jeugd, Onderwijs en Sport 

 
Beleidsveld 4.2.3 Onderwijshuisvesting 

  
NB. Deze taak is onderdeel van het sociaal domein 
 

  
100% 

 
Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 
 
Maatschappelijk 
rendement 

 
 
De gemeente realiseert goed onderhouden schoolgebouwen, waardoor de jeugd de schoolloopbaan 
in een goede fysieke en eigentijdse leeromgeving kan doorlopen. 
 
 

 
Activiteiten en per 
activiteit 
wetsartikel/bestuurlijk 
besluit 
 

 
Activiteiten 

- Inrichting en uitvoering van het Strategische huisvestingsplan Onderwijs 
- Advisering integrale aanpak in relatie met  gebiedsontwikkeling, vastgoed 
- Onderhoud van schoolgebouwen 
- Uitvoeren van functionele aanpassingen in het kader van materiële en financiële 

gelijkstelling 
- Het maken van rooster bewegingsonderwijs 
- Het verrekenen van klokurenvergoeding  

 
Wetsartikelen/bestuurlijke besluiten 
Wettelijke zorgplicht, Verordening materiële en financiële gelijkstelling, Verordening voorzieningen 
huisvesting Onderwijs Haarlem 
 

 
Rol overheid 
(waarom/welke) 
 

 
Betreft een lokale taak. Regierol 
 

 
Kosten 

 
Rijksmiddelen 

- SHO € 16.000.000 (2012), € 23.000.000 (2013), € 13.000.000 (2014) e.v.  
 
Functionele aanpassing € 800.000 (t/m 2018) 
 
 

 
Dekking 

 
Rijksmiddelen (17 miljoen; ongeoormerkte middelen t.b.v. wettelijke taak in gemeentefonds)  
 

 
Investeringen  
 

 
€ 16.000.000 (2012), € 23.000.000 (2013), € 13.000.000 (2014) e.v.; zijnde geen kapitaalslasten 
 

 
Formatie 
 

 
1,8 fte 
 

 
 
Relevante 
ontwikkelingen 

 
 
Mogelijke functionele (door)decentralisatie rijksbudget naar schoolbesturen primair onderwijs (betreft 
alleen rijksmiddelen buitenonderhoud) Is nu een wettelijke taak van gemeente. 
 
Afhankelijk van rijksbesluitvorming kan dit betekenen dat het bij deze taak behorende budget uit het 
gemeentefonds wordt gehaald en toegevoegd aan de lumpsumbekostiging van de schoolbesturen. 
Mogelijk heeft gemeente nadeel omdat omvang van bedoeld budget nog onduidelijk is. 
 

Terug 

  



 
Programma Beleidsveld 
beleidsdoel 
Prestatie 

 
Programma 4 Jeugd, Onderwijs en Sport 

 

4.3.1 Sport algemeen 

  
100% 

 
Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 
 
Maatschappelijk 
rendement 

 
De gemeente stimuleert en faciliteert. 
 
 
Grotere deelname van Haarlemmers aan regelmatige sportbeoefening (breedtesport en 
kernsporten). 
 

 
Activiteiten en per 
activiteit 
wetsartikel/bestuurlijk 
besluit 
 

 
Activiteiten 

 Lokaal 
- Uitvoering impulsregeling Brede School, Sporten Cultuur (aanbod 

combinatiefunctionarissen) 
- Subsidiëren Sportsupport (w.o. ondersteunen/faciliteren sportverenigingen, Femfit, 

sport-in-de-wijk, ouderensport) 
- Uitvoeren nieuw schoolzwemprogramma 
- Evenementen 
- Subsidiering tafeltennisvereniging en Sportclub Oost 
- Sportcoördinator Mutare 
- Subsidiëren Stichting Topsport Kennemerland (w.o.  sportinfrastructuur, 

talentontwikkeling en kernsportevenementen) 
 

 Regionaal 
- Olympisch plan 2028 

 
Wetsartikel/bestuurlijke besluiten 
Rijksregelgeving impulsregeling Brede School, Sport en Cultuur (combinatiefuncties/brede school), 
raadsbesluiten Agenda Sport, Sportsupport, schoolzwem-programma, STK 
 

 
Rol overheid 
(waarom/welke) 
 

 
- Lokale taak met regierol m.b.t. Sportsupport en STK 
- Regionaal rol m.b.t. Olympisch plan 

 

 
Kosten 

Rijksbudget 
- Impulsregeling Brede school/sport/cultuur (Combinatiefuncties/brede school/ School-in-

de-Wijk): 
€ 600.000 (zie ook productblad 4.2 Onderwijs algemeen) 

 
Begroting JOS 

- Sportsupport: € 321.000 
- Stichting topsport Kennemerland (STK): € 75.000 
- Sportcoördinator Stedenband Mutare: € 26.000 
- Leerlingenvervoer/zwemonderwijs: € 165.000 (zie ook productblad 4.2. Onderwijs 

algemeen) 
- Subsidiering tafeltennisvereniging Spaarne € 35.000 en sportclub Haarlem Oost € 

17.000 
- Evenementen: € 5.000 (honkbalweek) vanaf 2013 

 
Dekking 

 
Rijksmiddelen (specifieke doeluitkering) 
Begroting JOS 
 
 

 
Investeringen  
 

                                    
- 

 
Formatie 
 

 
2 fte 

 
Relevante 
ontwikkelingen 

 
Inzet combinatiefunctionarissen voor ontwikkelingen Brede School/sport/zwemonderwijs, regionale 
samenwerking ter realisering van het Olympisch Plan. 
 

Terug 

  



 
Programma Beleidsveld 
beleidsdoel 
Prestatie 

 
Programma 4 Jeugd, Onderwijs en Sport 

 

4.3.2 Sport 

  
100% 

 
Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 
 
Maatschappelijk 
rendement 

 
De gemeente stimuleert en faciliteert. 
 
 
Grotere deelname van Haarlemmers aan regelmatige sportbeoefening (breedtesport en 
kernsporten). 
 

 
Activiteiten en per 
activiteit 
wetsartikel/bestuurlijk 
besluit 
 

 
Activiteiten 

 Lokaal 
- Uitvoering impulsregeling Brede School, Sporten Cultuur (aanbod 

combinatiefunctionarissen) 
- Subsidiëren Sportsupport (w.o. ondersteunen/faciliteren sportverenigingen, Femfit, 

sport-in-de-wijk, ouderensport) 
- Uitvoeren nieuw schoolzwemprogramma 
- Evenementen 
- Subsidiering tafeltennisvereniging en Sportclub Oost 
- Sportcoördinator Mutare 
- Subsidiëren Stichting Topsport Kennemerland (w.o.  sportinfrastructuur, 

talentontwikkeling en kernsportevenementen) 
 

 Regionaal 
- Olympisch plan 2028 

 
Wetsartikel/bestuurlijke besluiten 
Rijksregelgeving impulsregeling Brede School, Sport en Cultuur (combinatiefuncties/brede school), 
raadsbesluiten Agenda Sport, Sportsupport, schoolzwem-programma, STK 
 

 
Rol overheid 
(waarom/welke) 
 

 
- Lokale taak met regierol m.b.t. Sportsupport en STK 
- Regionaal rol m.b.t. Olympisch plan 

 

 
Kosten 

Rijksbudget 
- Impulsregeling Brede school/sport/cultuur (Combinatiefuncties/brede school/ School-in-

de-Wijk): 
€ 600.000 (zie ook productblad 4.2 Onderwijs algemeen) 

 
Begroting JOS 

- Sportsupport: € 321.000 
- Stichting topsport Kennemerland (STK): € 75.000 
- Sportcoördinator Stedenband Mutare: € 26.000 
- Leerlingenvervoer/zwemonderwijs: € 165.000 (zie ook productblad 4.2. Onderwijs 

algemeen) 
- Subsidiering tafeltennisvereniging Spaarne € 35.000 en sportclub Haarlem Oost € 

17.000 
- Evenementen: € 5.000 (honkbalweek) vanaf 2013 

 
Dekking 

 
Rijksmiddelen (specifieke doeluitkering) 
Begroting JOS 
 
 

 
Investeringen  
 

                                    
- 

 
Formatie 
 

 
2 fte 

 
Relevante 
ontwikkelingen 

 
Inzet combinatiefunctionarissen voor ontwikkelingen Brede School/sport/zwemonderwijs, regionale 
samenwerking ter realisering van het Olympisch Plan. 
 

Terug 

  



 
Programma 
Beleidsveld 
beleidsdoel 
Prestatie 

 
Programma 4 Jeugd, Onderwijs, Sport 

 
Beleidsveld 4.3.3 Sportaccommodaties 

  
90% 

 
10% 

 
Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 
 
Maatschappelijk 
rendement 

 
De gemeente regisseert en faciliteert. De gemeente is als eigenaar van sportaccomodaties 
verplicht deze te onderhouden. 
 
Een grotere deelname van Haarlemmers aan regelmatige sportbeoefening in voldoende goed 
onderhouden sportaccommodaties. 
 
 
 

 
Activiteiten en per 
activiteit 
wetsartikel/bestuurlijk 
besluit 
 

 
Activiteiten 

- Uitvoering Strategisch huisvestingsplan sport, w.o. voldoende goed onderhouden 
sportaccommodaties binnen- en buitensport, toepassen tariefstructuur, overdracht club-
/kleedaccommodaties 

- Stimuleren multifunctioneel gebruik van accommodaties 
- Duurzame sportvoorziening 
- Subsidiering SRO 

 
 

 
Rol overheid 
(waarom/welke) 
 

 
Lokale regie en faciliterende rol 
 
 

 
Kosten 

 
JOS-begroting 

- Duurzame sportvoorziening: € 150.000 
- SRO: € 4.800.000 
- IP: € 1.500.000 per jaar (2013; 2015 e.v.) en € 2.700.00 (2014, incl. 

vervangingsinvesteringen 
 

 
Dekking 

 
JOS-begroting (incl. IP) 
 
 

 
Investeringen  
 

 
- Investeringsplan: € 1.500.000 per jaar (2013; 2015 e.v.) en € 2.700.00 (2014, incl. 

vervangingsinvesteringen 
 

 
Formatie 
 

 
2 fte 

 
Relevante 
ontwikkelingen 

 
Onderzoek naar overdracht van club-/kleedaccommodaties aan verengingen, voorbereiding 
bouw badmintonhal, ontwikkeling regionale afstemming m.b.t. grote accommodaties. 
 
 
 

Terug 

 

 

 

 

  



Programma  5 Wonen, wijken en stedelijke ontwikkeling 
 

5.1 Wijkgericht werken  
5.1 Wijkgericht werken  

5.2 wonen 
5.2.1 Meer kwalitatief goede, duurzame en gedifferentieerde woningbouw  

5.2.2. Duurzame verbeterde bestaande woningvoorraad  

5.2.3. Meer doorstroming op de woningmarkt  

5.2.4. Sterkere positie specifieke groepen  

5.3 Ruimtelijke ontwikkeling 
5.3.1 duurzame ruimtelijke ontwikkeling d.m.v. Structuurvisies  

5.3.2 optimale intergemeentelijke samenwerking  

5.3.4.1. Verankeren van ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen in beleid 

5.3.4.2 Actuele ruimtelijk juridische producten 

5.4 Vastgoed  
5.5.1 Strategisch vastgoedportefeuillemanagement  

5.5.2 Vastgoedbeheer  

 

Terug naar overzicht programma’s   



 

 

 

 

 

 

 

Op basis van begroting 2013 

 

4% 9% 

13% 

11% 

7% 
7% 

23% 

4% 

22% 

0% 

lasten 
Burger en bestuur

Veiligheid, vergunningen en
handhaving
Welzijn, gezondheid en zorg

Jeugd, onderwijs en sport

Wonen, wijken en ruimtelijke
ontwikkeling
Economie, cultuur, toerisme en
recreatie
Werk en inkomen

Bereikbaarheid en mobiliteit

Kwaliteit fysieke leefomgeving

Financien en algemene
dekkingsmiddelen

1% 

1% 

1% 2% 

6% 
0% 

18% 

3% 

9% 

59% 

baten Burger en bestuur

Veiligheid, vergunningen en
handhaving
Welzijn, gezondheid en zorg

Jeugd, onderwijs en sport

Wonen, wijken en ruimtelijke
ontwikkeling
Economie, cultuur, toerisme en
recreatie
Werk en inkomen

Bereikbaarheid en mobiliteit

Kwaliteit fysieke leefomgeving

Financien en algemene
dekkingsmiddelen



 
Programma 
Beleidsveld 
beleidsdoel 
Prestatie 

 
5.1 Wijkgericht werken  

  
 100% 

 
Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 
 
Maatschappelijk 
rendement 

 
Als prestatie indicator worden zowel de Leefbarometer (meetinstument van ministerie BZK) 
gehanteerd als het percentage Haarlemmers da denkt dat de buurt het afgelopen jaar vooruit is 
gegaan (bron: Omnibusenquete). 
 
Het wijkgericht werken levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de wijken omdat de 
gemeente voor bewoners beter aanspreekbaar en bereikbaar is. Wijkgericht werken stelt de 
gemeente in staat doelmatiger en doeltreffender werken omdat de lijnen korter zijn.  
 

 
Activiteiten en per 
activiteit 
wetsartikel/bestuurlijk 
besluit 
 

 
Dit is geen wettelijke taak, maar een manier van werken die inspeelt op de wensen van de klanten 
(burgers en bedrijven) en de uitvoering aan gemeentezijde efficiënter maakt.  
 
 

 
Rol overheid 
(waarom/welke) 
 

 
Het gaat hier om de wijze waarop taken uitgevoerd worden.  
 
 
 

 
Kosten 

 
 
 
 

 
Dekking 

 
 
 
 

 
Investeringen  
 

 

 
Formatie 
 

 

 
Relevante 
ontwikkelingen 

Deze taak heeft een nauwe relatie met taak 9.2.1.5 Regisseren stadsdeeluitvoerings-programma’s  

Terug  

  



 

 
Programma 
Beleidsveld 
beleidsdoel 
Prestatie 

 
Wonen wijken en stedelijke ontwikkeling (5) 
Wonen (5.2) 
Meer kwalitatief goede, duurzame en gedifferentieerde woningbouw (5.2.1) 

Meer kwalitatief goede, duurzame en gedifferentieerde woningbouw zodat de diverse wijken plek 
kunnen bieden van mensen van verschillende inkomensniveau 

  
100% 

 
Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 
 
Maatschappelijk 
rendement 

 
Aantal nieuwbouwwoningen per jaar 
 
 
Voldoende en passend aanbod voor woningzoekenden in Haarlem, behoud en versterking van 
woon- en leefklimaat van de diverse Haarlemse wijken;  

 
Activiteiten en per 
activiteit 
wetsartikel/bestuurlijk 
besluit 
 

 
Stimuleren van meer kwalitatief goede, duurzame en gedifferentieerde woningbouw zodat de 
diverse wijken plek kunnen bieden aan  mensen met  verschillende inkomensniveaus 
 
Artikel 22 Grondwet: ‘’Bevordering van voldoende woongelegenheid is zorg der overheid”. 
Woningwet: hierin is het wettelijk kader voor overheidsinterventies geregeld. Beleidskaders 
aangegeven. 
Besluit Locatiegebonden Subsidies   
Wet Stedelijke Vernieuwing 

 
Rol overheid 
(waarom/welke) 
 

1. Op basis van de Woningwet legt de gemeentelijke overheid haar beleid vast in een 
Woonvisie. De uitvoering van dit beleid komt o.a. tot stand door: Laten realiseren van 
woningbouw- en herstructureringsprogramma  

2. Het maken van prestatie-afspraken met corporaties en ontwikkelaars in Haarlem en met 
andere gemeenten in de regio; 

3. Het bevorderen van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 
 

 
Kosten 

1 6 miljoen (BLS), en 3 miljoen (ISV) 
2 € 50.000,; 
3 € 100.000 tbv pilot  

 
 

 
Dekking 

 
1. Reserve ISV/BLS; 
2. Reserve ISV/BLS 
3. Reserve ISV/BLS 

 
  

 
Investeringen  
 

 
n.v.t. 

 
Formatie 
 

 
3 fte   

 
Relevante 
ontwikkelingen 

 
De Woonvisie 2012-2016 is in juli in de gemeenteraad vastgesteld inclusief het besluit tot inzet van 
middelen vanuit ISV/BLS 
De stagnatie op de woningmarkt belemmert de uitvoering van deze taken 
Naast het beschikbare budget zullen er geen nieuwe rijksbijdragen vanuit BLS en ISV beschikbaar 
komen.   
In 2013 wordt Woningwet herzien waardoor de verhouding gemeente en woningcorporaties 
nadrukkelijker wordt vastgelegd.  
 
 
 

Terug  

  



 
 
Programma 
Beleidsveld 
beleidsdoel 
Prestatie 

 
Wonen wijken en stedelijke ontwikkeling (5) 
Wonen (5.2) 
Duurzame verbeterde bestaande woningvoorraad (5.2.2) 

Zodanig dat deze kwalitatief op peil blijft en voldoet aan de veranderde gedifferentieerde vraag.  

  
100% 

 
Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 
 
Maatschappelijk 
rendement 

 
Verstrekte duurzaamheidsleningen. 
 
 
Lagere CO2 uitstoot. Duurzame verbeterde bestaande woningvoorraad, zodat deze kwalitatief op 
peil blijft en voldoet aan de veranderde gedifferentieerde vraag. 

 
Activiteiten en per 
activiteit 
wetsartikel/bestuurlijk 
besluit 
 

 
Stimuleren van verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, tot stand brengen duurzame 
waardecreatie 
 
Geen wettelijke taak. Rijksprogramma en – regeling Blok voor Blok 

 
Rol overheid 
(waarom/welke) 
 

 
1. Ondersteunen van particuliere initiatieven op het gebied van duurzame woningverbetering, 

verleiden van particuliere eigenaren  tot het doen van duurzame investeringen in de eigen 
woning (informatie, ondersteuning en subsidie) 

2. Samenwerking met corporaties, energienetwerkbeheerder  ten aanzien van verduurzaming 
woningvoorraad en duurzame waardecreatie in Blok voor Blok;  

3. doorontwikkeling stedelijke vernieuwing . 
 

 

 
Kosten 

 
1. Programma duurzame woningverbetering: 770.000, duurzaamheidsleningen: € 440.000,- 
 
2. *** en Rijksregeling Blok voor Blok  & Haarlem Klimaat Neutraal (?),  

 
3. € 500.000 
 

 
Dekking 

 
1. Reserve ISV/BLS 
2. Rijksregeling Blok voor blok  
3. Reserve ISV/BLS 
 
 

 
Investeringen  
 

 
n.v.t. 

 
Formatie 
 

 
0,2 fte bij afdeling WWGZ, daarnaast fte bij afdeling milieu en RB 

 
Relevante 
ontwikkelingen 

 
De woonvisie en inzet van middelen ISV/BLS is in juli 2012 in gemeenteraad vastgesteld.  
Het rijksprogramma Blok voor Blok loopt tot  2015 en heeft tot doel om via nieuwe 
samenwerkingsverbanden het tempo en de omvang van de aanpak van energiebesparing in de 
gebouwde omgeving omhoog te brengen.  
 
 

Terug  

  



 
 
Programma 
Beleidsveld 
beleidsdoel 
Prestatie 

 
Wonen wijken en stedelijke ontwikkeling (5) 
Wonen (5.2) 
Meer doorstroming op de woningmarkt (5.2.3) 

Een zodanige doorstroming dat de sociale woningvoorraad bereikbaar blijft voor de doelgroep: 
mensen met een inkomen tot 34.000. Gedifferentieerd aanbod voor woningzoekenden 

  
50% 

 
50% 

 
Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 
 
Maatschappelijk 
rendement 

 
- 
 
 
Optimale benutting van de woningvoorraad zodat er voldoende aanbod en keuzevrijheid is voor 
woningzoekenden.  

 
Activiteiten en per 
activiteit 
wetsartikel/bestuurlijk 
besluit 
 

 
Maken van regionale regels rond woonruimteverdeling in huisvestingsverordening.  
Uitvoeren van woonruimteverdeling sociale huurwoningen via subsidiëring Woonservice.  
Afstemmen prestaties en uitvoering woonruimteverdeling binnen Zuid-Kennemerland  
. 
 
Kaderstelling/regelgeving (huisvestingsverordening) is gebaseerd op de Huisvestingswet.   
Uitvoeren van woonruimteverdeling is geen wettelijke taak van gemeenten 
Afstemmen prestaties en uitvoering binnen de regio is geen wettelijke taak, wel gekoppeld aan 
prestatie-afspraken met corporaties (BBSH). 

 
Rol overheid 
(waarom/welke) 
 

 
Opstellen regionale verordening huisvesting: verdeling en zorg voor schaarse woningen, voorzien in 
huisvesting van bijzondere groepen/urgentenregeling,  
Afspraken maken met gemeenten en corporaties binnen en buiten regio Zuid-Kennemerland: zorg 
voor voldoende aanbod en keuzemogelijkheid woningzoekenden, doorstroming; 
 
Accounthouder: De regionale woonruimteverdeling is uitbesteed aan de Woonservice 

 
Kosten 

 
210.000 subsidie voor uitvoering woonruimteverdeling aan Woonservice (waaronder de uitvoering 
van de urgentenregeling);  
Kosten bij DV voor uitvoering overige regels uit huisvestingsverordening (DV, VVH) 
 
 

 
Dekking 

 
Algemene middelen 
 
 

 
Investeringen  
 

 
n.v.t. 

 
Formatie 
 

 
0,2 fte, voor accounthouderschap Woonservice, regionale afspraken uitvoering, actualiseren 
verordening, (NB: vergunningaanvragen vanuit huisvestingsverordening bij DV?)  

 
Relevante 
ontwikkelingen 

 
Er wordt al enige jaren gewerkt aan een nieuwe Huisvestingswet. Mogelijke inwerkingtreding vanaf 
1 januari 2013. Een huisvestingsverordening is alleen mogelijk bij aantoonbare schaarste.  
Eind 2012 zullen er nieuwe prestatie-afspraken worden gemaakt met corporaties, ook rond de 
uitvoering van de woonruimteverdeling;  
Niet van toepassing. 
 
 

Terug  

  



 
 
Programma 
Beleidsveld 
beleidsdoel 
Prestatie 

 
Wonen wijken en stedelijke ontwikkeling (5) 
Wonen (5.2) 
Sterkere positie specifieke groepen (5.2.4) 

Vergroten van mogelijkheden op de Haarlemse en regionale mogelijkheden op de woningmarkt voor 
specifieke groepen, startersregeling, lagere inkomens, ouderen, studenten, gehandicapten en 
statushouders, voorkomen leegstand, wonen boven winkels 

  
80% 

 
20% 

 
Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 
 
Maatschappelijk 
rendement 

 
Verstrekte startersleningen 
Verstrekte subsidie wonen boven winkels  
 
Versterken van groep die moeite heeft om toegang te krijgen tot de koopwoningmarkt in Haarlem 
(starters) Stimuleren van de woningmarkt door starters op de koopwoningmarkt te ondersteunen. 
Bevorderen doorstroming, vergroten woningaanbod via stimuleren wonen boven winkels;  
Voldoende en passend woningaanbod voor mensen met mensen met een specifieke woonbehoefte  
 

 
Activiteiten en per 
activiteit 
wetsartikel/bestuurlijk 
besluit 
 

 
1. Bepalen criteria en verstrekken startersleningen,  
2. Afspraken rond aanbod wonen/zorg/welzijn (woningwet) ; 
3. Aanjagen en stimuleren totstandkoming wonen boven winkels: 
4. Voorzien in huisvesting statushouders (uitvoering via SoZaWe) 

 
Huisvesting statushouders is een wettelijke taak (quotum, rijksverdeelmodel), het voorzien in 
voldoende woningaanbod voor mensen met een zorgbehoefte is onderdeel van de uitvoering van 
taken zoals in woningwet is omschreven; overige is lokaal beleidsvrijheid. 

 
Rol overheid 
(waarom/welke) 
 

 
Beschikbaar stellen budgetten en Uitvoeren startersregeling 
 

 
Kosten 

 
1. € 800.000 (starterslening)) 
2. Geen middelen gereserveerd 
3. € 400.000 
4. Geen middelen gereserveerd 

 
 

 
Dekking 

 
1. Reserve ISV/BLS 
2. nvt 
3. Voorziening Volkshuisvesting 
4. nvt 
 
 

 
Investeringen  
 

 
n.v.t. 

 
Formatie 
 

 
1. 0,1 fte bij WWGZ, bij 0,2 fte bij Bedrijfsbureau  SZ 
2. 0,3 fte (WWGZ) 
3. 0,1 fte (WWGZ excl. projectleider) 
4. Sozawe 

 
Relevante 
ontwikkelingen 

 
De evaluatie van Wonen boven Winkels is in juni in college vastgesteld waarin tevens is besloten de 
komende jaren het reeds eerder beschikbaar gestelde budget voor Wonen boven Winkels te 
handhaven.  
De evaluatie Starterslening is in juni in college vastgesteld waarin tevens is besloten opnieuw 
budget ter beschikking te stellen. . 
 
 

Terug  

  



 
 
Programma 
Beleidsveld 
beleidsdoel 
Prestatie 

 
Programma 5 
5.3.1 duurzame ruimtelijke ontwikkeling d.m.v. Structuurvisies  

 

  
100% 

 
Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 
 
Maatschappelijk 
rendement 

 
 
- 
 
Beter leefbare stad – Goede ruimtelijke ordening 
 
 

 
Activiteiten en per 
activiteit 
wetsartikel/bestuurlijk 
besluit 
 

 
Structuurvisies schrijven 
Procesbegeleiding 
 
Wro 3.2 
 
 

 
Rol overheid 
(waarom/welke) 
 

 
Raadsbevoegdheid om Structuurvisies vast te stellen. Sturing op stedelijke ontwikkeling en 
ruimtelijke inrichting van de stad. 
 
 

 
Kosten 

 
€ 500.000,- per Structuurvisie, hetgeen komt op  €100.000 per jaar  
 

 
Dekking 

 
(!) Geen, wordt per keer projectbudget voor aangevraagd bij de raad. 40% uit beleidsuren, 60% 
declarabele uren + materieel budget 

 
 

 
Investeringen  
 

 
Klein materieel budget voor communicatie, drukwerk 

 
Formatie 
 

 
3000 u per Structuurvisie; 1x per 5 jaar. = 600u per jaar 

 
Relevante 
ontwikkelingen 

 
- Wet Omgevingsrecht 
- Regionale Structuurvisie 

 
 
 
 

 
Programma 
Beleidsveld 
beleidsdoel 
Prestatie 

 
Programma 5 
5.3.1 duurzame ruimtelijke ontwikkeling d.m.v. gebiedsvisies en gebiedsprogramma’s  

  
100% 

 
Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 
 
Maatschappelijk 
rendement 

 
Aantal mensen dat vindt dat zijn wijk vooruit gegaan is in het afgelopen jaar 
Leefbarometer 
 
Leefbaarheid en Veiligheid 
 
 
 

 
Activiteiten en per 
activiteit 
wetsartikel/bestuurlijk 
besluit 
 

 
Gebiedsvisies en gebiedsprogramma’s maken, die een visie op de  toekomst van een gebied geven. 

- Opstellen 
- Vaststellen 
- Participatie en inspraak 
- Uitwerking structuurvisies  
 

 
 

 
Rol overheid 

 
Geen wettelijke taak. Gebiedsontwikkeling en stedelijke vernieuwing kunnen gezien worden als 



(waarom/welke) 
 

uitwerking van structuurvisie(s). Dienen als basis voor uitvoering van projecten en ruimtelijke 
plannen.   
 
 

 
Kosten 

 
Bestuurlijke wens tot opstellen kan per jaar verschillen, daardoor hoeveelheid inzet niet goed in te 
schatten. De afgelopen jaren zijn er 3 tot 5 gebiedsvisies per jaar gemaakt. 
 
 

 
Dekking 

 
Geen structurele voorziening. Inzet uit initiatievenpot is jaarlijks te bezien 
 
 

 
Investeringen  
 

 
Geen 

 
Formatie 
 

 
Inzet op basis van vraag 

 
Relevante 
ontwikkelingen 

 
Gebiedsgericht werken is prettig voor de burgers (de gemeente is beter en aanspreekbaar) en 
maakt dat de gemeente doelmatiger kan werken. De raad streeft daarom naar versterking van het 
gebiedsgericht werken waardoor de vraag naar gebiedsvisies en –programma’s kan toenemen.  
 

Terug  

 

  



 
Programma 
Beleidsveld 
beleidsdoel 
Prestatie 

 
5.3.2 optimale intergemeentelijke samenwerking 

 
 

  
100% 

 
Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 
 
Maatschappelijk 
rendement 

 
 
- 
 
Meepraten, invloed op regionale ontwikkelingen, gezamenlijk profijt creëren, gezamenlijke belangen 
behartigen, coördineren overlappende beleidsvelden 
 
 

 
Activiteiten en per 
activiteit 
wetsartikel/bestuurlijk 
besluit 
 

 
Regionale Samenwerking en samenwerking G32/VNG/MRA/Zuid-Kennemerland 
 
 
 

 
Rol overheid 
(waarom/welke) 
 

 
Nationale investeringsprogramma’s worden gevoed door regionale samenwerkingsverbanden. 
Invloed op de MIRT uitoefenen. 
Meepraten en invloed uitoefenen bij VNG (o.a. wet Omgevingsrecht) 
Meepraten bij MRA ambtelijk en bestuurlijk (ruimtelijke ordening, economie, landschap en groen, 
woningbouw/volkshuisvesting en verkeer/OV/HOV/bereikbaarheid) 
Meepraten in Z-Kennemerland (zelfde onderwerpen als bij MRA, een vertegenwoordigende rol) 
 
 

 
Kosten 

 
€26.000,- 
  

 
Dekking 

 
Primaire begroting (0,8 FTE), deels ongedekte declarabele uren (0,4 FTE) 
 

 
Investeringen  
 

 
-  

 
Formatie 
 

 
1,2 FTE 

 
Relevante 
ontwikkelingen 

 
Verdwijnen WGR+ regio’s, verbeterde contacten met MRA, Intergemeentelijke Structuurvisie 
gevraagd (?), Planologische ontwikkeling regio Zuid-Kennemerland 
 
 
 
 

 Terug   



 
Programma 
Beleidsveld 
beleidsdoel 
Prestatie 

 
Programma 5 Wijken, Wonen, Ruimtelijke  Ontwikkeling 
 
5.3.4.1. Verankeren van ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen in beleid 

  
100% 

 
Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 
 
Maatschappelijk 
rendement 

 
Woonaantrekkelijkheidsindex 
 
 
Vertalen van ontwikkelingen in de maatschappij naar Haarlems beleid voor de ruimte 
 
 

 
Activiteiten en per 
activiteit 
wetsartikel/bestuurlijk 
besluit 
 

 
Ruimtelijk Beleid schrijven (Nota Ruimtelijke Kwaliteit, leegstaande kantoren, herbestemming, ...) 
Ruimtelijke implicaties van sectoraal beleid benoemen (woonvisie, kadernota duurzaamheid, ...) 
 
 

 
Rol overheid 
(waarom/welke) 
 

 
Lokale rol voor het vertalen van maatschappelijke, economische en ruimtelijke ontwikkelingen naar 
Haarlems ruimtelijk beleid. 
 
Iedere ruimtelijke ingreep moet onderbouwd zijn. Deze onderbouwing moet gaan over behoefte en 
gewenste locatie. 
Door hier beleidsregels over te maken ontstaat duidelijkheid en voorkomt willekeur.  
 

 
Kosten 

 
400 uur per jaar x 130,- = 52.000,- 
 
 

 
Dekking 

 
Primaire begroting 
 
 

 
Investeringen  
 

 
- 

 
Formatie 
 

 
0,35 FTE 

 
Relevante 
ontwikkelingen 

 
- Versterking regionale samenwerking 
- Transformatie en herbestemming krijgt meer aandacht 
- Haarlem Duurzaam 2030 
- Verdichting verstedelijking 

 
 

 
Advies  

 
Niet adequaat reageren op maatschappelijke ontwikkelingen. Gebrekkige onderbouwing (juridisch 
risico) van ruimtelijke ontwikkelingen 
 
 
 
 
 

 Terug   



 

 
Programma 
Beleidsveld 
beleidsdoel 
Prestatie 

 
Programma 5 
5.3.4.2 Actuele ruimtelijk juridische producten 
 

  
100% 

 
Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 
 
Maatschappelijk 
rendement 

 
10 bestemmingsplannen per jaar vaststellen 
 
Rechtszekerheid 
Juridisch bindend voor gemeente en burger 
Goede ruimtelijke ordening 
 

 
Activiteiten en per 
activiteit 
wetsartikel/bestuurlijk 
besluit 
 

 
Bestemmingsplannen schrijven 
Procesbegeleiding 
Advisering door beleidssectoren 
 
Wro 3.6 
 

 
Rol overheid 
(waarom/welke) 
 

 
Raad stelt bestemmingsplannen vast. Lokale taak met regionale afstemming 
Borgen goede ruimtelijke ordening 
 
 

 
Kosten 

 
Per bp 180.000, €1.800.000,- per jaar voor vaststellen van 10.  
 
 

 
Dekking 

 
Primaire begroting 85%, declarabel (stedenbouw) 15% 
 
 

 
Investeringen  
 

 
- 

 
Formatie 
 

 
- Per bestemmingsplan 800u jurist, 200u planoloog, 200u stedenbouw, 300u 

planvisualisatie,  + 200u overige beleidssectoren  
- 15000/1350=11,1 FTE in RB 
- 2000/1350 = 1,5 FTE in andere beleidssectoren 

 

 
Relevante 
ontwikkelingen 

 
- Wet Omgevingsrecht 

 
 
 
 

 
Programma 
Beleidsveld 
beleidsdoel 
Prestatie 

 
Digitaal ontsluiten van ruimtelijke plannen 

  
100% 

 
Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 
 
Maatschappelijk 
rendement 

 
 
 
 
Op juridisch juiste wijze digitaal ontsluiten van ruimtelijke plannen en vergunningen 
 
 

 
Activiteiten en per 
activiteit 
wetsartikel/bestuurlijk 
besluit 
 

 
Coördinatie Digitale Plannen 
Digitaal online ontsluiten plannen en vergunningen 
 
 

 
Rol overheid 
(waarom/welke) 

 
De gemeente is verplicht om ruimtelijke plannen en vergunningen digitaal te ontsluiten. 
 



  
 

 
Kosten 

 
€ 80.000,- aan personele inzet 
 
 

 
Dekking 

 
Primaire begroting 
 
 

 
Investeringen  
 

 
- 

 
Formatie 
 

 
0,5 FTE Applicatiebeheerder 

 
Relevante 
ontwikkelingen 

 
- Nieuw intranet 
- Stroomlijn 
- Stroomlijnviewer op internet voor externen 

 
 

 
Programma 
Beleidsveld 
beleidsdoel 
Prestatie 

 
 
Onafhankelijke advisering aan het college door stadsbouwmeester 

  
100& 

 
Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 
 
Maatschappelijk 
rendement 

 
- 
 
 
Onafhankelijke advisering door de stadsbouwmeester leidt tot betere inzichten bij maatschappelijke 
en ruimtelijke ontwikkelingen. 

 
Activiteiten en per 
activiteit 
wetsartikel/bestuurlijk 
besluit 
 

 
Advisering door stadsbouwmeester 
Ondersteunen van stadsbouwmeester  
 
De stadsbouwmeester adviseert bij de tot standkoming van ruimtelijke plannen in het algemeen 
(structuurvisies, gebiedsvisies/programma’s, bestemmingsplannen, inrichtingsplannen etc.). 
Hierdoor wordt de kwaliteit van het stedelijk gebied bewaakt en vergroot.  

 
Rol overheid 
(waarom/welke) 
 

 
- 
 
 

 
Kosten 

 
Honorarium stadsbouwmeester €130.000,- 
Ambtelijke ondersteuning €20.000,- 
 
 

 
Dekking 

 
Primaire begroting, 591.4171.1000.  ‘Inhuur extern en tijdelijk’ 
 
 

 
Investeringen  
 

 
- 

 
Formatie 
 

 
0,15 FTE 

 
Relevante 
ontwikkelingen 

 
Vaststelling Nota Ruimtelijke Kwaliteit 
Vaststelling Structuurvisie Openbare Ruimte 
Groter aandeel Regionale samenwerking 
 
 

Terug  

 

  



 
Programma 
Beleidsveld 
Beleidsdoel 
Prestatie 

5. Wonen, wijken en stedelijke ontwikkeling  
5.5.1 STRATEGISCH VASTGOEDPORTEFEUILLEMANAGEMENT 

 
De gemeente beheert haar vastgoed efficiënt, effectief en duurzaam. 
Eén van de (kern)taken is Strategisch vastgoedportefeuillemanagement 
De deeltaken zijn: 

 Beleid 

 Advies 

 Regie 

  
100% 

Prestatie-indicatoren 
programmabegroting/ 
Maatschappelijk 
rendement 

Samenhangende regievoering en integraal vastgoedbeleid en –advies a.d.h.v. een 
Meerjaren Perspectief Vastgoed en een Portefeuilleplan Vastgoed 
 
Optimaal economisch rendement afgestemd op beleid van de diverse beleidsvelden E&C, JOS, 
WWGZ, RB en Milieu en gebiedsontwikkelingen vanuit GOB 

Activiteiten en per 
activiteit wetsartikel/ 
bestuurlijk besluit 
 

De afdeling Vastgoed beheert strategisch haar grond- en gebouwenposities. Dit doet zij integraal 
met de diverse beleidsvelden (Ruimtelijk Beleid; Jeugd, Onderwijs en Sport; Wonen, Welzijn, 
Gezondheid en Zorg; Economie en Cultuur; Milieu) in het kader van toekomstige 
ontwikkelingen/exploitaties (i.s.m. Gebiedsontwikkeling en Beheer).  
Dit is geen wettelijke verplichting voor de gemeente 
Activiteiten:  

 Beleidstukken (Meerjarenperspectief, Portefeuilleplan, Strategie, overig vastgoedbeleid) 

 Advies 

 Regie 

Rol overheid 
(waarom/welke) 

Dit is een privaat-rechtelijke taak, met andere woorden deze taak komt voort uit de verplichtingen 
als eigenaar van vastgoed. 
 

Kosten/lasten WOZ-waarde  
Boekwaarde  

€511 mln 
€208 mln 

Commercieel en overig vastgoed €1,8 mln 

Maatschappelijk vastgoed €12,8 mln 

Investeringen  Jaarlijkse investeringen voor levensduur-
verlengend en monumentenonderhoud zijn: 

 

 2013 €2,7 mln 

 2014 €0,7 mln 

 2015 €1,3 mln 

 2016 €0,4 mln 

 2017 €0,6 mln 

Dekking/baten Jaarlijkse opbrengsten zijn:   

Commercieel en overig vastgoed €3,3 mln 

Erfpacht €2,4 mln 

Maatschappelijk vastgoed €10,9 mln 

Formatie 
 

2013: 17,0 fte Beleid  Advies Regie 

Meerjarenperspectief    

Portefeuilleplan    

Strategie    

Vastgoedbeleid    

 1,0 fte portefeuille mgm 50% 30% 20% 

 1,0 fte acc-/contr mgm 15% 15% 10% 

 3,0 fte acc mgm 5% 15%  

Relevante 
ontwikkelingen 

De afdeling Vastgoed professionaliseert en reorganiseert.  
Obv het Meerjaren Perspectief Vastgoed en het Portefeuilleplan Vastgoed wordt vanaf 2013 
gekeken hoe vanuit strategisch perspectief (beheer)taken kunnen worden uitbesteed (U) en 
eventueel worden gestopt (S): 

 Exploitatie, beheer en onderhoud door verkoop niet-strategische woningvoorraad (S); 

 Exploitatie commerciële verhuur door verkoop niet-strategische gebouwenvoorraad (S); 

 Verkoop niet-strategische gebouwen en gronden (S); 

 Erfpachten verkopen (S);  

 Exploitatie, beheer en onderhoud van strategisch vastgoed (U) 
 
Stoppen levert een incidentele opbrengst op agv verkoop. Daarnaast stoppen de taakuren en de 
daaraan gekoppelde formatie en ook de overige structurele exploitatie-, beheer- en 
onderhoudskosten 

Terug   



Programma 
Beleidsveld 
Beleidsdoel 
Prestatie 

5. Wonen, wijken en stedelijke ontwikkeling  
5.5.2 VASTGOEDBEHEER  

 
De gemeente beheert haar vastgoed efficiënt, effectief en duurzaam. 
Eén van de (kern)taken is: Vastgoedbeheer 
De deeltaken zijn: 

 Beleid 

 Advies 

 Regie 

 Uitvoering 

  
100% 

Prestatie-indicatoren 
programmabegroting/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maatschappelijk 
rendement 

Kwaliteitsconditie 3 gemeentelijke gebouwen en gronden in relatie tot  
evenwicht tussen uitgaven en inkomsten conform NEN 2767: 
 
Conditie 1: Uitstekend; nieuwbouwkwaliteit en/of met nieuwbouw vergelijkbare kwaliteit 
Conditie 2: Goed; een bouwdeel of installatiedeel dat kenmerken heeft van beginnende veroudering 
Conditie 3: Redelijk (gekozen door gemeente Haarlem: sober en doelmatig);  

  het verouderingsproces is over de gehele linie duidelijk op gang gekomen 
Conditie 4: Matig; het verouderingsproces heeft het element of het gebouw duidelijk in zijn greep 
Conditie 5: Slecht;het verouderingsproces is min of meer onomkeerbaar geworden c.q. heeft het  

  element/het gebouw zeer duidelijk in zijn greep 
Conditie 6: Zeer slecht; een zodanig slechte toestand dat dit niet meer te classificeren is onder 

  conditie 5 
 
De doelstelling van conditiemeting is:  

 Beheersen van de onderhoudskosten; 

 Optimaliseren van de kosten/kwaliteitsverhouding; 

 Prioriteren van de onderhoudsmaatregelen; 

 Afstemmen onderhoudsbeleid met de onderhoudstoestand; 

 Monitoren van de bouwtechnische kwaliteit; 

 Onderbouwen van de meerjaren onderhoudsverwachting; na de inspectie kunnen de gegevens 
worden omgezet in een meerjaren onderhoudsplanning of meerjaren onderhoudsbegroting. Dit 
geeft de mogelijkheid voor gebouwenbeheerders en vastgoedbezitters om gericht te sturen op 
het onderhoudsbudget en de kosten en reserveringen inzichtelijk te houden 

Activiteiten en per 
activiteit wetsartikel/ 
bestuurlijk besluit 
 

De afdeling Vastgoed beheert en onderhoudt gronden en gebouwen op diverse beleidsvelden 
(Ruimtelijk Beleid; Jeugd, Onderwijs en Sport; Wonen, Welzijn, Gezondheid en Zorg; Economie en 
Cultuur; Milieu) in het kader van toekomstige ontwikkelingen/exploitaties (i.s.m. Gebiedsontwikkeling 
en Beheer).  
Dit zijn geen wettelijke verplichte  activiteiten voor de gemeente maar vloeien voort uit het bezit als 
eigenaar. 
Uitvoeringsactiviteiten:  

 Exploitatie 
o Aankoop 
o Verkoop 
o Aanhuur  
o Verhuur 
o Erfpacht  

 Instandhouding 
o Onderhoud 
o Sloop 

Rol overheid 
(waarom/welke) 

Deze taken zijn privaat-rechtelijk en komen voort uit de verplichtingen die de gemeente heeft als 
eigenaar (en verpachter, (ver)koper, aan- en (onder)verhuurder) 

Kosten/lasten WOZ-waarde  
Boekwaarde  

€511 mln 
€208 mln 

Commercieel en overig vastgoed €1,8 mln 

Maatschappelijk vastgoed €12,8 mln 

Investeringen  Jaarlijkse investeringen voor levensduur-
verlengend en monumentenonderhoud zijn: 

 

 2013 €2,7 mln 

 2014 €0,7 mln 

 2015 €1,3 mln 

 2016 €0,4 mln 

 2017 €0,6 mln 

Dekking/baten Jaarlijkse opbrengsten zijn:   

Commercieel en overig vastgoed €3,3 mln 

Erfpacht €2,4 mln 

Maatschappelijk vastgoed €10,9 mln 

  



Formatie 
 

2013: 17,0 fte Advies & beleid Regie Uitvoering 

Aankoop Acc-/contr mgm 
Acc mgm 
Techn adv 

Acc-/contr mgm 
Acc mgm 
Techn adv 

Techn beh 
Adm beh 

Verkoop Acc-/contr mgm 
Acc mgm 
Techn adv 

Acc-/contr mgm 
Acc mgm 
Techn adv 

Techn beh 
Adm beh 

Aanhuur  Acc-/contr mgm 
Acc mgm 
Techn adv 

Acc-/contr mgm 
Acc mgm 
Techn adv 

Techn beh 
Adm beh 

Verhuur Acc-/contr mgm 
Acc mgm 
Techn adv 

Acc-/contr mgm 
Acc mgm 
Techn adv 

Techn beh 
Adm beh 

Erfpacht Acc mgm Acc mgm Adm beh 

Onderhoud Acc-/contr mgm 
Acc mgm 
Techn adv 

Acc-/contr mgm 
Acc mgm 
Techn adv 

Techn beh 
Adm beh 

Sloop Acc mgm 
Techn adv 

Acc mgm 
Techn adv 

Techn beh 
Adm beh 

1,0 fte acc-/contr mgm 50% 10%  

3,0 fte acc mgm 30% 50%  

3,0 fte techn adv 20% 80%  

3,0 fte techn beh   100% 

5,0 fte adm beh   100% 

Relevante 
ontwikkelingen 
(mogelijkheden) 

De afdeling Vastgoed professionaliseert en reorganiseert.  
Vanaf 2013 wordt gekeken welke (beheer)taken kunnen worden uitbesteed (U) en welke taken 
kunnen worden gestopt (S) 

Terug  

 

  



Programma 6 Economie, cultuur, toerisme en recreatie 
 

6.1 Economie 
6.1.1  Ruimte voor bedrijven  

6.1.2. Concurrerend en hoogwaardig ondernemersklimaat  

 

6.2 Cultuur en erfgoed 
6.2.1 Behoud van een gevarieerd basisaanbod van cultuur en erfgoed  

6.2.2 Deelname aan kunst en cultuur door Haarlemmers  

 

6.3 Toerisme, recreatie evenementen en promotie 
6.3.1  Meer toeristen en recreanten  

6.3.2. Goed aanbod evenementen en goede promotie van Haarlem 

 

Terug naar overzicht programma’s  

  



 

 

 

 

 

 

 

Op basis van begroting 2013 

 

4% 9% 

13% 

11% 

7% 
7% 

23% 

4% 

22% 

0% 

lasten 
Burger en bestuur

Veiligheid, vergunningen en
handhaving
Welzijn, gezondheid en zorg

Jeugd, onderwijs en sport

Wonen, wijken en ruimtelijke
ontwikkeling
Economie, cultuur, toerisme en
recreatie
Werk en inkomen

Bereikbaarheid en mobiliteit

Kwaliteit fysieke leefomgeving

Financien en algemene
dekkingsmiddelen

1% 

1% 

1% 2% 

6% 
0% 

18% 

3% 

9% 

59% 

baten Burger en bestuur

Veiligheid, vergunningen en
handhaving
Welzijn, gezondheid en zorg

Jeugd, onderwijs en sport

Wonen, wijken en ruimtelijke
ontwikkeling
Economie, cultuur, toerisme en
recreatie
Werk en inkomen

Bereikbaarheid en mobiliteit

Kwaliteit fysieke leefomgeving

Financien en algemene
dekkingsmiddelen



 
Programma 
Beleidsveld 
beleidsdoel 
Prestatie 

 
6.1.1 ruimte voor bedrijven 

  
100% 

 
Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 
 
Maatschappelijk 
rendement 

 
 
Meer ruimte voor bedrijven in de topsectoren 
 
Haarlem is een aantrekkelijke stad om te ondernemen 

 
Activiteiten en per 
activiteit 
wetsartikel/bestuurlijk 
besluit 
 

 
Broedplaatsenbeleid uitwerking van doelstelling Coalitie akkoord ; tenminste een broedplaats 
realiseren tijdens coalitieperiode 

 
Rol overheid 
(waarom/welke) 
 

 
Het stimuleren van startend ondernemerschap / bij elkaar brengen van vraag en aanbod. 

 
Kosten 

 
Max. € 25.000,- p/j. = bijdragen in huurkosten broedplaatsen 
 

 
Dekking 

 
Begroting afdeling Economie en Cultuur, programma 6 
 
 

 
Investeringen  
 

 
N.v.t. 

 
Formatie 
 

 
0,3 bij afdeling EC 

 
Relevante 
ontwikkelingen 

 
Toename van zzp’ers, thuiswerken 
 

Programma 
Beleidsveld 
beleidsdoel 
Prestatie 

 
 Ruimte voor bedrijven in de topsectoren 
 
 

Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 
 
Maatschappelijk 
rendement 

 
 
       Haarlem als aantrekkelijke vestigingslocatie 

Activiteiten en per 
activiteit 
wetsartikel/bestuurlijk 
besluit 
 

1.1 Stimuleren/informeren/onderzoek detailhandel lokaal / regionaal 

1.2 Regie op kantoorontwikkeling 

1.3 Programmamanagement Waarderpolder 

1.4 Stimuleren broedplaatsen 
1.5 Faciliteren starters 

1.6 Acquisitie bedrijven 

 
Rol overheid 
(waarom/welke) 

 
Stimuleren werkgelegenheid, economische bedrijvigheid 

 
Kosten 

 
€ 175.000,- uit economisch programmamanagement 

 
Dekking 

 
Begroting afdeling Economie en Cultuur, programma 6 

Investeringen  
 

 
N.v.t. 

 
Formatie 
 

 
Totaal 4 fte. bij afdeling EC voor Economie  

Relevante 
ontwikkelingen 

 
Meer regionale samenwerking met als doel meer efficiëntie, economische crisis, hogere 
werkloosheid 

Terug  

 



 
Programma 
Beleidsveld 
beleidsdoel 
Prestatie 

 
6.1.2. Concurrerend en hoogwaardig ondernemersklimaat 

 

  
100% 

 
Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 
 
Maatschappelijk 
rendement 

 
 
 
Ondernemers creëren werkgelegenheid, zorgen voor voorzieningen en trekken bezoekers aan.   

 
Activiteiten en per 
activiteit 
wetsartikel/bestuurlijk 
besluit 
 

 

- Dienstverlening aan bedrijven (i.s.m. andere gemeentelijke afdelingen; VVH, 

Ondernemersloket) 

- Onderzoek naar economische ontwikkelingen ten behoeve van bedrijven en gemeentelijk 

beleid 

- Verbinden van Onderwijs en Arbeidsmarkt 

- Stimuleren van regionale economische samenwerking 

- Stimuleren van wijkeconomie  

- Regie voeren op detailhandel en winkelopeningstijden 

- Opstellen van kaders voor terrassen, reclame en uitstallingen 

- Samenwerking binnen Centrum Management Groep 

- Stimuleren duurzame economie 

 
Rol overheid 
(waarom/welke) 
 

 
Bevorderen van het ondernemersklimaat, zowel op lokaal als regionaal niveau. Verbinden van 
onderwijsinstellingen en (vertegenwoordigers van) werkgevers. 

 
Kosten 

 
€ 175.000,- uit economisch programmamanagement 
 

 
Dekking 

 
Begroting afdeling Economie en Cultuur, programma 6 
 
 

 
Investeringen  
 

 
N.v.t.   

 
Formatie 
 

 
3 fte. Bij de afdeling E&C 

 
Relevante 
ontwikkelingen 

 
Minder regels, méér service. Meer zzp’ers oftewel meer losse werkverbanden. Afname aantal banen 
in Haarlem. Relatieve lage werkloosheid.  
 

Terug  

  



Programma 
Beleidsveld 
beleidsdoel 
Prestatie 

 
6.2.1 behoud van een gevarieerd basisaanbod van cultuur en erfgoed 

Musea en beeldende kunst 

  
100% 

 
Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 
 
Maatschappelijk 
rendement 

 
 
Museale activiteiten, zoals tentoonstellingen, leveren veel bezoekers, positieve recensies en 
dynamiek op voor Haarlem. Die bezoekers (totaal ca. 400.000 per jaar) zorgen ook voor veel 
bestedingen in de locale economie, het bedrag is een veelvoud van bovengenoemd getal in euro’s 
(o.a. bij de horeca, winkels). 

 
Activiteiten en per 
activiteit 
wetsartikel/bestuurlijk 
besluit 
 

 

Faciliteren Frans Hals Museum, De Hallen, De Vishal, Teylers Museum, Historisch Museum 

Haarlem, ABC-Architectuurcentrum, 37PK, Nieuwe Vide, het Dolhuys. Het Archeologisch Museum 

valt onder de afdeling Ruimtelijk beleid. 

 
Rol overheid 
(waarom/welke) 
 

 
Faciliteren gebouwen, beheer gemeentelijke collectie, ruimten voor tentoonstellingen (vaste collectie 
en tijdelijke tentoonstellingen).  

 
Kosten 

 
Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem: € 3 mln. subsidie, incl. huur. 
Daarnaast ca. € 350.000 subsidie in totaal voor kleine accounts. 

 
Dekking 

 
Begroting afdeling Economie en Cultuur, programma 6 
 

 
Investeringen  
 

 
Gebouwgebonden kosten opgenomen in IP. 

 
Formatie 
 

 
0,5 fte. bij afdeling EC 

 
Relevante 
ontwikkelingen 

 
Discussie over centrale plek voor collectie erfgoed Haarlem, idee Stadsmuseum Haarlem (= 
afspraak coalitieakkoord). Doel is het voor bezoekers en inwoners beter laten zien van de 
geschiedenis van de stad. 

Programma 
Beleidsveld 
beleidsdoel 
Prestatie 

 
Podiumkunsten 

  
100% 

Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 
 
Maatschappelijk 
rendement 

 
 
Mogelijk maken goed podiumkunstenklimaat, zowel programmering als productie levert veel 
dynamiek op voor de stad. Theaterbezoekers (totaal 500.000 per jaar) bevorderen de levendigheid 
en zijn goed voor o.a. de horeca in Haarlem. 

 
Activiteiten en per 
activiteit 
wetsartikel/bestuurlijk 
besluit 
 

 

-Faciliteren gebouwen en programmering Stadsschouwburg/  Philharmonie, Toneelschuur en 

Patronaat 

- bijdrage aan Toneelschuur Producties 

 
Rol overheid 
(waarom/welke) 
 

 
Faciliteren gebouwen voor podiumkunsten, programmering van accommodaties mogelijk maken. 

 
Kosten 

- Philharmonie € 855.857 exploitatie en € 1.533.691 huur 
- Schouwburg € 1.361.665 exploitatie en € 1.361.436 huur 
- Toneelschuur € 981.287 exploitatie en € 843.031 huur 
- Patronaat € 679.715 exploitatie en € 640.382 huur 
- Toneelschuur Producties € 200.000 in 2013 (aflopend naar € 60.000 in 2016) 

 
Dekking 

 
Begroting afdeling Economie en Cultuur, programma 6 
 

 
Investeringen  
 

 
Gebouwgebonden kosten opgenomen in IP. 

 
Formatie 
 

 
0,8 fte. bij afdeling EC 



 
Relevante 
ontwikkelingen 

Nieuwe gebouwen voor de podiumkunsten zijn neergezet in eerste decennium 21
e
 eeuw. Forse 

bezuinigingen op podiumkunsten vanuit het Rijk, (Holland Symfonia, Toneelschuur Producties). Dit 
betekent een aderlating voor de programmering van de podia. Alliantie tussen podia om meer 
samenwerking te realiseren is in 2012 tot stand gekomen, met als doel de kwaliteit van de 
programmering te borgen, ondanks alle bezuinigingen. 

 
Programma 
Beleidsveld 
beleidsdoel 
Prestatie 

 
Stadsbeiaardier  

  
100% 

 
Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 
 
Maatschappelijk 
rendement 

 
Deze taak heeft ook een versterkende werking op toerisme en recreatie 
 
Aantrekkelijke (binnen)stad, toegankelijk maken en bespelen Müller-orgel en beiaard. 

 
Activiteiten en per 
activiteit 
wetsartikel/bestuurlijk 
besluit 
 

 

Bespelen orgel en beiaard; toegankelijk maken van orgel in Grote of St. Bavokerk door 

rondleidingen en lezingen. 

 
Rol overheid 
(waarom/welke) 
 

 
Toegankelijk maken Müller-orgel, erfgoed van Haarlem 
Meer toeristen naar Haarlem 

 
Kosten 

 
1 fte (2 personen), 80.000 euro; + freelance inzet beiaardier 20.000 euro + jaarlijks onderhoud orgel 
en beiaard 15.000 euro = totaal 115.000 euro. 
 

 
Dekking 

 
Begroting afdeling Economie en Cultuur, programma 6 
 
Inkomsten: 20.000 euro uit rondleidingen en lezingen Müller-orgel 
 
 

 
Investeringen  
 

 
N.v.t.   

 
Formatie 
 

 
1 fte (2 personen) Bij de afdeling E&C 

 
Relevante 
ontwikkelingen 

 
Veel steden hebben geen stadsmusici meer in vaste dienst. Als beiaardier zet Haarlem nu een 
freelancer in.  

 
Programma 
Beleidsveld 
beleidsdoel 
Prestatie 

 
  
Archeologie  

  
100% 

 
Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 
 
Maatschappelijk 
rendement 

 
Bescherming archeologisch erfgoed (in situ en ex situ) 
 
 
Een verantwoorde archeologische monumentenzorg 

 
Activiteiten en per 
activiteit 
wetsartikel/bestuurlijk 
besluit 
 

 
1. Ontwikkelen, actualiseren en regisseren gemeentelijk archeologiebeleid 

Wet archeologische monumentenzorg,  beleidsnota archeologie  
2. Bindende advisering ruimtelijke plannen  (vergunningen,  projecten, bestemmingsplannen, 

visie’s en nota’s) 
Wet archeologische monumentenzorg,  beleidsnota archeologie  

3. Regisseren archeologisch veldonderzoek (vooronderzoek en  opgravingen) 
Wet archeologische monumentenzorg,  beleidsnota archeologie  

4. Uitwerking archeologisch onderzoek 
Wet archeologische monumentenzorg,  beleidsnota archeologie  

5. Archeologisch depot 
Wet archeologische monumentenzorg,  beleidsnota archeologie  

6. Onderhouden en vergroten maatschappelijk draagvlak door informatie, educatie en 



participatie 
(Verdrag van Valetta (Europees)  en Coalitieakkoord) 

 

 
Rol overheid 
(waarom/welke) 
 

 
Rol van Raad en College B&W op grond van  Wet archeologische Monumentenzorg,  
Ook relatie met  Wro en  Wabo 
 

 
Kosten 

 
Circa €800.000  
(salariskosten en overhead plus circa €20.000 voor verbruiksgoederen en diensten, 
tentoonstellingen en educatie) 
 

 
Dekking 

 
Primaire begroting 85%  , €50.000 bestuurslastencompensatie +  promilage rioolgelden 
rijksoverheid (gem. €35.000) en declarabel (adviezen projecten) 15% 
 

 
Investeringen  
 

 
- 

 
Formatie 
 

 
5,5 fte 

 
Relevante 
ontwikkelingen 

 
Evaluatie door de minister van de Wet op de archeologische monumentenzorg  
Wet Omgevingsrecht 
Autonome taken en de wettelijke taken die kunnen worden uitbesteed zijn op 1 na reeds afgestoten 
in de periode 2009-2012. Alle genoemde taken zijn wettelijke  taken. 

Terug  

  



Programma 
Beleidsveld 
beleidsdoel 
Prestatie 

 
6.2.2 deelname aan kunst en cultuur door Haarlemmers 

  
100% 

Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 
 
Maatschappelijk 
rendement 

 
Stabiele kunst en cultuurdeelname door Haarlemmers 
 
Actieve cultuurdeelname draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling, sociale samenhang en 
leefbaarheid van de stad.  

Activiteiten en per 
activiteit 
wetsartikel/bestuurlijk 
besluit 

- Stimuleren van culturele projecten via het Cultuurstimuleringsfonds 

- Stimuleren van de amateurkunst (goed voor sociale samenhang en maatschappelijke 

participatie) 

 
Rol overheid 
(waarom/welke) 
 

 
Projecten mogelijk maken in aanvulling op de basisinfrastructuur, zodat cultuur toegankelijk wordt 
voor alle lagen van de samenleving en samenwerkingsverbanden ontstaan.  
 

 
Kosten 

 
-€ 200.000,- Cultuurstimuleringsfonds Haarlem 
-€ 95.000,- Amateurkunstregeling 

 
 

 
Dekking 

 
Begroting afdeling Economie en Cultuur, programma 6 
 
 

 
Investeringen  

 
N.v.t. 

 
Formatie 

 
0,4 fte. bij afdeling EC 

 
Relevante 
ontwikkelingen 

 
Op het Cultuurstimuleringfonds Haarlem en op de Amateurkunstregeling is reeds in totaal € 
150.000,- bezuinigd m.i.v. 2013. Deze middelen komen steeds meer onder druk te staan. Er is 
sprake van vergrijzing bij de amateurkunstbeoefening 

Programma 
Beleidsveld 
beleidsdoel 
Prestatie 

 
Egelantier 
 

  
100% 

 
Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 
 
Maatschappelijk 
rendement 

 
De gemeente wil de deelname aan kunst en cultuur door de inwoners bevorderen. 
 
 

Activiteiten en per 
activiteit 
wetsartikel/bestuurlijk 
besluit 

 
Beheer Egelantier ten behoeve van cultuureducatie 

 
 

 
Rol overheid 
(waarom/welke) 

 
Faciliteren van instellingen die cultuureducatie aanbieden voor jeugd en jongeren, aanbieden van 
cursussen, e.d. 

 
Kosten 

 
€ 150.000  onderhoud gebouw (afdeling Vastgoed) en loonkosten voor beheer; baten zijn 
huurinkomsten van de organisaties, ca. € 100.000- 
€ 150.000. 
 

Dekking  
Begroting afdeling Economie en Cultuur, programma 6 

 
Investeringen  

 
N.v.t.  

 
Formatie 
 

 
2,7 fte. bij afdeling EC, beheersfuncties 

 
Relevante 
ontwikkelingen 

 
Er is interesse in de Egelantier van hotelexploitanten, dus geschikt voor verkoop 
 



Programma 
Beleidsveld 
beleidsdoel 
Prestatie 

 
Cultuureducatie, subsidie aan stichting Hart 
 

  
100% 

Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 
 
Maatschappelijk 
rendement 

 
 
Kinderen en jongeren in Haarlem komen in aanraking met kunst en cultuur en leren wat ze hier zelf 
mee kunnen doen, publieksbereik Kunst en Cultuur 
 

Activiteiten en per 
activiteit 
wetsartikel/bestuurlijk 
besluit 

 
Subsidieverlening, accountbeheer en beleidsvorming cultuureducatie 
 

 
Rol overheid 
(waarom/welke) 

 
Lokale rol, en er is afstemming in Zuid-Kennemerland over cultuureducatie-taken; Haarlem verleent 
ook cultuureducatie-diensten aan Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort 

 
Kosten 

 
Subsidie aan stichting Hart: 1.947.382 euro (2012), incl. huur 
 

 
Dekking 

 
Begroting afdeling Economie en Cultuur, programma 6 
 
 

 
Investeringen  
 

Nieuwe huisvesting voor Hart is geraamd op 12 miljoen euro (bij verkoop 2 opbrengstlocaties, 
Leidsevaart 220 en Egelantier). Budgetneutraal, maar wel met verkoopverplichting gemeentelijk 
eigendom 

 
Formatie 

 
0,5 fte bij afdeling EC 

 
Relevante 
ontwikkelingen 

 
Een groot aantal steden en instellingen voor cultuureducatie beraadt zich op een nieuwe rol. 
Scholen krijgen ook een grotere verantwoordelijkheid om deze educatieve rol binnen schooltijd te 
nemen.  
 
Hoe gaan we om met de taken voormalige Volksuniversiteit (cursussen volwasseneneducatie)? 
Moet een overheid dat deels financieren? Ook Stichting Hart beraadt zich op dit vraagpunt. 

Terug  

 

  



 
Programma 
Beleidsveld 
beleidsdoel 
Prestatie 

 
 
6.3.1 meer toeristen en recreanten 

  
100% 

 
Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 
 
Maatschappelijk 
rendement 

 
 
Bijdrage aan Recreatieschap Spaarnwoude 
 
Deelname aan gemeenschappelijke regeling met Velsen, Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude, Amsterdam en provincie Noord-Holland.  
Behoud open en groen natuur- en recreatiegebied. Recreatiegebied voor jaarlijks 1,4 miljoen 
Haarlemse bezoeken. 
 

 
Activiteiten en per 
activiteit 
wetsartikel/bestuurlijk 
besluit 
 

 
Gemeenschappelijke regeling. Beleidsvorming recreatiegebied. Bijdrageverlening, accountbeheer. 
 

 
Rol overheid 
(waarom/welke) 
 

 
Bestuurlijke vertegenwoordiging Haarlem in Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur van het 
recreatieschap. Bestuursrinvloed samen met andere participanten ten aanzien van beheer, 
ontwikkeling, beleid en financien. 
 
 
 

 
Kosten 

 
 
Participantenbijdrage aan Recreatieschap Spaarnwoude 223.310, - euro   (2012)  
 

 
Dekking 

 
Begroting afdeling Economie en Cultuur, nr.1432.4791.1002 en nr. 1432.4669.1000 
 
 

 
Investeringen  
 

 
nvt 

 
Formatie 
 

 
0,2 bij afdeling EC ? 

 
Relevante 
ontwikkelingen 

 
Bezuinigingstaakstelling recreatieschap, ontwikkeling Fort benoorden Spaarndam. 
 

Terug  

  



 
 
Programma 
Beleidsveld 
beleidsdoel 
Prestatie 

 
 
6.3.2. goed aanbod evenementen en goede promotie van Haarlem 

  
100% 

 
Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 
 
Maatschappelijk 
rendement 

 
 
subsidie aan City Marketing Haarlem 
 
Meer bezoekers die langer blijven en meer besteden. Haarlem op de kaart als stad om te bezoeken, 
te werken en te verblijven. 
 

 
Activiteiten en per 
activiteit 
wetsartikel/bestuurlijk 
besluit 
 

 
Subsidieverlening, accountbeheer en beleidsvorming toerisme en recreatie, promotie en marketing. 
 

 
Rol overheid 
(waarom/welke) 
 

 
Aansturing City Marketing Haarlem, goedkeuring activiteiten promotie en marketing ism partners in 
de stad, subsidieverlener, afstemming in MRA. 
 
 

 
Kosten 

 
 
Subsidie aan City Marketing Haarlem 788.000,- euro (2013) 
 

 
Dekking 

 
Begroting afdeling Economie en Cultuur, programma 6 
 
 

 
Investeringen  
 

 
- 

 
Formatie 
 

 
0,5, bij afdeling EC 

 
Relevante 
ontwikkelingen 

 
Verder inzetten op toeristische samenwerking in de MRA voor de komende periode om meer 
internationale toeristen vanuit Amsterdam naar Haarlem te krijgen. Inzetten op verdere toename van 
watertoerisme, o.a. meer cruiseschepen naar Haarlem. Inzetten op meer congressen en zakelijk 
toerisme in samenwerking met Amsterdam.  
 
Elke euro aan promotie levert 44 euro aan bestedingen in de stad. 

Terug  

 

  



Programma 7 werk en inkomen 
 

7.1 Werk 
7.1.1.1: Afspraken maken met arbeidsbemiddelaars over directe plaatsing op de arbeidsmarkt 

7.1.1.2: Bevorderen zelfstandig ondernemerschap 

7.1.2.1 : Samen met Paswerk een werkplek voor mensen met een WSW-indicatie bieden 

7.1.2.2 : Samen met Paswerk stimuleren van detachering en begeleid werken 

7.2 Dienstverlening bij inkomen 
7.2.1.1:Tijdig en rechtmatig verstrekken van een inkomensondersteuning  

7.2.1.2: Versterken handhaving 

7.3 dienstverlening bij schulden en minimabeleid 
7.3.1.1 : Faciliteren inzet schuldenaar  

7.3.1.2 : Voorlichting geven en aanbieden budgetbegeleiding en budgetcursussen  

7.3.1.3 : Participeren in ketensamenwerking om schulden te voorkomen  

7.3.1.4 : Inzetten op kortdurend budgetbeheer  

7.3.2.1 : Vergroten gebruik minimaregelingen 

7.3.2.2 : Aansluiting zoeken Haarlempas bij Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds 

 

Terug naar overzicht programma’s 
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Programma 

Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 

7         : Werk en Inkomen 

7.1.     : Werk 

7.1.1   : Meer directe uitstroom naar werk 

7.1.1.1: Afspraken maken met arbeidsbemiddelaars over directe plaatsing op de arbeidsmarkt 

  

NB. Deze taak is onderdeel van het sociaal domein 

 

  

100% 

 

Prestatieindicatoren 

programmabegroting/ 

 

 

Maatschappelijk 

rendement 

 

De gemeente maakt afspraken met onder meer uitzendbureau’s, Paswerk en andere 

arbeidsbemiddelaars voor directe plaatsingen van (potentiële) uitkeringsgerechtigden op de 

arbeidsmarkt, vol- en deeltijds. De gemeente wil daarnaast door meer gebruik te maken van het 

instrument Social Return on Investment de arbeidsparticipatie vergroten bij burgers met een afstand 

tot de arbeidsmarkt.  

 

Werk zorgt voor economische en financiële zelfredzaamheid, draagt bij aan het gevoel van 

eigenwaarde en biedt kansen om volop mee te doen in de samenleving. 

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 

Betreft hier geen wettelijke verplichting. 

 

Gemeentelijk beleid wordt momenteel uitgewerkt in nota’s Werk! en regionaal Werkplein Haarlem.  

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

 

Betreft hier vooralsnog een lokale taak. 

Gemeente verwijst door naar partners (arbeidsbemiddelaars) en maatschappelijke organisaties. 

De gemeente voert zelf geen taken uit op het gebied van werk.  

 

Kosten 

 

Kosten 2013 begroot: 

- 5,6 mio  

- 1,0 mio meeneemregeling  

 

 

Dekking 

 

Participatiebudget, gemeentelijke middelen voor re-integratie (Rijksuitkering).  

Betreft geoormerkte gelden voor re-integratie, inburgering en educatie. 

 

 

Investeringen  

 

 

n.v.t. 

 

Formatie 

 

 

Wordt door externe partijen uitgevoerd.  

 

Relevante 

ontwikkelingen 

 

- Vorming 35  arbeidsmarktregio’s nav wijziging in landelijke Suwi-wetgeving.  

- Vorming regionaal Werkplein in Haarlem samen met UWV en regio-gemeenten, van waaruit 

dienstverlening aan werkgevers en (toekomstige) werknemers wordt geboden. Dit nav wijziging in 

landelijke Suwi-wetgeving 

 

- Vorming 1 nieuwe regeling voor onderkant van de samenleving , de Participatiewet met ingang van 

1 januari 2014. 

 

Terug 

  



 

 

Programma 

Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 

7         : Werk en Inkomen 

7.1.     : Werk 

7.1.1   : Meer directe uitstroom naar werk 

7.1.1.2: Bevorderen zelfstandig ondernemerschap 

  

NB. Deze taak is onderdeel van het sociaal domein 

 

  

50% 

 

50% 

 

Prestatieindicatoren 

programmabegroting/ 

 

 

Maatschappelijk 

rendement 

 

De gemeente bevordert zelfstandig ondernemerschap als volwaardig initiatief voor werk in 

loondienst.  Voor sommige mensen is niet werken in loondienst, maar werken als zelfstandig 

ondernemer de snelste weg uit de uitkering. 

 

Werk zorgt voor economische en financiële zelfredzaamheid, draagt bij aan het gevoel van 

eigenwaarde en biedt kansen om volop mee te doen in de samenleving. 

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 

Mensen met een bijstandsuitkering die een eigen bedrijf willen beginnen of zelfstandigen die tijdelijk 

in financiële problemen verkeren, kunnen op grond van het Bbz in aanmerking komen voor 

financiële bijstand.  

 

Het betreft de volgende doelgroepen: 

- startende zelfstandigen 

- gevestigde zelfstandige in tijdelijke financiële problemen 

- oudere zelfstandigen (ouder dan 55 jaar) met een niet-levensvatbaar bedrijf 

- zelfstandigen die hun bedrijf willen beëindigen 

De financiële ondersteuning kan bestaan uit: 

- bedrijfskrediet 

- periodieke uitkering voor levensonderhoud 

Daarnaast wordt begeleiding en coaching geboden. 

 

Betreft hier een wettelijke verplichting: Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004 (BBZ). 

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

 

Stimuleren/ faciliteren van zelfstandig ondernemerschap enerzijds en anderzijds een effectieve 

manier om mensen te laten uitstromen uit een uitkering.  

 

Haarlem voert de BBZ-regeling ook uit voor de regio-gemeenten. Deze rol is overigens niet een 

wettelijke verplichting. 

 

Kosten 

 

Uitkeringslasten circa € 974.000 

Kredieten € 40.000 

 

Dekking 

 

Uitkeringslasten : 

Wet bundeling van uitkeringen inkomens¬voorziening (BUIG).  

Kredieten:  

P-budget  

 

Budget Inkomen, afdeling SZW (betreft personeel) 

 

Investeringen  

 

n.v.t. 

 

Formatie 

 

 

Afdeling bijzondere regelingen circa 2 fte 

* de formatie gaat in 2013 agv reorganisatie nog schuiven 

 

Relevante 

ontwikkelingen 

 

Het kabinet wil ondernemen vanuit een uitkering verder stimuleren. De kredietmogelijkheden voor 

starters zijn daarom onlangs verruimd. Hiervoor is het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004 

(BBZ) aangepast (Wijziging van het Besluit Bijstandverlening zelfstandigen). 

 

Betreft en wettelijke verplichting ; wel is er gemeentelijke beleidsvrijheid inzake mate van 

begeleiding en ondersteuning aan starters.   

Terug 



  

 

Programma 

Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 

7          : Werk en Inkomen 

7.1.      : Werk 

7.1.2    : Beschutte werkplekken voor mensen met een WSW-indicatie 

7.1.2.1 : Samen met Paswerk een werkplek voor mensen met een WSW-indicatie bieden 

  

NB. Deze taak is onderdeel van het sociaal domein 

  

100% 

 

Prestatieindicatoren 

programmabegroting/ 

 

 

Maatschappelijk 

rendement 

 

De gemeente en Paswerk bieden samen een beschutte werkplek voor mensen met een WSW-

indicatie en een volledige arbeidsbeperking.  

 

- bieden van werk 

- het behouden en zo mogelijk bevorderen van de arbeidsbekwaamheid van de 

arbeidsgehandicapte 

- het zo mogelijk realiseren van uitstroom van de arbeidsgehandicapte naar een reguliere 

baan 

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 

Het realiseren van arbeid onder aangepaste omstandigheden voor de arbeidsgehandicapte die 

daarop is aangewezen en daarvoor is geïndiceerd.  Beschikbaar stellen van  minimum aantal Wsw 

arbeidsplaatsen. 

 

Het betreft hier een wettelijke verplichting op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). 

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

 

Stimuleren van mensen om via de Wet sociale werkvoorziening (WSW) te kunnen werken en in hun 

eigen onderhoud te kunnen voorzien. 

De gemeenten heeft een regierol over de WSW als onderdeel van het gemeentelijke 

arbeidsmarktbeleid en het stroomlijnen van de WSW met andere voorzieningen zoals de WWB.  

Daarnaast heeft de gemeente de verantwoordelijkheid voor de financiering van de WSW. 

 

 

Paswerk voert de WSW samen met de regio-gemeenten in Zuid Kennemerland binnen een 

Gemeenschappelijke Regeling uit. 

 

Kosten 

 

Betreft rijksuitkering (een lumpsumbudget) die wordt doorgezet naar Paswerk voor uitvoering WSW. 

Bedrag circa 18 mio. 

Uitkering is vaak niet toereikend. 

 

 

Dekking 

 

WSW-budget (Rijksuitkering) 

 

 

Investeringen  

 

 

n.v.t. 

 

Formatie 

 

 

geen; uitbesteed aan Paswerk 

 

Relevante 

ontwikkelingen 

 

Vorming 1 nieuwe regeling voor onderkant van de samenleving , de Participatiewet met ingang van 

1 januari 2014 als alternatief voor de wet Werken naar Vermogen, incl. een quotumregeling 

voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten door grotere werkgevers.  Daarnaast  stopt de 

instroom in de sociale werkvoorziening in zijn huidige vorm met ingang van 

1 januari 2014. Gemeenten krijgen binnen de wettelijke kaders ruimte om zelf 

beschut werk als een voorziening te organiseren. 

 

Naar aanleiding van een nieuwe regeling vindt een eventuele herstructurering van de SW-bedrijven 

plaats om tot een efficiëntere bedrijfsvoering van de sector te komen. 

 

bepekte beleidsvrijheid, niet op gebied van aantallen, maar op de inrichting  van/ begeleiding bij de 

werkplekken + wel of niet op detacheringsbasis werken. 

Terug 



 

 

Programma 

Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 

7          : Werk en Inkomen 

7.1.      : Werk 

7.1.2    : Beschutte werkplekken voor mensen met een WSW-indicatie 

7.1.2.2 : Samen met Paswerk stimuleren van detachering en begeleid werken 

  

NB. Deze taak is onderdeel van het sociaal domein 

 

  

100% 

 

Prestatieindicatoren 

programmabegroting/ 

 

 

Maatschappelijk 

rendement 

 

De gemeente en Paswerk stimuleren mensen met een WSW-indicatie om meer buiten de  

Muren van Paswerk te werken. Begeleid werken en detachering bij werkgevers bevorderen de 

doorstroom in de WSW. 

 

Werk zorgt voor economische en financiële zelfredzaamheid, draagt bij aan het gevoel van 

eigenwaarde en biedt kansen om volop mee te doen in de samenleving. 

Daarnaast komen er WSW-plekken beschikbaar voor mensen die op de wachtlijst WSW staan. 

 

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 

Paswerk heeft eigen leerwerkbedrijven en eigen re-integratie diensten (zoals 

assessments, academie, stagebemiddeling, detachering en begeleid werken).  

Zij bieden een infrastructuur voor werkenderwijs leren (praktijkopleidingen). Tegelijkertijd 

fungeren zij als reguliere bedrijven in competitieve markten om de commerciële en financiële 

bedrijfsdoelstellingen te behalen. 

 

Het betreft hier een wettelijke verplichting op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). 
 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

 

De gemeenten heeft een regierol over de WSW als onderdeel van het gemeentelijke 

arbeidsmarktbeleid en het stroomlijnen van de WSW met andere voorzieningen zoals de WWB.  

Daarnaast heeft de gemeente de verantwoordelijkheid voor de financiering van de WSW. 

 

Paswerk voert de WSW samen met de regio-gemeenten in Zuid Kennemerland binnen een 

Gemeenschappelijke Regeling uit.  

 

 

Kosten 

 

Zie 7.1.2.1 

 

 

Dekking 

 

Zie 7.1.2.1 

 

 

Investeringen  

 

 

n.v.t. 

 

Formatie 

 

 

geen; uitbesteed aan Paswerk 

 

Relevante 

ontwikkelingen 

 

Vorming 1 nieuwe regeling voor onderkant van de samenleving , de Participatiewet met ingang van 

1 januari 2014 als alternatief voor de wet Werken naar Vermogen een quotumregeling 

voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten door grotere werkgevers. Daarnaast  stopt de 

instroom in de sociale werkvoorziening in zijn huidige vorm met ingang van 

1 januari 2014. Gemeenten krijgen binnen de wettelijke kaders ruimte om zelf 

beschut werk als een voorziening te organiseren. 

 

Naar aanleiding van een nieuwe regeling vindt een eventuele herstructurering van Paswerk plaats 

om tot een efficiëntere bedrijfsvoering van de sector te komen. 

 

Bepekte beleidsvrijheid, niet op gebied van aantallen, maar op de inrichting  van/ begeleiding bij de 

werkplekken + wel of niet op detacheringsbasis werken. 

 

Terug 



 

Programma 

Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 

7         : Werk en Inkomen 

7.2      : Dienstverlening bij Inkomen 

7.2.1   : Een tijdelijke inkomensondersteuning voor Haarlemmers die niet in hun eigen 

inkomen  kunnen voorzien en die daar voor in aanmerking komen 

7.2.1.1:Tijdig en rechtmatig verstrekken van een inkomensondersteuning 

  

NB. Deze taak is onderdeel van het sociaal domein 

 

  

100% 

 

Prestatieindicatoren 

programmabegroting/ 

 

Maatschappelijk 

rendement 

 

De gemeente verleent tijdig inkomensondersteuning aan mensen die hiervoor rechtmatig in 

aanmerking komen. Aanvragen worden snel, efficiënt en zakelijk afgehandeld. 

 

Snel bieden van een tijdelijk financieel vangnet voor mensen die zelf niet in hun bestaan kunnen 

voorzien. 

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 

Het vaststellen van het recht op en het verstrekken van een uitkering  WWB, IOAW, IOAZ of Bbz.  

 

 

Betreft hier een wettelijke verplichting op basis van Wet Werk en Bijstand , Inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, Inkomensvoorziening oudere en 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen of  Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 

2004. 

 

Beleidsvrijheid :  

- invloed op volume uitkeringenbestand door mate van inzet handhaving en re-integratie. 

- gedeeltelijk invloed op hoogte uitkering (Toeslagenbeleid) 

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

 

Bieden van een tijdelijk financieel vangnet.  

Betreft een lokale taak. 

 

Kosten 

 

Uitkeringslasten :39,56 mio  

Personele inzet : 5,3 mio.  

Overig: 1,1 mio 

 

Dekking 

 

Rijksbijdrage:  

Wet bundeling van uitkeringen inkomens¬voorziening (BUIG).  Eén budget voor de bekostiging van 

uitkeringen op grond van de WWB, de IOAW, de IOAZ, levensonderhoud voor startende 

ondernemers uit het Bbz 2004. Bedrag: 38,6 mio. 

 

Budgetten Inkomen en Bijzondere Regelingen binnen afdeling SZW 

 

Investeringen  

 

 

 n.v.t. 

 

Formatie 

 

 

Afdeling Werk en Inkomen A en B (incl. leidinggevenden) 37,33 fte 

 

* de formatie gaat in 2013 agv reorganisatie nog schuiven 

 

Relevante 

ontwikkelingen 

 

Regeerakkoord 2013:  

De huishoudinkomenstoets wordt vervangen door een huishouduitkeringstoets. Dit voorkomt dat 

binnen een huishouden sprake kan zijn van stapeling van uitkeringen, waardoor de inkomsten hoger 

zijn dan bij de buurman of buurvrouw die aan het werk is. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat het wel 

loont om aan het werk te gaan door dit loon niet te verrekenen met de uitkeringen in het huishouden. 

 

Hoe de uitwerking van bovengenoemd voornemen eruit komt te zien is nog onduidelijk. 

Beleidsvrijheid op volume uitkeringenbestand door mate van inzet handhaving en re-integratie en 

deel s op hoogte uitkering 

Terug 

 



 

Programma Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 

7         : Werk en Inkomen 

7.2      : Dienstverlening bij Inkomen 

7.2.1   : Een tijdelijke inkomensondersteuning voor Haarlemmers die niet in hun eigen 

inkomen kunnen voorzien en die daar voor in aanmerking komen 

7.2.1.2: Versterken handhaving 

  

NB. Deze taak is onderdeel van het sociaal domein 

 

  

100% 

 

Prestatieindicatoren 

programmabegroting/ 

 

 

Maatschappelijk 

rendement 

 

-Versterken handhaving op voorkomen onrechtmatig verstrekken van inkomensvoorziening.  

 

Handhaven betekent dat klanten aangesproken worden op het naleven van de 

verplichtingen die verbonden zijn aan de voorzieningen en ondersteuning die we 

aanbieden. Door de focus te leggen op de naleving van verplichtingen, wordt ervoor gezorgd dat 

klanten de regie over hun eigen oplossing hebben en de gemeente  ondersteuning biedt  waar dat 

nodig is. 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

Onder handhaving worden alle activiteiten verstaan die erop gericht zijn dat regels worden 

nageleefd. In het geval van de WWB gaat het erom dat misbruik en oneigenlijk gebruik van de 

bijstand zoveel mogelijk wordt voorkomen. 

 

De gemeente stelt regels op met betrekking tot hoogwaardige handhaving op grond van art. 8a 

WWB.  

Verder uitgewerkt in:  Visienota Handhaving Haarlem (2012 / 342276) 

Betreft onder meer handhaving aan de poort alsmede handhaven in het uitkeringenbestand.  

 

Beleidsvrijheid:  intensiviteit van  mate van handhaven 

 

Rol overheid 

(waarom/welke 

 

 

Het uiteindelijke doel van hoogwaardig handhaven is dat (potentiële) klanten van sociale zaken de 

wet- en regelgeving uit zichzelf naleven. 

 

Betreft hier een regionale taak incl sociale recherche. Uitvoering  voor  IASZ (Heemstede etc.) en 

Zandvoort. 

 

 

Kosten 

 

Personele inzet: 1,3 mio 

 

Dekking 

 

Budget Fraudebestrijding binnen afdeling SZW 

 

Investeringen  n.v.t 

 

Formatie 

 

 

Afdeling Fraudebestrijding (incl. leidingevenden) 12,1fte.  

* de formatie gaat in 2013 agv reorganisatie nog schuiven 

 

Relevante 

ontwikkelingen 

 

Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid  miv 2013  

Dit wetsvoorstel regelt dat fraude met uitkeringen op het gebied van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid veel zwaarder bestraft wordt. Deze regels moeten de groeiende groep van 

hardnekkige fraudeurs afschrikken. 

 

Regeerakkoord 2013:  

- De huishoudinkomenstoets wordt vervangen door een huishouduitkeringstoets. Dit voorkomt dat 

binnen een huishouden sprake kan zijn van stapeling van uitkeringen, waardoor de inkomsten hoger 

zijn dan bij de buurman of buurvrouw die aan het werk is. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat het wel 

loont om aan het werk te gaan door dit loon niet te verrekenen met de uitkeringen in het huishouden. 

 

-In de WWB leggen we vast dat gemeenten een bijstandsuitkering drie maanden moeten stoppen 

als de sollicitatieplicht niet wordt nageleefd. Hervatting vindt slechts plaats na een verzoek van 

betrokkene.  

 

- Om de naleving van WWB-verplichtingen te verbeteren wordt de handhaving strikter. De 

arbeidsverplichtingen en de duur en hoogte van de bijbehorende sancties worden geüniformeerd. 

Ernstige misdragingen tegen ambtenaren die de regelingen uitvoeren, leiden tot onmiddellijke 

stopzetting van de uitkering. Dit gaat gelden voor de hele sociale zekerheid. 



 

-Om het activerende karakter van de bijstand te vergroten, geldt de arbeids- en re-integratieplicht en 

de plicht tot tegenprestatie naar vermogen voortaan voor iedereen. Er zijn geen categoriale 

ontheffingen meer. 

 

Vorming 1 nieuwe regeling voor onderkant van de samenleving, de Participatiewet.  

 

Hoe de uitwerking van bovengenoemde voornemens eruit komt te zien is nog onduidelijk. 

Terug 

  



 

Programma 

Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 

7          : Werk en Inkomen 

7.3.      : Dienstverlening bij schulden en Minimabeleid 

7.3.1    :  Meer duurzame en financiële zelfredzaamheid voor Haarlemmers 

7.3.1.1 : Faciliteren inzet schuldenaar 

 

 

 

NB. Deze taak is onderdeel van het sociaal domein 

 

  

100% 

 

Prestatieindicatoren 

programmabegroting/ 

 

 

Maatschappelijk 

rendement 

 

De gemeente faciliteert de inzet van de schuldenaar in het aanvraag proces en biedt een product op 

maat aan dat het hoofddoel ondersteunt.  

 

 

Zorgdragen voor een effectief en op maat gesneden SDV traject.  

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 

Wettelijke verplichting:  

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) . Op basis van artikel 3 lid 1 Wgs is het college 

verantwoordelijk voor de uitvoering van het vastgestelde beleid.  Gemeenten moeten 

beleidsplannen maken die richting geven aan integrale schuldhulpverlening.  

 

Gemeentelijke beleidsvrijheid: gemeenten kunnen criteria bepalen mbt toegang tot SDV 

Uitgewerkt in: 

- Beleidsplan SDV: van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening  (2012/81280) 
- Nieuwe beleidsregels Schulddienstverlening (2012/140630) 
 

Activiteiten : 

- op orde brengen en ordenen van de administratie al dan met ondersteuning van  Stichting   
                 Humanitas 

- Financiële situatie in kaart brengen en op maat gesneden aanpak bepalen 
 

 

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

 

Regionaal: Schulddienstverlening wordt ook uitgevoerd voor de ISD Heemstede en Zandvoort. 

 

 

Kosten 

 

Capaciteit  afdeling SDV   :  circa € 2,9 mio 

Inzet Kontext voor SDV     : circa 80.000,- 

 

 

 

Dekking 

 

Budget  SDV, binnen afdeling SZW 

 

Verwachte baten dienstverlening  voor omringende gemeenten  

Circa € 450.000,- 

 

Voorzieningen minimabeleid vwb Kontext 

 

 

Investeringen  

 

 

n.v.t. 

 

Formatie 

 

 

Afdeling schulddienstverlening  : 21,45 fte (incl leidinggevenden) 

*  de formatie gaat in 2013 agv reorganisatie nog schuiven 

 

Relevante 

ontwikkelingen 

 

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is medio 2012 van kracht geworden. 

 

Gemeenten hebben een wettelijke verplichting om integrale schuldhulpverlening te organiseren. En 

zijn daarmee eindverantwoordelijk, maar hoeven deze verplichting niet perse zelf uit te voeren.  

Uitbesteding is daarmee mogelijk.  

 

Terug 



 

 

Programma 

Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 

7          : Werk en Inkomen 

7.3.      : Dienstverlening bij schulden en Minimabeleid 

7.3.1    :  Meer duurzame en financiële zelfredzaamheid voor Haarlemmers 

7.3.1.2 : Voorlichting geven en aanbieden budgetbegeleiding en budgetcursussen 

  

NB. Deze taak is onderdeel van het sociaal domein 

 

  

100% 

 

Prestatieindicatoren 

programmabegroting/ 

 

 

Maatschappelijk 

rendement 

 

De gemeente geeft voorlichting onder risicogroepen in Haarlem, waaronder jongeren, gedetineerden 

en uitkeringsgerechtigden en biedt meer budgetcursussen en budgetbegeleiding aan klanten die 

een SDV traject volgen. 

 

Voorkomen van recidive; verbeteren effectiviteit schulddienstverlening.  

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 

Wettelijke verplichting: 

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) . Op basis van artikel 3 lid 1 Wgs is het college 

verantwoordelijk voor de uitvoering van het vastgestelde beleid.  Gemeenten moeten 

beleidsplannen maken die richting geven aan integrale schuldhulpverlening.  

 

Gemeentelijke beleidsvrijheid: gemeenten kunnen criteria bepalen mbt toegang tot SDV 

Uitgewerkt in: 

- Beleidsplan SDV: van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening  (2012/81280) 
- Nieuwe beleidsregels Schulddienstverlening (2012/140630) 

 

Activiteiten :  

- inzetten van cursussen op verschillende momenten tijdens een SDV traject om financiële 

zelfredzaamheid te vergroten 

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

 

Regionaal : Schulddienstverlening wordt ook uitgevoerd voor de ISD Heemstede en Zandvoort. 

 

Kosten 

 

Zie format 7.3.1.1; bovenstaand werkzaamheden worden uit zelfde budget gefinancierd 

 

 

Dekking 

 

Zie format 7.3.1.1; bovenstaand werkzaamheden worden uit zelfde budget gefinancierd 

 

Investeringen  

 

 

n.v.t. 

 

Formatie 

 

 

Zie format 7.3.1.1; 

 

* de formatie gaat in 2013 agv reorganisatie nog schuiven 

 

Relevante 

ontwikkelingen 

 

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is medio 2012 van kracht geworden. 

 

Gemeenten hebben een wettelijke verplichting om integrale schuldhulpverlening te organiseren. En 

zijn daarmee eindverantwoordelijk, maar hoeven deze verplichting niet perse zelf uit te voeren.  

Uitbesteding is daarmee mogelijk.  

 

Terug 

  



 

 

Programma 

Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 

7          : Werk en Inkomen 

7.3.      : Dienstverlening bij schulden en Minimabeleid 

7.3.1    : Meer duurzame en financiële zelfredzaamheid voor Haarlemmers 

7.3.1.3 : Participeren in ketensamenwerking om schulden te voorkomen 

  

NB. Deze taak is onderdeel van het sociaal domein 

 

  

100% 

 

Prestatieindicatoren 

programmabegroting/ 

 

 

Maatschappelijk 

rendement 

 

De gemeente participeert in de ketensamenwerking met o.a. woningcorporaties, energieleveranciers 

en zorgverzekeraars gericht op vroeg signalering en tijdige afstemming met als doel het beperken 

van verder oplopende schulden en het voorkomen van crisissituaties.  

 

Voorkomen verlies van financiële zelfredzaamheid 

 

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

Wettelijke verplichting: 

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) . Op basis van artikel 3 lid 1 Wgs is het college 

verantwoordelijk voor de uitvoering van het vastgestelde beleid.  Gemeenten moeten 

beleidsplannen maken die richting geven aan integrale schuldhulpverlening. Preventie is een 

onderdeel waaraan in ieder geval aandacht moet worden besteed. 

 

Gemeentelijke beleidsvrijheid: gemeenten kunnen criteria bepalen mbt toegang tot SDV 

Uitgewerkt in: 

- Beleidsplan SDV: van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening  (2012/81280) 
- Nieuwe beleidsregels Schulddienstverlening (2012/140630) 

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

 

Regionaal:  Schulddienstverlening wordt ook uitgevoerd voor de ISD Heemstede en Zandvoort. 

 

Kosten 

 

Zie format 7.3.1.1; bovenstaand werkzaamheden worden uit zelfde budget gefinancierd 

 

 

Dekking 

 

Zie format 7.3.1.1; bovenstaand werkzaamheden worden uit zelfde budget gefinancierd 

 

Investeringen  

 

 

n.v.t. 

 

Formatie 

 

  

Zie format 7.3.1.1; 

 

* de formatie gaat in 2013 agv reorganisatie nog schuiven 

 

Relevante 

ontwikkelingen 

 

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is medio 2012 van kracht geworden.  

 

Gemeenten hebben een wettelijke verplichting om integrale schuldhulpverlening te organiseren. Ze 

zijn daarmee eindverantwoordelijk en hebben een regierol, maar hoeven deze verplichting niet 

perse zelf uit te voeren. Uitbesteding van de uitvoering aan derden is mogelijk.  

 

 

Terug 

  



 

Programma 

Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 

7          : Werk en Inkomen 

7.3.      : Dienstverlening bij schulden en Minimabeleid 

7.3.1    :  Meer duurzame en financiële zelfredzaamheid voor Haarlemmers 

7.3.1.4 : Inzetten op kortdurend budgetbeheer 

 

 

 

NB. Deze taak is onderdeel van het sociaal domein 

 

  

100% 

 

Prestatieindicatoren 

programmabegroting/ 

 

 

Maatschappelijk 

rendement 

 

De gemeente zet in op kortdurend budgetbeheer. Met groepstrainingen, individuele tussenzorg-

gesprekken en uitstroomgesprekken worden klanten getraind en begeleid om zelf hun financiële 

administratie  te beheren om recidive te voorkomen.  

 

Duurzame financiële zelfredzaamheid bij klanten bewerkstelligen. 

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

Wettelijke verplichting: 

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) . Op basis van artikel 3 lid 1 Wgs is het college 

verantwoordelijk voor de uitvoering van het vastgestelde beleid. 

 

Gemeentelijke beleidsvrijheid: gemeenten kunnen criteria bepalen mbt toegang tot SDV 

 

Uitgewerkt in: 

- Beleidsplan SDV: van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening  (2012/81280) 
- Nieuwe beleidsregels Schulddienstverlening (2012/140630) 

Activiteiten :  

- Aanbieden van budgetbeheer  aan schuldenaren die in aanmerking komen voor een 
schuldregeling of voor wie en dergelijke regeling is getroffen;  

van budgetbeheerTotaal via budgetbeheer Plus naar budgetbeheer Basis naar uiteindelijk volledige 

eigen verantwoordelijkheid van klant en financiële zelfredzaamheid.  

- Bieden van budgetcoaching 

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

 

Regionaal : Schulddienstverlening wordt ook uitgevoerd voor de ISD Heemstede en Zandvoort. 

 

Kosten 

 

Zie format 7.3.1.1; bovenstaand werkzaamheden worden uit zelfde budget gefinancierd 

 

 

Dekking 

 

Zie format 7.3.1.1; bovenstaand werkzaamheden worden uit zelfde budget gefinancierd 

 

Investeringen  

 

 

n.v.t. 

 

Formatie 

 

 

Zie format 7.3.1.1; 

 

* de formatie gaat in 2013 agv reorganisatie nog schuiven 

 

Relevante 

ontwikkelingen 

 

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is medio 2012 van kracht geworden. 

 

Gemeenten hebben een wettelijke verplichting om integrale schuldhulpverlening te organiseren. Ze 

zijn daarmee eindverantwoordelijk en hebben een regierol, maar hoeven deze verplichting niet 

perse  zelf uit te voeren. Uitbesteding is aan derden is mogelijk. 

Terug 

  



 

 

Programma 

Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 

7          : Werk en Inkomen 

7.3.      : Dienstverlening bij schulden en Minimabeleid 

7.3.2    : Meer Haarlemmers ondersteunen in groei naar financiële zelfredzaamheid 

7.3.2.1 : Vergroten gebruik minimaregelingen    

  

NB. Deze taak is onderdeel van het sociaal domein 

 

  

100% 

 

Prestatieindicatoren 

programmabegroting/ 

 

Maatschappelijk 

rendement 

 

De gemeente vergroot het gebruik van minimaregelingen onder de doelgroep door toegang en recht 

op minimaregelingen expliciet te koppelen aan het recht op een Haarlempas.   

 

Meer huishoudens uit de doelgroep krijgen extra financiële ondersteuning waar ze recht op hebben.  

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 

Geen wettelijke verplichting. Wel wettelijke begrenzing aan minimadoelgroep,  enkel huishoudens 

met inkomen tot 110% van bijstandsnorm art, 35 (muv bijzondere bijstand).  

 

Gemeentelijke beleidsvrijheid. Beïnvloedbaar op aantal minimaregelingen,  grootte doelgroep 

(inkomensgrens tussen 100 en 110 %)  informatievoorziening, gemak van aanvragen regelingen.  

Uitgewerkt in: 

- Samen voor elkaar: groeien naar financiële zelfredzaamheid (2012/338471) 
 

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

 

Minimabeleid is een bevoegdheid, voorbehouden aan gemeenten om op een zo goed mogelijke 

manier maatwerk te leveren. Betreft hier een lokale taak.  

 

Kosten 

 

Uitkeringslasten minimaregelingen 

Personele inzet SZW  

 

 

Dekking 

 

Gemeentelijk minimabeleid. 

Zie 7.3.2.3 en 7.3.3.1 

 

Formatie  afdeling  Inkomensdienstverlening 

 

Investeringen  

 

 

n.v.t. 

 

Formatie 

 

 

Afdeling Administratie WWB: 18,78 fte (incl. leidinggevenden) 

* de formatie gaat in 2013 agv reorganisatie nog schuiven 

 

Relevante 

ontwikkelingen 

 

Regeerakkoord 2013:  De individuele bijzondere bijstand voor daadwerkelijk gemaakte kosten wordt 

verruimd. Extra aandacht is er voor gezinnen met kinderen, werkenden met een laag inkomen en 

ouderen met een klein pensioen. De mogelijkheden voor bijzondere bijstand in de vorm van een 

aanvullende zorgverzekering of een pas voor culturele, maatschappelijke en sportvoorzieningen 

worden ruimer. Het is belangrijk dat kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kunnen sporten. 

Daarom wordt de subsidie aan Jeugdsportfonds Nederland verlengd en de Sportimpuls verhoogd. 

Mensen die langdurig van een laag inkomen rond moeten komen zonder zicht op verbetering, 

krijgen op individuele basis een toeslag. Categoriale bijzondere bijstand voor aannemelijke kosten 

wordt beperkt. Voor dit hele pakket wordt structureel 100 miljoen vrijgemaakt. 

 

De uitwerking van bovengenoemd voornemen is nog onduidelijk. 

 

Betreft hier weliswaar geen wettelijke taak, maar leidt wel tot hoger besteedbaar inkomen voor  de 

doelgroep; zoals vermeld in de nota Samen voor elkaar: groeien naar financiële zelfredzaamheid, 

gaan we meer gebruik maken van ICT mogelijkheden om bereik onder doelgroep te vergroten en 

gemeentelijke administratieve lasten te beperken. 

 

Terug 



 

 

Programma 

Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 

7          : Werk en Inkomen 

7.3.      : Dienstverlening bij schulden en Minimabeleid 

7.3.2    : Meer Haarlemmers ondersteunen in groei naar financiële zelfredzaamheid 

7.3.2.2 : Aansluiting zoeken Haarlempas bij Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds   

  

NB. Deze taak is onderdeel van het sociaal domein 

 

  

100% 

 

Prestatieindicatoren 

programmabegroting/ 

 

 

Maatschappelijk 

rendement 

 

Meer kinderen uit minimagezinnen maken gebruik van het Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds. 

 

 

 

Meer kinderen doen mee in de samenleving door deelname aan sport of cultuur. 

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 

Geen wettelijk taak, maar bevoegdheid: verstrekken categoriale bijz. bijstand voor maatschappelijke 

participatie door kinderen, art. 35 WWB. 

 

Uitgewerkt in: 

- Samen voor elkaar: groeien naar  financiële zelfredzaamheid (2012/338471) 
 

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

 

Minimabeleid is een bevoegdheid, voorbehouden aan gemeenten om op een zo goed mogelijke 

manier maatwerk te leveren. 

Betreft een lokale taak. Overheid voert echter niet zelf uit, maar treedt op als subsidieverstrekker.  

 

Kosten 

 

Jaarlijkse  subsidies aan:   

- Stichting Jeugdsportfonds (€ 50.000)  + (€ 62.000, voorheen gemeentelijk budget 
‘sportstimulans jongeren’) 

- Stichting Jeugdcultuurfonds (€ 50.000) 
 

 

Dekking 

 

Budget voorzieningen minimabeleid, afdeling SZW. 

 

 

Investeringen  

 

 

n.v.t. 

 

Formatie 

 

 

Uitvoering ligt bij externe partners, circa 1 fte. 10% van subsidies aangewend voor uitvoeringslasten. 

 

 

Relevante 

ontwikkelingen 

 

Regeerakkoord 2013:  De individuele bijzondere bijstand voor daadwerkelijk gemaakte kosten wordt 

verruimd. Extra aandacht is er voor gezinnen met kinderen, werkenden met een laag inkomen en 

ouderen met een klein pensioen. De mogelijkheden voor bijzondere bijstand in de vorm van een 

aanvullende zorgverzekering of een pas voor culturele, maatschappelijke en sportvoorzieningen 

worden ruimer. Het is belangrijk dat kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kunnen sporten. 

Daarom wordt de subsidie aan Jeugdsportfonds Nederland verlengd en de Sportimpuls verhoogd. 

Mensen die langdurig van een laag inkomen rond moeten komen zonder zicht op verbetering, 

krijgen op individuele basis een toeslag. Categoriale bijzondere bijstand voor aannemelijke kosten 

wordt beperkt. Voor dit hele pakket wordt structureel 100 miljoen vrijgemaakt. 

 

De uitwerking van bovengenoemd voornemen is nog onduidelijk. 

 

 

Terug 

  



 

Programma 

Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

7          : Werk en Inkomen 

7.3.      : Dienstverlening bij schulden en Minimabeleid 

7.3.2    : Meer Haarlemmers ondersteunen in groei naar financiële zelfredzaamheid 

7.3.2.3 : Bieden van een incidenteel financieel vangnet    

  

NB. Deze taak is onderdeel van het sociaal domein 

 

  

100% 

 

Prestatieindicatoren 

programmabegroting/ 

 

Maatschappelijk 

rendement 

 

Het bieden van een incidenteel financieel vangnet voor specifieke groepen met een 

minimuminkomen.  

 

Extra ( incidentele) financiële ondersteuning van mensen met een minimuminkomen 

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 

Wettelijke verplichting: Verstrekken Langdurigheidstoeslag: Wet Werk en Bijstand , art. 36 

- Mensen die langdurig van een laag inkomen rond moeten komen zonder zicht op 
verbetering, krijgen op individuele basis een toeslag. 

Beleidsvrijheid: hoogte langdurigheidstoeslag  

 

Wettelijke bevoegdheid: verstrekken categoriale bijz. bijstand voor chronisch zieken, art. 35 WWB 

- Mensen die van een laag inkomen rond moeten komen en extra kosten hebben agv 
ziekte, krijgen een toeslag. 

 

Uitgewerkt in: 

- Samen voor elkaar: groeien naar financiële zelfredzaamheid (2012/338471) 
 

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

 

Betreft een lokale taak. De rol van de gemeentelijke overheid bij de bestrijding van armoede is 

beperkt. Het Rijk voert een zogenaamd generiek inkomensbeleid en bepaalt de hoogte van 

bijvoorbeeld de bijstandsuitkering, zorg- en huurtoeslag, inkomstenbelasting en arbeidskorting. 

Gemeenten vullen dit generieke beleid verder aan binnen de mogelijkheden 

 

 

Kosten 

 

Uitkeringslasten minimaregelingen: 

Langdurigheidstoeslag € 410.000,- 

Chronische zieken etc. € 440.000,- 

Studiefonds € 200.000,- 

Regelingen scholing € 300.000,- 

Diverse subsidies/contracten minima € 503.000,- 

 

Cap.   Afdeling Administratie WWB: 18,78 fte +1 fte acc. manager 

 

Dekking 

 

Uitkeringslasten: 

Budget voorzieningen minimabeleid, afdeling SZW 

 

 

Investeringen  

 

 

 n.v.t. 

 

Formatie 

 

 

Zie 7.3.2.1 

 

*de formatie gaat in 2013 agv reorganisatie nog schuiven 

 

Relevante 

ontwikkelingen 

 

Regeerakkoord 2013:   

 

- De individuele bijzondere bijstand voor daadwerkelijk gemaakte kosten wordt verruimd. Extra 

aandacht is er voor gezinnen met kinderen, werkenden met een laag inkomen en ouderen met een 

klein pensioen. De mogelijkheden voor bijzondere bijstand in de vorm van een aanvullende 

zorgverzekering of een pas voor culturele, maatschappelijke en sportvoorzieningen worden ruimer. 

Het is belangrijk dat kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kunnen sporten. Daarom wordt de 

subsidie aan Jeugdsportfonds Nederland verlengd en de Sportimpuls verhoogd. Mensen die 



langdurig van een laag inkomen rond moeten komen zonder zicht op verbetering, krijgen op 

individuele basis een toeslag. Categoriale bijzondere bijstand voor aannemelijke kosten wordt 

beperkt. Voor dit hele pakket wordt structureel 100 miljoen vrijgemaakt. 

 

 

De uitwerking van bovengenoemd voornemen is nog onduidelijk. 

Dit is een wettelijke taak (Langdurigheidstoeslag), maar wordt mogelijk agv nieuw regeerakkoord 

afgeschaft.  

Ondanks dat is aangegeven dat de rol van de gemeente bij de bestrijding van armoede beperkt is 

en de WWB op het gebied van het minimabeleid ingeperkt is, hebben de regelingen vanuit het 

minimabeleid wel degelijk een gunstige invloed op het besteedbaar inkomen van minima- 

huishoudens. 

Terug  



 

 
Programma 
Beleidsveld 
beleidsdoel 
Prestatie 

 
7         : Werk en Inkomen 
7.3.     : Dienstverlening bij schulden en Minimabeleid 
7.3.3   : Bijzondere bijstand inkomensondersteuning voor specifieke kosten 
7.3.3.1: Tijdig en rechtmatig verstrekken van bijzondere bijstand 

  

NB. Deze taak is onderdeel van het sociaal domein 

 

  
100% 

 
Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 
 
Maatschappelijk 
rendement 

 
De gemeente verstrekt tijdig en rechtmatig bijzondere bijstand voor hen die recht hebben op 
inkomensondersteuning voor specifieke kosten. 
 
Specifieke financiële ondersteuning van mensen met een minimuminkomen 

 
Activiteiten en per 
activiteit 
wetsartikel/bestuurlijk 
besluit 
 

 
Betreft hier een wettelijke verplichting: Wet Werk en Bijstand , art. 35 
 
Beleidsvrijheid: hoogte van verstrekkingen kan deels bepaald worden/ drempelbedrag inbouwen is 
mogelijk 
Uitgewerkt in: 
- Samen voor elkaar: groeien naar financiële zelfredzaamheid (2012/338471) 
 
Op aanvraag verstrekken van bijzondere bijstand om te voorzien in de uit bijzondere 
omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten van het bestaan voor mensen met een 
minimuminkomen. 

 
Rol overheid 
(waarom/welke) 
 

 
Bieden van een financieel vangnet voor specifieke kosten.  
Betreft een lokale taak. 

 
Kosten 

 
Uitkeringslasten bijzondere bijstand 1,9 mio 
Personele inzet SZW, cap. 1,6 mio 
 

 
Dekking 

 
Budgetten Inkomen en Minimabeleid,  afdeling SZW (personeel) 
Budget Bijzondere Bijstand,  afdeling SZW 
Aflossing en op bijz bijstand 890.000 

 
Investeringen  
 

 
n.v.t. 

 
Formatie 
 

 
Zie  7.2.1.1 alsmede 1,61 fte medewerkers bijz. bijstand 
 
* de formatie gaat in 2013 agv reorganisatie nog schuiven 

 
Relevante 
ontwikkelingen 

 
Regeerakkoord 2013:  De individuele bijzondere bijstand voor daadwerkelijk gemaakte kosten wordt 
verruimd. Extra aandacht is er voor gezinnen met kinderen, werkenden met een laag inkomen en 
ouderen met een klein pensioen. De mogelijkheden voor bijzondere bijstand in de vorm van een 
aanvullende zorgverzekering of een pas voor culturele, maatschappelijke en sportvoorzieningen 
worden ruimer. Het is belangrijk dat kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kunnen sporten. 
Daarom wordt de subsidie aan Jeugdsportfonds Nederland verlengd en de Sportimpuls verhoogd. 
Mensen die langdurig van een laag inkomen rond moeten komen zonder zicht op verbetering, 
krijgen op individuele basis een toeslag. Categoriale bijzondere bijstand voor aannemelijke kosten 
wordt beperkt. Voor dit hele pakket wordt structureel 100 miljoen vrijgemaakt. 
 
De uitwerking van bovengenoemd voornemen is nog onduidelijk.  
 
Dit is een wettelijke taak; 
 
Zoals vermeld in de nota Samen voor elkaar: groeien naar financiële zelfredzaamheid, gaan we 
meer gebruik maken van ICT mogelijkheden om bereik onder doelgroep te vergroten en 
gemeentelijke administratieve lasten te beperken. De hoogte van de vergoedingen kan wel worden 
begrenst voor bepaalde kostensoorten. 
  
 

Terug 

  



 

Programma 
Beleidsveld 
beleidsdoel 
Prestatie 

7          : Werk en Inkomen 
7.3.      : Dienstverlening bij schulden en Minimabeleid 
7.3.2    : Meer Haarlemmers ondersteunen in groei naar financiële zelfredzaamheid 
7.3.2.3 : Bieden van een incidenteel financieel vangnet    

  

NB. Deze taak is onderdeel van het sociaal domein 

  
100% 

Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 
 
Maatschappelijk 
rendement 

 
Het bieden van een incidenteel financieel vangnet voor specifieke groepen met een 
minimuminkomen.  
Extra ( incidentele) financiële ondersteuning van mensen met een minimuminkomen 

 
Activiteiten en per 
activiteit 
wetsartikel/bestuurlijk 
besluit 
 

 
Wettelijke verplichting: Verstrekken Langdurigheidstoeslag: Wet Werk en Bijstand , art. 36 

- Mensen die langdurig van een laag inkomen rond moeten komen zonder zicht op 
verbetering, krijgen op individuele basis een toeslag. 

Beleidsvrijheid: hoogte langdurigheidstoeslag  
 
Wettelijke bevoegdheid: verstrekken categoriale bijz. bijstand voor chronisch zieken, art. 35 WWB 

- Mensen die van een laag inkomen rond moeten komen en extra kosten hebben agv 
ziekte, krijgen een toeslag. 

 
Uitgewerkt in: 

- Samen voor elkaar: groeien naar financiële zelfredzaamheid (2012/338471) 

 
Rol overheid 
(waarom/welke) 
 

 
Betreft een lokale taak. De rol van de gemeentelijke overheid bij de bestrijding van armoede is 
beperkt. Het Rijk voert een zogenaamd generiek inkomensbeleid en bepaalt de hoogte van 
bijvoorbeeld de bijstandsuitkering, zorg- en huurtoeslag, inkomstenbelasting en arbeidskorting. 
Gemeenten vullen dit generieke beleid verder aan binnen de mogelijkheden 
 

 
Kosten 

 
Uitkeringslasten minimaregelingen: 
Langdurigheidstoeslag € 410.000,- 
Chronische zieken etc. € 440.000,- 
Studiefonds € 200.000,- 
Regelingen scholing € 300.000,- 
Diverse subsidies/contracten minima € 503.000,- 
 
Cap.   Afdeling Administratie WWB: 18,78 fte +1 fte acc. manager 

 
Dekking 

 
Uitkeringslasten: 
Budget voorzieningen minimabeleid, afdeling SZW 

 
Investeringen  
 

 
 n.v.t. 

 
Formatie 
 

 
Zie 7.3.2.1 
*de formatie gaat in 2013 agv reorganisatie nog schuiven 

 
Relevante 
ontwikkelingen 

 
Regeerakkoord 2013:   
 
- De individuele bijzondere bijstand voor daadwerkelijk gemaakte kosten wordt verruimd. Extra 
aandacht is er voor gezinnen met kinderen, werkenden met een laag inkomen en ouderen met een 
klein pensioen. De mogelijkheden voor bijzondere bijstand in de vorm van een aanvullende 
zorgverzekering of een pas voor culturele, maatschappelijke en sportvoorzieningen worden ruimer. 
Het is belangrijk dat kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kunnen sporten. Daarom wordt de 
subsidie aan Jeugdsportfonds Nederland verlengd en de Sportimpuls verhoogd. Mensen die 
langdurig van een laag inkomen rond moeten komen zonder zicht op verbetering, krijgen op 
individuele basis een toeslag. Categoriale bijzondere bijstand voor aannemelijke kosten wordt 
beperkt. Voor dit hele pakket wordt structureel 100 miljoen vrijgemaakt. 
 
 
De uitwerking van bovengenoemd voornemen is nog onduidelijk. 
Dit is een wettelijke taak (Langdurigheidstoeslag), maar wordt mogelijk agv nieuw regeerakkoord 
afgeschaft.  
Ondanks dat is aangegeven dat de rol van de gemeente bij de bestrijding van armoede beperkt is 
en de WWB op het gebied van het minimabeleid ingeperkt is, hebben de regelingen vanuit het 
minimabeleid wel degelijk een gunstige invloed op het besteedbaar inkomen van minima- 
huishoudens. 

Terug 



Programma 8 Bereikbaarheid en Mobiliteit 
 

8.1 autoverkeer en verkeersveiligheid 
8.1.1 betere duurzame bereikbaarheid Haarlem 

8.1.1.1  dynamisch verkeersmanagement  

8.1.1.2 Ontwikkelen duurzame verbeteringen ketenmobiliteit  

8.1.1.3  In samenwerking uitwerken eerste maatregelen regionale bereikbaarheidsvisie  

8.1.1.4  Verbeteren systeem bestaande verwijzingsborden  

8.1.1.5 Stimuleren elektrisch vervoer en onderzoek stadsdistributie  

8.1.1.6  Verbeteren autobereikbaarheid vanuit het oosten  

 

8.1.2 betere verkeersveiligheid 

8.1.2.1 Inrichten woongebieden als 30 km zone  

8.1.2.2.  Maatregelen nemen t.b.v. verkeersveiligheid rond scholen  

8.1.2.3  Analyseren en verbeteren black-spot (verkeersonveilige locatie)  

 

8.2 openbaar vervoer en langzaam verkeer 
8.2.1 aantrekkelijker openbaar vervoer 

8.2.1.1 Verbeteren toegankelijkheid bus  

8.2.1.2  Verbeteren doorstroming (hoogwaardig) openbaar vervoer  

8.2.1.4  Deelnemen ontwikkeling HOV-netwerk  

8.2.1.5  Vastleggen routekeuze HOV-busverbinding  

 

8.2.2. meer fietsvoorzieningen 

8.2.2.1 Uitbreiden fietsnetwerk 

8.2.2.2  Aanleg extra fietsstallingsplaatsen 

8.2.2.3 Uitvoeren fietssnelweg 

8.2.2.4 Regisseren bouw fietsgevel  

 

8.3 parkeren 
8.3.1. meer fiets- en autoparkeermogelijkheden voor en in de binnenstad 

8.3.1.1  Opstellen studie haalbaarheid garage binnenstad-oost 

8.3.1.2  In samenwerking realiseren parkeergarage Frederikspark  

8.3.1.3  Onderzoeken mogelijke P&R voorzieningen  

8.3.1.4 Uitwerken mogelijkheden aanpassen uitgifte abonnementen parkeergarages  

 

8.3.2. minder parkeeroverlast op straat 

8.3.2.1 Uitvoeren gerichte controle acties.  

8.3.2.1 Stimuleren (bedrijfs-)vervoermanagement en deelautogebruik.  

8.3.2.3  Ontwikkelen en uitvoeren maatregelen om gebruik parkeergarages te stimuleren  

8.3.2.4 Invoeren kentekenparkeren  

 

8.3.3. effectievere verdeling parkeerruimte 

8.3.3.1 Actualiseren parkeernormen  

 

Terug naar overzicht programma’s  

 



 

 

 

 

 

 

 

Op basis van begroting 2013 
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Programma Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 

Programma 8.1.1.1  dynamisch verkeersmanagement 

 

  

95% 

 

5% 

 

Prestatieindicatoren 

programmabegroting/ 

 

Maatschappelijk 

rendement 

 

Prestatie-indicator: Oordeel van Haarlemmers en Haarlemse ondernemers over de 

autobereikbaarheid van de stad.  

 

Maatschappelijk rendement: Met dynamisch verkeersmanagement kan het aanbod (de capaciteit 

van het wegennet) en de vraag (de intensiteit op het regionale wegennet) beter met elkaar in 

evenwicht worden gebracht.  

 

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 

Activiteiten: Samen met de provincie Noord-Holland en regionale partners in Zuid-Kennemerland 

wordt verkeersmanagement ten westen van het Spaarne uitgewerkt. Dit gebeurt op basis van 

gezamenlijk overeengekomen regionale verkeersscenario’s en een regionaal monitoringssysteem. 

We zorgen ervoor dat wegen beter benut worden, dat spaart dure ingrepen. Ander voordeel van 

betere doorstroming van het verkeer is dat de leefbaarheid (luchtkwaliteit) minder onder druk komt 

te staan. Wettelijke basis ligt in de Wegenverkeerswet (WVW, 1994), waarin de doorstroming op de 

weg geregeld wordt, en het voorkomen van schade en overlast door het verkeer aan anderen. 

 

Bestuurlijke besluiten  

Regionale Bereikbaarheidsvisie  

DVM Zuid- Kennemerland 

Regionaal Mobiliteitsfonds  

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

 

De gemeente heeft als wegbeheerder de verantwoordelijkheid te zorgen voor een bereikbaar, veilig 

en leefbaar lokaal verkeerssysteem. Hierom maakt zij plannen voor de aanleg van wegen, 

verkeerstunnels en de herinrichting van kruispunten. Deze fysieke ingrepen zijn kostbaar. 

Dynamisch verkeersmanagement biedt de mogelijkheid de capaciteit van het wegennet beter te 

benutten, zonder dat er dure verkeersingrepen nodig zijn.  

 

Kosten 

 

Investeringskosten fase 2 nog onbekend. Onderhoudskosten zijn ca. €30.000 per jaar. 

 

 

Dekking 

 

Regionaal Mobiliteitsfonds van de gemeenten Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort 

 

 

 

Investeringen  

 

 

Jaarlijkse dotatie in het Regionaal Mobiliteitsfonds 

 

Formatie 

 

 

 circa 0,1 fte 

 

Relevante 

ontwikkelingen 

 

Door de verlate vaststelling van het Regionaal Mobiliteitsfonds is de invoering van DVM achter op 

schema gekomen. In 2013 wordt fase 1 opgestart. Fase 2 komt waarschijnlijk in 2014 aan de orde.  

 

Door dynamisch verkeersmanagement krijgen weggebruikers actuele route-informatie. Dit voorkomt 

zoek- en sluipverkeer en verbetert de betrouwbaarheid van de reistijd. Daarnaast wordt het 

verkeernetwerk zo optimaal en fleximaal mogelijk benut, zonder aanleg van kostbare fysieke 

ingrepen. DVM biedt voordelen op het vlak van de bereikbaarheid, leefbaarheid en 

verkeersveiligheid. DVM niet uitvoeren kan tot gevolg hebben dat er verkeerscongestie optreedt, de 

regionale en lokale economie verder achterop komen, het draagvlak onder de regionale 

samenwerking uitholt en milieudoelstellingen niet gehaald worden 

Terug  

  



 

Programma Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 

Programma 8.1.1.2 Ontwikkelen duurzame verbeteringen ketenmobiliteit 

 

  

100% 

 

Prestatieindicatoren 

programmabegroting/ 

 

Maatschappelijk 

rendement 

 

Prestatie-indicator: groei aantal openbaar vervoerreizigers  

 

Maatschappelijk rendement: De autogebruiker wordt verleid over te stappen naar een andere 

vervoerwijze door de aansluiting tussen de vervoeralternatieven in de keten te verbeteren. Dit 

stimuleert de doorstroming, leefbaarheid en verkeersveiligheid.  

 

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 

Activiteiten: Het gaat om het bevorderen van het gebruik van duurzame transportmiddelen 

als openbaar vervoer en fiets, door juist de overstap tussen deze transportmiddelen te 

verbeteren. Dit gebeurt door de plaatsing van nieuwe abri’s, haltes toegankelijk te maken, de 

Fietskelder onder het Stationsplein te verbeteren, extra fietsparkeervoorzieningen bij 

openbaar vervoervoorzieningen, structureel overleg met openbaar vervoerorganisaties 

(Connexxion, NS, ProRail, Rover) over verbeteringen van de overstapmogelijkheden. Het 

stimuleren van duurzame transportmiddelen verbetert de verkeersveiligheid, leefbaarheid en 

bereikbaarheid. Deze uitgangspunten zijn geregeld in de Wegenverkeerswet (1994), 

(doorstroming, veiligheid op de weg) en de Wet Milieubeheer (verbetering luchtkwaliteit in de 

Wet Luchtkwaliteit en het Nationaal Samenwerkingprogramma Luchtkwaliteit NSL. 

 

Bestuurlijke besluiten  

Haarlems Verkeer- en Vervoerplan 

Coalitieakkoord 2010 - 2014  

Regionale Bereikbaarheidsvisie 

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid het gebruik van openbaar vervoer te stimuleren. Als 

wegbeheerder kan zij ervoor zorgen dat voorzieningen die de overstap op het openbaar vervoer 

snel, comfortabel en veilig plaatsvindt. De gemeente is daarnaast eigenaar van straatmeubilair 

(fietsenrekken, fietsoverkappingen) bij haltes en heeft de zorg voor een minimaal kwaliteits- en 

kwantiteitsniveau.   

 

Kosten 

 

Kosten worden gaande dit programma bekend en opgevoerd.  

 

 

Dekking 

 

Uit verschillende budgetten en projecten, zoals het Regionaal Mobiliteitsfonds, Toegankelijkheid 

bushaltes en Stationsplein. Verder dekking van partijen als JC Decaux (abri’s), ProRail (Fiets-in) en 

provincie Noord-Holland (subsidies Fietsimpuls, BDU, Quick Wins en concessieverlener lijnbussen). 

 

 

 

Investeringen  

 

 

Voor de langzaam verkeer en openbaar vervoervoorzieningen op het Stationsplein zijn in het 

investeringsplan tot het jaar 2014 diverse bedragen opgenomen, respectievelijk €0,8 mln en €1,8 

mln.  

 

Formatie 

 

 

 circa 0,2 fte 

 

Relevante 

ontwikkelingen 

 

 

 

 

Terug   



 

Programma Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 

Programma 8.1.1.3  In samenwerking uitwerken eerste maatregelen regionale 

bereikbaarheidsvisie 

 

  

100% 

 

Prestatieindicatoren 

programmabegroting/ 

 

Maatschappelijk 

rendement 

 

Prestatie-indicator: Oordeel van Haarlemmers en Haarlemse ondernemers over de bereikbaarheid 

van de stad per fiets, auto en openbaar vervoer.  

 

Maatschappelijk rendement: Elke gemeente in Zuid-Kennemerland probeert al langer een bijdrage 

te leveren aan een betere bereikbaarheid. Gezien het gemeentegrensoverschrijdende karakter van 

de problematiek is meer nodig 

om tot echte antwoorden te komen. Bereikbaarheidsproblemen trekken zich immers niets aan van 

gemeentegrenzen. Samenwerking is dan ook onontbeerlijk, te beginnen bij de de opstart en 

uitvoering van de eerste maatregelen uit de regionale bereikbaarheidsvisie. Het zorgen voor een 

goede doorstroming op de weg is geregeld in de Wegenverkeerswet 1994   

 

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 

Activiteiten: Afhankelijk nadere besluitvorming in het kader van de Regionale 

Bereikbaarheidsvisie en het Mobiliteitsfonds.  

 

Bestuurlijke besluiten  

Coalitieakkoord 2010 – 2014  

Regionale Bereikbaarheidsvisie  

Regionaal Mobiliteitsfonds  

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

 

De samenwerking met andere partijen in de regio vergroot het draagvlak en de slagkracht om 

projecten waarvan het nut én de verkeerseffecten gemeentegrensoverschrijdend zijn, van de grond 

te krijgen.  

 

Kosten 

Afhankelijk van de projecten die uitgevoerd gaan worden.  

 

 

 

Dekking 

Afhankelijk van de projecten die uitgevoerd gaan worden. Daarnaast mogelijkheid van subsidies en 

een bijdrage uit het regionaal mobiliteitsfonds.  

 

 

 

 

Investeringen  

 

 

Afhankelijk van de projecten die uitgevoerd gaan worden. 

 

Formatie 

 

Afhankelijk van de projecten die uitgevoerd gaan worden 

 

 

Relevante 

ontwikkelingen 

 

 

 

 

Terug   



 

Programma Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 

Programma 8.1.1.4  Verbeteren systeem bestaande verwijzingsborden 

 

  

95% 

 

5% 

 

Prestatieindicatoren 

programmabegroting/ 

 

Maatschappelijk 

rendement 

 

Prestatie-indicator: Oordeel van Haarlemmers en Haarlemse ondernemers over de bereikbaarheid 

van de stad per fiets en auto.  

 

Maatschappelijk rendement: Het verder verbeteren van de bereikbaarheid van attractiepunten in 

en rond Haarlem, zoals de binnenstad en de kust. Hierdoor verbetert de leefbaarheid en 

verkeersveilighed in woongebieden (sluipverkeer wordt voorkomen) en wordt de economische 

slagkracht vergroot.  

 

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 

Activiteiten: Een voortdurende actie waarbij met verschillende partners (MKB, KvK, ANWB, 

bewoners, wijkraden, Fietsersbond) gezocht wordt naar verbetering van de bewegwijzering. 

Wijzigingen worden getoetst aan het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (1990), 

een algemene maatregel van bestuur van de Wegenverkeerswet (1994) 

 

Bestuurlijke besluiten  

Coalitieakkoord 2010 – 2014  

Regionale Bereikbaarheidsvisie  

Regionaal Mobiliteitsfonds  

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

 

De gemeente heeft als wegbeheerder de verantwoordelijkheid te zorgen voor een logisch en helder 

verkeerssysteem waar attractiepunten gevonden kunnen worden. De samenwerking met andere 

partijen in de regio vergroot het draagvlak.  

 

Kosten 

Afhankelijk van de projecten die uitgevoerd gaan worden, worden bestaande budgetten 

aangesproken.  

 

 

 

Dekking 

Afhankelijk van de projecten die uitgevoerd gaan worden. Daarnaast mogelijk een bijdrage uit het 

regionaal mobiliteitsfonds.  

 

 

 

 

Investeringen  

 

 

Afhankelijk van de projecten die uitgevoerd gaan worden. 

 

Formatie 

 

 

Afhankelijk van de projecten die uitgevoerd gaan worden 

 

Relevante 

ontwikkelingen 

 

 

Terug  

  



 

Programma Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 

Programma 8.1.1.5 Stimuleren elektrisch vervoer en onderzoek stadsdistributie 

 

  

100% 

 

Prestatieindicatoren 

programmabegroting/ 

 

Maatschappelijk 

rendement 

 

Prestatie-indicator: Oordeel van Haarlemse ondernemers over de bereikbaarheid van de stad per 

fiets en auto. Oordeel van Haarlemmers over de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de 

binnenstad.  

 

Maatschappelijk rendement: Verbetering van de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de 

binnenstad.  

 

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 

Activiteiten: Voor wat betreft stedelijke distributie zijn de activiteiten afhankelijk van het 

ambitieniveau van het college. Een memo over stedelijke distributie wordt binnenkort door 

het college besproken. Elektrisch vervoer blijft gestimuleerd worden door in samenwerking 

met externe partijen na te gaan in hoeverre de mogelijkheden voor elektrisch vervoer 

vergroot kunnen worden. Stimulering op het vlak van doorstroming, veiligheid en 

luchtkwaliteit is geregeld in de Wegenverkeerswet (1994), de Wet Milieubeheer (Wet 

Luchtkwaliteit en het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit NSL. 

 

Bestuurlijke besluiten  

Coalitieakkoord 2010 – 2014  

Concept-Parkeervisie  

Haarlems Verkeer- en Vervoerplan 

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

 

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid te zorgen voor een schone, veilige, leefbare binnenstad. 

Stadsdistributie biedt mogelijkheden het aantal vrachtautobewegingen naar en door de binnenstad 

te beperken.  

 

Kosten 

Afhankelijk van het ambitieniveau en de projecten die uitgevoerd gaan worden.  

 

 

 

Dekking 

Afhankelijk van het ambitieniveau en de projecten die uitgevoerd gaan worden. Daarnaast wellicht 

subsdiemogelijkheden of een bijdrage uit het regionaal mobiliteitsfonds.  

 

 

 

 

Investeringen  

 

 

Afhankelijk van de projecten die uitgevoerd gaan worden. 

 

Formatie 

 

 

Afhankelijk van de projecten die uitgevoerd gaan worden 

 

Relevante 

ontwikkelingen 

 

 

 

 

Terug  

  



 

Programma Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 

Programma 8.1.1.6  Verbeteren autobereikbaarheid vanuit het oosten 

 

  

95% 

 

5% 

 

Prestatieindicatoren 

programmabegroting/ 

 

Maatschappelijk 

rendement 

 

Prestatie-indicator: Oordeel van Haarlemmers en Haarlemse ondernemers over de bereikbaarheid 

van de stad per auto. Monitoring van verkeerssituatie in en rond de Waarderpolder.  

 

Maatschappelijk rendement: Verbetering van de bereikbaarheid van economisch belangrijke 

gebieden als de Waarderpolder en de binnenstad. Verbetering van de bereikbaarheid van 

woongebieden in en buiten Haarlem en het Haarlems achterland.  

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 

Activiteiten: Samen met regionale partners, wijkraden, provincie, ondernemers en bewoners 

werken aan diverse verkeersplannen aan de oostzijde van de stad: aanpassingen aan de Oudeweg 

ter hoogte van de Sportheldenbuurt, doorstroming gehele Oudeweg, volledig openstellen van de 

Waarderbrug voor de auto in twee richtingen, verbreden Waarderweg tot Schoterbrug, verbeteren 

doorstroming Vondelweg, aanpak kruisingen Spaarndamseweg/Schoterbrug en Vondelweg/Jan 

Gijzenkade, doortrekken Prins Bernhardlaan. Verbetering van de doorstroming en verkeersveiligheid 

is geregeld in de Wegenverkeerswet (1994). De verbetering van de leefbaarheid (op de 

Amsterdamse Vaart) is vastgelegd in de Wet Milieubeheer, de Wet Luchtkwaliteit, de Wet 

Geluidhinder en het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. 

 

Bestuurlijke besluiten  

Coalitieakkoord 2010 – 2014  

Autobereikbaarheid van Haarlem vanuit het Oosten 

Regionale Bereikbaarheidsvisie 

Regionaal Mobiliteitsfonds 

Gebiedsvisie Oostradiaal 

Raadsvoorstel maatregelen Oudeweg ter hoogte van Sportheldenbuurt 

Haarlems Verkeer- en Vervoerplan 

 

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

 

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid Haarlem bereikbaar te houden en een logisch 

verkeerssysteem aan te bieden. Niet alleen de bereikbaarheid van economisch belangrijke gebieden 

als de binnenstad en de Waarderpolder hebben baat bij een goede bereikbaarheid, maar ook het 

achterland.  

 

 

Kosten 

Ca. €10 mln.   

 

 

Dekking 

 

Vanuit de kadernota, bijdragen van de provincie en het ministerie van I&M. Voor aanpassingen aan 

de Jan Gijzenkade – Vondelweg is nog geen dekking.  

 

 

Investeringen  

 

 

Afhankelijk van de projecten die uitgevoerd gaan worden. 

 

Formatie 

 

 

0,5 fte 

 

Relevante 

ontwikkelingen 

 

De verdubbeling van de Waarderweg wordt in de tijd ‘naar voren getrokken’. Een 

haalbaarheidsstudie naar de Oostelijke Randweg, waarin de effecten op verkeer, milieu, 

bestemmingsplannen worden beschreven, wordt begin 2013 opgestart.  

 

Naar verschillende partijen (provincie, wijkraden, bewoners, ondernemersverenigingen) zijn 

toezeggingen gedaan de autobereikbaarheid vanuit het oosten te verbeteren. 

Terug   



 

Programma Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 

Programma 8.1.2.1 Inrichten woongebieden als 30 km zone 

 

  

100% 

 

Prestatieindicatoren 

programmabegroting/ 

 

Maatschappelijk 

rendement 

 

Prestatie-indicator: Aandeel 30 km-straten in km dat conform Duurzaam Veilig is ingericht 

 

Maatschappelijk rendement: Inrichting van 30 km/u gebieden vergroot het areaal veilig wegennet. 

Dit is van positieve invloed op het verkeersveiligheidspeil.   

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 

Activiteiten:  

 

Bestuurlijke besluiten  

Haarlems Verkeer- en Vervoerplan 

Uitwerking Verkeersveiligheid (2006) 

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

 

De gemeente heeft als wegbeheerder de verantwoordelijkheid te zorgen voor een veilig 

verkeerssysteem. Een goed werkend en veilig wegennet vormt een belangrijke bijdrage in het op 

peil brengen van de verkeersveiligheid. Verkeersveiligheid is gebaseerd op de Wegenverkeerswet 

uit 1994. 

 

Kosten Nihil omdat meegelift wordt met werk-met-werk.    

 

 

Dekking 

 

Er is geen budget enkel voor de inrichting tot 30 km/u wegen. Er wordt meegelift met werk-met-werk 

projecten. 

 

Investeringen  

 

 

 

 

Formatie 

 

 

0,05 fte 

 

Relevante 

ontwikkelingen 

 

Er is een aanvraag voor het Investeringsplan 2014 – 2018 gedaan om het beleid voor het tot 30 

km/u zone inrichten van woongebieden te kunnen continueren.  

 

 

Terug  

  



 

Programma Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 

Programma 8.1.2.2.  Maatregelen nemen t.b.v. verkeersveiligheid rond scholen 

 

  

95% 

 

5% 

 

Prestatieindicatoren 

programmabegroting/ 

 

Maatschappelijk 

rendement 

 

Prestatie-indicatoren:  

Geregistreerde verkeersongevalcijfers in schoolomgevingen. Beoordeling van de verkeersveiligheid 

in de schoolomgeving door schoolbesturen, ouders, leerlingen en andere betrokkenen (subjectieve 

verkeersveiligheid).  

  

Maatschappelijk rendement: 

- Verkeerseducatie van jeugdige kwetsbare verkeersdeelnemers, waar zij langdurig (levenslang) 

baat bij hebben.  

- Vermindering van het aantal (letsel-)ongevallen in schoolomgevingen. De maatschappelijke kosten 

worden onder meer beperkt in de medische kosten, kwaliteit van leven, productieverlies, materiële 

kosten en afhandelingskosten.  

 

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 

Activiteiten:  

De verkeersonveiligheid in schoolomgevingen aanpakken met behulp van educatie van leerlingen, 

communicatie met en gedragsbeïnvloeding van leerlingen en ouders en het herinrichten van 

schoolomgevingen.  

 

In samenwerking met schoolbesturen, leraren, (verkeers)ouders en externe partijen lespakketten 

beschikbaar stellen op scholen. Het opzetten van handhavingsacties met onder meer de politie en 

handhaving ten behoeve van gedragsbeïnvloeding. Samen met schoolbesturen, leraren, 

(verkeers)ouders, wijkraden, belanghebbenden en de politie de weginrichting rond scholen 

optimaliseren. Subsidieaanvragen en subsidieverlening verzorgen. Verkeersveiligheid is gebaseerd 

op de Wegenverkeerswet uit 1994. 

 

Bestuurlijke besluiten  

Nota uitwerking verkeersveiligheid 

Haarlems Verkeer- en Vervoerplan 

 

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

 

De gemeente heeft als wegbeheerder de verantwoordelijkheid om de verkeersveiligheid op haar 

wegennet te waarborgen. De gemeente heeft als overheidsorgaan ook de taak om voor het welzijn 

van haar burgers te zorgen. 

 

 

Kosten 

 

Verkeersvoorlichting: c.a. 15.000 euro per jaar 

Fysieke maatregelen schoolomgevingen: c.a. 10.000 euro per jaar 

 

 

Dekking 

 

Vanuit de kadernota, bijdragen van de provincie en het ministerie van I&M. Voor aanpassingen aan 

de Jan Gijzenkade – Vondelweg is nog geen dekking.  

 

Investeringen  

 

- 

Formatie 

 

0,3 fte 

Relevante 

ontwikkelingen 

Geen specifieke relevante ontwikkelingen. 

Terug  

  



 

Programma Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 

Programma 8.1.2.3  Analyseren en verbeteren black-spot (verkeersonveilige locatie)  

 

 

  

95% 

 

5% 

 

Prestatieindicatoren 

programmabegroting/ 

 

Maatschappelijk 

rendement 

 

Prestatie-indicator: Aantal black spots dat per jaar wordt geanalyseerd / verbeterd. Aantal 

ongevallen op de black spot na ingreep.   

 

Maatschappelijk rendement: Zonder black-spots maakt de Haarlemmer gebruik van een veilig 

wegennet. Dit is van positieve invloed op het verkeersveiligheidspeil.   

 

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 

Activiteiten: Samen met de betrokken partners worden gevaarlijke plekken geanalyseerd. In een 

overzicht wordt aangegeven wat de onveiligheid veroorzaakt en voor de gevaarlijkste der plekken 

wordt gezocht naar oplossingen. Verkeersveiligheid is gebaseerd op de Wegenverkeerswet uit 

1994. 

 

Bestuurlijk besluit 

Haarlems verkeer- en Vervoerplan  

Uitwerking Verkeersveiligheid (2006) 

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

 

De gemeente heeft als wegbeheerder de verantwoordelijkheid te zorgen voor een veilig 

verkeerssysteem. Een goed werkend en veilig wegennet vormt een belangrijke bijdrage in het op 

peil brengen van de verkeersveiligheid.   

Door het analyseren en aanpakken van gevaarlijke plekken kan sneller en effectiever worden 

ingegrepen in onwenselijke verkeerssituaties. 

 

Kosten 

 

Afhankelijk van het doen en de aard van een (fysieke) ingreep. Het budget dat er was om een black 

spot aan te pakken is enige jaren geleden al van de begroting verdwenen. Sindsdien wordt meegelift 

met werk-met-werk projecten.  

 

 

Dekking 

Budget verkeersveiligheidsbeleid 

 

 

 

Investeringen  

 

 

 

 

Formatie 

 

0,05 fte 

  

 

Relevante 

ontwikkelingen 

De registratie van verkeersongevallen is sinds 2010 sterk verslechterd. Oorzaak is een wijziging van 

de kerntaken bij de politie. Naar verwachting wordt de ongevallenregistratie per 1 januari 2013 weer 

op peil gebracht. Medio 2014 kan dan weer over accurate cijfers (van 2013) worden beschikt.   

 

 

 

Terug  

  



 

Programma Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 

Programma 8.2.1.1 Verbeteren toegankelijkheid bus 

 

  

100% 

 

Prestatieindicatoren 

programmabegroting/ 

 

Maatschappelijk 

rendement 

 

Prestatie-indicator: Aantal bushaltes dat voldoet aan de toegankelijkheids-richtlijnen van de Wet 

OV, percentage Haarlemmers dat tevreden is over OV-voorzieningen in hun buurt. 

 

Maatschappelijk rendement:  Stimulering gebruik openbaar vervoer, verbetering toegankelijkheid 

openbaar vervoer voor mensen met mobiliteitsbeperking. 

 

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 

Activiteiten: Door middel van subsidies van de provincie Noord-Holland en meeliften in 

projecten waar bushaltes liggen, worden de bushaltes haltetoegankelijk gemaakt. Dit gebeurt 

door de perronbanden naar 18cm hoogte te brengen en blindengeleiding.  

Sinds 2012 is de Wet Gelijke Behandeling Gehandicapten en Chronisch Zieken hier van toepassing. 

Volgens deze wet mag niet meer worden gediscrimineerd op basis van handicap en moeten ook 

bushaltes vanaf 2015 in principe de helft van de haltes toegankelijk zijn. Gemeenten en provincies 

zijn hiervoor verantwoordelijk. 

De gemeente Haarlem voldoet momenteel aan landelijke wetgeving (Wet Gelijke Behandeling 

Gehandicapten en Chronisch Zieken) en de afspraken met de provincie Noord-Holland m.b.t. het 

aantal toegankelijk te maken haltes. Voor komend jaar staan er nog een aantal in de planning. Van 

belang is om de rest van de bushaltes die nog niet haltetoegankelijk zijn gemaakt in reconstructies 

en onderhoudswerkzaamheden mee te nemen. 

 

Bestuurlijke besluiten  

Coalitieakkoord 2010 – 2014 

Haarlems Verkeer- en Vervoerplan 

Regionale Bereikbaarheidsvisie 

 

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

 

De gemeente heeft als wegbeheerder de verantwoordelijkheid te zorgen voor een bereikbare, 

veilige en toegankelijke bushalte. 

 

Kosten 

 

Er wordt meegelift in reconstructies en onderhoudswerkzaamheden. Verder zijn de eigen bijdragen 

nihil, omdat  de uitgaven gebaseerd zijn op subsidie van de provincie Noord-Holland.  

 

 

 

Dekking 

 

Een groot deel van de kosten werden hier gedekt vanuit de provinciale subsidie voor halte-

toegankelijkheid. Dit provinciale budget is op. Nu lift de gemeente mee met werk-met-werk 

mogelijkheden. 

 

 

Investeringen  

 

 

Afhankelijk van de projecten die uitgevoerd worden. 

 

Formatie 

 

 

 circa 0,1 fte 

 

Relevante 

ontwikkelingen 

 

 

 

 

Terug  

  



 

Programma Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 

Programma 8.2.1.2  Verbeteren doorstroming (hoogwaardig) openbaar vervoer 

 

  

100% 

 

Prestatieindicatoren 

programmabegroting/ 

 

Maatschappelijk 

rendement 

 

Prestatie-indicator: oordeel Haarlemse ondernemers over de bereikbaarheid van de stad per OV  

 

Maatschappelijk rendement:  Stimulering gebruik openbaar vervoer, verbetering bereikbaarheid 

van Haarlem 

 

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 

Activiteiten:  

Regulier overleg met ROVER en provincie over aanpak knelpunten doorstroming openbaar vervoer. 

Overleg met partijen over het openbaar vervoer is geregeld in de Wet Personenvervoer (2000) 

 

Haarlem komt in aanmerking voor aanpak van 17 knelpunten die de provincie heeft aangemerkt. De 

provincie is concessieverlener voor het openbaar vervoer in Haarlem. In totaal is € 1.370.000 

beschikbaar gesteld voor de 17 knelpunten. De aanpak betreffen veel kleine maatregelen en aanpak 

van de verkeerslichten op met name de HOV-routes, m.n. Schipholweg, Tempeliersstraat, 

Kennemerplein, Leidsevaart en Schoterweg. De aanvraag moet voor 1 november 2012 gebeuren. 

 

Bestuurlijke besluiten  

Coalitieakkoord 2010 – 2014 

Haarlems Verkeer- en Vervoerplan 

Regionale Bereikbaarheidsvisie 

Regionaal Mobiliteitsfonds 

 

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

 

De gemeente is wegbeheerder en werkt aan de verbetering van de doorstroming van het 

(hoogwaardig) openbaar vervoer, als dat mogelijk is, bij aanpassingen en/of vervanging van 

verkeerslichten. De gemeente  overlegt met de provincie en vervoerder of er op verschillende 

locaties infrastructurele oplossingen mogelijk zijn om de doorstroming van de bus te verbeteren. 

 

Kosten 

 

€ 1.370.000 

 

 

Dekking 

 

Gemeentelijke bijdrage is nihil. Financiering is gebaseerd op subsidiëring door de provincie, vanuit 

de Uitvoeringsregeling Quick Win doorstromingsmaatregelen bus Noord-Holland  

 

 

 

Investeringen  

 

 

Eigen uren vanuit Stedelijke Projecten en OGV-Beleid en Programma’s. 

 

Formatie 

 

 

 circa 0,2 fte 

 

Relevante 

ontwikkelingen 

 

 

 

 

Terug  

  



 

Programma Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 

Programma 8.2.1.4  Deelnemen ontwikkeling HOV-netwerk 

  

100% 

 

Prestatieindicatoren 

programmabegroting/ 

 

Maatschappelijk 

rendement 

 

Prestatie-indicator: oordeel Haarlemse ondernemers over de bereikbaarheid van de stad per OV  

Percentage Haarlemmers dat tevreden is over OV voorzieningen in hun buurt 

 

Maatschappelijk rendement:  Stimulering gebruik openbaar vervoer, verbetering bereikbaarheid 

van Haarlem 

 

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 

Activiteiten:  

Regulier overleg met ROVER en provincie over aanpak knelpunten doorstroming openbaar vervoer. 

Deelname aan project HOV A9, getrokken door Stadsregio Amsterdam 

HOV-studie Haarlem-Noord 

Invoering van DRIS en R-net abri’s 

Lobbywerkzaamheden ten behoeve van het verkrijgen van financiering 

Overleg met partijen over het openbaar vervoer is geregeld in de Wet Personenvervoer (2000) 

 

Bestuurlijke besluiten  

Coalitieakkoord 2010 – 2014 

Haarlems Verkeer- en Vervoerplan 

Regionale Bereikbaarheidsvisie 

Regionale Mobiliteitsfonds 

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

 

De gemeente is wegbeheerder en verbetert de doorstroming van het (hoogwaardig) openbaar 

vervoer,  

 

Kosten 

 

 

 

 

Dekking 

 

 

 

 

Investeringen  

 

 

 

Formatie 

 

 

 circa 0,4 fte 

 

Relevante 

ontwikkelingen 

 

 

 

 

Terug  

  



Programma Beleidsveld 
beleidsdoel 
Prestatie 

 
Programma 8.2.1.5  Vastleggen routekeuze HOV-busverbinding 

  
100% 

 
Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 
 
Maatschappelijk 
rendement 

 
Prestatie-indicator: oordeel Haarlemse ondernemers over de bereikbaarheid 
van de stad per OV  
Percentage Haarlemmers dat tevreden is over OV voorzieningen in hun buurt 
 
Maatschappelijk rendement:  Stimulering gebruik openbaar vervoer, 
verbetering bereikbaarheid van Haarlem 
 

 
Activiteiten en per 
activiteit 
wetsartikel/bestuurlijk 
besluit 
 

 
Activiteiten:  

Verkeerskundige, vervoerskundige en ruimtelijke uitwerking van de HOV-
studie Haarlem-Noord. Overleg met partijen over het openbaar vervoer is 
geregeld in de Wet Personenvervoer (2000) 
 
 
Bestuurlijke besluiten  

Coalitieakkoord 2010 – 2014 
Haarlems Verkeer- en Vervoerplan 
Regionale Bereikbaarheidsvisie 
Regionale Mobiliteitsfonds 

 
Rol overheid 
(waarom/welke) 
 

 
De provincie vraagt aan de gemeente om een routekeuze voor het 
hoogwaardig busvervoer in Haarlem-Noord 

 
Kosten 

 
 

 
Dekking 

 
 

 
Investeringen  

 

Formatie 
 

 circa 0,2 fte 

 
Relevante 
ontwikkelingen 

 
Het college heeft de tracékeuze voor de HOV Noord januari 2012 vrijgegeven 
voor de inspraak. Mocht de tracékeuze definitief worden, dan werken de 
provincie Noord-Holland en de gemeente verder aan de uitwerking van de 
routekeuze op schetsniveau.  
 

Terug  

  



 

Programma 

Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 
Programma 8.2.2.1 Uitbreiden fietsnetwerk 

 

 

  

95% 

 

5% 

 

Prestatieindicatoren 

programmabegroting/ 

 

Maatschappelijk 

rendement 

 

Prestatie-indicator: 

aantal m2 fietspad in beheer bij de gemeente  

 

Maatschappelijk rendement:  

Een verschuiving van het autogebruik naar fietsgebruik in het lokale vervoer 

zorgt voor meer veiligheid, minder uitstoot van schadelijke stoffen, minder 

verkeerslawaai, leefbaardere wijken, betere bereikbaarheid, meer bewegen, 

gezondere bevolking.  

 

 

Activiteiten en per 

activiteit  

 

 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 
Activiteiten: 

De gemeente breidt het fietsnetwerk uit gebaseerd op het 

uitvoeringsprogramma fiets. 

Kaderstelling bij opdrachtverlening; projectondersteuning 

Programmeren; Subsidieverwerving; bestuurlijk geheugen.  

 
Bestuurlijke besluiten  

Coalitieakkoord 2010-2014 

HVVP (Haarlem verkeers en vervoersplan) (maart 2003; 45-2003) 
Uitvoeringsprogramma fiets (april 2007; 77-2007) 

Haarlem Klimaat Neutraal: (oktober 2008: 107519) 

Kadernota Haarlem Duurzaam (oktober 2011; 261872) 

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

 

De gemeente heeft als wegbeheerder de verantwoordelijkheid te zorgen 

voor een bereikbaar, veilig en leefbaar lokaal verkeerssysteem. Wanneer het 

aandeel van het fietsgebruik in de vervoersbehoefte toeneemt t.o.v. de 

automobiliteit van onze inwoners dan verbetert dat de leefbaarheid en 

bereikbaarheid van de stad. 

Gemeenten kunnen een bijdrage leveren aan de verbetering van de 

luchtkwaliteit en de klimaatverandering afremmen door het beperken van 

de schadelijke uitstoot door het gemotoriseerde wegverkeer (verduurzaming 

mobiliteit).  Verbetering van de doorstroming en verkeersveiligheid is 

geregeld in de Wegenverkeerswet (1994). De verbetering van de 

leefbaarheid (op de Amsterdamse Vaart) is vastgelegd in de Wet 

Milieubeheer, de Wet Luchtkwaliteit, de Wet Geluidhinder en het Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. 

 

  



Kosten Het uitvoeringsprogramma fiets werd tot voor kort gerealiseerd via het 

principe “werk-met-werk” maken. Alleen met kostendekkende subsidies 

kunnen beleidswensen nog worden meegenomen in de 

onderhoudsprojecten. Kosten neutraal 

 

 

Dekking 

 

Subsidies ten behoeve van nieuwe projecten, onderhoudsgelden  

 

 

 

Investeringen  

 

 

Eigen bijdrages van 50% via onderhoudsgelden of via investeringsprogramma 

 

Formatie 

 

 

 circa 0,8 fte  

 

Relevante 

ontwikkelingen 

 

Stapelen van subsidies wordt ingeperkt en gemaximeerd tot 50% van de 

realisatiekosten 

 

 
Terug  

  



Programma Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 

Programma 8.2.2.2  Aanleg extra fietsstallingsplaatsen 

 

  

95% 

 

5% 

 

Prestatieindicatoren 

programmabegroting/ 

 

Maatschappelijk 

rendement 

 

Prestatie-indicator: 

Aantal fietsstallingsplaatsen bij Station CS en in de binnenstad  

 

Maatschappelijk rendement:  

Een verschuiving van het autogebruik naar fietsgebruik in het lokale vervoer zorgt voor meer 

veiligheid, minder uitstoot van schadelijke stoffen, minder verkeerslawaai, leefbaardere wijken, 

betere bereikbaarheid, meer bewegen, gezondere bevolking.  

Goede stallingsvoorziening dragen bij aan een gastvrije ontvangst van fietsers in het autoluwe 

centrum en bij de OV-vervoersknooppunten. 

 

Activiteiten en per 

activiteit  

 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 

Activiteiten: 

De gemeente legt extra fietsenstallingsplaatsen aan rond knooppunten van het openbaar vervoer en 

in het centrum van de stad. Daarbij wordt de mogelijkheid om autoparkeerplaatsen in 

fietsstallingsplekken om te zetten bekeken. 

Kaderstelling bij opdrachtverlening; projectondersteuning 

Programmeren; Subsidieverwerving; 

Verbetering van de doorstroming en verkeersveiligheid is geregeld in de Wegenverkeerswet (1994). 

De verbetering van de leefbaarheid (op de Amsterdamse Vaart) is vastgelegd in de Wet 

Milieubeheer, de Wet Luchtkwaliteit, de Wet Geluidhinder en het Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. 

 

Bestuurlijke besluiten  

Kadernota Haarlem Duurzaam (oktober 2011; 261872) 

Coalitieakkoord 2010-2014 

Haarlem Klimaat Neutraal: (oktober 2008: 107519) 

Ruimte voor de fiets (station Haarlem) (B&W-besluit: 2005/476) 

HVVP (Haarlem verkeers- en vervoersplan) (maart 2003; 45-2003) 

Bewaakte fietsenstalling in het winkelhartgebied (B&W-besluit november 2002) 

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

 

De gemeente heeft als wegbeheerder de verantwoordelijkheid te zorgen voor een bereikbaar, veilig 

en leefbaar lokaal verkeerssysteem. Wanneer het aandeel van het fietsgebruik van onze inwoners in 

de totale vervoersbehoefte toeneemt t.o.v. de automobiliteit, dan verbetert dat de leefbaarheid en 

bereikbaarheid van de stad. 

Gemeenten kunnen een bijdrage leveren aan de verbetering van de luchtkwaliteit en de 

klimaatverandering afremmen door het beperken van de schadelijke uitstoot door het 

gemotoriseerde wegverkeer (verduurzaming mobiliteit).  

Een voor fietsers gastvrije binnenstad en stationsomgeving dragen bij aan een positiever 

fietsklimaat. De massaliteit van gestalde fietsen zorgt inmiddels voor parkeeroverlast. Een goede 

organisatie van de capaciteit en het stallingsgedrag vormen een nieuwe uitdaging om in banen te 

leiden. 

 

Kosten 

 

Bij herinrichting wordt ingespeeld op de actuele behoefte. Voor de stationsomgeving en de 

binnenstad bestaat een actueel overzicht van capaciteit en behoefte. Alleen met kostendekkende 

subsidies kunnen beleidswensen nog worden meegenomen in de onderhoudsprojecten. Kosten: € 

0,- per jaar. De uitbreiding van de stallingsruimte ronde Station CS wordt voor een belangrijk deel 

gefinancierd door het programma “Ruimte voor de Fiets”. De gemeentelijke bijdrage loopt via de 

GREX Masterplan Spoorzone. Extra investeringen via het investeringsprogramma. 

 

Dekking Subsidies, GREX, investeringsprogramma 

 

Investeringen  

 

Eigen bijdrages van 50% via onderhoudsgelden of via investeringsprogramma 

Formatie 

 

1 fte (verspreid over meerdere hoofdafdelingen worden voorbereidende, uitvoerende en 

controlerende werkzaamheden uitgevoerd) 

Relevante 

ontwikkelingen 

Parkeervisie 

Stapelen van subsidies wordt ingeperkt en gemaximeerd tot 50% van de realisatiekosten 

Terug  

 



Programma Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 

8.2.2.3 Uitvoeren fietssnelweg 

  

100% 

 

Prestatieindicatoren 

programmabegroting/ 

Maatschappelijk 

rendement 

 

Prestatie-indicator: 

geen  

Maatschappelijk rendement:  

Een verschuiving van het autogebruik naar fietsgebruik in het lokale vervoer zorgt voor meer 

veiligheid, minder uitstoot van schadelijke stoffen, minder verkeerslawaai, leefbaardere wijken, 

betere bereikbaarheid, meer bewegen, gezondere bevolking.  

De opkomst van de e-bike vergroot de actieradius per fiets. De ruimtelijke analyse van de route 

toont aan dat er op deze woon-werkroute nog veel potentiele fietskilometers te winnen zijn.  

 

Activiteiten en per 

activiteit  

 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 

Activiteiten: 

De gemeente voert de maatregelen uit in het kader van de snelfietsroute Haarlem Amsterdam-

Sloterdijk verder uit.  

Kaderstelling bij opdrachtverlening; projectondersteuning 

Programmeren; Subsidieverwerving;  

Verbetering van de doorstroming en verkeersveiligheid is geregeld in de Wegenverkeerswet (1994). 

De verbetering van de leefbaarheid (op de Amsterdamse Vaart) is vastgelegd in de Wet 

Milieubeheer, de Wet Luchtkwaliteit, de Wet Geluidhinder en het Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. 

 

Bestuurlijke besluiten 

Kadernota Haarlem Duurzaam (oktober 2011; 261872) 

Haarlem Klimaat Neutraal: (oktober 2008: 107519) 

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

De gemeente heeft als wegbeheerder de verantwoordelijkheid te zorgen voor een bereikbaar, veilig 

en leefbaar lokaal verkeerssysteem. Wanneer het aandeel van het fietsgebruik van onze inwoners in 

de totale vervoersbehoefte toeneemt t.o.v. de automobiliteit, dan verbetert dat de leefbaarheid en 

bereikbaarheid van de stad. 

Gemeenten kunnen een bijdrage leveren aan de verbetering van de luchtkwaliteit en de 

klimaatverandering afremmen door het beperken van de schadelijke uitstoot door het 

gemotoriseerde wegverkeer (verduurzaming mobiliteit).  

Een voor fietsers aangename woonwerk-route draagt bij aan een positiever fietsklimaat. Het project 

wordt gerealiseerd in samenwerking met de gemeente Haarlemmerliede-Spaarnwoude en de 

gemeente Amsterdam. De (rijks-)subsidie is uitgekeerd in het kader van de filebestrijding in de regio. 

 

Kosten 

 

De totale kosten zijn becijferd op ca. € 3.353.000,- De rijksssubsidie van € 1.353.200,- wordt in drie 

tranches uitgekeerd aan de deelnemers. De gemeente draagt bij in de realisatiekosten voor 

uitsluitend de deelprojecten op eigen grondgebied. De eigen bijdrage van de gemeente wordt 

gefinancierd uit geplande reserveringen voor onderhoud (ca. €130.000,-), jaarlijkse budget voor 

fietsbeleid (3 x €50.000,-), en op het investeringsprogramma ca. €753.000,-(verspreid over 3 jaren). 

Andere partners financieren eigen (resterende) deel. 

 

Dekking Subsidies, Investeringsprogramma, onderhoudsgeld 

 

Investeringen  

 

Zie onder kosten 

Formatie 

 

1 fte (verspreid over meerdere hoofdafdelingen worden voorbereidende, uitvoerende en 

controlerende werkzaamheden uitgevoerd) 

Relevante 

ontwikkelingen 

De in het College opgenomen ambitie voor de snelfietsroute richting Schiphol-Amsterdam-Zuidas is 

in deze collegeperiode niet mogelijk. De buurgemeente Haarlemmermeer geeft momenteel prioriteit 

aan een ander traject. Onder regie van de stadsregio wordt geïnventariseerd welke kansrijke 

trajecten voor snelfietsroute er zijn binnen de MRA om zodoende tot een hoogwaardige netwerkvisie 

op snelfietsroutes te komen. De regio loopt hiermee landelijk voorop. De regio Kennmerland is 

hierop ambtelijk niveau betrokken. E.a. bevindt zich nog in een oriënterende fase. 

Terug   



Programma Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 

Programma 8.2.2.4 Regisseren bouw fietsgevel 

  

100% 

 

Prestatieindicatoren 

programmabegroting/ 

 

Maatschappelijk 

rendement 

Prestatie-indicator: 

Aantal fietsstallingsplaatsen bij Station CS en in de binnenstad  

 

Maatschappelijk rendement:  

Een verschuiving van het autogebruik naar fietsgebruik in het lokale vervoer zorgt voor meer 

veiligheid, minder uitstoot van schadelijke stoffen, minder verkeerslawaai, leefbaardere wijken, 

betere bereikbaarheid, meer bewegen, gezondere bevolking.  

Goede stallingsvoorziening dragen bij aan een gastvrije ontvangst van fietsers op het station 

Haarlem CS. 

 

Activiteiten en per 

activiteit  

 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

Activiteiten: 

De gemeente regisseert de bouw van de fietsgevel op het Kennemerplein. De fietsgevel voorziet in 

1.710 gratis toegankeliijke stallingsplekken   

Kaderstelling bij opdrachtverlening; projectondersteuning 

Programmeren; Subsidieverwerving;  

Bestuurlijke besluiten 

Kadernota Haarlem Duurzaam (oktober 2011; 261872) 

Coalitieakkoord 2010-2014 

Haarlem Klimaat Neutraal: (oktober 2008: 107519) 

Ruimte voor de fiets (station Haarlem) (B&W-besluit: 2005/476) 

HVVP (Haarlem verkeers en vervoersplan) (maart 2003; 45-2003) 

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

 

De gemeente heeft als wegbeheerder de verantwoordelijkheid te zorgen voor een bereikbaar, veilig 

en leefbaar lokaal verkeerssysteem. Wanneer het aandeel van het fietsgebruik van onze inwoners in 

de totale vervoersbehoefte toeneemt t.o.v. de automobiliteit, dan verbetert dat de leefbaarheid en 

bereikbaarheid van de stad. 

Gemeenten kunnen een bijdrage leveren aan de verbetering van de luchtkwaliteit en de 

klimaatverandering afremmen door het beperken van de schadelijke uitstoot door het 

gemotoriseerde wegverkeer (verduurzaming mobiliteit).  

Een voor fietsers gastvrije en overzichtelijke stationsomgeving dragen bij aan een positiever 

fietsklimaat en een veilige stationsomgeving. De massaliteit van gestalde fietsen zorgt niet-geordend 

voor parkeeroverlast. Voor de gemeente is handhavingstaak weggelegd t.a.v. verkeerd parkeren en 

ruimen van wrak- en weesfietsen.  

 

 

Kosten 

 

De uitbreiding van de stallingsruimte ronde Station CS wordt voor een belangrijk deel gefinancierd 

door het programma “Ruimte voor de Fiets”. De gemeentelijke bijdrage loopt via de GREX 

Masterplan Spoorzone. Extra investeringen via het investeringsprogramma. 

 

Dekking Subsidies, Investeringprogramma, budget integrale handhaving 

 

Investeringen  

 

Subsidies, GREX, investeringsprogramma 

 

Formatie 

 

circa 1 fte (verspreid over meerdere hoofdafdelingen worden voorbereidende, uivoerende en 

controlerende werkzaamheden uitgevoerd) 

Relevante 

ontwikkelingen 

De ontwikkeling van het fietsgebruik is zodanig dat de plancapaciteit alweer achter loopt op het 

feitelijk aantal getelde fietsen.  

Onder voorwaarde is prorail bereid een digitaal registratiesysteem te introduceren in de fietskelder 

en gevel waarmee ook gestuurd kan worden op gebruik en gedrag. Bekeken wordt in hoeverre het 

carre (1075 plekken) beter kan worden benut  

In de parkeervisie wordt met  Beleidslijn 2 een hoge prioriteit gegeven aan het ontwikkelen van beter 

fietsparkeerbeleid 

Terug  

  



 

 

Programma Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 

8.3.1.1  Opstellen studie haalbaarheid garage binnenstad-oost 

 

  

100% 

 

Prestatieindicatoren 

programmabegroting/ 

 

Maatschappelijk 

rendement 

 

Prestatie-indicator: Onderzoeksrapport waarin de haalbaarheid van een nieuwe gebouwde 

parkeervoorziening aan de oostzijde van de binnenstad wordt beschreven. 

 

Maatschappelijk rendement: Verbetering van de parkeervoorzieningen aan de oostzijde van 

Haarlem als onderdeel van een aantrekkelijke vitale stad. 

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 

Activiteiten: Het opstellen van een onderzoeksrapport, waarin op basis van alle relevante 

afwegingscriteria een uitspraak wordt gedaan m.b.t. de haalbaarheid van een gebouwde 

parkeervoorziening aan de oostzijde van de binnenstad. Voordelen van een parkeervoorziening bij 

de binnenstad is dat zoekverkeer vermindert, en leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid 

verbeteren. Dit is geregeld in de Wegenverkeerswet (1994). De verbetering van de leefbaarheid 

(op de Amsterdamse Vaart) is vastgelegd in de Wet Milieubeheer, de Wet Luchtkwaliteit, de Wet 

Geluidhinder en het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. 

 

Bestuurlijke besluiten  

Coalitieakkoord 2010 – 2014  

(concep) Parkeervisie 

Haarlems Verkeer- en Vervoerplan 

 

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

De gemeente heeft een belangrijke rol omdat Parkeerbeleid te maken heeft heeft met verdeling van 

schaarste. Het raakt vele beleidsterreinen en belangen in meer of mindere mate. Zo zijn aanbod, 

bereikbaarheid, kwaliteit en tarieven van parkeervoorzieningen onderdeel van het totaal dat een 

gastvrije stad zijn bezoekers levert en 

daarmee onderdeel van het economisch functioneren van de stad. 

Kosten Ca. € 50.000,-   

 

 

Dekking 

 

De aan het beleidsveld parkeren gerelateerde budgetten zullen ter dekking aangewend worden. In 

de begroting is geen budget opgenomen voor de bouw van een parkeervoorziening.  

 

 

Investeringen  

 

 

Afhankelijk van de haalbaarheid van de betreffende parkeervoorziening. 

 

Formatie 

 

 

0,5 fte 

 

Relevante 

ontwikkelingen 

 

Digitaal parkeren, GSM / navigatie technologie, etc. 

 

Naar verschillende partijen (provincie, wijkraden, bewoners, ondernemersverenigingen) zijn 

toezeggingen gedaan de verbetering van de parkeervoorzieningen aan de oostzijde van de 

binnenstad te onderzoeken. 

Terug   



 
Programma Beleidsveld 
beleidsdoel 
Prestatie 

 
Programma 8.3.1.2  In samenwerking realiseren parkeergarage Frederikspark 
 

  
100% 

 
Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 
 
Maatschappelijk 
rendement 

 
Prestatie-indicator: Realisatie van de nieuwe parkeergarage Frederikspark. 
 
Maatschappelijk rendement: Verbetering van de parkeervoorzieningen van Haarlem als 
onderdeel van een aantrekkelijke vitale stad. De helft van de parkeerplaatsen zullen door de 
Provincie worden gehuurd voor gebruik tijdens kantooruren. Op koopavonden en in het weekend 
zijn deze plaatsen ook openbaar in aanvulling op de permanent openbare helft van de garage. Op 
de meest drukke momenten qua stadsbezoek is de gehele garage dus openbaar toegankelijk, 
hetgeen erg positief is voor het maatschappelijk en het economische rendement. 

 
Activiteiten en per 
activiteit 
wetsartikel/bestuurlijk 
besluit 
 

 
Activiteiten: Het in overleg met betrokken stakeholders realiseren van de nieuwe parkeergarage 
Frederikspark. Voordelen van een parkeervoorziening bij de binnenstad is dat zoekverkeer 
vermindert, en leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid verbeteren. Dit is geregeld in de 
Wegenverkeerswet (1994). De verbetering van de leefbaarheid (op de Amsterdamse Vaart) is 
vastgelegd in de Wet Milieubeheer, de Wet Luchtkwaliteit, de Wet Geluidhinder en het Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. 
 
Bestuurlijke besluiten  
Anterieure overeenkomst 
Samenwerkingsovereenkomst 
Coalitieakkoord 2010 – 2014  
(concept) Parkeervisie 
Haarlems Verkeer- en Vervoerplan 
 

 
Rol overheid 
(waarom/welke) 
 

De gemeente heeft een belangrijke rol omdat zij samen met de Provincie tijdens de voorbereiding 
reeds de condities schept voor een goed functionerende parkeergarage die een structurele bijdrage 
kan leveren aan een goede parkeersituatie in Haarlem voor een zo breed mogelijke doelgroep. 

 
Kosten 

Doordat is vastgelegd dat 50% van de parkeerplaatsen door de Provincie gehuurd zullen worden is 
de garage minimaal kostendekkend en naar redelijke verwachting zelfs winstgevend.  
 

 
Dekking 

Zie opmerkingen bij kosten. 
 

 
Investeringen  
 

 
N.v.t., zie opmerkingen bij kosten. 

 
Formatie 
 

 
0,5 fte 

 
Relevante 
ontwikkelingen 

 
Digitaal parkeren, GSM / navigatie technologie, etc. 
 
Volgens de huidige planning wordt de garage over 1,5 tot 2 jaar gerealiseerd. Afspraken m.b.t. de 
huurconstructie zijn met de Provincie vastgelegd. 
 

Terug  

  



 

Programma Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 

Programma 8.3.1.3  Onderzoeken mogelijke P&R voorzieningen 

 

  

100% 

 

Prestatieindicatoren 

programmabegroting/ 

 

Maatschappelijk 

rendement 

 

Prestatie-indicator: Onderzoeksrapport waarin marktpotentiëel en optimale plaats/plaatsen voor 

transferium en/of P&R wordt beschreven. 

 

Maatschappelijk rendement: Met een transferium en/of P&R kan de verkeersdruk op het centrum 

verlicht worden, waarmee de duurzaamheid, leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Haarlem 

vergroot kan worden.Tevens kunnen de stromen autoverkeer in oostelijke (Amsterdam, Schiphol) 

en in westelijke richting (kust) verminderd worden. 

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 

Activiteiten: onderzoek naar marktpotentiëel en optimale plaats/plaatsen voor transferium en/of 

P&R, dit in samenhang met een verkenning naar ondermeer haalbaarheid en betaalbaarheid van 

een parkeergarage in het oostelijk deel van de 

binnenstad. Voordelen van een P+R is dat zoekverkeer in de stad vermindert, en leefbaarheid, 

bereikbaarheid en verkeersveiligheid verbeteren. Dit is geregeld in de Wegenverkeerswet (1994). 

De verbetering van de leefbaarheid (op de Amsterdamse Vaart) is vastgelegd in de Wet 

Milieubeheer, de Wet Luchtkwaliteit, de Wet Geluidhinder en het Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. 

 

Bestuurlijke besluiten  

Coalitieakkoord 2010 – 2014  

(concep) Parkeervisie 

Haarlems Verkeer- en Vervoerplan 

 

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

Met een P&R / transferium zou een bijdrage kunnen worden geleverd aan de uitdaging om de groei 

van het autoverkeer in de stad af te remmen. In eerste instantie wordt gedacht aan kleinschalige, 

betaalbare, eventueel experimentele voorzieningen. Bij gebleken succes kan een verdergaande 

kwaliteitsimpuls worden gegeven aan zulke voorzieningen. Het meest kansrijke gebied lijkt de 

nabijheid van station Haarlem-Spaarnwoude. Verder moet het een multimodaal knooppunt 

betreffen, of een locatie die dat potentieel heeft. Bij goede lokatiekeuze, en goede 

overstapmogelijkheden op OV kunnen zulke voorzieningen de stromen autoverkeer in oostelijke 

(Amsterdam, Schiphol) en in westelijke richting (kust) verminderen, en wellicht ook richting 

binnenstad. 

 

Kosten 

Ca. € 50.000,-   

 

 

Dekking 

 

De aan het beleidsveld parkeren gerelateerde budgetten zullen ter dekking aangewend worden.  

 

 

Investeringen  

 

 

Afhankelijk van het marktpotentiëel en mogelijke locaties voor transferium en/of P&R. 

 

Formatie 

 

 

0,5 fte 

 

Relevante 

ontwikkelingen 

 

Bereikbaarheid grote steden, stedelijke distributie, etc. 

 

 

Terug   



Programma 

Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 
Programma 8.3.1.4 Uitwerken mogelijkheden aanpassen uitgifte abonnementen 

parkeergarages 

  

100% 

 

Prestatieindicatoren 

programmabegroting/ 

 

Maatschappelijk 

rendement 

 

Prestatie-indicator: gebruikscijfers van de diverse parkeergarages, aantal 

uitgegeven abonnementen 

 

Maatschappelijk rendement: optimaliseren rendement garages, 

verminderen parkeerdruk op straat, vergroten aantrekkelijkheid Haarlemse 

binnenstad, klantvriendelijke vormgeving van parkeerproducten 

 

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 

Activiteiten: Analyse van de vraag naar nieuwe soorten abonnementen, 

onderzoek naar de financiële consequenties, concretiseren van de soorten 

abonnementen, implementatie. Voordelen van meer gebruik van de 

parkeergarages is dat zoekverkeer in de stad vermindert, en leefbaarheid, 

bereikbaarheid en verkeersveiligheid verbeteren. Dit is geregeld in de 

Wegenverkeerswet (1994). De verbetering van de leefbaarheid (op de 

Amsterdamse Vaart) is vastgelegd in de Wet Milieubeheer, de Wet 

Luchtkwaliteit, de Wet Geluidhinder en het Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. 

 
Bestuurlijke besluiten  

Coalitieakkoord 2010 – 2014  

(concept) Parkeervisie 

Haarlems Verkeer- en Vervoerplan 

 

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

De gemeente kan als eigenaar van gebouwde parkeervoorzieningen de 

parkeerbehoefte van bezoekers aan Haarlem op een klantvriendelijke, 

aantrekkelijke manier vormgeven en tegelijkertijd de benutting van de 

parkeergarages optimaliseren.  

Kosten N.t.b. 

 

Dekking 

 

Valt onder de reguliere taken van parkeerbeleid 

 

Investeringen  

 

Geen. 

Formatie 0,1 fte 

 

Relevante 

ontwikkelingen 

 

Digitaal parkeren, parkeermanagementsystemen, sturend parkeerbeleid, 

gebruik door consumenten van smartphone bij parkeren etc. 
Terug   



 

Programma Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 

Programma 8.3.2.1 Uitvoeren gerichte controle acties. 

  

100% 

 

Prestatieindicatoren 

programmabegroting/ 

 

Maatschappelijk 

rendement 

 

Prestatie-indicator: aantal geregistreerde overtredingen op het gebied van parkeren. 

 

Maatschappelijk rendement: In de participatie rond de Discussienota Parkeervisie is aandacht 

voor handhaving gevraagd. Dit is terecht, vaak immers staat of valt beleid met handhaving. In die 

gevallen moet handhaving meteen worden meegenomen: is wat we beleidsmatig willen 

daadwerkelijk te handhaven, zo nee passen we het beleid aan of zetten we meer in op 

handhaving? Voorbeelden zijn uitbreiding van het vergunningengebied, maar zeker ook 

fietsparkeren.  

 

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 

Activiteiten: Gericht, selectief handhaven waarbij de frequentie zodanig wordt afgestemd dat er 

met de beschikbare capaciteit een zo groot mogelijk effect wordt bereikt. Beter parkeerbeleid 

verbetert de doorstroming en verkeersveiligheid. Dit is geregeld in de Wegenverkeerswet (1994) 

 

Bestuurlijke besluiten  

Coalitieakkoord 2010 – 2014  

(concept) Parkeervisie 

Haarlems Verkeer- en Vervoerplan 

 

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

Bij handhaving gaat het om verdeling van schaarse capaciteit, dus het hoort een expliciete politieke 

afweging te zijn. Dat betekent de gemeenteraad goed informeren over op welke beleidsterreinen, 

op welke plekken en op welke tijdstippen gehandhaafd wordt, en een helder inzicht geven in de 

consequenties van de te maken keuzes. Selectief handhaven naar plaats en tijd is beter dan een 

onvoldoende of niet handhaven. Die selectiviteit moet goed gecommuniceerd worden. Het belang 

van handhaving mag niet worden onderschat. Het kan ingezet beleid ondersteunen, aan de andere 

kant is het bedenken van niet te handhaven beleid weinig zinvol. 

 

Kosten 

N.t.b. 

 

 

Dekking 

 

De voor handhaving beschikbare budgetten zullen ter dekking aangewend worden.  

 

 

Investeringen  

 

Geen. 

 

Formatie 

 

 

0,5 fte 

 

Relevante 

ontwikkelingen 

 

Digitaal parkeren, GSM / navigatie technologie, etc. 

 

 

Terug  

  



 

Programma Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 

Programma 8.3.2.1 Stimuleren (bedrijfs-)vervoermanagement en deelautogebruik. 

  

100% 

 

Prestatieindicatoren 

programmabegroting/ 

 

Maatschappelijk 

rendement 

 

Prestatie-indicator: aantal deelautoplaatsen, aantal bedrijven dat gebruik maakt van 

vervoersmanagementsplannen. 

 

Maatschappelijk rendement: Verminderen parkeerdruk, verlagen autobezit, verbeteren 

duurzaamheid. 

 

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 

Activiteiten: samen met het bedrijfsleven werken aan initiatieven op het gebied van stedelijke 

distributie, aanwijzen van deelautolocaties, informeren van bedrijven over mogelijkheden op het 

gebied van vervoersmanagement. (Bedrijfs-)vervoermanagement en deelautogebruik verbeteren 

de doorstroming, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Dit is geregeld in de Wegenverkeerswet 

(1994), de Wet Milieubeheer, de Wet Luchtkwaliteit, de Wet Geluidhinder en het Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 

 

Bestuurlijke besluiten  

Coalitieakkoord 2010 – 2014  

(concept) Parkeervisie 

Haarlems Verkeer- en Vervoerplan 

 

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

De gemeente kan een verbindende, faciliterende factor zijn bij het combineren van de 

vervoersbehoeften van een brede groep belanghebbenden.  

Kosten N.t.b. 

 

Dekking 

 

De voor mobiliteit en stedelijke distributie beschikbare budgetten zullen ter dekking aangewend 

worden.  

 

Investeringen  

Geen. 

 

Formatie 

 

0,5 fte 

 

Relevante 

ontwikkelingen 

 

Landelijke initiatieven op het gebied van vervoersmanagement en/of stedelijke distributie. 

Terug 

  



 

Programma 

Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 
Programma 8.3.2.3  Ontwikkelen en uitvoeren maatregelen om gebruik parkeergarages te 

stimuleren 

  

100% 

 

Prestatieindicatoren 

programmabegroting/ 

 

Maatschappelijk 

rendement 

 

Prestatie-indicator: gebruikscijfers van de diverse parkeergarages 

 

Maatschappelijk rendement: optimaliseren rendement garages, 

verminderen parkeerdruk op straat, vergroten aantrekkelijkheid Haarlemse 

binnenstad. 

 

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 

Activiteiten: samen met het bedrijfsleven werken aan initiatieven op het 

gebied van combinaties van parkeerproducten en bezoek aan voorzieningen. 

Beter parkeerbeleid verbetert de doorstroming en verkeersveiligheid. Dit is 

geregeld in de Wegenverkeerswet (1994) 

 
Bestuurlijke besluiten  

Coalitieakkoord 2010 – 2014  

(concept) Parkeervisie 

Haarlems Verkeer- en Vervoerplan 

 

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

De gemeente kan als eigenaar van gebouwde parkeervoorzieningen de 

parkeerbehoefte van bezoekers aan Haarlem op een klantvriendelijke, 

aantrekkelijke manier vormgeven en tegelijkertijd de benutting van de 

parkeergarages optimaliseren.  

 

Kosten 

N.t.b. 

 

 

Dekking 

 

De voor parkeren beschikbare budgetten zullen ter dekking aangewend 

worden.  

 

 

Investeringen  

 

Geen. 

 

Formatie 

 

 

0,5 fte 

 

Relevante 

ontwikkelingen 

 

Digitaal parkeren, parkeermanagementsystemen, etc. 

Terug  



 

Programma 

Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 
Programma 8.3.2.4 Invoeren kentekenparkeren 

  

100% 

 

Prestatieindicatoren 

programmabegroting/ 

 

Maatschappelijk 

rendement 

 

Prestatie-indicator: Implementatie van parkeerapparatuur die het 

registreren van parkeerrechten op basis van het kenteken ondersteunt.  

 

Maatschappelijk rendement: vergroten aantrekkelijkheid Haarlemse 

binnenstad door gebruiksvriendelijkheid en service, verbeteren regionale 

concurrentiepositie Haarlem Effectievere handhaving, 

 

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 

Activiteiten: uitwerken van een businesscase en al dan niet gefaceerde 

invoering / omzetting naar betaald parkeren. Beter parkeerbeleid verbetert 

de doorstroming en verkeersveiligheid. Dit is geregeld in de 

Wegenverkeerswet (1994) 

 
Bestuurlijke besluiten  

Coalitieakkoord 2010 – 2014  

(concep) Parkeervisie 

Haarlems Verkeer- en Vervoerplan 

 

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

Als beheerder van het parkeerareaal is de gemeente verantwoordelijk voor 

een effectieve benutting hiervan, zowel voor bewoners als bezoekers van 

Haarlem. 

 

Kosten 

N.t.b. 

 

 

Dekking 

 

De voor parkeren beschikbare budgetten zullen ter dekking aangewend 

worden.  

 

 

Investeringen  

Geen. 

 

Formatie 

 

 

0,5 fte 

 

Relevante 

ontwikkelingen 

 

Digitaal parkeren, parkeermanagementsystemen, etc. 

Terug   



 

Programma Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 

Programma 8.3.3.1/ Actualiseren parkeernormen 

  

100% 

 

Prestatieindicatoren 

programmabegroting/ 

 

Maatschappelijk 

rendement 

 

Prestatie-indicator: vaststelling van realistische, juridisch gefundeerde parkeernormen. 

 

Maatschappelijk rendement: Het optimaal verdelen van schaarse parkeerruimte. Beschermen 

van bestaande bebouwing tegen parkeereffecten van nieuwbouwontwikkelingen.  

 

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 

Activiteiten: voorbereiden en vaststellen van actuele parkeernormen. Beter parkeerbeleid 

verbetert de doorstroming en verkeersveiligheid. Dit is geregeld in de Wegenverkeerswet (1994) 

 

Bestuurlijke besluiten  

Coalitieakkoord 2010 – 2014  

(concep) Parkeervisie 

Haarlems Verkeer- en Vervoerplan 

 

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

Als beheerder van het parkeerareaal is de gemeente verantwoordelijk voor een optimale verdeling 

hiervan ter vergroting van de leefbaarheid en duurzaamheid. 

 

Kosten 

Valt onder reguliere werkzaamheden beleidsafdeling. 

 

 

Dekking 

 

De voor parkeren beschikbare budgetten zullen ter dekking aangewend worden.  

 

 

Investeringen  

 

Geen. 

 

Formatie 

 

 

0,5 fte 

 

Relevante 

ontwikkelingen 

 

Ontwikkelingen op het gebied van lokale verordeningen, omgevingsvergunning, 

bestemmingsplannen, etc. 

Terug  



Programma 9 Kwaliteit fysieke leefomgeving 

9.1 Milieu, duurzaamheid en leefbaarheid 
9.1.1 Vergroten duurzaamheid, Haarlem Klimaat Neutraal 

9.1.2 Minder bestaande en nieuwe hinder 

9.1.3 minder bestaande hinder 

9.2 openbare ruimte bovengronds 
9.2.1  regisseren stadsdeeluitvoeringprogramma’s 

9.2.1 Handhaving huidige kwaliteit openbare ruimte 

9.2.2.Meer en beter groen en meer biodiversiteit  

9.2.3 Meer duurzaamheid in projecten  

9.2.4 Intensiveren duurzaamheidseducatie  

9.3 Openbare ruimte ondergronds 
9.3.1 Aanleggen en vervangen riolering en drainage systemen 

9.3.2 Minder overstorten 

9.4 Waterwegen 
9.4.1 Betere afmeervoorzieningen voor beroeps- en pleziervaart 

9.4.1 Voldoende afvoerend en bergend vermogen van het openbaar water  

9.5 afvalinzameling en reiniging  
9.5.1 en 9.5.2 duurzame inzameling 

 

Terug naar overzicht programma’s  

  



 

 

 

 

 

 

 

Op basis van begroting 2013 
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recreatie
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Programma 
Beleidsveld 
Beleidsdoel 
Prestatie 

 
9.1.1 Vergroten duurzaamheid, Haarlem Klimaat Neutraal  

Het terugdringen van de CO2-uitstoot  

  
100% 

 
Prestatie indicatoren 
programmabegroting/ 
 
Maatschappelijk 
rendement 

 
 
Het uitvoeren van projecten met als doel het terugdringen van CO2 uitstoot van resp.: 

1. Bebouwde omgeving 
2. Eigen organisatie 
3. Bedrijven en industrie 
4. Verkeer en vervoer 

 
Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar en geadviseerd over het opzetten van een lokale 
energiedienst. 
 
Verbetering duurzaamheid Haarlem 
 

 
Activiteiten en per 
activiteit  
 
wetsartikel/bestuurlijk 
besluit 
 

 
Het opzetten, uitvoeren en begeleiden van projecten samen met diverse gemeentelijke afdelingen 
op het gebied van energiebesparing en de inzet van duurzame energie 
Raadsbesluit Plan van Aanpak HKN 2008 
 

 
Rol overheid 
(waarom/welke) 
 

 
De Gemeente Haarlem vervult haar voorbeeldrol en initieert, stimuleert en faciliteert anderen om te 
komen tot energiebesparing en de inzet van duurzame energie..  

 
Kosten 

 
1. 200 uur /€ 230.000,- 
2. 1800 uur 
3. 1350 uur/ €155250 
4. 1350 uur/ €155.250 

Onderzoek energiedienst: 400 uur/ €46.000 

 
Dekking 

 
Product milieuzorg   
 

 
Investeringen  
 

 
n.v.t. 

 
Formatie 
 

 
Circa 5 fte 
 

 
Relevante 
ontwikkelingen 

 
Duurzaamheid vormt een van de kernthema’s van het huidige college  

 
Programma 
Beleidsveld 
Beleidsdoel 
Prestatie 

 
Het leveren van informatie en educatie over HKN 

  
100% 

 
Prestatie indicatoren 
programmabegroting/ 
 
Maatschappelijk 
rendement 

 
 
Het uitvoeren van x projecten op jaarbasis 
 
Verbetering duurzaamheid Haarlem 
 

 
Activiteiten en per 
activiteit  
 
 
wetsartikel/bestuurlijk 
besluit 
 

 
Het opzetten, uitvoeren en begeleiden van projecten al dan niet samen met diverse gemeentelijke 
afdelingen op het gebied van energiebesparing en de inzet van duurzame energie 
Raadsbesluit Plan van Aanpak HKN 2008 
 

 
Rol overheid 
(waarom/welke) 
 

 
De Gemeente Haarlem vervult haar voorbeeldrol en initieert, stimuleert en faciliteert anderen om te 
komen tot energiebesparing en de inzet van duurzame energie..  



 
Kosten 

 
Circa 1350 uur ofwel € 155.250,- 
 

 
Dekking 

 
Product milieuzorg  Kpl 1651 
 

 
Investeringen  
 

 
n.v.t. 

 
Formatie 
Relatie met andere 
taken/activiteiten 
 

 
Circa 1 fte 
Diverse 

 
Relevante 
ontwikkelingen 

 
Duurzaamheid vormt een van de kernthema’s van het huidige college  

Terug 

  



 
Programma 
Beleidsveld 
Beleidsdoel 
Prestatie 

 
9.1.2 Minder bestaande en nieuwe hinder 

 
Opstellen jaarlijks duurzaamheidsprogramma/-monitor 

  
100% 

 
Prestatie indicatoren 
programmabegroting/ 
 
Maatschappelijk 
rendement 

 
 
Vergroting draagvlak uitvoering milieuwerkzaamheden. Het programma maakt de sturing op de 
reductie van overlast mogelijk. 
 

 
Activiteiten en per 
activiteit 
wetsartikel/bestuurlijk 
besluit 

 
Op basis van Art 4.20 Wm en diverse collegebesluiten worden jaarlijks uitvoeringstaken en de 
monitoring daarvan geformuleerd. 
 

 
Rol overheid 
(waarom/welke) 

 
Het gaat om een (deels) wettelijke taak.  

 
Kosten 

 
Circa 400 uur ofwel € 46.000,- 
 

 
Dekking 

 
Product milieuzorg  Kpl 1651 
 

 
Investeringen  

 
n.v.t. 

 
Formatie 
Relatie met andere 
taken/activiteiten 

 
Circa 0,3 fte 
VVH/RB/E&C/Wz/Vastgoed/JOS/GGD 

Relevante 
ontwikkelingen 

 
N.v.t. 

Terug  

  



 

Programma 
Beleidsveld 
Beleidsdoel 
Prestatie 

 
9,1,3 minder bestaande hinder 

Deelname aan overleggremia Schiphol 

  
100% 

 
Prestatie indicatoren 
programmabegroting/ 
 
Maatschappelijk 
rendement 

 
 
 
Verbetering leefbaarheid/veiligheid Haarlem 
 

 
Activiteiten en per 
activiteit 
wetsartikel/bestuurlijk 
besluit 

 
Voorbereiding vergaderingen CROS en BRS en advisering betrokken wethouder. Volgen landelijke 
beleidsvorming. 
Art WLV  
 

 
Rol overheid 
(waarom/welke) 

 
Het gaat om een (deels) wettelijke taak. De gemeente behartigt de belangen van haar inwoners. 

 
Kosten 

 
Circa 150 uur ofwel € 17.250,- 
 

 
Dekking 

 
Product milieuzorg Kpl  1651  
 

 
Investeringen  
 

 
n.v.t. 

Formatie 
Relatie met andere 
taken/activiteiten 
 

 
Circa 0,1 fte 
Rb, E&C, GGD 

 
Relevante 
ontwikkelingen 

 
Vanaf 2013 ontstaat een nieuwe overlegvorm. 
Schiphol loopt over enige jaren tegen haar grenzen aan. 

Terug  

  



 

Terug 

  

 

Programma 

Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 

9.2.1.5  regisseren stadsdeeluitvoeringprogramma’s 

  

100% 

 

Prestatieindicatoren 

programmabegroting/ 

 

Maatschappelijk 

rendement 

 

In de programmabegroting zijn geen prestatie-indicatoren opgenomen. Hangt sterk samen met 

programma 1.2.a. (afstemmen gemeentelijke informatievoorziening op ontwikkelingen en gebruik 

sociale media) en 1.2.b. (invullen wijkgerichte communicatie)  

Maatschappelijk rendement wordt behaald uit het zorgvuldig informeren van bewoners, wijkraden en 

partners over wat er gebeurt in de wijken.  

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 

Activiteiten 

Stadsdeeluitvoeringsprogramma’s (STUP’s) worden gemaakt voor raadsleden, wijkraden en 

partners in de wijken. In het STUP staan alle bouw- en verkeersprojecten, onderhoud van 

plantsoenen, straten en plein die in het betreffende jaar in het betreffende stadsdeel (gaan) 

plaatsvinden. Dit kunnen zowel werkzaamheden van de gemeente zijn als van derden zoals 

corporaties of ontwikkelaars. Ook de stadsbrede projecten en beleidsproducten staan vermeld.  

Actuele informatie over de inhoud van de werkzaamheden en wanneer het precies gebeurt, staat op 

de website www.haalem.nl/mijn-wijk. 

De stups vormt de basis voor de verdeling van de bewonersondersteuningsgelden 

 
Bestuurlijke besluiten 
Coalitieakkoord 2010-2014 
Wijkgericht werken aangescherpt 

Uitvoeringsregeling financiering bewonersondersteuning via wijkraden 
 

 

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

 

Betreft een lokale activiteit. De gemeente heeft een verantwoordelijkheid in het informeren van en 

communiceren met haar bewoners en partners in de wijken.  

 

 

Kosten 

 

Druk- en verspreidingskosten 1.000 euro  

 

 

 

Dekking 

 

Kosten worden betaald uit het daarvoor beschikbare budget ‘wijkgericht werken’.  

 

 

 

Investeringen  

 

 

- 

 

Formatie 

 

 

150 uur per jaar 

 

Relevante 

ontwikkelingen 

 

 

De digitale versie van het Stup is al beschikbaar via de website www.haarlem.nl/mijn-wijk. 

Over een paar jaar zal de papierenversie niet meer nodig zijn. 

Deze activiteit heeft een nauwe relatie met 5.1 wijkgericht werken 

 

http://www.haalem.nl/mijn-wijk
http://www.haarlem.nl/mijn-wijk


 

 

Programma 

Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 

9.2.1 Handhaving huidige kwaliteit openbare ruimte 

 

  

100% 

 

Prestatieindicatoren 

programmabegroting/ 

 

Maatschappelijk 

rendement 

 

In de programmabegroting zijn geen prestatie-indicatoren opgenomen voor dit onderdeel. Met 

regulier onderhoud wordt hier bedoeld het dagelijks onderhoud. Daarnaast wordt onderhoud 

uitgevoerd als groot onderhoud en vervanging. 

 

Het maatschappelijk rendement is een stad, die schoon, heel en veilig is.  

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 

Frequent terugkerende kleinschalige onderhoudsmaatregelen, zoals maaien, vegen, snoeien, 

schoonmaken. Daarnaast niet planmatig onderhoud, zoals het oplossen van meldingen, verhelpen 

van incidenten en herstellen van schades. Dagelijks onderhoud is gericht op in stand houden en 

verzorgen van de openbare ruimte, en wel voor de wegen, water, groenvoorzieningen, openbare 

verlichting, oevers, civiele kunstwerken, speelvoorzieningen, verkeersregeltechniek, beboerding en 

reiniging. 

 

Veel dagelijks onderhoud wordt uitgevoerd door Spaarnelanden nv op baisi van een 

dienstverleingesovereenkomst maar ook door marktpartijen voor bomen, openbare verlichting, 

verkeerslichten e.d.  

 

Verwezen wordt naar de genoemde regelgeving bij de activiteiten b, c en d.  

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

 

De gemeente heeft een zorgplicht voor haar eigendommen in het openbaar domein. De gemeente is 

hieraan gehouden als eigenaar 

 

 

Kosten 

 

dagelijks onderhoud    13,1 miljoen 

 

 

Dekking 

 

exploitatiebegroting 

 

Investeringen  

 

 

geen 

 

Formatie 

 

 

Medewerkers van de bureau’s Dagelijks beheer en Techniek: 22,9 fte resp 10,65 fte 

 

Relevante 

ontwikkelingen 

 

Beheer van de openbare ruimte op basis van beeldbestekken in plaats van frequentiebestekken en 

functionele beschrijvingen, waardoor het afgesproken kwaliteitsniveau minder fluctueert en dus 

meer constant blijft. 

Terug 

  



 

Programma Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 
 
Hoofdstuk 9.2.2.    Meer en beter groen en meer biodiversiteit 

  
50% 

 
50% 

 

Prestatieindicatoren 

programmabegroting/ 

 

Maatschappelijk 

rendement 

 
2.     Meer en beter groen en meer biodiversiteit. 

a. De gemeente stimuleert de aanleg van meer kleinschalig groen (waaronder gevelgroen) 
door opstellen van gevelgroenbeleid en stemt met woningbouwcorporaties af over 
vergroeningsmogelijkheden, zoals dakgroen en verticaal groen. 

b. De gemeente past de inrichting en/of het beheer van bestaand groen aan, door het 
opstellen van (ecologische) beheerplannen (bijvoorbeeld Poelbroekpark) en aanpassen 
van de onderhoudsbestekken.  

c. De gemeente plant samen met externe partijen meer inheems groen met als doel de 
biodiversiteit te vergroten. 

 
Maatschappelijk rendement 
Groen in de stad zorgt voor een prettige woon- verblijfsomgeving en draagt direct bij aan het 
lichamelijk en geestelijk welbevinden. Groen en in het bijzonder parken zijn ontmoetingsplaatsen, 
bieden mogelijkheden voor wandelen en sporten, honden uitlaten en zijn leefgebieden voor planten 
en dieren. 
 

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 
Wetgeving 
 
Burgerlijk Wetboek 
In de landelijke wetgeving is de algemene zorgplicht (art 6.162 BW en art. 6.174) vastgelegd. Deze 
zorgplicht geldt voor een ieder die eigenaar is en voldoende zorg aan die eigendommen behoort te 
besteden zodat andere daarvan geen overmatige overlast of schade ondervinden. Wanneer schade 
ontstaat als gevolg van nalatigheid van de eigenaar ten aanzien van zijn/haar zorgplicht kan er 
spraken zijn van een onrechtmatige daad. De gemeente Haarlem heeft, als eigenaar van de 
openbare ruimte en specifiek de groenvoorzieningen, voldoende zorg te besteden aan de staat van 
het onderhoud. 
 
Wet Milieubeheer 
De verantwoordelijkheid die een ieder heeft voor het zorgen voor het milieu staat beschreven in 
Wet Milieubeheer (Hoofdstuk 1, artikel 1.1a, lid 1,2 en 3). Een ieder dient voldoende zorg voor het 
milieu in acht te nemen. Zorg houdt in dat: “Een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat 
door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor het milieu kunnen worden veroorzaakt, 
verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten, of maatregelen te nemen.” 
 
Flora- en faunawet 
De verantwoordelijkheid die een ieder heeft voor het zorgen voor in het wild levende dieren en 
planten staat beschreven in de Flora- en faunawet (Hoofdstuk 1, artikel 2, lid 1 en 2). In deze wet 
staan regels voor wettelijk beschermde flora en fauna en ”voldoende zorg voor levende dieren en 
planten, evenals voor hun directe leefomgeving”. De zorgplicht houdt in dat er bij ruimtelijke 
ingrepen zoals bouwactiviteiten, maar ook voor werkzaamheden in het kader van beheer en 
onderhoud altijd zorgvuldig moet worden omgegaan met de aanwezige planten en dieren. 
Schadelijke activiteiten voor planten en dieren moeten in alle gevallen zoveel mogelijk worden 
voorkomen. Een voorbeeld is de regel dat het kappen van bomen niet mag plaatsvinden op het 
moment dat de aanwezige flora en fauna wordt verstoord. De initiatiefnemer van ruimtelijke 
ingrepen is in beginsel verantwoordelijk voor nadelige consequenties voor beschermde inheemse 
soorten. 
Daarnaast legt de flora- en faunawet verboden op (artikel 9 t/m 12) voor het opzettelijk doden van 
beschermde inheemse diersoorten of het vernielen van hun rust- of verblijfplaatsen. 
 
Juridisch kader ziekten en plagen 
Groenbeheerders worden regelmatig geconfronteerd met de noodzakelijke bestrijding van ziekten 
en plagen. Het gaat recent bijvoorbeeld over de Kastanjebloedingsziekte, Iepenziekte, Massaria en 
de Eikenprocessierups. 
Op grond van artikel 6:162 uit het Burgerlijk Wetboek moet de gemeente, als beheerder van de 
openbare ruimte, de bestrijding van de Eikenprocessierups actief ter hand nemen. Dit heeft te 
maken met de risico’s voor de volksgezondheid. In de praktijk en op basis van jurisprudentie is dit 
vertaald met dat op de aanwezigheid van de Eikenprocessierups moet worden gemonitord, 
maatregelen worden genomen bij een verhoogd risico en er moet worden gewaarschuwd voor de 
aanwezigheid van Eikenprocessierups. 
 
 
Bestuurlijke besluiten 
 
Coalitieakkoord 2010-2014 
Collegewerkprogramma 2010-2014 
 



 
Gemeentelijk beleid 

Ecologisch beleidsplan (concept) 

Het ecologisch beleidsplan biedt een kader voor het ecologisch beheer in Haarlem. De 
verschillende begroeiingstypen staan beschreven aan de hand van streefbeelden, ecologische 
waarde en soorten, de gewenste afmetingen en het toe te passen ecologische beheer. Daarnaast 
geeft het een overzicht van de ecologische verbindingen, hotspots en potentiële ecologische 
ontwikkelingszones. 
In de berekening van het normbudget en de onderhoudskosten wordt rekening gehouden met de 
ontwikkeling naar meer ecologisch beheer. 
 
Bomenbeleidsplan 
Het bomenbeleidsplan geeft de visie van de gemeente op bomen en schept samenhang in het 
bomenbeleid. Onder het motto: “Geef bomen de ruimte” worden de voorwaarden aangegeven voor 
een gezond, veilig, evenwichtig en goed onderhouden bomenbestand. 
 
Monumentale bomen 
Het beleid ten aanzien van het kappen van monumentale bomen is ‘nee, tenzij..’. Er wordt dus in 
principe geen kapvergunning verleend, tenzij er sprake is van bedreiging van de openbare 
veiligheid of van een zwaarwegend maatschappelijk belang. Dit beleid komt voort uit de grote 
waarde die juist deze monumentale, oude bomen hebben in de stad. 
 
Nota ruimtelijke kwaliteit 
Vanuit het ruimtelijk beleid zijn er richtlijnen, die vooral betrekking hebben op het beschermen 
van waardevolle groene gebieden. Bij het bepalen van de beheerstrategie voor het openbaar groen 
en de bomen moet gekeken worden naar de ambities uit de nota Ruimtelijke kwaliteit: 
1. In stand houden en verbeteren van de hoofdgroenstructuur waaronder de 
hoofdbomenstructuur. 
2. Een betere bereikbaarheid en toegankelijkheid van het groen in en om de stad realiseren. 
3. De hoeveelheid bestaand groen zoveel mogelijk proberen te behouden 
4. Kwalitatief verbeteren van het groen. 
 

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

 

Zorgdragen voor het instandhouden en waar mogelijk uitbreiden van het groene areaal en de planten en 
dieren die binnen de Haarlemse grenzen leven. 

De uitvoering gebeurt door (gespecialiseerde) aannemers en waar mogelijk door betrokken inwoners (onder 
meer vrijwilligersgroepen). 

 

Kosten 

 

Exploitatiebegroting: € 7.553.000,-- (2012) 

 

Dekking 

 

Eigen middelen (gemeentebegroting) 

 

Investeringen  

 

 

Investeringsplan: renovatie Schoterbos 2014 t/m 2017 in totaal € 2.713.178 

 

Formatie 

 

Totaal domein groen (afdelingen beleid, programma’s, beheer) circa 9 fte. 

 

Relevante ontwikkelingen 

 

Bewonersparticipatie gaat een grotere rol spelen. 

Nieuwe trend wordt de ‘stadslandbouw’. 

Aandacht voor duurzaam/ ecologisch groenbeheer 

Terug 



 

 

Programma 

Beleidsveld 

beleidsdoel 

Prestatie 

 
9.2.3 Meer duurzaamheid in projecten 
a. Initiëren van energie uit asfalt projecten 
b. toepassen hergebruik vrijgekomen materialen 

  
100% 

 

Prestatieindicatoren 

programmabegroting/ 

 

Maatschappelijk 

rendement 

 
Maatschappelijk rendement 
1. Een klimaatneutrale gemeente in 2030, zodat de stad niet meer afhankelijk is van externe 
energiebronnen. De gemeente geeft daarbij het goede voorbeeld met een klimaat neutrale 
gemeentelijke organisatie in 2015. 
2. Minder bestaande milieuhinder: het verbeteren van bodem-, geluid- en luchtkwaliteit, zodanig dat 
Haarlemmers minder geluidsoverlast en luchtverontreiniging ervaren. 
 
Prestatieindicatoren 
1a. Aantal uitvoeringsprojecten Haarlem Klimaatneutraal 
1b. Percentage inkopen volgens duurzaamheidscriteria 
 

 

Activiteiten en per 

activiteit 

wetsartikel/bestuurlijk 

besluit 

 

 
Wet Milieubeheer 
De verantwoordelijkheid die een ieder heeft voor het zorgen voor het milieu staat beschreven in 

Wet Milieubeheer (Hoofdstuk 1, artikel 1.1a, lid 1,2 en 3). Een ieder dient voldoende zorg voor het 
milieu in acht te nemen. Zorg houdt in dat: “Een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat 
door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor het milieu kunnen worden veroorzaakt, 
verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten, of maatregelen te nemen.” 
 
Haarlem Klimaat neutraal in 2015 
Betreft een inspanningsverplichting om in 2015 klimaat neutraal te zijn 
 

 

Rol overheid 

(waarom/welke) 

 

 
De overheid zorgt er voor dat deze acties worden uitgevoerd 
Bij a. door er een persoon voor aan te wijzen die het eerste initiatief neemt en bij b. inbrengen in de 
projectopdrachten en bij de afdelingen die de werkvoorbereiding en de bestekken doen 
 
 

 

Kosten 

 
Zeer beperkt, gaat om beperkt aantal uren op jaarbasis, het zijn zaken die veelal door de markt 
worden uitgevoerd 
 
 

 

Dekking 

 
n.v.t. 
 
 

 

Investeringen  

 

geen 

 

Formatie 

 

Zeer beperkt, gaat om beperkt aantal uren op jaarbasis, het zijn zaken die veelal door de markt 
worden uitgevoerd 

 

Relevante 

ontwikkelingen 

 
Prestatie a. betreft een eenmalige actie, prestatie b. is eenmalig in de zin dat na het 1

e
 initiatief er 

verder een soort mechanisme onstaat dat het zichzelf instandhoud, totdat er zich andere 
onrtwikkelingen voordoen die nog beter scoren  
 
 
 
 

Terug 

  



 

Programma 
Beleidsveld 
beleidsdoel 
Prestatie 

 
Hoofdstuk 9.2.4 Intensiveren duurzaamheidseducatie zodanig dat alle Haarlemse 
basisscholen deelnemen aan het NME-programma met als doel bewustwording. 

  
100% 

 
Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 
 
Maatschappelijk 
rendement 

 
Intensiveren duurzaamheidseducatie. 

a. De gemeente voert het jaarprogramma natuur- en milieueducatie uit (schooltuinen,      

kinderboerderijen, stadskweektuin en leskisten, zie verder www.nmewijzer.nl). 
        b.    De gemeente bouwt duurzaamheidseducatie uit. 
 
Maatschappelijk rendement 
Duurzaamheidseducatie en natuur- en milieueducatie beogen de bewustwording van kinderen, 
jeugd en volwassenen op het gebied van houding en gedrag in relatie tot een gezonde 
(toekomstige) leefomgeving.   

 
Activiteiten en per 
activiteit 
wetsartikel/bestuurlijk 
besluit 
 

 
NME heeft de volgende producten en diensten in het pakket:  
- Beheer en exploitatie van drie gemeentelijke kinderboerderijen, drie schooltuincomplexen, het 
Natuur- en Milieu Educatie centrum Ter Kleef en het publieksdeel van de Stadskweektuin met o.a. 
de dierenweide, tropische kas en de beestjestuin;  
- Leskisten en veldkisten, planten, dieren en overige NME-materialen;  
- NME-lessen, -projecten en –activiteiten;  
- Advies over NME-zaken aan leerkrachten, bewoners, gemeentebestuur en natuur-, milieu- en 
maatschappelijke organisaties;  
- Ruimtes en materialen die ter beschikking worden gesteld voor natuur- en milieugroepen;  
- Begeleiding bij, coördinatie van, en voorlichting over NME-activiteiten en programma’s.  
 

NME product of dienst  Aantallen deelnemers / bezoekers 2011  

Schooltuinen  1.280 leerlingen  

Kinderboerderijen  87.500 bezoekers  

Lespakketten en leskisten  7.380 leerlingen  

Workshops en educatieve natuurwandelingen  1.500 personen  

Evenementen  14.000 bezoekers  

Stadskweektuin, kassen, dierenweide  40.000 bezoekers  

 
NME is geen wettelijke taak. Het is formeel gesproken een autonome, lokale activiteit. 

 
Rol overheid 
(waarom/welke) 

 
Vergroten bewustwording van houding en gedrag ten opzichte van natuur en milieu. Stimuleren 
duurzaam gedrag bij bewoners, waarin diverse doelgroepen worden onderscheiden. 

 
Kosten 

 
€ 1,12 mln 

 
Dekking 

 
Exploitatiebegroting 

 
Investeringen  

 
Geen 

 
Formatie 

 
8,61 fte 

 
Relevante 
ontwikkelingen 

 
Ontwikkeling van business-case duurzaamheidscentrum Kleverlaan (2013). 

Terug 

  

http://www.nmewijzer.nl/


 

Programma  
Beleidsveld 
beleidsdoel 
Prestatie 

 
9.3.1.1  aanleggen en vervangen riolering en drainage systemen 
 

  
100% 

Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 
 
Maatschappelijk 
rendement 

Aantal km vernieuwde en verruimde riolering en drainage per jaar.    
 
KORT MAAR KRACHTIG: DROGE VOETEN, GOEDE VOLKSGEZONDHEID EN SCHOON WATER 
1 Gemeentelijke bijdrage aan het behoud van de volksgezondheid (rioleringszorg)  
2 Minder wateroverlast door water-op-straat (verkeersonveiligheid, waterschade) 
3 Minder wateroverlast door te hoog grondwater (natte kelders en kruipruimtes) 
4 Minder funderingsschade door bestrijding te laag grondwater bij houten paalfunderingen. 
5 Verbetering waterkwaliteit openbaar water door vermindering overstorten 
  

Activiteiten en per 
activiteit 
wetsartikel/bestuurlijk 
besluit 
 

Het aanleggen, beheren en onderhouden van een optimaal rioleringsstelsel en drainagestelsel. 
 
De Waterwet legt de gemeenten de zgn. verbrede zorgplicht op verdeeld over 3 gemeentelijke 
watertaken. Dit zijn de afvalwaterzorgplicht (resultaatsverplichting), de hemelwaterzorgplicht  en de 
grondwaterzorgplicht (beide inspanningsverplichtingen). Opvallend is dat wet niet alleen 
gemeentelijke verantwoordelijkheden beschrijft maar tevens de verantwoordelijkheden van 
woningeigenaren. De zorgplicht strekt zich uitdrukkelijk uit tot in de niet-openbare ruimte, met dien 
verstande dat de gemeente alléén maatregelen in de openbare ruimte treft. De zorgplicht ten aanzien 
van de particuliere ruimte treedt in werking bij structurele en omvangrijke problemen waarbij niet van 
particulieren in redelijkheid verwacht kan worden dat zijzelf de problemen kunnen oplossen. 
 
De wet Milieubeheer regelt de gemeentelijke verantwoordelijkheid met betrekking tot het 
rioleringsbeheer, samen met de verantwoordelijkheid van het waterschap ten aanzien van het 
zuiveringsbeheer. De wet legt de gemeente de verplichting op beleidsplannen op te stellen (art. 4.22 
Wm) om invulling te geven aan deze wettelijke taak. De gemeente beschikt over een beleidsplan 
riolering, het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP), waarin de drie zorgplichten zijn uitgewerkt. Ieder 
GRP dient ongeveer 5 jaar en wordt opgevolgd door een nieuw plan. Momenteel is een nieuw GRP in 
ontwikkeling, samen met Rijnland en provincie Noord-Holland. Aan de basis van ieder GRP ligt een 
technisch achtergronddocument ten grondslag, het basisrioleringsplan (BRP), waarin de gevolgen 
van de gekozen maatregelen zijn doorgerekend op het optreden van water-op-straat en op 
vuilemissie. Onderdeel van het GRP is het rioolbeheerplan (RBP) dat opgesteld wordt om het 
strategisch en dagelijks beheer en onderhoud in de gemeente efficiënt in te richten. 
 
De Waterwet en Gemeentewet bieden de gemeenten de mogelijkheid om de burgers een rioolheffing 
op te leggen. Deze heeft sinds 2010 het karakter van een bestemmingsheffing en dient ter 
bekostiging van slechts de gemeentelijke watertaken. De gemeente is niet verplicht een rioolheffing in 
te stellen, maar alle gemeenten in Nederland, behalve één, leggen een rioolheffing op. 
 
Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bevat expliciete regels ten 
aanzien van het toepassen en invullen van de rioolheffing. Ze hebben geen kracht van wet, maar zijn 
wel gezaghebbend. Een gemeente mag van de regels afwijken, indien goed onderbouwd. 
 
Het nieuwe landelijke Bouwbesluit (april 2012) stelt regels ten aanzien van lozing van afvalwater door 
burgers, bedrijven en instellingen en komt in de plaats van de gemeentelijke bouwverordening. De 
gemeentelijke bouwverordening is tegelijk met invoering van het bouwbesluit ten aanzien van 
rioleringsaspecten (op het onderdeel wederzijdse aansluitverplichtinging) komen te vervallen. Er 
bestaat vanaf april 2012 geen aansluitplicht meer, alleen lozingsverboden die een lozer indirect 
nopen tot aansluiting op de gemeentelijke riolering.  
 
Het watertoetsproces is wettelijk verplicht (op basis van de Wet ruimtelijke ordening) bij een 
bestemmingsplan, een inpassingsplan, een projectbesluit, een buitentoepassingverklaring van een 
beheersverordening en bij ontheffingen voor een bestemmingsplan. 
 
Het Nationaal Bestuursakkoord Water (juni 2011) legt de gemeente versterking van de samenwerking 
op met buurgemeenten én met de waterbeheerder om kostenbesparingen, kwaliteitsverbeteringen en 
kwetsbaarheid-vermindering van organisaties te bereiken (aanleg en beheer riolering en drainage). 
 
Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft in 2012 een Zuiveringsvisie 2030 opgesteld, waarin 
miljoenen besparingen worden voorspeld in het efficiënter maken van haar zuiveringsprocessen. 
Daarvoor is het nodig dat de gemeente hemelwater afkoppelt naar het openbaar water, waardoor de 
zuivering aanzienlijk minder belast zal worden met hemelwater dat de zuiveringsprocessen nu 
verstoort. 

Rol overheid 
(waarom/welke) 
 

Rioleringsbeheer 
• Onderhoud en beheer van alle riolering en drainage binnen een gemeente. Gemeentelijke 
taak door de wet opgelegd.  
• Voorkomen van wateroverlast (water-op-straat). Gemeentelijke zorgplicht door de wet 
opgelegd. 
• Voorkomen van wateronderlast (droogstaande houten paalfunderingen). Gemeentelijke 



zorgplicht door de wet opgelegd. 
Waterkwaliteit 
• Realiseren van een ecologisch gezond watersysteem (integraal waterplan Haarlem – IWP; 
indirect: Kaderrichtlijn Water, provinciaal waterbeleid) 
• Schoonwater en vuilwaterstromen zo lang mogelijk scheiden (IWP en GRP; beleidsbesluit – 
de zgn. waterkwaliteitstrits in het nationale waterbeleid WB21) 
 

Kosten Onderhoudsbegroting en exploitatie + Investeringskosten riolering en drainage volgens het 
Haarlemse IP (vertaald in het MJP).  

– MJP Haarlem 2012 – 14,8 M€, 2013 : 9,5 M€, 2014: nnb (temporisering !), 2015: nnb 
(temporisering !), 2016: nnb (temporisering !) 

– Jaarlijkse onderhoudsbegroting en exploitatie – ca 0,9 M€ 
 
NB: DIT IS VOOR HEEL PROGRAMMA 9.3 

Dekking De onderhoudsbegroting/exploitatie riolering en drainage en de jaarlijkse kapitaallasten van de 
investeringen worden gedekt door de rioolheffing. Het streven is 100% kostendekkendheid. Het 
niveau op dit moment is ca 98%. 
 
Momenteel worden kosten mbt bluswatervoorzieningen ook uit de rioolheffing gedekt. Dit is volgens 
de wet niet toegestaan en moet worden gewijzigd in het nieuwe GRP. 

Investeringen  
 

MJP 2012 – 14,8 M€, 2013 : 9,5 M€, 2014: nnb (temporisering !), 2015: nnb (temporisering !), 2016: 
nnb (temporisering !).NB: DIT IS VOOR HEEL PROGRAMMA 9.3 

Formatie 1 fte rioleringsbeleid en visievorming 
1 fte strategisch beheer en interne opdrachtverstrekking 
1 fte dagelijks beheer riolering, pompen en gemalen 
1,5 fte dagelijks beheer hoofdriool, drainage en huisaansluitingen 
verschillende programmamanagers en projectleiders verantwoordelijk voor uitvoering en 
voorbereiding van rioleringsprojecten 

Relevante 
ontwikkelingen 

Nationaal Bestuursakkoord Water 2011 (NBW) 

Het NBW verlangt van alle partijen in de afvalwaterketen een versterking van de gezamenlijke 
inspanningen in de afvalwaterketen om  

– kostenbesparend te kunnen zijn,  
– de kwaliteit van de afvalwaterketen te kunnen verhogen   
– betreffende organisaties (gemeenten en waterschappen) minder kwetsbaar te maken 

(kennis en personeel).  
Alle gemeenten en waterschappen zijn in een traject van samenwerken met elkaar verbonden in zgn. 
clusters (logische groepen van enkele gemeenten met een waterschap). In deze clusters bereiden 
partijen samenwerkingsactiviteiten voor om deze doelen de komende jaren, in elk geval vóór 2020, in 
haalbare mate te bereiken. Samenwerking is niet verplicht, maar Haarlem heeft op 26 juni 2012 een 
samenwerkingsovereenkomst bestuurlijk ondertekend met 7 omliggende gemeenten (Zandvoort, 
Bloemendaal, Heemstede, Velsen, Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en Hillegom) en het 
hoogheemraadschap van Rijnland. Haarlem als gemeente is sinds 2011 zowel ambtelijk als 
bestuurlijk trekker van dit samenwerkingsproces. Samenwerking wordt 2012/2013 concreet in 
projecten: 

– opschalen en efficiënter gezamenlijk meten aan de afvalwaterketen (riolering en zuivering) 
– opschalen en efficiënter gezamenlijk meten aan grondwatersysteem (drainagesysteem) 
– opschalen cyclisch onderhoud (reiniging en inspectie riolering en drainage; kolkenreiniging; 

gemaalbeheer en -onderhoud) 
– gezamenlijke investeringsbeslissingen: (voorbeeld: waar kunnen 2 op elkaar lijkende 

investeringen in 2 gemeenten vervangen worden door één slimmere?) 
Kostenbesparingen moeten op de langere termijn leiden tot een kleinere stijging van de rioolheffing. 
De nationale benchmarking op het gebied van de riolering maakt grote vorderingen ! De kwaliteit en 
omvang stijgt met de jaren en maakt een goede vergelijking mogelijk tussen gelijksoortige gemeenten 
onderling. 

Terug 

  



Programma  
Beleidsveld 
beleidsdoel 
Prestatie 

 
9.3.2   Minder overstorten 
                a.   afkoppelen neerslag op wegen en daken en afvoeren vuilwater 

b.   het aanleggen van bergbezinkbassins 
 

  
100% 

Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 
Maatschappelijk 
rendement 

Aantal gerealiseerde ha afgekoppelde verharding van het gemengd rioolstelsel en het aantal 
gerealiseerde bergbezinkbassins en bergbezinkleidingen (BBB/BBL) per jaar 
 
KORT MAAR KRACHTIG: DROGE VOETEN EN SCHOON WATER 
1 Gemeentelijke bijdrage aan het behoud van de volksgezondheid (rioleringszorg)  
2 Minder wateroverlast door water-op-straat (verkeersonveiligheid, waterschade)  
3 Verbetering waterkwaliteit openbaar water door vermindering overstorten 
4 Wezenlijke bijdrage aan het efficiënter maken van de Rijnlandse zuivering waardoor 

miljoenenbesparingen kunnen worden bereikt. 
 

Activiteiten en per 
activiteit 
wetsartikel/bestuurlijk 
besluit 
 

Het aanleggen, beheren en onderhouden van een apart hemelwaterstelsel naast een 
vuilwaterafvoerstelsel. 
 
De Waterwet legt de gemeenten de zgn. de hemelwaterzorgplicht  (inspanningsverplichting) op 
(afkoppelen).  
Met de Waterwet beschikt de gemeente over de mogelijkheid om medewerking van particulieren en 
bedrijven bij het correct afkoppelen met een hemelwater-verordening- en of grondwaterverordening af 
te dwingen. Daarvoor zijn naast de wet en het GRP, gebiedsgerichte aanwijzingsbesluiten 
noodzakelijk (kwaliteit van afkoppelprojecten verhogen). 
 
De wet Milieubeheer legt de gemeente de verplichting op een beleidsplan riolering op te stellen om 
invulling te geven aan deze wettelijke taak. De gemeente beschikt over een eigen beleidsplan 
riolering, het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP), waarin de hemelwaterzorgplicht is uitgewerkt. Met 
het geactualiseerde IWP van de gemeente Haarlem geeft de gemeente richting aan het waterbeleid 
en biedt het mogelijkheden voor een optimaal afkoppelbeleid. 
 
Het watertoetsproces is wettelijk verplicht (op basis van de Wet ruimtelijke ordening) bij een 
bestemmingsplan, een inpassingsplan, een projectbesluit, een buitentoepassingverklaring van een 
beheersverordening en bij ontheffingen voor een bestemmingsplan. 
 
Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft in 2012 een Zuiveringsvisie 2030 opgesteld, waarin 
miljoenenbesparingen worden voorspeld door het efficiënter maken van haar zuiveringsprocessen. 
Daarvoor is het nodig dat de gemeente hemelwater afkoppelt naar het openbaar water, waardoor de 
zuivering aanzienlijk minder belast zal worden met hemelwater dat de zuiveringsprocessen nu 
verstoort (uitbreiding en aanleg afkoppelprojecten in Haarlem). 
 
Het realiseren van een ecologisch gezond watersysteem door vermindering van vuilemissie uit 
stedelijk gebied is een wettelijke taak van de gemeente.  

Rol overheid 
(waarom/welke) 
 

Rioleringsbeheer 
• Aanleg, onderhoud en beheer van alle afgekoppelde rioolsystemen binnen een gemeente. 
Gemeentelijke taak door de wet opgelegd.  
• Voorkomen van wateroverlast (water-op-straat). Volksgezondheid en wettelijke zorgplicht 
voor de gemeente. 
Waterkwaliteit 
• Realiseren van een ecologisch gezonder watersysteem (integraal waterplan Haarlem - 
IWP) 
• Schoonwater en vuilwaterstromen zo lang mogelijk scheiden en verminderen van het aantal 
overstorten uit het gemengde stelsel (IWP en GRP) 
 

Kosten ZIE PROGRAMMA 9.3.1a 

Dekking De onderhoudsbegroting/exploitatie riolering en drainage en de jaarlijkse kapitaallasten van de 
investeringen (o.a. afkoppelprojecten) worden gedekt door de rioolheffing. Het streven is 100% 
kostendekkendheid. Het niveau op dit moment is ca 98%.  

Investeringen  
 

ZIE PROGRAMMA 9.3.1a 

Formatie 1 fte rioleringsbeleid en visievorming 
1 fte strategisch beheer en interne opdrachtverstrekking 
1 fte dagelijks beheer riolering, pompen en gemalen 
1,5 fte dagelijks beheer hoofdriool, drainage en huisaansluitingen 
verschillende programmamanagers en projectleiders verantwoordelijk voor uitvoering en 
voorbereiding van rioleringsprojecten 

Relevante 
ontwikkelingen Nationaal Bestuursakkoord Water 2011 (NBW) 

Het NBW legt overheden de ontwikkeling van robuuster watersystemen op om water op te vangen en 
af te voeren. Mede om het afkoppelen van verhard oppervlak van de riolering mogelijk te maken.  
Het NBW legt de gemeenten versterking van de samenwerking op met buurgemeenten en 
waterschap op (zie beleidsveld 9.3.1). 



Klimaatswijziging en klimaatadaptatie 
Er is wetenschappelijke consensus over trends in klimaatveranderingen. Hoeveelheden en 
intensiteiten in neerslag nemen toe. Dit noopt de gemeente om zich te bezinnen over de 
haalbaarheid van het huidige niveau van veiligheid van de riolering onder druk van meer en heviger 
neerslag. De gemeente moet een klimaatadaptief beleid gaan voeren, in nauwe samenwerking met 
het hoogheemraadschap van Rijnland. Afkoppelen is daar een voorbeeld van. 
Vanuit leefbaarheid en economische randvoorwaarde. 
In de Structuurvisie Openbare Ruimte heeft oppervlaktewater een prominente plaats gekregen als 
één van de belangrijke lange lijnen en structuurdragers voor een leefbare stad. Dit draagt wezenlijk 
bij aan de doelstellingen van het afkoppelen. 
 
Voor de klimaatadaptatie moet de gemeente Haarlem zelf een bijdrage leveren, waarbij Rijnland 
voldoende mogelijkheden krijgt om af te wateren.  
Toename van verhard oppervlak moet worden gecompenseerd, om te voorkomen dat het water- en 
rioleringssysteem op termijn niet meer aan de huidige normen voldoet en het huidige hoge 
veiligheidsniveau niet meer haalt. 

Terug 

  



 
Programma 
Beleidsveld 
beleidsdoel 
Prestatie 

 
Beleidsveld 9.4.1 Betere afmeervoorzieningen voor beroeps- en pleziervaart 
 

  
100% 

 
Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 
 
Maatschappelijk 
rendement 

 
Realiseren van voorzieningen voor het watertoerisme, recreatie- en beroepsvaart in en aan het 
Spaarne. 
 
De gemeente wil meer voorzieningen creëren voor beroeps- en pleziervaart om toerisme te 
stimuleren en zowel de beroeps- als de pleziervaart te faciliteren.  
 

 
Activiteiten en per 
activiteit 
wetsartikel/bestuurlijk 
besluit 
 

 
In 2008 heeft het college de Kansenkaart Watertoerisme vastgesteld. In 2011 is door de 
gemeenteraad het Plan van Aanpak Kansenkaart Watertoerisme vastgesteld en is daarbij een 
krediet voor de verwezenlijking toegezegd. 
 

 
Rol overheid 
(waarom/welke) 
 

 
De activiteit is lokaal. De wateren binnen de gemeentegrenzen van Haarlem zijn allen in eigendom 
van de gemeente. Omdat wij als gemeente het belangrijk vinden dat het toerisme wordt 
gestimuleerd en de beroeps- en pleziervaart wordt gefaciliteerd, spelen wij hier een belangrijke rol 
in. 
 

 
Kosten 

 
De kosten van het besluit bedragen € 724.500,- 
 
 

 
Dekking 

 
€ 200.000,- uit IP 63.19 
€  50.000,- uit nr. 1721.4497.3180 (groot onderhoud bruggen en waterwerken) 
€ 474.500,- uit de provinciale WED-subsidie  
 

 
Investeringen  
 

 

 
Formatie 
 

 
1,78 fte 
 

 
Relevante 
ontwikkelingen 

 
Voor de komende drie jaar zal bekeken worden welke mogelijkheden er nog meer zijn op het 
watertoerisme in de gemeente Haarlem te ontwikkelen. Dit start op 19 september 2012 met een 
werksessie op het stadhuis met ondernemers en belangstellenden. 
 

Terug 

  



Programma  
Beleidsveld 
Beleidsdoel 
Prestatie 

9.4 Waterwegen  
       2. voldoende afvoerend en bergend vermogen van het openbaar water 
            a. baggeren watergangen 

  
100% 

Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 
 
Maatschappelijk 
rendement 

 
Aantal km’s gebaggerde watergang 
 
Schoner openbaar water 
Overdracht beheer en onderhoud van het Haarlemse openbaar water aan Rijnland, mits schoon 
opgeleverd. 
Minder kosten voor de gemeente. 

Activiteiten en per 
activiteit 
wetsartikel/bestuurlijk 
besluit 
 

Baggeren secundaire watergangen. 
Dit is op dit moment een wettelijke taak (Waterwet, art. 2.1.) voor de gemeente als eigenaar van haar 
openbaar water. De Waterwet kent de volgende algemene doelstelling: Het voorkomen en waar 
nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met 
bescherming en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en 
vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. 
 

Rol overheid 
(waarom/welke) 
 

Formeel een taak van de gemeente Haarlem. 
Baggerwerkzaamheden werden niet adequaat opgepakt. Besloten is deze taak over te dragen aan 
het Hoogheemraadschap van Rijnland. Formeel neemt zij deze taak over als de gemeente Haarlem 
het huidig watersysteem in goede conditie kan overdragen. In een gezamenlijk project worden 
momenteel de resterende watergangen gebaggerd (Baggeren Fase II)  
 

Kosten Gereserveerde kosten baggeren Fase II: 
Rijnland:  ca. 3 mln euro 
Haarlem: ca. 3 mln euro  
 

Dekking Algemene middelen (Integraal Waterplan Haarlem) 

Investeringen  
 

Gereserveerde kosten baggeren Fase II: 
Rijnland:  ca. 3 mln euro 
Haarlem: ca. 3 mln euro  
 

Formatie 
 

1 FTE beleid open water 
Verschillende programmamanagers en projectleiders in de uitvoering van het baggeren 

Relevante 
ontwikkelingen 

Grootschalig baggeren in Haarlem nadert de afronding. 

Terug 

  



 
Programma 
Beleidsveld 
beleidsdoel 
Prestatie 

 
9.5 afvalinzameling en reiniging 
1. Duurzame inzameling en verwerking van huishoudelijk afval  
2. schone stad  
 
Prestatie  

 inzameling en afvoer naar verbranding van restafval  

 inzameling en afvoer naar verwerker van grondstoffen 
 

  
100% 

 
Prestatieindicatoren 
programmabegroting/ 
 
Maatschappelijk 
rendement 

Totaal aan ondergrondse containers 
Percentage huishoudens dat hier gebruik van maakt 
Totaal aantal ondergrondse locaties voor herbruikbare stoffen 

 
Activiteiten en per 
activiteit 
wetsartikel/bestuurlijk 
besluit 
 

 Prestatie:: a. Inzamelen restafval en Textiel, Papier, Glas en Kunststof   
                  b. Realiseren extra opslagcapaciteit te scheiden afvalfracties 
                  c. Verbeteren afhandelingproces en scheiding op milieustraat  
                  d. Intensivering voorlichting afvalscheiding 
                  e. Implementatie beeldgestuurd reinigen 
                  f. Implementatie niet-chemische onkruidbestrijding 
 
De activiteit betreft een aan gemeenten opgelegde verplichting vanuit de centrale overheid. Deze is 
geregeld in de Wet milieubeheer.       
 
 

 
Rol overheid 
(waarom/welke) 
 

Vormgeven van landelijk beleid 

 
Kosten 

 
Circa 18 miljoen euro op jaarbasis 
 
 

 
Dekking 

 
 
Afvalstoffenheffing 
 

 
Investeringen  
 

Geen 

 
Formatie 
 

2 (DBT + OGV-beleid) 

 
Relevante 
ontwikkelingen 

 
Vanuit centrale overheid ingezette transitie van afvalinzameling naar inzameling en vermarkten van 
grondstoffen  
 
 

Terug 
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