
 

 

B&W besluit
Publicatie

Onderwerp 

Takendiscussie  

Bestuurlijk 
behandelvoorstel 
(2013/418081) 

CS/SB 

Collegebesluit 

Het college besluit 

1. De notitie 'Een taak waar we voor staan' en de bijbehorende 
pakketbeschrijvingen vast te stellen; 

2. Deze stukken met een brief aan de gemeenteraad aan te bieden; 

3. De partners in de stad die mogelijk geraakt worden door de uitkomsten 
van de takendiscussie te informeren via een brief. 

 
 
 

Auteur:  
Konijnenbelt, C.M.C. 

Email:  
ckonijnenbelt@haarlem
.nl 

Telefoonnr  
023-5113064 

Samenvatting/Doel/grond besluit 

Op grond van de Gemeentewet bereidt het college raadsbesluiten 
voor. 
 

B&W vergadering 

Vergadering BenW d.d. 
8-10-2013 
 
 

Bijlagen 

 



 

Collegebesluit 
Onderwerp: Takendiscussie  
BBV nr: 2013/418081 
 
1. Inleiding 
Haarlem moet de komende jaren nog meer bezuinigen dan tot nu toe al het geval was. Eerder 
is al tot een omvangrijk pakket aan maatregelen besloten. Door de aanhoudende crisis, nieuw 
rijksbeleid en de niet rooskleurige schuldpositie van de stad zijn echter opnieuw maatregelen 
nodig om tot een sluitende begroting en meerjarenraming te kunnen komen en daarnaast de 
algemene reserve op een acceptabel niveau te houden. Vanaf 2015 zal nog een structureel 8 à 
10 miljoen moeten worden bezuinigd. Het college heeft in opdracht va de raad een 
inventarisatie gemaakt van mogelijke maatregelen om die bezuinigingen in te vullen, aan de 
hand van een takendiscussie. Deze inventarisatie wordt aan de raad aangeboden, zodat die de 
juiste keuzes kan maken. 
 
2. Besluitpunten college 
Het college besluit 

1. De notitie ‘Een taak waar we voor staan’ en de bijbehorende pakketbeschrijvingen 
vast te stellen; 

2. Deze stukken met een brief aan de gemeenteraad aan te bieden; 

3. De partners in de stad die mogelijk geraakt worden door de uitkomsten van de 
takendiscussie te informeren via een brief. 

 
3. Beoogd resultaat 
De gemeenteraad heeft het college gevraagd te inventariseren welke mogelijkheden er zijn 
om de bezuinigingen in te vullen die naar verwachting nodig zijn vanaf 2015. Het college 
heeft deze opdracht uitgevoerd. Doel van de inventarisatie is de raad in staat te stellen op een 
goede manier een takendiscussie te voeren aan de hand waarvan de nodige bezuinigingen 
kunnen worden ingevuld. 
 
 
4. Argumenten en kanttekeningen 

 
Geen kaasschaaf maar takendiscussie … 
Eerdere bezuinigingen zijn voor een groot deel gevonden in efficiencymaatregelen en 
kaasschaven op begrotingsposten. Daar zit inmiddels geen ruimte meer in. Om nu 
substantieel te kunnen bezuinigen is het onontkoombaar dat Haarlem zich bezint op haar 
taken. De inventarisatie is dan ook gemaakt door, aan de hand van de programma’s in de 
begroting, de verschillende taken van de gemeente door te lichten en te kijken met welke 
taken de gemeente kan stoppen of welke taken kunnen worden gereduceerd. 
 
… maar het moet wel geld opleveren 
De inventarisatie is gemaakt door een ambtelijke werkgroep, zonder politieke sturing. Alle 
taken van de gemeente zijn zo zakelijk mogelijk bekeken om een brede takendiscussie 
mogelijk te maken. Tegelijk is het doel om te bezuinigen. Daarom leveren de voorgestelde 
maatregelen altijd geld op. Waar de gemeente weliswaar met een taak zou kunnen stoppen 
maar dit geen winst oplevert, is dit niet opgenomen in de voorstellen. Een beperking wordt 
ook gevormd doordat slechts een deel van de gehele gemeentelijke begroting door de 
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gemeenteraad is te beïnvloeden. 
 
Kader voor de takendiscussie 
Naast de beschrijving van de mogelijke maatregelen is de notitie ’Een taak waar we voor 
staan’ opgesteld. Deze kan dienen als kader aan de hand waarvan de takendiscussie gevoerd 
kan worden. De notitie bestaat uit vier elementen: 

 de huidige taken van een gemeente en de veranderende rolopvatting en taak van de 
overheid in de samenleving; 

 de bestaande visie op de ontwikkeling van de stad Haarlem en gevolgen voor de 
Haarlemse economie en leefbaarheid van de stad; 

 de waarden die een fundament vormen voor de samenleving; 
 Een aantal mogelijke maatregelen voor het verminderen van taken. 

 
Ruimte voor keuzes 
De maatregelen zijn gebundeld in 17 pakketten van samenhangende maatregelen. Elk pakket 
levert 1 à 2 miljoen aan bezuinigingen op. Het totaal aan bezuinigingsmogelijkheden is 
ongeveer het dubbele van wat nodig is. Dat maakt het mogelijk een politieke discussie te 
voeren over wat de juiste keuzes zijn. De financiële uitwerking moet worden gelezen als een 
indicatie. Dat past bij een aanpak waarbij wordt gewerkt van “grof naar fijn”. Een 
verdergaande gedetailleerde uitwerking en doorrekening kan pas worden gemaakt op het 
moment dat de raad keuzes heeft gemaakt uit de voorstellen. Dan zal ook verdere toetsing op 
haalbaarheid en op al opgenomen bezuinigingsmaatregelen plaatsvinden 
 
6. Uitvoering 
Met het aanbieden van de notitie en de mogelijke maatregelen heeft het college de opdracht 
van de raad uitgevoerd. Het is nu aan de raad keuzes te maken, zodat die kunnen worden 
uitgewerkt en verwerkt in de Kadernota 2014.  
 
7. Bijlagen 
 

1. Notitie ‘Een taak waar we voor staan’; 
2. Beschrijvingen van de pakketten; 
3. Brief aan de gemeenteraad om de stukken aan te bieden; 
4. Brief aan de partners in de stad om hen te informeren dat zij mogelijk geraakt 

worden door de uitkomsten van de takendiscussie. 
 
Het college van burgemeester en wethouders 
 
 
 
 
 
de secretaris    de burgemeester 
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Een taak waar we voor staan 
Handreiking discussie vermindering taken en bezuinigingen 

 
 

1. Inleiding 
 
Noodzaak om verder te bezuinigen 
De komende jaren heeft Haarlem de moeilijke opdracht om nog meer te bezuinigen dan 
tot nu toe al het geval was. Dat Haarlem moet bezuinigen was aan het begin van de 
raadsperiode 2010-2014 al bekend. Daarom is al eerder tot een omvangrijk pakket aan 
maatregelen besloten, evenwichtig verdeeld over verschillende terreinen. Door de 
conjuncturele ontwikkelingen, nieuw rijksbeleid en de niet rooskleurige schuldpositie van 
Haarlem zijn echter opnieuw maatregelen nodig om tot een sluitende begroting en 
meerjarenraming te kunnen komen, de algemene reserve op een acceptabel niveau te 
houden en ruimte te creëren voor nieuw beleid. Vanaf 2015 zal daarom nog eens 10 
miljoen structureel moeten worden bezuinigd. Het college heeft ten behoeve daarvan een 
inventarisatie gemaakt van mogelijke maatregelen om die bezuinigingen in te vullen, aan 
de hand van de taken die de gemeente uitvoert. Het totaal aan mogelijkheden dat wij 
noemen, beslaat ongeveer het dubbele van het bedrag dat vanaf 2015 bezuinigd zal 
moeten worden. Keuzes zijn nu nog niet gemaakt, dat is aan de gemeenteraad. 
 
Keuzes gaan pijn doen 
Eerdere bezuinigingen werden voor een groot deel gevonden in efficiencymaatregelen en 
kaasschaven op de begrotingsposten. Daar zit inmiddels geen ruimte meer in. Om nu 
substantieel te kunnen bezuinigen, is het onontkoombaar dat Haarlem zich bezint op haar 
taken. Met welke taken kan de gemeente stoppen of welke taken kunnen worden 
gereduceerd, binnen de wettelijke mogelijkheden? Welke taken passen binnen de rol die 
de gemeente Haarlem wil innemen in de samenleving? Dat is de vraag waar we nu voor 
staan. De keuzes die daarbij gemaakt worden, zullen pijnlijk zijn en voelbaar voor de 
Haarlemse burgers en bedrijven. Elke taak die we nu uitvoeren is immers gericht op het 
bijdragen aan een goed marcherende, rechtvaardige samenleving. Als daarin gesneden 
wordt, heeft dat direct consequenties voor de samenleving. Het raakt voorzieningen of 
diensten die de afgelopen decennia in het maatschappelijk verkeer vanzelfsprekend zijn 
geworden en die ieder voor zich hun duidelijke en bewezen bijdrage aan een nuttig doel 
hebben. Keuzes zijn echter onontkoombaar.  
 
Dat de bezuinigingen nu meer gevoeld gaan worden dan bij de eerdere bezuinigingen heeft 
twee oorzaken. Ten eerste zijn de eerdere bezuinigingen grotendeels ingevuld met 
efficiencymaatregelen, die vooral hun weerslag hebben op de ambtelijke organisatie. Ten 
tweede is slechts een deel van de gehele gemeentelijke begroting door de gemeenteraad 
te beïnvloeden. De gehele begroting (2013)  heeft een budget van 390 miljoen euro. 
Daarvan is 70 miljoen direct door de gemeente te beïnvloeden en 173 miljoen op termijn 
te beïnvloeden. Niet te beïnvloeden zijn bijvoorbeeld budget voor uitkeringen en 
kapitaallasten. Op termijn te beïnvloeden zijn bijvoorbeeld personeelslasten en langdurige 
subsidies. Dat betekent dat de nu te bezuinigen 10 miljoen ongeveer 5 % bedraagt van de 
beïnvloedbare begroting. Het is ook een principiële keuze niet verder de kaasschaaf te 
hanteren. Het is naar onze mening beter duidelijke keuzes te maken in wat de taken van 
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de gemeente zijn dan op alle terreinen steeds verder te bezuinigen en daarmee de 
kwaliteit te verminderen. Liever voeren we minder taken uit maar op een goed niveau dan 
alle taken vol te houden op een lager niveau. 
 
Kader voor takendiscussie 
Ter voorbereiding op een takendiscussie, vindt u in deze notitie een kader waarmee 
college en raad de takendiscussie kunnen voeren en keuzes kunnen maken binnen welke 
domeinen en onderdelen van de begroting aanpassingen worden doorgevoerd.  
 
De notitie is opgebouwd uit vier elementen: 

 de huidige taken van een gemeente en de veranderende rolopvatting en taak van de 
overheid in de samenleving; 

 de bestaande visie op de ontwikkeling van de stad Haarlem en gevolgen voor de 
Haarlemse economie en leefbaarheid van de stad; 

 de waarden die een fundament vormen voor de samenleving; 
 gevolgen voor de Haarlemse economie en leefbaarheid van de stad; 
 Een aantal mogelijke maatregelen voor het verminderen van taken. 

 
Enerzijds staan we dus voor een echte takendiscussie, anderzijds is het doel om hiermee te 
bezuinigen. Daarom leveren de voorgestelde mogelijke maatregelen altijd geld op. Waar 
de gemeente weliswaar met een taak zou kunnen stoppen maar dit geen geld oplevert, is 
dit niet opgenomen in de voorstellen. Ook taken die op dit moment door conjuncturele 
oorzaken geen geld opleveren, zijn niet meegenomen in de voorstellen. Een duidelijk 
voorbeeld daarvan is het bezitten en beheren van vastgoed. Dat is geen wettelijke taak 
van de gemeente en we bezitten ook nog panden die niet onder de noemer ‘strategisch 
bezit’ vallen. Verkoop daarvan is op de huidige markt echter geen zinvolle maatregel uit 
oogpunt van bezuinigen. 
 
 

2. Gemeentelijke taken en de veranderende rol van de overheid in 
de samenleving 

 
Tussen droom en daad … 
De gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk voor veel taken en producten. De 
stedelijke voorzieningen voor sport en cultuur, goed onderwijs, veiligheid, de kwaliteit van 
de infrastructuur en het groen, het sociale vangnet, verkeer en parkeren en allerlei 
vormen van dienstverlening die in het maatschappelijk verkeer voor een soepel 
samenleven moeten zorgen. En er komen nog steeds taken bij. Op dit moment is een grote 
decentralisatie in gang gezet binnen het sociaal domein. Raadsleden en collegeleden,  
burgers en bedrijven verwachten  veel van de gemeentelijke overheid. Raad en college 
hebben bovendien ambities en idealen die ze willen verwezenlijken. De financiële 
mogelijkheden om hieraan te voldoen  worden steeds kleiner. Het belastinggebied van de 
gemeente is beperkt en bezuinigingen bij het Rijk werken door naar de gemeentelijke 
begroting. Ook worden taken overgeheveld naar de gemeente – bijvoorbeeld in sociaal 
domein - onder toepassing van aanzienlijke kortingen. De discrepantie tussen 
verwachtingen en mogelijkheden wordt daarmee steeds groter. Het bestuur ontkomt er 
niet aan keuzes te maken om beide weer met elkaar in evenwicht te brengen. Burgers en 
bedrijven ontkomen er ook niet aan hun verwachtingen ten opzichte van de gemeente bij 
te stellen. 
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Wettelijke en autonome taken 
Gemeenten hebben een zogenaamde open huishouding. Dat beteken dat ze naast de taken 
in medebewind (taken die bij wet zijn opgedragen) ook autonome taken hebben: taken die 
de raad zelf op zich heeft genomen uit de overtuiging dat de gemeente op dat gebied iets 
kan bijdragen. 
 
In alle onderdelen van de programmabegroting treffen we taken aan die in een van de 
twee categorieën passen. De vraag of een taak wettelijk is of niet biedt dus weinig houvast 
voor de vraag of het programmaonderdeel een kerntaak is of niet. Uitvoering van 
bezuinigingsmaatregelen kan echter wel belemmerd worden door wettelijke eisen. Voor 
wettelijke taken blijft de gemeente verantwoordelijk. Wel is er vaak ruimte voor een 
keuze over de uitvoering en de intensiteit van deze wettelijke taken. 
Daarnaast heeft de overheid een aantal specifieke taken en bevoegdheden – zoals 
bijvoorbeeld het geweldsmonopolie en justitiële taken – die altijd aan haar blijven 
voorbehouden. 
 
De wereld verandert, de rol van de overheid ook 
De rol van de overheid is door de jaren heen veranderd. Na de tweede wereldoorlog - 
tijdens de wederopbouw en vooral in de jaren direct daarna - werd een verzorgingsstaat 
opgebouwd. De overheid meende in die tijd beter dan de burgers zelf te weten wat goed 
was voor die burgers. Mensen waren gezagsgetrouw; voor zover de bevolking bij 
beslissingen werd betrokken, gebeurde dit via de voormannen van de verschillende 
religieuze dan wel politieke zuilen. In de jaren 70 vond er een democratisering plaats. Er 
was sprake van een radicaal gelijkheidsdenken. Er werd veel inspraak georganiseerd en  
‘gezag’ werd niet meer automatisch geaccepteerd. In de jaren 80 verschoof de nadruk op 
de sturing door de overheid naar de overtuiging dat veel problemen door marktwerking 
zouden worden opgelost. Burgers waren ‘klant’. De overheid was niet de oplossing voor 
problemen, zij was veeleer zelf een probleem want duur, log en bureaucratisch. De laatste 
jaren is een verschuiving gaande naar een kleinere, goedkopere overheid. Dat betekent 
ook dat burgers en partners in de samenleving meer verantwoordelijkheid krijgen. Deels 
uit overtuiging en deels uit financiële nood laat de overheid steeds meer taken die ze 
voorheen zelf uitvoerde over aan burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. 
Door de noodzaak tot bezuinigen wordt het proces van de terugtredende overheid 
versneld.  
 
Meer door minder 
Haarlem zal de komende jaren minder geld kunnen uitgeven. Minder geld van de gemeente 
geeft meer mogelijkheden voor maatschappelijk initiatief en sociaal ondernemerschap. 
Dat geldt vooral voor de gebieden van leefbaarheid en sociale samenhang, onderhoud en 
inrichting van de openbare ruimte, sociaal beleid en welzijn, jeugd en opvoeding, 
arbeidsparticipatie, zorg en volksgezondheid. 
(rapport De doe-democratie; naar een nieuwe verhouding tussen overheid en samenleving, 
2013) 
 
De gemeente Haarlem gaat dus ook meer doen. We geven meer ruimte aan 
maatschappelijke initiatieven en sociaal ondernemerschap. We bieden meer regelruimte 
voor voorstellen van Haarlemmers die zelf oplossingen willen en kunnen bieden voor lokale 
vraagstukken op allerlei gebied. We vertrouwen nog meer dan nu op de kennis, kunde van 
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Haarlemmers en hun bereidheid om inzet te leveren in de samenleving en we zijn meer 
bereid om ook daadwerkelijk de controle en regie los te laten. We verwachten dus meer 
van de samenleving maar we besteden ook meer tijd aan het faciliteren en ondersteunen 
van activiteiten die door Haarlemmers zelf worden opgezet, georganiseerd en 
gefinancierd. 
 
Raad, college en ambtenaren staan de komende jaren voor de taak om in de stad en 
binnen de organisatie deze andere manier van denken en handelen vorm te geven, samen 
met bedrijven, organisaties en de Haarlemmers. 
 
Een terugtredende overheid dient het initiatief dan wel daadwerkelijk aan de samenleving 
te laten. Zij moet niet in alle gevallen toch proberen te regisseren en bepalen. 
Terugtreden betekent ook ruimte geven en accepteren dat taken misschien niet meer 
worden opgepakt of dat uitvoering door anderen niet voor iedereen hetzelfde resultaat 
oplevert (zie ook het recente rapport van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling 
“Terugtreden is vooruitzien”1). 
 
Een andere rol aanleren en innemen is spannend voor iedereen, vertrouwde rollen loslaten 
is dat ook. Het vergt moed, doorzettingsvermogen en urgentie om een nieuw pad in te 
slaan. 
De benodigde bezuinigingen geven de urgentie.  
 
Netwerksamenleving 
Een meer bescheiden rol van de overheid als hierboven omschreven past in de huidige 
samenleving. Die is immers niet meer langs zuilen georganiseerd met bovenaan een 
onomstreden gezag. Er is sprake van een netwerksamenleving waarin mensen constant 
verschillende samenwerkingspartners zoeken. Dit gebeurt niet langs de weg van de 
hiërarchie maar op een heel praktische manier: mensen zoeken per probleem en met een 
specifiek doel voor ogen de personen bij elkaar die hen daarbij kunnen helpen. De 
overheid is in dit netwerk slechts een van de mogelijke partners. Dat betekent dat de 
overheid vaak niet zozeer boven maar meer tussen de partijen staat met wie je kunt 
samenwerken. 
 
Toenemende complexiteit 
De omgeving en regels waarbinnen de overheid actief is, worden ook in andere opzichten 
steeds complexer en veeleisender: 
 
Technisch-administratief: 

 De overheid is beheerder van veel basisinformatie en staat garant voor de 
betrouwbaarheid en toepasbaarheid daarvan in het maatschappelijk verkeer. Het 
beheer van koppelingen, informatie-uitwisseling en informatiebeveiliging is een 
permanente zorg; 

 het wettelijk kader waarbinnen de overheid acteert, is steeds complexer geworden; 
 De (administratieve) dienstverlening van de overheid kan in hoge mate digitaal 

verlopen; uit oogpunt van dienstverlening worden analoge varianten in stand 
gehouden die voor extra complexiteit zorgen; 

                                                        
1   
Terugtreden is vooruitzien. Maatschappelijke veerkracht in het publieke domein, advies van de Raad voor Maatschappelijke 
ontwikkeling, juli 2013. Te downloaden op www.adviesorgaan-rmo.nl.  
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 De gemeente heeft vele partners in het leven geroepen die delen van haar taken 
uitvoeren; dit brengt ook coördinatie- en verantwoordingslasten met zich mee; 

 De gemeente voert een deel van haar taken uit in samenwerkingsverbanden met 
andere gemeenten; hiervoor zijn steeds wisselende coalities ingesteld; 

 Op vele beleidsterreinen bestaat overlap tussen beleid van de gemeente en dat van 
andere overheden, waaronder met name het Rijk. Telkens is de vraag of en in 
hoeverre lokaal specifiek beleid nodig is of dat kan worden volstaan met het 
landelijke kader. 

 
 
Bedrijfsvoering: 

 De norm voor wachttijden, online dienstverlening, transparantie, directe 
statusinformatie en lage kosten is in de hele maatschappij veranderd. Daarin wil de 
gemeente niet achterblijven; 

 De gemeente dient zich over iedere beslissing te kunnen verantwoorden en daarbij 
rekening te houden met alle denkbare wetgeving en jurisprudentie; 

 De gemeente moet haar financiële en administratieve processen zodanig op orde 
hebben dat zij op ieder moment “in control” is en zich zonder hulpconstructies door 
de accountant kan laten controleren.  

 
Nieuwe verantwoordelijkheid :  

 Wetten als de WWB en de WMO leggen een zware verantwoordelijkheid bij de 
gemeente voor welvaart en welzijn van haar inwoners; 

 Nieuwe decentralisaties voegen daar Jeugdzorg en AWBZ aan toe; 
 De gemeente neemt verantwoordelijkheid over van de politie op het terrein van 

openbare orde en veiligheid; 
 
Conclusie: de samenleving heeft hoge verwachtingen terwijl de eisen waaraan de 
gemeentelijke productie moet voldoen steeds hoger worden en de financiële voorwaarden 
steeds slechter. Haarlem kan dit financieel niet meer bolwerken als zij op de huidige voet 
haar huidige taken wil voortzetten. Een kerntakendiscussie past daarom goed binnen het 
huidige tijdsgewricht. 
 

3. Ontwikkeling van Haarlem 
 
Haarlem kenmerkt zich door een rijke historie, cultureel leven en welvarende bevolking. 
De binnenstad en wijken direct daaromheen zijn heel aantrekkelijk en vormen een 
eersteklas woonmilieu. Haarlem profiteert van een uitstekende ligging: er is voldoende 
werkgelegenheid in de buurt (Schiphol, IJmond, Amsterdam) en er is ook een mooie groene 
omgeving. Deze kwaliteiten wil de stad vasthouden en nog verder versterken.  
 
Behoud en versterking van deze kernkwaliteiten als woonstad staan centraal in de visie die 
het college heeft op de ontwikkeling van Haarlem. In de visie is gekozen voor: 

 Groei in aantallen woningen en inwoners om het economisch en demografisch 
draagvlak voor de stedelijke voorzieningen te onderhouden, maar met behoud van 
kwaliteit; 
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 Aantrekken van nieuwe inwoners in het hogere segment. Toevoegen van 
hoogwaardiger woonmilieus in de oostelijke stadsdelen en gericht investeren om een 
tweedeling in de stad te voorkomen; 

 Verkeer en mobiliteit in de regio verbeteren om banen voor inwoners van Haarlem 
bereikbaar te houden. 

 
Om dit alles te kunnen bereiken is zowel de economische ontwikkeling als de leefbaarheid 
van de stad van belang. Mensen moeten de stad zo aantrekkelijk en leefbaar vinden dat ze 
hier willen wonen. Er wordt weliswaar geen substantiële banengroei verwacht in Haarlem 
maar het aantal bezoekers en ondernemers groeit naar verwachting wel en dat is ook het 
doel. Dat is bij het formuleren van de voorstellen uitgangspunt geweest. Daarom is dan ook 
niet gekozen voor bijvoorbeeld sluiting van álle podia of het helemaal stoppen met 
sportbeleid.  
 
Daar waar mogelijk is ook een aanduiding gegeven van de economische  spin off, zodat een 
goede afweging gemaakt kan worden. Natuurlijk is het zo dat bezuinigingen altijd een 
effect hebben op de economie. Elke euro die je niet uitgeeft, heeft een negatief effect op 
de economie. In zijn algemeenheid wordt die notie niet meegenomen in de pakketten. 
Daar waar een spin off op de lokale economie wordt genoemd, gaat het om meer directe 
effecten van de maatregel. 
 
 

4. Visie op waarden 
 
Politieke waarden 
De verschillende politieke stromingen hebben elk hun eigen opvattingen over hoe een 
rechtvaardige en goed functionerende samenleving eruit ziet. Daarin komen bepaalde 
waarden tot uitdrukking aan de hand waarvan partijen keuzes maken en standpunten 
innemen. Denk bijvoorbeeld aan gelijke kansen op ontplooiing, rechtvaardig delen van 
bezit en genot of recht op een maximale individuele vrijheid. Veel waarden worden door 
meer stromingen of partijen onderschreven. Een aantal waarden is zo algemeen erkend en 
fundamenteel dat ze onderdeel zijn van onze grondrechten. Veel waarden worden echter 
wel door verschillende partijen verschillend gewaardeerd. In de socialistische stroming 
krijgt bijvoorbeeld van oudsher de waarde dat bezit en genot rechtvaardig moeten worden 
verdeeld een sterke nadruk, in de liberale stroming wordt de individuele vrijheid 
benadrukt en in confessionele partijen is goed rentmeesterschap een belangrijke waarde.  
 
Verantwoordelijkheid van de overheid? 
Naast verschil in weging van de waarden zelf, zijn er ook principiële verschillen in 
opvatting over de mate waarin de overheid verantwoordelijk is om die waarden te 
verwezenlijken of te garanderen versus de mate waarin burgers zelf daar een rol of 
verantwoordelijkheid in hebben. Een vergelijkbaar verschil is er ten aanzien van de vraag 
of iets een taak voor de overheid is of dat het beter aan de markt kan worden overgelaten. 
De waarden zelf verschillen ook in wat verwacht wordt van de overheid: de ene waarde 
vraagt actie van de overheid (bijvoorbeeld zorgen dat elk kind onderwijs kan genieten), 
andere waarden vereisen juist dat de overheid terughoudend is om zo de vrijheid van 
mensen te respecteren of –wel actief maar op een andere manier - te garanderen 
(bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting). 
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Keuzes maken aan hand van waarden  
In de afweging welke bezuinigingsmaatregelen wel of niet moeten worden uitgevoerd, 
zullen die waarden en opvattingen over de taak van de overheid een rol spelen. Dat is een 
politieke afweging, die om die reden niet in deze ambtelijke notitie wordt gemaakt. Wel 
benoemen we een aantal waarden die rechtstreeks te relateren zijn aan gemeentelijke 
taken. Doel van het noemen van de waarden is ervoor te zorgen dat iedereen in de 
discussie daarover dezelfde termen en definities hanteert en de discussie iets te 
vergemakkelijken.  
 
In de voorstellen wordt bij elk pakket maatregelen aangegeven aan welke waarden het 
pakket raakt. Hoe zwaar dat weegt, is een politieke vraag. De ‘scoring’ op waarden is 
terug te vinden in het overzicht van de pakketten. 
 
De waarden die we in het overzicht noemen zijn de volgende: 

 rechtvaardig delen van bezit en genot en gelijke kansen op ontplooiing 
 sociale grondrechten (bijvoorbeeld recht op huisvesting, onderwijs, werk e.d. Samen te 

vatten als recht op goede leefomstandigheden, te garanderen door de overheid) 
 individuele vrijheid  
 goed rentmeesterschap (goede zorg voor de fysieke omgeving) 
 veiligheid (van lijf, have en goed) 
 integriteit (de overheid moet mensen beschermen tegen machtsmisbruik en willekeur 

onderling en door overheid zelf) 
 
 

5. Voorstellen in 17 pakketten van maatregelen voor bezuiniging 
 

Opzet voorstellen 
Binnen alle programma’s uit de begroting is bekeken wat de mogelijkheden zijn. Dat is 
beschreven in een aantal pakketten die elk 1 à 2 miljoen aan bezuinigingen opleveren. Elk 
pakket bestaat vervolgens uit een aantal met elkaar samenhangende maatregelen. Die 
maatregelen zijn beschreven op een detailniveau dat een goede afweging en 
besluitvorming mogelijk maakt.  
 
In de voorstellen is waar mogelijk een aanduiding gegeven van de economische spin off. 
Natuurlijk is het zo dat bezuinigingen altijd een effect hebben op de economie. Elke euro 
die je niet uitgeeft, heeft een negatief effect op de economie. In zijn algemeenheid wordt 
die notie niet meegenomen in de pakketten. Daar waar een directe spin off op de lokale 
economie wordt verwacht (positief of negatief) wordt deze benoemd. 
 
De financiële uitwerking moet worden gelezen als een indicatie. Dat past bij een aanpak 
waarbij wordt gewerkt van “grof naar fijn”. Een verdergaande gedetailleerde uitwerking 
en doorrekening kan pas worden gemaakt op het moment dat de raad een keuze heeft 
gemaakt uit de voorstellen. Dan zal verdere toetsing op haalbaarheid en op dubbelingen 
met al opgenomen bezuinigingsmaatregelen plaatsvinden.  
 
De samenhang binnen de pakketten is veelal te vinden in inhoudelijk samenhangende 
taken. Soms zit de samenhang meer in een ‘Leitmotiv’, bijvoorbeeld het uitgangspunt de 
contacten met inwoners en bedrijven zoveel mogelijk te digitaliseren, of ruimere kaders in 
combinatie met strakkere handhaving. 
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Het totaal aan bezuinigingsmogelijkheden is ongeveer het dubbele van wat vanaf 2015 
nodig zal zijn. Daardoor is het mogelijk een politieke discussie te voeren over wat de juiste 
keuzes zijn. Om een goede discussie te kunnen voeren, is het nodig het juiste midden te 
vinden tussen al te abstract geformuleerde ideeën en al te gedetailleerde uitwerkingen. 
De pakketten blijven daarom op hoofdlijn beschreven maar zijn wel elk geconcretiseerd in 
maatregelen. Doel daarvan is meer duiding te geven aan wat een pakket betekent, meer 
houvast te geven.  
 
Daar waar gekozen wordt taken niet meer of minder intensief uit te voeren zal dat 
uiteraard consequenties hebben voor het aantal ambtenaren dat zich met die taak bezig 
houdt. Die uitwerking kan echter pas goed worden gemaakt als een keuze tussen de 
pakketten is gemaakt.  
 
Uitwerking van de overhead en frictiekosten 
De pakketten zijn inhoudelijk uitgewerkt in maatregelen en financieel vertaald. Daarin is 
de overhead en de frictiekosten niet verwerkt.  
 
Overhead definiëren wij als het geheel van functies dat gericht is op sturing en 
ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. In deze takendiscussie is de 
focus op het schrappen of reduceren van gemeentelijke taken (primair proces) aan de 
orde. Het schrappen van taken betekent dat er minder fte’s nodig zijn om deze taken uit 
te voeren. Per pakket is de verwachte directe formatiereductie gespecificeerd. Minder 
fte’s betekent echter ook dat er minder staf en ondersteuning nodig zijn. Voorbeeld: als er 
100 formatieplaatsen worden geschrapt, heeft de helpdesk ICT ook minder werk.   
  
Het is niet goed mogelijk om per pakket nu al te bepalen wat het effect is op de overhead. 
Daarom is dit effect voor het geheel van de pakketten geprobeerd in te schatten.   
  
De overhead van een organisatie dient in verhouding te staan tot de omvang van het 
primaire proces ('de uitvoering'). Wij hanteren het aantal formatieplaatsen als primaire 
meeteenheid. Dit bepaalt immers het aantal interne klanten en is daarmee de 
belangrijkste werklastbepalende factor voor de overheadafdelingen. Minder fte’s betekent 
minder control, HRM-werk en minder automatiseringskosten. Lang  niet alle 
overheadlasten zijn echter variabel. Een belangrijk deel is vast of semivariabel (bv 
huisvestingslasten). De materie is te complex om in eenvoudige formules aan te geven 
hoeveel overheadreductie mogelijk is bij elke fte formatiereductie in het primair proces. 
Hetzelfde geldt spiegelbeeldig bij taakuitbreiding door bijvoorbeeld de komende 
decentralisaties. Daarbij kan ook niet eenvoudig worden gesteld dat meer taken per 
definitie tot meer overheadformatie zal leiden. Streven zal immers allereerst zijn om door 
efficiënt ingerichte processen nieuwe gemeentelijke taken op te vangen. In de aanloop 
naar de Kadernota 2014 kunnen de effecten van de takenreductie op de overhead worden 
onderbouwd en bepaald.        
 
Dit betekent dat er bij de uitwerking van de maatregelen ook een uitwerking van het 
effect op de overhead wordt gemaakt. 
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Pakketten  
Hieronder vindt u een korte beschrijving van de pakketten. In de bijlage vindt u een 
overzicht van de pakketten en maatregelen met daarbij vermeld aan welke politiek 
waarden ze raken en of ze effect hebben op de lokale economie. In de tweede bijlage zijn 
de pakketten elk meer in detail uitgewerkt.  
 

Burger en bestuur 

1. Digitale dienstverlening aan en communicatie met burger en bedrijven  
Waar wettelijk mogelijk vindt dienstverlening en communicatie van de 
gemeente aan burgers en bedrijven uitsluitend digitaal en gestandaardiseerd 
plaats. Bij deze maatregel stopt de gemeente met schriftelijk, mondeling, 
telefonisch en baliecontact.  
Maatregelen: 
1.1:  communicatie met bewoners en organisaties in de stad verloopt uitsluitend 
digitaal  
1.2:  Balie - levering van producten verloopt waar mogelijk digitaal 
1.3:  Telefoonteam – afhandeling van vragen alleen digitaal 
1.4:  Loket BenO/Frontoffice SoZaWe –  het persoonlijk adviseren aan burgers en 
bedrijven wordt niet meer gedaan 
 

2. Minder bestuursondersteuning en beëindigen stedenbanden 
De directe ondersteuning van college en raad wordt versoberd en de jumelages 
worden afgeschaft.  
Maatregelen: 
2.1:  Versoberen ondersteuning bestuur  
2.2:  Beëindigen stedenbanden 

 
Veiligheid, regelgeving en handhaving 
 

3. Lager niveau regionale brandweerzorg en crisisbeheersing VRK (oranje en 
rode menukaarten VRK) 
In 2011 heeft de gemeenteraad van Haarlem het niveau van  brandweerzorg en 
crisisbeheersing in de veiligheidsregio Kennemerland vastgesteld op basis van de 
zogenaamde groene menukaarten. In dit pakket wordt voorgesteld dit niveau te 
verlagen en op de destijds benoemde oranje en rode menukaarten te 
bezuinigen. De oranje en rode menukaarten worden hieronder benoemd. 
Aangetekend wordt dat deze maatregelen alleen kunnen worden genomen als 
ook de partners binnen de VRK dat willen. 
Maatregelen: 
3.1:  verminderen/stoppen met jeugdbrandweer, duikploegen en defibrillatoren 
3.2:  arbeidsvoorwaarden VRK versoberen 
3.3:  verminderen/stoppen met voorlichting, controles en onderzoeken 
 

4. Minder regelgeving en handhaving 
Om redenen van veiligheid en leefbaarheid is een aantal zaken 
vergunningplichting in de bebouwde en openbare omgeving. Op de naleving van 
de gegeven vergunningen wordt toezicht gehouden en daar waar nodig 
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gehandhaafd. In dit pakket worden maatregelen genoemd waarbij een aantal 
vergunningen wordt afgeschaft met als gevolg dat ook bezuinigd kan worden op 
toezicht en handhaving. 
 
Maatregelen: 
4.1:  Afschaffen vergunningen gemeentelijke regelgeving en daarmee beperken 
van handhavingstaken op diverse gebieden, onder meer horeca, evenementen, 
seksinrichtingen en huisvesting. 
4.2:   Afschaffen bepalingen APV inzake openbare omgeving 
4.3:  Afschaffen bepalingen APV inzake jeugd, drank- en horeca en 
opvanglocaties 
4.4:  Afschaffen bepalingen APV inzake bebouwde omgeving 

 
Sociaal domein, welzijn en zorg 
 

5. Minder taken welzijn en zorg 
Op gebied van welzijn en zorg zijn verschillende bezuinigingen mogelijk; een 
aantal daarvan is hier verzameld. Voor het sociaal domein geldt de principe-
uitspraak dat rijksbudget gelijk is aan werkbudget. Naast de specifieke 
kortingen die op die manier door het Rijk worden opgelegd aan de gemeente is 
de vraag aan de orde of het sociaal domein mee moet delen in de generieke 
taakstellingen die het Rijk via de Algemene Uitkering aan de gemeente oplegt. 
Dit is verwerkt in een extra taakstelling die onder 5.1 is opgenomen. Daarnaast 
zijn in dit pakket een aantal niet direct aan het sociaal domein gerelateerde 
posten opgenomen die wel in programma 3 zitten.  Voor het sociaal domein is 
echter nog niet duidelijk is hoe budget en taken er precies uit komen te zien, 
daarom staat onder dat kopje een niet uitgewerkte taakstelling.  
Maatregelen: 
5.1:  Taakstelling op nader uit te werken maatregelen  binnen sociaal domein. 
5.2:  Versoberen basispakket VRK-GGD (pluspakket zit in maatregel 5.1) 
5.3:  Stoppen subsidie woonservice t.b.v. woonruimteverdeling en 
urgentieregeling 
 

6. Minder inzet op  fysieke en sociale veiligheid 
De gemeente Haarlem heeft een regierol ten aanzien van sociale en fysieke 
veiligheid. Samen met haar veiligheidspartners als bijvoorbeeld politie, 
openbaar ministerie en veiligheidshuis coördineert en onderneemt de gemeente 
activiteiten en voert taken uit op het gebied van fysieke en sociale veiligheid. In 
dit pakket worden maatregelen genoemd die op deze inzet bezuinigen.  
Maatregelen: 
6.1:  Minder gemeentelijke inzet  actieplan jeugd en veiligheid 
6.2:  Mindere veiligheidsmaatregelen uitgaan,  evenementen en overlast 
6.3:  Stoppen met bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 
6.4:  Verlagen ambitieniveau Haarlemse crisisorganisatie 

 
Onderwijs 

 
7. Minder voorzieningen en activiteiten onderwijs en kennisoverdracht   

Verminderen van diverse voorzieningen en activiteiten op het gebied van 
onderwijs en kennisoverdracht. 
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Maatregelen: 
7.1:  Verlagen voorzieningenniveau onderwijshuisvesting (schrappen AVO 
Schalkwijk) 
7.2:  Beperken regeling leerlingenvervoer (wettelijk niveau) en stoppen 
schoolzwemmen 
7.3:  Verlagen subsidie bibliotheek 
7.4:  Stopzetten gemeentelijke inzet natuur- en milieueducatie en verlagen 
ambitieniveau Haarlem Klimaat Neutraal 
7.5:  Schrappen bovenwettelijke taken Noord Hollands Archief (NHA) 

 

Sport 

8. Minder sportvoorzieningen en –subsidies 
Op dit moment wordt circa € 5 miljoen uitgegeven aan beheer en onderhoud van 
sportaccommodaties. Het beheer en onderhoud is ondergebracht bij SRO. 
Haarlem is in vrijwel alle gevallen eigenaar van de sportcomplexen (exclusief de 
clubaccommodaties). Door vermindering van aantallen accommodaties kan op 
termijn ook een besparing worden bereikt. 
Maatregelen: 
8.1:  Minder huursubsidie op sportaccommodaties 
8.2:  Minder accommodaties door verkoop van sportcomplexen, sluiten 
zwembad of afstoten gymzalen. 
8.3:  Niet bouwen Duinwijckhal 

 
Cultuur en economie 
 

9. Minder cultuurpodia 
Haarlem heeft vier grote podia. De subsidie op de exploitatie daarvan kan 
worden verminderd. Dat kan voor alle vier de podia of gericht op één van de 
gesubsidieerde organisaties.   
De culturele en maatschappelijke organisaties die huurder zijn in gebouw de 
Egelantier, kan de huur worden opgezegd. Maatregelen: 
9.1:  Sluiten Egelantier 
9.2:  Verminderen exploitatiesubsidie podia 
 

10. Minder cultuurstimulerende maatregelen  
De gemeente stimuleert op verschillende manieren culturele en toeristische 
activiteiten in de stad. Het pakket behelst vermindering van deze ondersteuning 
en voorzieningen.  
10.1:  Stopzetten gemeentelijke financiering van bespeling van beiaard en 
orgels 
10.2:  Stopzetten subsidies amateurkunst, cultuureducatie en 
Cultuurstimuleringsfonds 
10.3:  Verminderen subsidie musea  
10.4:  Beperken evenementen en projecten 
10.5:  Versoberen city marketing 
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Verkeer en bereikbaarheid 
 

11. Meer opbrengst en minder kosten parkeren 
Dit pakket beoogt de opbrengst uit het parkeren in Haarlem te verhogen, de kosten 
van regulering en handhaving te verlagen en de flankerende voorzieningen af te 
schaffen of te verminderen. In tegenstelling tot hetgeen in de Parkeervisie was 
opgenomen is geen uitbreiding van het gereguleerde gebied voorzien. De kosten 
voor de Haarlemmers worden in principe niet verhoogd. 
Maatregelen: 
11.1:  Fiscalisering van parkeren 
11.2:  Digitalisering van parkeren 
11.3:  Stopzetten van beheer gebouwde particuliere fietsenstallingen 
11.4:  Stopzetten beheer buurt-bewonersgarages  
 

12. Geen nieuw mobiliteitsbeleid 
De gemeente is wegbeheerder en neemt verkeersbesluiten. Om die taken uit te 
voeren worden studies verricht en wordt beleid gemaakt. De studies en het 
ontwikkelen van het beleid zelf kosten geld maar de grootste kosten zitten in de 
uitvoering van het beleid. Die worden verminderd door geen nieuw beleid te 
maken. 
Maatregelen: 
12.1:  Geen nieuw beleid of stimuleren van innovatie die leiden tot nieuwe 
uitvoering 
12.2:  Geen nieuwe onderzoeken van nieuwe wegen, garages, verbeteren van 
doorstroming 
12.3:  Geen nieuwe maatregelen op verkeersonveilige locaties/blackspots en voeren 
van verkeersveiligheidscampagnes 
 

Openbare ruimte 
 

13. Dereguleren en optimaliseren organisatie ruimtelijk domein 
Ruimtelijk beleid en ruimtelijke plannen en regels beogen de kwaliteit en 
toekomstbestendigheid van de ruimtelijke inrichting van het gemeentelijk 
grondgebied te behouden en verbeteren. Het pakket behelst het afbouwen van de 
gemeentelijke inzet door vermindering van aantal en frequentie van plannen en 
beperking tot hoofdlijnen van de bescherming van bestaande waarden. 
Maatregelen: 
13.1:  Stelselwijziging (herzien ruimtelijk instrumentarium) 
13.2:  Beëindiging of vermindering taken stadsbouwmeester 
13.3:  Verminderen inzet ruimtelijke samenwerking regio en MRA 
13.4:  Globale bestemmingsplannen met minder voorschriften 
 
 

14. Lager kwaliteitsniveau onderhoud openbare ruimte 
Binnen de kwaliteit van de openbare ruimte zijn er op hoofdlijnen twee 
denkrichtingen mogelijk: 
A. De  kwaliteit aanpassen: minder mooi en minder duurzaam. Het is mogelijk om in 
het (dagelijks) onderhoud de ambities naar beneden bij te stellen. De A ambities 
worden bijgesteld naar B of naar C niveau. Dit kan nog gedifferentieerd worden 
naar buitengebied, binnenstad etc.  
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B. Het verminderen van het aangelegde areaal in de openbare ruimte, bijvoorbeeld 
fiets- en voetgangersbruggen of speeltoestellen.  
Maatregelen: 
13.1:  Het verlagen van de A ambities in het centrum naar B en in de 
buitengebieden naar C 
14.2:  Het extra verlagen van de B ambitie in het centrum naar C, dus alle ambities 
naar niveau C 
14.3:  Het verminderen van areaal in de openbare ruimte door o.a. weghalen van 
fiets- voetgangersbruggen en speeltoestellen  
14.4:  Het omvormen van duurdere groen categorieën in gras 

 
Sociale zaken 
 

15. Beperken minimabeleid en Bijzondere Bijstand (BB) tot wettelijk minimum 
Binnen het wettelijk kader van de BB is ruimte voor beleidsvrijheid van gemeenten 
op het gebied van regelingen en doelgroep. Het is een open-einde-regeling.  
Onderstaande maatregelen beperken de uitgaven op het minimabeleid en de BB tot 
het wettelijk minimum. Het vangnet van de WWB-uitkering en de bestaande 
wettelijke regeling van de langdurigheidstoeslagen blijft bestaan.  
Maatregelen: 
15.1:  Beperken financiële ondersteuning minima tot het wettelijk minimum 
15.2:  Verminderen communicatie minimaregelingen  en afschaffen Haarlempas 
15.3:  Beperken Bijzondere Bijstand tot het wettelijk minimum 
 
 

16. Versoberen schulddienstverlening 
Op dit moment wordt vanuit het minimabudget ingezet op preventie (cursus 
Omgaan met geld) en budgetbeheer. Het gaat om bewustwording bij risicogroepen 
en het is een vast onderdeel bij schuldsaneringen. Deze ondersteuning kan worden 
versoberd. 
Maatregel: 
16.1:  Stopzetten preventie-activiteiten en contracten budgetbeheer 

 
Beleid algemeen 
 

17. Minder specialistisch beleid 
Binnen de ambtelijke organisatie is per 1 januari 2013 circa 114 fte beleidsformatie 
beschikbaar. Het is mogelijk minder of geen beleid meer te ontwikkelen. Dat kan 
betekenen minder of geen beleid op het gebied van wonen, verkeer, openbare 
ruimte, groen, cultuur, economie, sociaal domein (met name welzijn, zorg en 
sport) en ook geen concernbeleid meer op bijvoorbeeld het gebied van HRM of ICT. 
Minder specialiseren, meer generieke beleidscapaciteit, meer gebruikmaken van 
beleid dat elders is ontwikkeld of van VNG formats. Minder innoveren meer volgen. 
Maatregelen: 
17.1:  Teruggaan tot het minimum in beleidsinspanningen 
17.2:  Verlagen ambitieniveau Haarlem Klimaatneutraal 
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6. Conclusie en vervolg 
 
Het college heeft de mogelijkheden geïnventariseerd om te bezuinigen aan de hand 
van een takendiscussie om de raad in staat te stellen de juiste keuzes te maken. 
Het gaat om voor de samenleving pijnlijke voorstellen die we liever niet zouden 
uitvoeren maar helaas is het op dit moment en met de al eerder uitgevoerde 
bezuinigingen niet meer mogelijk alle pijn te vermijden. 
 
Het is nu aan de raad hieruit een verstandige keuze te maken, uitgaande van de rol 
die de gemeente in wil nemen in de samenleving en van de ontwikkeling die voor 
de stad gewenst is. 
 

 
 
 
Versie 8 oktober 2013 



Pakket 1 Burger en bestuur 
Digitale dienstverlening aan en communicatie met burger en 
bedrijven 

Relatie met 
programmabegroting 

Programma 1 
Beleidsvelden 1.2 Communicatie, participatie en inspraak en 1.3 Dienstverlening en 
raakt aan Programma 2, beleidsveld 2.3 Integrale vergunningverlening en handhaving 
(WH) en Programma 6, beleidsveld 6.1 Economie (SZ). 

Beschrijving pakket en 
maatregelen 

Waar wettelijk mogelijk vindt dienstverlening en communicatie van de gemeente aan 
burgers en bedrijven alleen digitaal en zoveel mogelijk gestandaardiseerd plaats. Bij 
deze maatregel stopt de gemeente met schriftelijk, mondeling, telefonisch en 
baliecontact. Dat geldt ook voor contact met wijkraden, belangengroepen en alle 
andere partijen in de stad. 

Maatregel 1.1: 
Communicatie met bewoners en organisaties in de stad verloopt uitsluitend 
digitaal 
Participatie en inspraak verloopt digitaal en niet meer via mondelinge communicatie, 
en bijeenkomsten. 
Kerntaak van de wijkraden is de belangen van de bewoners te behartigen in relatie tot 
de gemeente. De wijkraden vormen daarmee een (niet digitaal) communicatiekanaal, 
dat niet meer door de gemeente wordt gesubsidieerd. 

Maatregel 1.2: 
Balie - levering van producten verloopt waar mogelijk digitaal 
Het leveren van de belangrijkste producten voor burgers (reisdocumenten, rijbewijzen, 
uittreksels, geboorte, overlijden, huwelijken, naturalisatie) is een wettelijke taak, waar 
voor sommige producten een verschijningsplicht geldt (dus fysieke afhandeling). Daar 
waar wettelijk mogelijk worden de productaanvragen alleen nog digitaal afgehandeld. 

Maatregel t.3: 
Telefoonteam - afhandeling van vragen alleen digitaal 
Het telefoonteam wordt opgeheven en vragen van burgers en bedrijven worden alleen 
nog digitaal afgehandeld. Dit betekent dat de huidige telefonische vragen: 

niet meer worden gesteld omdat de drempel hoger is geworden 
via de website kunnen worden beantwoord 
via mail, social media en/of apps kunnen worden beantwoord door 
medewerkers in de backoffice 

Maatregel 1.4: 
Loket BenO/Frontoffice SoZaWe - het persoonlijk adviseren aan burgers en 
bedrijven wordt niet meer gedaan 
Het loket Bouwen en Ondernemen wordt gesloten en de begeleiding en advisering van 
ruimtelijke initiatieven en van ondememers die in Haarlem activiteiten willen 
ontplooien vindt niet meer plaats. Stukken liggen alleen nog digitaal ter inzage. De 
frontoffice SoZaWe wordt gesloten en er wordt gestopt met de uitleg/begeleiding die 
mensen aan de balie of telefoon krijgen over o.a. aanvragen van bijstand en het 
invullen van formulieren. 

Consequenties Reductie van de dienstverlening aan burgers en bedrijven waardoor de 
klanttevredenheid zal afnemen. Om dit pakket te kunnen implementeren zijn 
investeringen in de digitale dienstverlening noodzakelijk. Naarmate de kwaliteit van de 
digitale dienstverlening van de gemeente beter is zal de afname van klanttevredenheid 
kleiner zijn. 

Maatregel 1.1: 
De communicatie geschiedt anders. Dat hoeft niet noodzakelijkerwijs te betekenen dat 
de kwaliteit van de participatie en inspraak minder wordt. Verder betekent inzetten op 
digitale participatie een hoger bereik dan nu. Dat kan ook tot meerwerk leiden. 
De wijkraden zullen naar verwachting zonder subsidie stoppen . 



Onomkeerbaarheid 

Maatregel 1.2 en 1.3: 
De door de raad vastgestelde filosofie dat de gemeente via meerdere 
klantcontactkanalen communiceert en de klant bepaalt welk communicatiekanaal wordt 
gekozen, wordt verlaten: 

De gemeente is niet meer bereikbaar voor bijvoorbeeld mensen die niet 
digitaal zijn aangesloten en voor kwetsbare groepen die zichzelf niet 
makkelijk (digitaal) kunnen redden. 
Er zal een toename zijn in de digitale communicatie (met name mail, social 
media) door het sluiten van het klantcontactkanaal telefoon 
De ambtelijke en politiek organisatie zijn telefonisch alleen nog rechtstreeks 
te bereiken (niet meer doorverbinden) 
Er zal meer telefonische druk op de backoffice van verschillende afdelingen 
(DV, W H , SoZaWe/WMO, maar ook Cocensus en Spaarnelanden) 

Maatregel 4: 
Het stoppen met het faciliteren van ondememers zal een negatief effect hebben op 
economie van de stad (effectindicator 2 bij beleidsveld 6.1). Ondememers zullen of de 
backoffice opzoeken, hun initiatief laten varen of de advisering tegen hoge kosten 
inkopen. De druk op de backoffice van VVH zal toenemen: intakes zijn niet meer 
mogelijk en aanvragen komen binnen zonder vooroverleg. Eenzelfde gevolg is er voor 
de backoffice bij SoZaWe omdat vaker een extra gesprek nodig is omdat klanten 
minder goed voorbereid zijn. Het bouwarchief zal digitaal toegankelijk gemaakt 
moeten worden voor burgers en bedrijven 

Deze maatregelen zijn niet onomkeerbaar. 

Opbrengst Het bezuinigingspotentieel van dit pakket bedraagt maximaal € 1.5 miljoen. 

Dit bedrag is exclusief besparingen op de overhead, frictiekosten en exclusief extra 
jaarlijkse lasten van minimaal 300K investeringen digitale dienstverlening/IV. 

Economische effecten Beperkt economisch effect door verminderde dienstverlening aan ondememers die zich 
in Haarlem willen vestigen. 

Aannames bij berekening 
voordeel 

Er is al rekening gehouden met bestaande taakstellingen. In 2013 en 
2014 is er respectievelijk €200.000 en € 360.000 gekort op het budget 
wijkraden (Programmabegroting 2013). 
Er is geen rekening gehouden met de investeringen die nodig zijn 
voor het inrichten van de digitale dienstverlening en de jaarlijkse 
extra kosten voor FV: bij een geschatte investering van € 1000K die 
over 5 jaar wordt afgeschreven en een jaarlijkse verhoging van de 
kosten van IV van € lOOk zouden bovenstaande bedragen in 
totaliteit moeten worden verlaagd met 300K per jaar; echter als de 
investeringen groter zijn, kan de reductie een veelvoud zijn van 
300K per jaar 
Er is geen rekening gehouden met frictiekosten, ervan uitgaande dat 
mogelijke frictiekosten kunnen worden opgelost binnen de 2 jaar-termijn 
die nodig is voor het goed inrichten van de digitale dienstverlening en 
communicatie 

In te vullen voorwaarden 
(maatregel haalbaar mits) 

Voorwaarden, condities 
Er zal een extra investering nodig zijn om de digitale kanalen beter in te  
richten, te beheren en te onderhouden en aan te sluiten op de backoffice.  
Dit zal moeten gebeuren in samenhang met de implementatie van  
zaakgericht werken en het digitaliseren van processen en producten tot  
in de backoffice zodat meer producten volledig digitaal kunnen worden  
afgehandeld . Een eerste voorzichtige inschatting is dat hier minimaal 



61000K aan investeringen mee gemoeid is en structureel €100k aan IV-
kosten. Implementatie zou in 2014 en 2015 kunnen plaatsvinden bij 
besluitvorming in 2013.Als niet wordt geïnvesteerd in verregaande 
digitalisering betekent dit plan enkel een verschuiving van taken van 
frontoffice naar backoffice. 
Er zullen complementaire oplossingen moeten worden gevonden voor 
die groepen die niet digitaal kunnen worden bediend. Dit vergt 
investering via bijvoorbeeld het Sociaal Domein 
Frictiekosten moeten binnen een termijn van 2 jaar worden opgelost: de 
organisatorische consequentie van dit pakket is de reductie in FTE 
gepaard gaande met onvoldoende geschiktheid van medewerkers voor 
een andere functie of een functie in een ander klantcontactkanaal. 
Organisatorische aanpassingen in de backoffices die gerelateerd zijn aan 
de frontoffice activiteiten: dit voorstel heeft consequenties voor de 
afdelingen Dienstverlening (DV/KCC), Middelen en services 
(MS/COM), en in beperktere mate voor Veiligheid, Vergunningen en 
Handhaving (WH/OV), Stadszaken (SZ/EC) en Sociale zaken en 
werkgelegenheid (SoZaWe/IDV en SC?) 
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PAKKET 2 Minder ondersteuning bestuur 
Relatie met 
programmabegroting: 
programma en 
product (en) 

Programma 1 Burger en bestuur 
Hoofddoel van programma 1 is 'Solide en daadkrachtig werken aan een 
betrouwbare overheid, samen met actieve Haarlemmers en een internationaal 
georiënteerd bestuur'. 

Haarlemmers worden goed geïnformeerd over wat er in de stad gebeurt. 

Internationale oriëntatie komt tot uitdrukking door voortzetten van de jumelages met 
Angers en Osnabrück en ondersteuning van de stichtingen Emirdag en Haarlem-
Mutare. Meer aandacht voor Europa 

Beschrijving pakket en 
maatregelen De directe ondersteuning van college en raad kan worden versoberd. Daamaast 

kunnen de stedenbanden worden stopgezet. 

Maatregel 2.1: 
Versoberen ondersteuning bestuur 
Concreet zal de versobering van de ondersteuning aan zowel College als raad 
worden uitgewerkt op basis van een analyse van de benodigde ondersteuning bij 
vergelijkbare gemeenten. 

Maatregel 2.2: 
Beëindigen stedenbanden 
Haarlem onderhoudt stedenbanden met Angers en Osnabrück. De invulling bestaat 
uit uitwisselingen van scholieren en sporters en uitwisselingen op het culturele vlak. 
Soms vindt ook kennisuitwisseling plaats. Deze stedenbanden kunnen worden 
stopgezet. Met Mutare onderhoudt Haarlem geen formele stedenband - vanwege het 
regime - maar wel wordt de Stichting Haarlem-Mutare gesubsidieerd voor het 
invullen van den 'vriendschapsband'. Alle taken en subsidiemogelijkheden op dit 
vlak zouden kunnen worden stopgezet. 

Consequenties 

Onomkeerbaarheid 

Maatregel 2.2: 
Geen formele banden meer met vaste partnersteden. Dat betekent geen bestuurlijke 
uitwisseling en ook geen uitwisseling tussen scholen, sporters, kunstenaars etc. 
Samenwerking met buitenlandse partners is wel te zoeken vanuit de inhoudelijke 
Haarlemse agenda met als doel kennisdelen, gezamenlijke subsidieaanvragen e.d 
Ook de vriendschapsbanden met Mutare wordt niet meer gesubsidieerd. De 
stichtingen die deze nu onderhouden, zullen mogelijk ophouden te bestaan. 

Deze maatregelen zijn niet onomkeerbaar 

Opbrengst Het bezuinigingspotentieel van dit pakket is € 225.000 

Netto opbrengst per maatregel (x 1000): 
Maatregel 2.1: € 100 
Maatregel 2.2: € 125 

Economisch effect n.v.t. 
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PAKKET 3 Heroverwegen niveau regionale brandweerzorg en 
crisisbeheersing VRK (oranje en rode menukaarten VRK) 

Relatie met 
programmabegroting: 
programma en product 
(en) 

Programma 2 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving 
2.2 Branden en Crises 

Beschrijving pakket en 
maatregelen 

In 2011 heeft de gemeenteraad van Haarlem het niveau van brandweerzorg en 
crisisbeheersing in de veiligheidsregio Kennemerland vastgesteld op basis van de 
groene menukaarten. In dit pakket wordt voorgesteld dit niveau te verlagen en de 
destijds benoemde oranje en rode menukaarten te bezuinigen. De oranje en rode 
menukaarten worden hieronder benoemd. 

Bezuinigd kan worden door: 
Maatregel 3.1: bezuinigen op jeugdbrandweer, duikploegen en 
defibrillatoren 

1. Stoppen met jeugdbrandweer op alle posten 
2. Aanpassen van het duiken middels inkrimpen met 2 duikploegen 
3. Aanpassen van het duiken middels het volledig afschaffen van de 

duiktaak 
4. Afstoten Automatische exteme defibrillatoren ( AED's) maar wel op 

voertuigen laten voor eigen personeel 
5. Afstoten AED's van de eigen voertuigen 

Maatregel 3.2: arbeidsvoorwaarden VRK versoberen 
1. Versobering tertiaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 

Maatregel 3.3: bezuinigen op voorlichting, controles en onderzoeken 
1. Frequentie periodieke controles bouwwerken bijstellen (bij 1000 

controles minder is effect € 250.000) 
2. Afschaffen van publiek private samenwerking 
3. Stoppen met brandonderzoek ten behoeve van leermoment over 

brandverloop en informatievoorziening aan burgers 

Consequenties Maatregel 3.1: 
Geen doorstroming meer naar de "volwassen"-brandweer. Afhame 
sociale binding (maatschappelijke ftinctie) in de gemeenschap. Geen 
landelijke participatie imago/herkenbaarheid brandweer Kennemerland. 
Het inkrimpen met 2 duikploegen heeft gevolgen voor de opkomsttijd. 
In feite houdt deze maatregel in: het oprekken van de opkomsttijd van 
maximaal 15 naar 30 minuten. Positionering van de duikploeg centraal 
in de regio (Haarlem) brengt met zich mee dat in het zuiden en noorden 
van de Veiligheidsregio Kennemerland deze tijdsoverschrijding plaats 
gaat vinden. 
Het duiken zal als taak/specialisme voor de brandweer worden 
beëindigd. Gemiddeld worden er 4 personen per jaar gered. 
De VRK-brede invoering van de AED's is in 2009 gestart. Tot op heden 
zijn hiermee al een aantal keren levens gered door de brandweer waarbij 
de inzet van de AED een cruciale rol heeft gespeeld. 

Maatregel 3.2: 
Over het verminderen van tertiaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 
zal met de vakbonden overlegd worden (denk daarbij aan 
kerstpakketten, fietsenregeling en het door de OR-VRK voorgestelde 
andersoortige belonings- en/of waarderingssysteem voor 
piketfunctionarissen.) Afhankelijk van de uitkomst van het overleg zal 
de mogelijke ombuiging bekend zijn. 

Maatregel 3.3: 
Het verlagen van de controlelast zal een negatief effect hebben op de  
naleving van brandveiligheidsregels door eigenaren en gebruikers van 



gebouwen. Hiermee zal het feitelijke brandveiligheidsniveau op termijn 
naar beneden gaan. Er zijn echter onvoldoende directe relaties bekend 
om deze effecten ook te kunnen kwantificeren. 
Minder slagkracht brandweer, waardoor niet voldaan wordt aan 
wettelijke verplichtingen. Meer slachtoffers en (economische) schade. 
(Om de kosten voor de overheid verder terug te dringen, worden door de 
brandweer nu PPS constructies aangegaan.) 
Brandweer leert niet van brandverloop en burgers worden minder 
geïnformeerd over oorzaken van brand, waardoor zij de mogelijkheid 
missen zelf maatregelen te treffen. 

Bij bezuiniging van het pakket 'Heroverwegen oranje en rode menukaarten VRK 
(regionale brandweerzorg)' blijven de wettelijke taken van de VRK bestaan 

Opbrengst Het bezuinigingspotentieel van dit pakket voor het Haarlemse deel (Het 
Haarlemse deel van de VRK is circa 30%) bedraagt maximaal € 221.000. 

De opbrengst van de voorstellen is wellicht nodig is om de bestaande taakstelling 
VRK af te dekken (uit 35 miljoen coalitieakkoord). 

Voorwaarden, condities 

In te vullen voorwaarden 
(maatregel haalbaar mits) 

Het bezuinigen op/afschaffen van taken zoals genoemd in het pakket 
'Heroverwegen oranje en rode menukaarten VRK' brengt ook frictiekosten 
met zich mee ten aanzien van de medewerkers van de VRK. 
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PAKKET 4 Minder regelgeving en handhaving 
Relatie met Programma 2 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving 
programmabegroting: 2.3 Integrale vergunningverlening en handhaving 
programma en product 
(en) Vergunningstelsel en handhaving zijn een instrument bij het verbeteren van de 

leefbaarheid in de stad. Het huidige beleid heeft deregulering tot doel door 
integrale en snelle behandeling van aanvragen en afschaffen of vereenvoudiging 
van vergunningstelsels. 

Beschrijving pakket en Om redenen van veiligheid en leefbaarheid is een aantal zaken 
maatregelen vergunningpiichtig in de bebouwde en openbare omgeving. Op de naleving van 

de gegeven vergunningen wordt toezicht gehouden en daar waar nodig 
gehandhaafd. In dit pakket worden maatregelen genoemd waarbij een aantal 
vergunningen wordt afgeschaft met als gevolg dat ook bezuinigd kan worden op 
toezicht en handhaving. 

Bezuinigd kan worden door: 
Maatregel 4.1: Afschaffen vergunningen gemeentelijke regelgeving en 
daarmee beperken van handhavingstaken op het gebied van: 

1. straatoptredens 
2. gebruik openbare weg 
3. terrasvergunning 
4. evenementen 
5. schenken alcoholvrije dranken (verlofvergunning), sluitingstijden 

horeca en inrichtingseisen 
6. seksinrichting 
7. (tijdelijke) standplaats 
8. collecte 
9. nachtgelegenheden 
10. grow-, head-, smartshops 
11. snuffelmarkt/themamarkt/particuliere markt 
12. Organisatie weekmarkt 
13. huisvestingsverordening 

Maatregel 4.2: Afschaffen bepalingen APV inzake openbare omgeving en 
daarmee beperken van toezicht- en handhavingstaken op het gebied van: 

1. honden 
2. fietsen 
3. afval 
4. wrakken, caravans en overige APV 
5. herriestoppers 

Maatregel 4.3: Afschaffen bepalingen APV inzake jeugd, drank- en horeca 
en opvanglocaties en daarmee beperken van toezicht- en handhavingstaken 
op het gebied van: 

1. Jeugd 
2. Drank & Horeca Wet (algemeen verbindend regels, zoals geen alcohol 

schenken onder 18) 
3. opvanglocaties 

Maatregel 4.4: Afschaffen bepalingen APV inzake bebouwde omgeving en 
daarmee beperken van toezicht- en handhavingstaken op het gebied van: 

1. bij illegale bouw, de uitvoering van bouwwerken, gebruik, wonen en op 
verleende vergunningen 

2. Risicogestuurd toezicht op brandveiligheid van gebouwen 
3. Toezicht en handhaving bij Kinderopvang 
4. Toezicht en handhaving bij sloop asbest voor zover niet binnen de 

packagedeal 
5. Toezicht en handhaving bij specifieke projecten 
6. Toezicht en handhaving bij evenementen 



7. Door de RUD uitgevoerde taken: inrichtingsgebonden milieutaken, 
asbesttaak, packagedeal (inclusief vergunningverlening) 

Consequenties Maatregel 4.1: 
1. Mogelijkheid tot overlast voor omwonenden en ondememers. 
2. Mogelijkheid van onveilige situaties op de openbare weg, tevens 

wildgroei aan activiteiten. 
3. Mogelijkheid tot onveilige situaties (bijvoorbeeld versperren doorgang 

hulpdiensten), rommelig aanzicht, terrassen worden steeds groter. 
4. Mogelijkheid tot onveilige situatie, geluidsoverlast en een wildgroei aan 

evenementen in de openbare mimte. 
5. Mogelijkheid tot gebruikmaken van het BIBOB toetsingsinstrument 

verdwijnt en wildgroei van horeca. 
6. Mogelijkheid tot een ongewenste groei van het aantal seksinrichtingen 

en het verdwijnen van het BIBOB toetsingsinstrument. 
7. Mogelijkheid van een grote toename van het aantal verkoopwagens en 

toename van het aantal conflictsituaties tussen ondememers en 
oneerlijke concurrentie. 

8. Mogelijkheid van meerdere collectes tegelijk. 
9. Niet meer de mogelijkheid voor een uitbater om langer open te zijn dan 

de standaard tijd in de APV. 
10. Het verdwijnen van het BIBOB toetsingsinstrument. 
11. Geen particuliere markten meer of juist helemaal vrij, waarbij de 

mogelijkheid tot chaos en geluidsoverlast op de standplaatsen ontstaat. 
12. Kleine buurtmarkten verdwijnen omdat deze economisch niet rendabel 

zijn. 
13. Ontbreken mogelijkheid tot sturing op een evenwichtige spreiding van 

inwoners. Geen aandacht meer voor mensen met een beperkt budget. 

Maatregel 4.2: 
1. Mogelijkheid tot toename overlast honden in Haarlem, toename 

hondenpoep en loslopende honden. 
2. Vervuiling van het straatbeeld en meer onveiligheid door fout 

geparkeerde fietsen. 
3. Vervuiling neemt toe en Spaamelanden moet meer inzet plegen om afval 

op te mimen. 
4. Ergemisvan de burgers neemt toe, schaarse parkeerruimte wordt 

ingenomen en verloedering van het straatbeeld. 
5. Onveilige verkeerssituaties en geluidsoverlast door bestuurders van 

brommers en scooters neemt toe. 

Tevens: Bij een afhame van de handhaving openbare omgeving wordt de 
bereikbaarheid (de meldkamer wordt minder relevant door minder handhavers en 
gereduceerd) en zichtbaarheid van de gemeente Haarlem in de stad verminderd. 

Maatregel 4.3: 
1. De jeugd wordt niet meer op straat aangesproken over hun gedrag door 

handhavers. Samenwerking met de politie verdwijnt. Mogelijkheid tot 
toename van de overlast van de jeugd. Preventieve werking handhavers 
verdwijnt. 

2. Onveiligheid door het niet optreden tegen drinken onder de 18 jaar, 
aantrekken ongewenst toerisme (onder andere comazuipen) en een 
verkeerd imago stad Haarlem. Tevens toenemende gezondheidsschade 
bij jongvolwassenen. Tenslotte een verhoogde kans op 
onbeheersbaarheid van de horeca-ondememingen in de stad. NB bij 
overdracht van taken aan de gemeente is in het Gemeentefonds geld 
overgeheveld van ministerie naar gemeenten specifiek om deze taak uit 
te voeren. 

3. De verwachting is dat de overlast in de binnenstad rondom 
opvanglocaties zal toenemen. 



Tevens: Bij een afhame van de handhaving openbare omgeving wordt de 
bereikbaarheid (de meldkamer wordt minder relevant door minder handhavers en 
gereduceerd) en zichtbaarheid van de gemeente Haarlem in de stad verminderd. 

Maatregel 4.4: 
Overtredingen op het gebied van bouw, milieu, brandveiligheid, ruimtelijke 
ordening, kinderopvang en wonen én bij evenementen worden toegestaan/niet 
meer op gehandhaafd. Dit kan leiden tot gevaar voor de volksgezondheid, 
toename aantal klachten en stijging aantal rechtszaken. Hierbij bestaat de kans op 
het optreden van het waterbedeffect, omdat Haarlem aantrekkelijk wordt voor 
mensen die vanwege illegale activiteiten geld willen uitsparen of verdienen aan 
de wijze van handelen. 

Geen inzet bij specifieke projecten, zoals het Westelijk Tuinbouwgebied, horeca, 
woonwagenlocaties en acties naar aanleiding van inspectiesignalen vanuit het 
ministeries, maakt dat klachten op die terreinen zullen toenemen. 
Het niet meer uitvoeren van de taken voor de Regionale UitvoeringsDienst en de 
overige inrichtingsgebonden milieutaak zal leiden tot veel (gegronde) klachten, 
meer milieuschade, hinder en geluidhinder in de stad en bij omwonenden van 
bedrijven. Gelet op het besluit van de raad van 31 januari 2013 zal de gemeente 
ook beticht worden van het niet betrouwbaar zijn. In dat besluit heeft de raad 
besloten zeker 3 jaar geen taakstellingen op te leggen bij toetreding tot de 
Gemeenschappelijke Regeling IJmond. 

Bij bezuiniging van het gehele pakket 'Minder regelgeving en handhaving' blijft 
de vergunningverlening van wettelijke taken, zoals de uitvoering van de Drank
en Horecawet (verlenen vergunning tot het schenken van alcohol) bestaan 
(toezicht en handhaving op wettelijke taken verdwijnt). Ook blijft de 
vergunningverlening, toezicht en handhaving van parkeren bestaan. 

Opbrengst Het bezuinigingspotentieel van dit pakket voor het Haarlemse deel bedraagt 
maximaal € 3.5 miljoen en levert maximaal een formatie reductie op van 28 fte. 

Voorwaarden, condities 

In te vullen voorwaarden 
(maatregel haalbaar mits) 

Het bezuinigen op/afschaffen van genoemde taken in het pakket 'Schrappen 
maatregelen fysieke en sociale veiligheid' brengt frictiekosten met zich voor 
bijbehorende medewerkers van de gemeente Haarlem. 
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PAKKET 5 Minder taken welzijn en zorg 
Relatie met 
programmabegroting: 
programma en 
product (en) 

Taakstelling op nader uit te werken maatregelen binnen sociaal domein raakt aan 
programma 's 3, 4 en 7. Voorstel nu is een taakstelling op het gehele Sociale Domein. 
Taken en beleid daarop zijn op dit moment nog zo in ontwikkeling dat uitwerking in 
ingrepen per taak niet mogelijk is. Het actuele beleid op die taken beschrijven is 
daarom ook niet zinvol dan wel nog niet mogelijk. 

Programma3, beleidsveld 3.4 Publieke Gezondheid 
Doel van het beleid is de gezondheid van de Haarlemmer te vergroten. Inzet op een 
gezondere leefstijl en op verkleinen van gezondheidsachterstanden, zo dat de 
verschillen tussen de wijken afnemen. 

Programma 5, beleidsveld 5.2 Wonen 
Meer doorstroming op de Haarlemse woningmarkt, zodat Haarlemmers een passende 
woning kunnen vinden en versterken positie van specifieke groepen woningzoekenden, 
in samenwerking met corporaties. Gaat om woningzoekenden met lagere inkomens en 
bijzondere groepen als ouderen, studenten en gehandicapten. 

Beschrijving pakket en 
maatregelen 

Bezuinigd kan worden door: 
Maatregel 5.1: 
Taakstelling op nader uit te werken maatregelen binnen sociaal domein 
Op gebied van welzijn en zorg zijn verschillende bezuinigingen mogelijk; een aantal 
daarvan is hier verzameld. Voor het sociaal domein geldt de principe-uitspraak dat 
rijksbudget gelijk is aan werkbudget. Naast de specifieke kortingen die op die manier 
door het Rijk worden opgelegd aan de gemeente is de vraag aan de orde of het sociaal 
domein mee moet delen in de generieke taakstellingen die het Rijk via de Algemene 
Uitkering aan de gemeente oplegt door een extra taakstelling. 

Maatregel 5.2: 
Versoberen basispakket VRK-GGD (pluspakket lokaal gezondheidsbeleid zit in 
5.1) 

Voor de producten 'beleid' en 'bevordering' (in de menukaarten als p.m.) ligt er al een 
opdracht om te kijken of centralisatie van het beleid van alle gemeenten bij de GGD 
efficiencyvoordeel oplevert. Deze zou kunnen worden bestendigd in de 
kemtakendiscussie. 

Netto 
kosten 
Hele 
VRK 

Infectieziekte 
bestrijding 

Gezondheids
bescherming door 
infectieziekten te 
voorkomen en te 
bestrijden 

Wettelijk 824.000 

Tuberculose Preventie en 
behandeling tbc 

Wettelijk 379.000 

Technische 
hygiënezorg 

Toezicht op kwaliteit 
technische 
(hygiëne)voorzieningen 
in kinderopvang, 
instellingen, piercing, 
evenementen (ook 
advies) zeeschepen, 
pensions, 
prostitutiebedrijven etc. 

Wettelijk, maar 
ook deels 
markttaak (dan 
worden de kosten 
in rekening 
gebracht) 

385.000 

Seksuele gezondheid Voorkomen en 
bestrijden SOA's en 

Wettelijk, maar 
deels ook 

191.000 



HIV subsidiebasis 
Gezondheidsbeleid 
en -advisering 

Gevraagd en 
ongevraagd advies aan 
gemeenten en de 
inteme organisatie 

Wettelijk, niveau 
kan over 
gediscussieerd 
worden. Er ligt al 
een opdracht bij 
de GGD en 
gemeenten om 
efficiencywinst 
door centralisatie 
gezondheidsbeleid 
van de gemeenten 
bij de GGD te 
onderzoeken. 

336.000 

Epidemiologie Inzicht in de 
gezondheid van de 
bevolking 

Wettelijk 638.000 

Gezondheids
bevordering 

Opzet, uitvoering en 
afstemming 
preventieprogramma's 

Wettelijk, niveau 
kan over 
gediscussieerd 
worden. Er ligt al 
een opdracht bij 
de GGD en 
gemeenten om 
efficiencywinst 
door centralisatie 
gezondheids
beleid van de 
gemeenten bij de 
GGD te 
onderzoeken. 

460.000 

Medische milieukunde Signaleren, adviseren, 
vraagbaak/voorlichting, 
onderzoek voor 
medisch milieukundige 
zorg 

Wettelijk 381.000 

Reizigersadvisering Advies en vaccinatie Markttaak 0 

Jeugdgezondheidszorg 
, basistakenpakket 0-4 

Preventief onderzoek, 
advies, voorlichting, 
korte begeleiding, obv 
wettelijk vastgelegd 
pakket 

Wettelijk 174.000 

Jeugdgezondheidszorg 
, maatwerk 0-4 

Meer specifieke inzet 
in aanvulling op basis 

Wettelijk 16.000 

Jeugdgezondheidszorg 
, basistakenpakket 4-
19 

Preventief onderzoek, 
advies, voorlichting, 
korte begeleiding, obv 
wettelijk vastgelegd 
pakket 

Wettelijk 4.116.000 

Jeugdgezondheidszorg 
, plusproducten JGZ 

Meer specifieke inzet 
in aanvulling op basis 

Niet-wettelijk 130.000 

totaal 8.030.000 

Maatregel 5.3: 
Afbouw subsidie woonservice tbv woonruimteverdeling en urgentieregeling 
Het stellen van regels omtrent de verdeling van schaarse woonmimte is geen  
wettelijke taak, wel een wettelijke bevoegdheid. Dat doen we regionaal, via de  
(regionale) huisvestingsverordening. Daarbinnen worden ook de regels gesteld over de 



voorrang (urgenties). Ook dat is een wettelijke bevoegdheid. Om de regels uit te 
voeren zijn er in een convenant woonruimteverdeling afspraken gemaakt tussen alle 
gemeenten en corporaties in de regio Zuid-Kennemerland. Op dit moment vindt de 
uitvoering plaats door woonservice. Voorstel is dit subsidie af te bouwen. 

Consequenties Maatregel 5.1 
De transitie sociaal domein krijgt een nog zwaardere bezuinigingstaakstelling mee. 
Hierdoor zal de dienstverlening aan burgers versoberen 

Maatregel 5.2 
Naast de al gerealiseerde bezuiniging is er binnen de VRK door een aantal 
deelnemers (in ieder geval Heemskerk) voorgesteld m.i.v. 2015 nog 5% extra te 
bezuinigen op de VRK (oranje en rode menukaarten). 
Voor het gezondheidspakket betekent dit€ 120.000. 

Maatregel 5.3. Geen kaders om volgorde binnen woningzoekenden te bepalen, dus 
ook geen urgentieregeling meer, urgent woningzoekenden kunnen niet voorgaan op 
"regulier" woningzoekenden. Substitutie woonservice en ambtelijke capaciteit. 
Herzien van de huisvestingsverordening, mogelijk zal daar verdere deregulering in 
plaatsvinden. 

Opbrengst Het bezuinigingspotentieel van dit pakket bedraagt minimaal € 0,72 miljoen en 
maximaal € 2,72 miljoen. 
De opbrengst van de voorstellen is wellicht gedeeltelijk nodig is om de bestaande 
taakstelling VRK af te dekken. 

Aannames bij berekening 
voordeel 

Samenloop 5.1. met implementatie en kortingen decentralisaties en 
bezuinigingen spoor subsidies. 
Samenloop 5.2 met verbonden partijen 

Voorwaarden, condities 
In te vullen voorwaarden 

(maatregel haalbaar mits) 
Juridische termijnen subsidies 
VRK is een GR overeenstemming deelnemers nodig. 
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PAKKET 6 Minder inzet op fysieke en sociale veiligheid 
Relatie met 
programmabegroting: 
programma en product 
(en) 

Programma 2 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving 
Hoofddoel van dit programma is de sociale en fysieke veiligheid in Haarlem te 
behouden. Op het gebied van vergunningen is deregulering het doel. 
2.1 Sociale Veiligheid 
Doel is een veilige en leefbare stad, in heb bijzonder de binnenstad en 
Schalkwijk. Beleid is gericht op minder overlast door jongeren en minder 
overlast, verloedering en criminaliteit in het algemeen. 
2.2 Branden en Crises 
In regionaal verband werkt Haarlem samen in de Veiligheidsregio, de Regionale 
Uitvoeringsdienst, et RIEC en het Veiligheidshuis. Vanaf 2013 wordt ook 
gezamenlijk integraal veiligheidsbeleid geformuleerd voor de nieuwe politieregio 
Noord-West Nederland. Beleidsdoelen op het gebied van Branden en crises zij 
een kwalitatiefgoede crisisbeheersing en een kwalitatief goede brandweerzorg 
2.3 Integrale vergunningverlening en handhaving 
Vergunningstelsel en handhaving zijn een instrument bij het verbeteren van de 
leefbaarheid in de stad. Het huidige beleid heeft deregulering tot doel door 
integrale en snelle behandeling van aanvragen en afschaffen of vereenvoudiging 
van vergunningstelsels. 

Beschrijving pakket en 
maatregelen 

De gemeente Haarlem heeft een regierol ten aanzien van sociale en fysieke 
veiligheid als verantwoordelijke voor het lokale veiligheidsbeleid. Samen met 
haar veiligheidspartners als bijvoorbeeld politie, openbaar ministerie en 
veiligheidshuis coördineert en onderneemt de gemeente activiteiten en voert 
taken uit om de objectieve veiligheid te waarborgen en om burgers en bezoekers 
van Haarlem zich veilig te laten voelen. In dit pakket worden maatregelen 
genoemd die op deze inzet bezuinigen. 

Bezuinigd kan worden door: 

Maatregel 6.1: Inkrimpen maatregelen actieplan jeugd en veiligheid 
Geen regie op aanpak problematische jeugdgroepen 
Geen regie op persoonsgerichte aanpak overlastgevende jongeren 
Geen participatie in Veiligheidshuis 
Geen uitvoering actieprogramma Schalkwijk 

Maatregel 6.2: Inkrimpen veiligheidsmaatregelen uitgaan, evenementen en 
overlast 

Geen aanpak uitgaansoverlast 
Geen regie op veilige evenementen 
Geen vermindering overlast, verloedering en criminaliteit 
Geen aanpak overlast daklozen, verslaafden en veelplegers 
Geen regie op de handhaving van complexe overlastsituaties met een 
meervoudige problematiek met de betrokkenheid van meerdere partijen. 

Maatregel 6.3: Inkrimpen bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 
Geen gebruikmaking van het BIBOB instrument 

Maatregel 6.4: Verlagen ambitieniveau Haarlemse crisisorganisatie 
Geen zichtbare en slagvaardige intergemeentelijke crisisorganisatie 
Geen opleidingen, trainingen en oefeningen voor medewerkers met een 
taak in de crisisorganisatie 
Geen deelname bevolking Haarlem aan Burgemet. 

Consequenties Maatregel 6.1: 
Een kwart (24%) van de Haarlemmers geeft aan dat jeugdoverlast meer  
moet worden aangepakt. Inwoners beoordelen de handhaving hierop  
steeds positiever maar scoort nog slechts een 5,3. Dit cijfer zal dalen. Er  
is geen gemeentelijke coördinatie meer op de aanpak van  
problematische jeugdgroepen. Meldingen, brieven en klachten  
gerelateerd aan jeugdoverlast worden niet meer in behandeling genomen 



en er wordt niet meer op gehandhaafd. Het contact tussen de 
veldwerkers van het jeugdinterventieteam van Streetcomerwork en de 
overlastgevende jongeren op straat verdwijnt. Overlastgevende jongeren 
kunnen niet meer door Streetcomerwork op hun gedrag worden 
aangesproken en kunnen niet meer een beroep doen op individuele 
ondersteuning en begeleiding door het JIT. Op basisscholen, in het 
voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs wordt geen voorlichting 
meer gegeven over grensoverschrijdend gedrag en de gevolgen daarvan 
(bijv. Halt-afdoening, strafblad), alcohol- en drugsgebruik en misbruik, 
digi-pesten, normen en waarden etc. Jongeren (overlastgevend en 
anderszins) kunnen niet meer deelnemen aan activiteiten georganiseerd 
door jongerenwerk in jongerencentra en kunnen niet meer een beroep 
doen op eventuele ondersteuning en begeleiding door ambulante 
jongerenwerkers. 
De persoonsgerichte aanpak van individuele overlastgevende jongeren 
verdwijnt. 
De nazorg van circa 350 Haarlemse ex-gedetineerden per jaar komt te 
vervallen. Het beroep dat wordt gedaan op andere afdelingen en 
voorzieningen van de gemeente (sociale dienst, BCT) zal stijgen. Het 
'loket' waar de gemeente, de driehoek en lokale 
samenwerkingsverbanden uit de zorg zowel individuele casussen als 
lokale veiligheidsproblemen kunnen voorleggen aan alle justitiële 
partners en zorgpartners die op regionaal niveau werken, verdwijnt voor 
Haarlem. Door het wegvallen van inzet op het project BIJ verdwijnt de 
toetsing en het treffen van preventieve en/of repressieve maatregelen bij 
te verwachten maatschappelijke onrust bij temgkeer van ex-
gedetineerden van een zeden en/of geweldsdelict naar Haarlem. Door 
het wegvallen van de gemeentelijke bijdrage aan Slachtofferhulp 
Nederland vermindert de ondersteuning van SHN aan slachtoffers van 
misdrijven, emstige verkeersongelukken en calamiteiten op juridisch, 
praktisch en emotioneel gebied. 
Uit de Omnibus 2012 blijk dat 20 procent (1 op de 5) mensen in 
Schalkwijk 's avonds niet op straat durft. Dit aantal zal niet afnemen of 
zelfs toenemen. Mensen zullen zich minder veilig voelen in hun eigen 
woonomgeving en hier komt geen aanpak meer op. 
Het aantal criminele jeugdgroepen kan toenemen. Jongere broertjes of 
zusjes worden niet meer in de gaten gehouden en kunnen zich sneller 
aansluiten bij een criminele jeugdgroep. Dit is van grote invloed op de 
veiligheidsbeleving van inwoners. Het aantal criminele activiteiten met 
een grote impact op inwoners en ondememers (High Impact Crimes) 
zoals woningovervallen en straatroven nemen niet af, maar eerder toe. 
Er is geen gemeentelijke coördinatie en geen gemeentelijke inzet meer 
op de aanpak van de criminele jeugdgroep in Schalkwijk die voor 
overlast en criminaliteit in het stadsdeel en daarbuiten zorgdraagt. De 
persoonsgerichte aanpak en de brede gezinsaanpak (maatwerk) komt te 
vervallen. Nieuwe aanwas kan ontstaan. De uitvoering van het in 2012-
2013 opgezette integrale plan van woonoverlast in Schalkwijk kan niet 
plaatsvinden. De 'overall' gevolgen zijn dat de overlast en criminaliteit 
door jongeren gaat toenemen, individueel en/of in groepsverband, 
alsmede dat de woonoverlast gaat toenemen. Dit zal merkbaar zijn voor 
de Haarlemse burgers, ondememers, bezoekers etc. (breder dan 
Schalkwijk). 

Maatregel 6.2: 
Jaarlijks worden er zo'n 800 horecagerelateerde incidenten geteld. Het 
afgelopen jaar is geïnvesteerd in meer toezicht en het voorkomen van 
incidenten door de inzet van sus-teams en extra handhavers in de 
nachtelijke uren. Hierdoor zijn veel geweldsincidenten voorkomen. De 
cijfers van emstige mishandeling laten een daling zien. Deze inzet zal 
niet gecontinueerd worden. Het aantal geweldsincidenten zal 



waarschijnlijk weer stijgen. Jaarlijks zijn er veel meldingen van 
bewoners en wijkraden over uitgaansoverlast als wildplassen en 
geluidsoverlast. Aan deze meldingen zal geen gevolg worden gegeven. 
Oud en nieuw kenmerkte zich een aantal jaar geleden door veel 
vernielingen en incidenten. Door een actieve integrale preventieve 
aanpak hebben zich de laatste twee jaar geen grote incidenten 
voorgedaan. De preventieve aanpak (cameratoezicht, aanschrijven 
scholen en bouwterreinen, extra schoonmaakrondes etc) zal niet worden 
gecontinueerd. Voor de coffeeshops is een keurmerk ontwikkeld om 
onder meer de overlast en verkoop aan jongeren onder de 18 te 
voorkomen. Voor de keuringen is een keurings- en toetsingscommissie 
operationeel. Deze commissies worden opgeheven. Er kunnen geen 
nieuwe keurmerken worden uitgegeven en bestaande keurmerken 
kunnen niet worden herkeurd. Overlastmeldingen bij coffeeshops 
worden niet meer opgepakt. 
De gemeentelijke coördinatie op de voorbereiding van grootschalige 
evenementen in Haarlem komt te vervallen, dit terwijl de burgemeester 
bevoegd is tot vergunningverlening en eindverantwoordelijk is voor de 
handhaving van de openbare orde en veiligheid. Hierbij zijn twee 
varianten in consequenties te onderscheiden, ten eerste minder of geen 
grote evenementen meer in Haarlem (allen kostendekkend) en ten 
tweede groter risico op verstoringen van de openbare orde en 
(verkeers)onveiligheid. 
Er is geen afstemming en financiering meer inzake het nemen van 
(fysieke) maatregelen om overlastlocaties beheersbaar te maken c.q. te 
doen afnemen. De gemeente trekt zich terug uit het 
samenwerkingsverband Samen Veilig Ondernemen, waarin acties 
worden afgestemd om overlast en criminaliteit in winkelgebieden tegen 
te gaan. Ondersteuning van het Regionaal Platform 
Criminaliteitsbeheersing in de SVO-trajecten vindt niet meer plaats. 
Ondememers die slachtoffer zijn geworden van een overval krijgen geen 
(aanvullende) hulpverlening in de vorm van veiligheidsscans, 
overvaltrainingen. Het realiseren van (meer) bewustwording bij 
Haarlemse burgers en ondememers inzake o.a. overvallen en 
woninginbraken vindt niet meer plaats. Door het wegvallen van het 
project Herriestoppers worden geen (intensieve) handhavingsacties meer 
gehouden op het temgdringen van onveilige verkeerssituaties en 
geluidsoverlast door brommers in Haarlem. Er wordt geen actie meer 
ondernomen bij meldingen en/of klachten hieraan gerelateerd. 
De verwachting is dat de overlast in de binnenstad rondom 
opvanglocaties zal toenemen. Indien er geen inzet meer is op de 
veelplegers middels een integrale en persoonsgerichte aanpak, is de 
verwachting dat de veel voorkomende vormen van criminaliteit 
(fietsendiefstal, autodiefstal, winkeldiefstal en vernieling) gepleegd door 
veelplegers gaat toenemen. 
Bij complexe overlastsituaties werken partijen langs elkaar heen met als 
waarschijnlijk gevolg dat de overlast blijft bestaan. 

Maatregel 6.3: 
De gemeente Haarlem heeft geen instrument om zich te beschermen 
tegen het met behulp van beschikkingen en gunningen ontwikkelen van 
criminele activiteiten of het gebmik maken van uit criminele activiteiten 
verkregen voordelen. 

Maatregel 6.4: 
Haarlem is bij een calamiteit of een crisis afhankelijk van 
buurgemeenten bij onder meer de opvang & verzorging van betrokkenen 
en bij crisiscommunicatie. Haarlemse medewerkers zijn niet opgeleid, 
getraind en geoefend om bijeen calamiteit of crisis inzake bovenstaande 
taken te beheersen. Haarlem levert niet haar bijdrage aan de 



intergemeentelijke crisisorganisatie in Kennemerland. Burgemet biedt 
de burgers van Haarlem een handelingsperspectief tijdens een calamiteit 
of een crisis. 

De aansturing van de Veiligheidsregio Kennemerland (inclusief brandweerzorg), 
de advisering van de burgemeester bij zijn openbare orde bevoegdheden, de 
advisering van de burgemeester bij een calamiteit of crisis, de uitvoering van de 
gemeentelijke taken tijdens een calamiteit of crisis en deelname in het RIEC 
(Regionaal Informatie -en Expertise Centrum) blijven als taken inzake fysieke en 
sociale veiligheid bestaan. 

Opbrengst Het bezuinigingspotentieel van dit pakket voor het Haarlemse deel bedraagt 
maximaal € 1,215 miljoen en levert maximaal een formatiereductie op van 8 fte. 

De opbrengst van de voorstellen is wellicht gedeeltelijk nodig is om de bestaande 
taakstelling VRK af te dekken. 
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PAKKET 7 Onderwijs 
Minder voorzieningen en activiteiten onderwijs en 
kennisoverdracht 

Relatie met 
programmabegroting: 
programma en 
product (en) 

Programma 's 4 (Jeugd, onderwijs en sport), 6 (Economie, cultuur, toerisme en 
recreatiejen 9 (Kwaliteitfysieke leefomgeving) 

Programma 4 
Beleidsveld 4.2.3 Onderwijshuisvesting 
Doel van het beleid is goed onderhouden schoolhuisvesting te realiseren en in stand 
te houden. Dit gebeurt door goed onderhoud en door een evenwichtige spreiding van 
onderwijsgebouwen over de stad. 

Beleidsveld 4.3.1 Hogere deelname breedtesport 
Doel is meer Haarlemmers aan breedtesport te laten deelnemen, o.a. door te zorgen 
dat leerlingen bij het verlaten van de basisschool hun zwemdiploma A hebben. 

Beleidsveld 6.2 Cultuur en erfgoed 
Doel is behoud van een gevarieerd basisaanbod van cultuur en erfgoed en deelname 
aan kunst en cultuur door inwoners en bezoekers van de stad ten minste gelijk te 
houden, ondanks de mogelijke negatieve effecten van de bezuinigingen in de 
cultuursector. 

Beleidsveld 9.2.4 Intensievere duurzaamheidseducatie 
Doel van het programma als geheel is een beter leefmilieu en een duurzame kwaliteit 
en beheer van de stad. Dit wordt o.a. bereikt door basisscholen te laten deelnemen in 
het NME-programma deelnemen, met als doel bewustwording. De gemeente bouwt 
de duurzaamheidseducatie uit. 

Beschrijving pakket en 
maatregelen 

Het werkveld Onderwijs en kennisoverdracht kenmerkt zich door een grote mate van 
regulering door het Rijk. De relatief omvangrijke budgetten liggen daardoor voor een 
groot deel vast. In dit pakket zijn een aantal maatregelen samengebracht die de vrije 
ruimte van het gemeentelijk beleid betreffen. 

Bezuinigd kan worden door: 
Maatregel 7.1: 
Onderwijshuisvesting: Schrappen AVO Schalkwijk 
De middelen in het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs liggen vrijwel geheel 
vast. De efficiencykorting op onderwijshuisvesting (aandeel Haarlem: € 2,5 min.) is 
in de algemene middelen verwerkt en niet ten laste van de onderwijsmiddelen 
gebracht. In afwachting van het artikel 213a-onderzoek en de wetswijziging die de 
verantwoordelijkheid voor onderhoud en aanpassing aan schoolgebouwen overdraagt 
aan de schoolbesturen is een korting op de exploitatiebegroting niet mogelijk. 

Naast de exploitatiebegroting zijn middelen voor onderwijshuis vesting opgenomen 
in het IP, voor de periode 2014-2018 € 18.500.000. Door het wegvallen van de 
voorgenomen investering in een school voor Algemeen Voortgezet Onderwijs in 
Schalkwijk is van dit bedrag € 5.500.000 niet benoemd. Voorstel is deze niet 
belegde investering te schrappen, hetgeen een besparing in de exploitatie oplevert 
van € 0,3 min per jaar aan kapitaallasten. 

Maatregel 7.2: 
Beperken regeling leerlingenvervoer en stoppen schoolzwemmen 
Het leerlingenvervoer in Haarlem is duurder dan in andere gemeenten doordat de  
regeling al bij kleinere afstanden voorziet in door de gemeente bekostigd vervoer.  
Binnen de wettelijke normen is hierdoor een besparing mogelijk. Voorstel is de norm  
aan te passen aan de landelijke norm. Daamaast wordt door aanbesteding in  
regionaal verband een inkoopvoordeel behaald dat al in de taakstellingen aldaar is 



meegenomen. 
De opbrengst via de verhoging van de norm is nog niet goed doorgerekend en stellen 
wij voorlopig op € 50.000 - € 100.000. 

Bedragen leerlingenvervoer (voor aanbestedingsvoordeel ad € 150.000) 

1110 - Leerlingenvervoer lokaal 806.340,00 
1120 - Leerlingenvervoer interlokaal 276.375,00 
1130 - Leerlingenvervoer zwembad 165.978,00 

Stoppen schoolzwemmen: 
Schoolzwemmen is geen wettelijke taak. Voor de begeleiding van het 
schoolzwemmen is een bedrag van € 100.000,- beschikbaar, daamaast betaalt de 
gemeente het vervoer naar de zwemlocaties. Stoppen met schoolzwemmen en 
vervoer leerlingen levert een directe besparing op van € 265.000 op deze beide 
posten. Daar staat tegenover dat de exploitatie van de zwembaden verslechtert en dat 
altematief bewegingsonderwijs moet worden aangeboden, waarvoor de capaciteit 
van de gymlokalen een knelpunt vormt. Per saldo levert deze maatregel een 
besparing op van circa € 100.000,-

Maatregel 7.3: 
Sluiting vestigingen bibliotheek 
De bibliotheek heeft in Haarlem 5 vestigingen Centrum, Noord, Schalkwijk, oost en 
Spaarndam (één middag open). Op dit moment wordt circa € 4,6 miljoen subsidie 
voor exploitatie en huisvesting verleend aan de bibliotheek. Vanaf 2016 moet in het 
kader van het spoor bezuinigingen op subsidies € 340.000 door de bibliotheek 
worden bezuinigd. Verdere substantiële bezuinigingen kunnen alleen door sluiting 
van vestigingen worden bereikt. 

Voorgestelde maatregel is het sluiten van alle decentrale vestigingen in Haarlem. Dit 
levert een besparing op van circa € 750.000,- per jaar. 

Maatregel 7.4: 
Overdragen natuur- en milieueducatie 
De gemeente bekostigt het NME, waardoor een groot aantal vrijwilligers in natuur-
en milieueducatie actief is. Voorstel is deze activiteit over te dragen aan de Natuur-
en Milieuorganisaties en de gemeentelijke betrokkenheid te beëindigen. Dit levert 
een besparing op waarvan de hoogte nog wordt doorgerekend. 

Consequenties Maatregel 7.1 
Deze maatregel beperkt der mimte om binnen het programma Onderwijshuisvesting 
nieuwe investeringen, bijvoorbeeld in het primair onderwijs in Schalkwijk, te doen. 

Maatregel 7.2 
Scholen zullen geen schoolzwemmen meer aanbieden en de zwemvaardigheid van 
de kinderen neemt af. Exploitatie van de zwembaden verslechtert. 

Maatregel 7.3 

Laagdrempelige beschikbaarheid van de bibliotheek in de wijken verdwijnt. 

Maatregel 7.4 
Vermindering van de activiteit door vrijwilligers en daardoor vermindering van het 
bewustzijn van het belang van natuur en milieu bij de Haarlemse bevolking. 

Opbrengst Het bezuinigingspotentieel van dit pakket bedraagt € 1,35 miljoen + pm voor 
maatregel 7.4 en onderwijshuisvesting 
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PAKKET 8 Sport 
Minder sportvoorzieningen en -subsidies 

Relatie met 
programmabegroting: 
programma en 
product (en) 

Programma 4 Jeugd, onderwijs en sport 
Beleidsveld 4.3 Sport - sportaccommodaties 
Doel is dat meer Haarlemmers minstens één keer in de week sporten in goed 
onderhouden sportaccommodaties. De gemeente investeert samen met verenigingen 
in sportaccommodaties. De gemeente stimuleert multifunctioneel gebruik van de 
accommodaties. 

Beschrijving pakket en 
maatregelen 

De begroting voor sport bedraagt ongeveer € 10,7 min. per jaar, waarvan € 4,8 min. 
beheer en onderhoud en € 4,5 min kapitaallasten.. Het betreft buitensportcomplexen 
binnensportaccommodaties en gymzalen (niet bij scholen). De complexen dienen 
zowel als breedtesportaccommodaties, zwembaden als accommodaties waar de vijf 
kernsporten (honkbal, softbal, turnen , badminton en judo) kunnen worden 
gehuisvest. Het beheer en onderhoud is ondergebracht bij SRO. Haarlem is in vrijwel 
alle gevallen eigenaar van de sportcomplexen (exclusief de clubaccommodaties). 
Direct gerelateerde formatie 2 fte 

Bezuinigd kan worden door: 
Maatregel 8.1: 
Minder subsidies op sportaccommodaties 
De huur die door de gemeente aan de verenigingen in rekening wordt gebracht is niet 
kostendekkend, maarbedraag slechts gemiddeld 12 % van de werkelijke kosten. 
Landelijk is gebruikelijk om circa 15 % kostendekkendheid te hanteren. Verhoging 
van de hiuurtraieven naar dit niveau in haarlem levert € 100.000 op. 
Voorstel is de huurtarieven in Haarlem te verhogen naar 20% van de werkelijke 
kosten. Dit levert circa € 270.000 op. De verenigingen zullen dit bedrag moeten 
doorberekenen aan de leden door middel van contributieverhogingen. 

Maatregel 8.2: 
Sluiten sportaccommodaties en/of gezamenlijk gebruik door verenigingen 
De onderhouds- en beheerlasten kunnen omlaag als minder terreinen en 
accommodaties in beheer van de gemeente zijn. Afstoting kan geschieden door 
keuzes te maken voor het niet langer voorzien in accommodaties voor bepaalde 
sporten of door gezamenlijk gebruik van lokaties door meerdere verenigingen te 
bevorderen. Met deze maatregelen kan circa € 400.000. worden bespaard. 

Maatregel 8.3: 
Afzien van nieuwbouw Duinwijckhal 
Recent is besloten een nieuwe accommodatie toe te voegen in de vorm van de nieuw 
te bouwen Duinwijckhal. Afzien van deze investering levert een besparing op 
kapitaallasten op van circa € 0,25 min per jaar. 

Consequenties Maatregel 8.1 
De bijdragen van sporters aan hun vereniging gaat met circa € 30 euro per jaar 
omhoog. Beperkte vermindering van sportdeelname kan hiervan het bijkomend 
gevolg zijn. 

Maatregel 8.2 
De mogelijkheden voor sportbeoefening nemen af, bepaalde sporten kunnen niet 
meer in Haarlem worden beoefend. 

Maatregel 8.3 
De geloofwaardigheid van Haarlem tegenover deze vereniging komt in het geding bij 
afzien van de nieuwbouw. Daamaast zijn onderhoudsinvesteringen nodig in de 
bestaande hal, die eigendom is van de vereniging zelf, maar die door de vereniging 
niet kunnen worden opgebracht. Mogelijk verliest het badminton zijn prominente 
plaats in de Haarlemse sportwereld. 



Onomkeerbaarheid Deze maatregelen zijn niet onomkeerbaar. 
Opbrengst Het bezuinigingspotentieel van dit pakket bedraagt circa € 0,9 miljoen. 

Effect op prestatie 
indicatoren 

Sport minder bereikbaar voor burgers door prijs. 
Sport minder bereikbaar door afstand (minder accommodaties). 
Minder diversiteit sport 
Accommodaties kennen hoge bezettingsgraad, wellicht tekort aan accommodaties. 
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PAKKET 9 Minder cultuurpodia 
Relatie met 
programmabegroting: 
programma en  
product (en) 

Programma 6, beleidsveld 2 Cultuur en erfgoed 
De gemeente wil de deelname aan kunst en cultuur door inwoners en bezoekers ten 
minste gelijk houden, ondanks mogelijke  negatieve effecten van de bezuinigingen in 
de cultuursector. De gemeente zet in op talentontwikkeling, o.m. via cultuureducatie. 
Daarnaast wil de gemeente productiemogelijkheden behouden voor kunstenaars en 
amateurs.  
 
 

Beschrijving pakket en 
maatregelen 

Bezuinigd kan worden door: 
Maatregel 9.1: 
Sluiten cultureel centrum Egelantier 
De Egelantier is een gemeentelijk gebouw dat met subsidies ter beschikking gesteld 
wordt aan culturele en maatschappelijke instellingen. De hoofdgebruiker van het 
gebouw (Hart) verlaat het gebouw per 1 januari 2014. De overige huurders kan de 
huur worden opgezegd.  
 
Maatregel 9.2: 
Verminderen exploitatiesubsidie podia 
Haarlem heeft vier grote podia. De subsidie op de exploitatie daarvan kan worden 
verminderd. Dat kan voor alle vier de podia of gericht op één van de gesubsidieerde 
organisaties.  

Consequenties 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onomkeerbaarheid 
 

Maatregel 9.1  
Het aanbod van culturele en vormingswerkactiviteiten in Haarlem zal verminderen. 
 
Maatregel 9.2  
De eigenaren van de podia zullen een alternatieve financiering moeten zien te 
vinden. Dit kan leiden tot een meer commerciële invulling van het programma of  
vermindering van het gebruik door beperking in de programmering 
 
 
Deze maatregelen zijn niet onomkeerbaar. 

Opbrengst Het bezuinigingspotentieel van dit pakket bedraagt maximaal € 2,7 miljoen en levert 
maximaal een formatiereductie op van 3 fte. 

Economische effecten Sluiting van de podia heeft negatieve effecten op de lokale economie 
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PAKKET 10 10 Minder cultuurstimulerende maatregelen 
Relatie met 
programmabegroting: 
programma en 
product (en) 

Programma 6.2, 6.3 

Doelstelling van programma 6 is het versterken van de rol van centrumstad aan de 
westkant van de Metropoolregio, zodanig dat de MRA tot de top 5 van Europese 
metropoolregio 's blijft behoren. Speerpunt daarbij is het versterken van de 
toeristische en culturele aantrekkingskracht.. Cultuur en economie zijn in Haarlem 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor het versterken van de culturele 
voorzieningen wordt in de nieuwe Cultuurnota het accent gelegd op het stimuleren 
van ondernemerschap. 

Haarlem geeft het economische, culturele en recreatieve klimaat vorm in 
samenwerking met ondernemers, culturele instellingen, recreatieve partners en 
verenigingen. De gemeente neemt hierin de rol van regievoerder, 
samenwerkingspartner en facilitator. 

Kernwoorden bij het promoten van de stad zijn kleinschaligheid, klasse en kwaliteit. 
Beschrijving pakket en 
maatregelen 

De gemeente stimuleert op verschillende manieren culturele en toeristische 
activiteiten in de stad. Het pakket behelst versobering van deze ondersteuning / 
voorzieningen. 

Bezuinigd kan worden door: 
Maatregel 10.1: 
Stopzetten gemeentelijke financiering van bespeling van beiaard en orgels. 
Hierdoor zal frequentie en kwaliteit van de bespelingen afnemen. 

Maatregel 10.2: 
Stopzetten subsidies amateurkunst, cultuureducatie en 
Cultuurstimuleringsfonds. 
Stoppen met subsidies amateurkunst en cultuureducatie betekent het niet meer 
subsidiëren van amateurkunstverenigingen, het afschaffen van het 
Cultuurstimuleringsfonds en het afbouwen van de subsidies aan Hart op het gebied 
van kunstzinnige vorming. 

Maatregel 10.3: 
Verminderen subsidie musea 
Het subsidiëren van musea is geen kerntaak van een lokale overheid, maar het Frans 
Hals Museum en de Hallen zijn van groot (toeristisch en economisch) belang voor 
Haarlem. Het exploitatiesubsidie bedraagt op dit moment € 3,2 min. Voorgesteld 
wordt een vermindering van de subsidie aan het FMH met 0,5 tot 1 min. euro. 
Het historisch museum ontvangt een jaarlijks exploitatiesubsidie. Opgeteld bij de 
kapitaallasten bedraagt het subsidie € 15.000. Daamaast is incidenteel 2 x € 45.000 
vrijgemaakt. Het voorstel is dit incidentele geld niet te continueren en geen geld 
meer beschikbaar te stellenvoor het historisch museum. 

Op dit moment worden de Vishal en de Nieuwe Vide gefinancierd. Nieuwe Vide en 
Vishal krijgen geen subsidie meer en het budget valt vrij voor de bezuinigingen. De 
BKV gelden betreft cofinanciering. Deze cofinanciering vervalt. 

Maatregel 10.4: 
Beperken evenementen en projecten 
Het evenementbudget bedraagt op dit moment € 450.000. 
Evenementen regisseren is geen kerntaak, maar evenementen zijn van groot belang 
voor de economie en het imago van Haarlem. De maatregel bestaat uit het schrappen 
van budget ter ondersteuning van kleine evenementen en alleen subsidie te geven aan 
toonaangevende evenementen met een groot publieksbereik. Dit leidt tot halvering 
van het budget. 



Maatregel 10.5: 
Versoberen city marketing 
Het subsidie aan CMH bedraagt op dit moment € 700.000. 
Binnen het spoor subsidies moet CMH € 100.000 bezuinigen. 
City markering is geen kerntaak, maar is van groot economisch en imago belang 
voor Haarlem. Voorstel is het budget verder te verminderen zodat alleen de VVV-
taak en incidentele wervingsacties kunnen worden uitgevoerd. 

Consequenties Maatregel 10.1: 

Geen bespelingen orgel en beiaard 

Maatregel 10.2: 
Aantasting cultureel klimaat en effect op aantrekkelijkheid Haarlem. 
Geen gesubsidieerde amateurkunst meer (circa 75 verenigingen). Dit gaat ten koste 
van de kwantiteit en kwaliteit van de amateurkunstbeoefening en de muziekeducatie. 
Minder cultuurparticipatie. 
Cultuur minder goed bereikbaar voor lagere inkomensgroepen. 
Muziekonderwijs minder bereikbaar voor burgers met name lagere inkomensgroepen 
door prijs en aanbod. 
Bij afschaffen Cultuurstimuleringsfonds Haarlem wordt beschikbaar geen projecten 
meer in het kader van: amateurkunst en cultuureducatie en kunst en cultuur en 
gericht op het professionele cultuurveld. 
Maatregel 10.3: 
Aantasting cultureel klimaat en effect op aantrekkelijkheid Haarlem. 
Minder bezoekers. 
Minder ruimte voor kunstenaars. 

Maatregel 10.4: 
Afhankelijk van scenario / keuzes 

Maatregel 10.5: 
Minder promotie voor Haarlem. 

Opbrengst Het bezuinigingspotentieel van dit pakket bedraagt minimaal € 1 miljoen en 
maximaal € 3,5 miljoen en levert maximaal een formatiereductie op van 2,5 fte. 
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PAKKET 11 Meer opbrengst en minder kosten parkeren 
Relatie met 
programmabegroting: 
programma en 
product (en) 

Programma 8.3 Parkeren 

Doelstelling van het onderdeel Parkeren van programma 8 is het realiseren van 
meer parkeermogelijkheden zodanig dat de binnenstad verder autoluw kan worden 
en ondernemers tevreden zijn over de parkeermogelijkheden in de stad. Daarnaast is 
het doel de parkeeroverlast op straat te verminderen en de beschikbare 
parkeerruimte efficiënter te verdelen. 

Beschrijving pakket en 
maatregelen 

Dit pakket beoogt de opbrengst uit het parkeren in Haarlem te verhogen, de kosten 
van regulering en handhaving te verlagen en de flankerende voorzieningen af te 
schaffen ofte verminderen. 
In tegenstelling tot hetgeen in de Parkeervisie was opgenomen is geen uitbreiding 
van het gereguleerde gebied voorzien. De kosten voor de Haarlemmers worden in 
principe niet verhoogd. 

Bezuinigd kan worden door: 

Maatregel 11.1: 
Fiscalisering van parkeren. 
Deze maatregel houdt in dat van het stelsel met vergunninghouders dat nu in gebruik 
is buiten de centrumgebieden wordt overgestapt op parkeerregulering door middel 
van betaald parkeren. Hiermee verandert voor bewoners in principe niets, maar voor 
bezoekers verandert het parkeerverbod in de mogelijkheid tegen betaling te kunnen 
parkeren. Hoe verder van het centrum hoe lager het tarief. Met gedifferentieerde 
toepassing van tarieven kan beter worden gestuurd op parkeerdruk en kan het 
parkeerareaal beter worden benut, met hoger parkeeropbrengst als gevolg. 
De verwachting is dat het Rijk vanaf 2015 niet langer een vergoeding zal geven voor 
de zogenaamde Mulder feiten (overtredingen op basis van landelijke wetgeving en 
inning via het Rijk). De vergoeding zou al in 2014 worden afgeschaft maar dat is nu 
uitgesteld met het oog op invoering in 2015. Het gevolg zal zijn dat de inkomsten 
met ongeveer 400.000 euro zullen verminderen. Door de parkeerovertredingen, voor 
zover het betaald parkeren betreft, onder te brengen in het fiscale regime, zullen de 
inkomsten met 300.000 euro stijgen, de extra opbrengst bedraagt daarmee 300.000 
euro. Dit vormt een belangrijk argument om modernisering straat parkeren in te 
voeren. 

Maatregel 11.2: 
Digitalisering van parkeren. 
Door alle parkeerrechten digitaal vast te leggen verlagen wijde kosten van regulering 
(administratief proces vergunningen, bezoekerspassen) en handhaving. Optimale 
inzet van de scan-auto wordt mogelijk. 
Door combinatie met invoering van het fiscale regime kan een aanzienlijke besparing 
worden gevonden op personele inzet). De verwachting is tevens dat verbeterde 
controle leidt tot een beter betaalgedrag. Met betrekking tot faciliteiten voor het 
parkeren van bezoekers geldt dat gebruik van digitale bezoekersvergunningen leidt 
tot sterke vermindering in het gebruik maken van bezoekersrechten (zoals nu met 
analoge passen mogelijk is). De bezoekersvergurming zou analoog aan de regeling in 
het binnenstad ook geheel afgeschaft kunnen worden. Daamaast kan het aantal 
parkeermeters worden temggebracht, vanwege o.a. mogelijkheden om telefonisch 
aan te melden. Naast besparingen voor onderhoud en vervanging is eveneens sprake 
van vermindering van het legen van betaalautomaten. Maximale opbrengst op deze 
mogelijkheden is 700.000 euro. 

Maatregel 11.3: 
Stopzetten van beheer gebouwde particuliere fietsenstallingen. 
Momenteel bezit/huurt en beheert de gemeente diverse kleine fietsstallingen  
verspreid over stad, met name in de dichtbebouwde wijken. De stallingsplaatsen  
worden verhuurd aan omwonenden. Het aanbieden van bebouwde fietsenstallingen  
is geen kerntaak. Het niet meer aanbieden van deze stallingen kan een besparing  
opleveren van 400.000 euro, gebaseerd op de schatting van 10% van het bedrag voor 



het DVO parkeren. Het afstoten van vastgoed is hierin niet meegerekend. Het 
aanbieden van fietsenstallingen in de wijken kan overgenomen worden door een 
particuliere aanbieder. 

Maatregel 11.4: 
Stopzetten beheer buurt-bewonersgarages. 
De gemeente bezit enkele parkeergarages in de binnenstad. Voor deze garages 
worden abonnementen uitgegeven, exclusief voor direct omwonenden. Argumentatie 
hiervoor was om sociale woningbouw mogelijk te maken en alsnog parkeerruimte te 
bieden. Er zijn een drietal buurt-bewonersgarages met een totaal van 124 plaatsen. 
Dit beheer zou aan bewoners zelf kunnen worden overgedragen, aan corporaties of 
particulieren. 
De parkeergarages zouden verkocht kunnen worden óf er kan een commercieel tarief 
voor die plaatsen gerekend worden. Er zijn voldoende openbare parkeergarages in de 
binnenstad waar men een parkeerabonnement kan nemen. 
Het gaat om 3,2 % van het areaal aan garageparkeerplaatsen en daarmee een 
percentage van de beheerskosten. 

Consequenties Maatregel 1: 
Er komt in eerste instantie binnen de grenzen van de huidige parkeerregulering een 
parkeerregime al dan niet tegen een tarief. Stapsgewijs (o.a. in samenhang met 
ruimtelijke ontwikkelingen) kan deze regulering uitgebreid worden naar de hele stad. 
Uitbreiding van het areaal ligt maatschappelijk gevoelig. 
Maatregel 2: 
Er zijn geen papieren bezoekersschijven meer, dit ligt maatschappelijk gevoelig, 
evenals het afschaffen van een bezoekersregeling, waardoor bezoek altijd moet 
betalen voor een parkeerplek. 
Maatregel 3: 
Het afstoten van de particuliere fietsenstallingen kan tot gevolg hebben dat inwoners 
meer moeten betalen voor het stallen van de fiets. Effect kan zijn dat er meer fietsen 
op straat komen te staan. Neveneffect zou ook positief kunnen zijn doordat er meer 
particuliere stallingen gaan ontstaan. Bij Spaamelanden kan aanpassing van 
contracten gevolgen hebben voor minder inzet van medewerkers van Paswerk. 
Maatregel 4: 
Het afstoten van de particuliere parkeergarages kan tot gevolg hebben dat bewoners 
meer moeten betalen voor het stallen van de auto. Ook is het mogelijk dat bewoners 
ervoor kiezen om een abonnement te nemen in de openbare parkeergarages. Gevolg 
is dan dat de loopafstand toeneemt. 
Het verkopen van de fietsenstallingen en parkeergarages is onomkeerbaar. 

Opbrengst Het bezuinigings/opbrengstpotentieel van dit pakket bedraagt minimaal € 510.000 
euro maximaal €1.510.000 euro. 
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PAKKET 12 Geen nieuw beleid op het gebied van bereikbaarheid en mobiliteit 
Relatie met 
programmabegroting: 
programma en 
product (en) 

Programma 8.1 Autoverkeer en verkeersveiligheid en 8.2 Openbaar Vervoer en 
langzaam verkeer 

Hoofddoelstelling van dit programma is een veilige, duurzaam en goed bereikbaar 
Haarlem. 
Om dit te realiseren investeert Haarlem in verkeersveiligheidsmaatregelen rond 
scholen, inrichting van 30km-zone, meer fietsvoorzieningen als fietsenstallingen en 
fietsroutes en analyseert black spots. Daarnaast ontwikkelt Haarlem duurzame 
verbeteringen in de ketenmobiliteit (zodat autogebruikers worden verleid om over te 
stappen naar OV) en verbetert de toegankelijkheid en doorstroming van bussen en 
de ontwikkeleing van een HOVnetwerk in de regio. 
In samenwerking met gemeenten in de regio en met de Provincie worden de 
maatregelen uit de bereikbaarheidsvisie uitgewerkt. 

Beschrijving pakket en 
maatregelen 

De Gemeente is wegbeheerder. In dat kader worden verkeersbeleidsplannen 
opgesteld op het vlak van regionale en lokale bereikbaarheid, parkeren, leefbaarheid, 
duurzame mobiliteit, verkeersveiligheid, openbaar vervoer en fiets. In dit pakket 
wordt voorgesteld hier geen beleid meer op te voeren, zodat er geen nieuwe 
projecten ontstaan in ontwikkeling en beheer. Het gaat dan om nog niet 
geprogrammeerde projecten en plannen. 

De gemeente neemt verkeersbesluiten, geeft opdracht voor verkeers- en 
parkeertellingen, stelt parkeerverordeningen op, voert coördinatie op 
gehandicaptenparkeren (inclusief legesverordening), coördinatie op plaatsing van 
abri's, maakt aanwijzingsbesluiten voor (parkeerjhandhaving en toetst 
bouwaanvragen op verkeersaspecten. De gemeente vormt en beheert het regionaal 
mobiliteitsfonds. 

Er zijn samenwerkingsrelaties, correspondentie en communicatie met burgers, 
belanghebbenden, vervoerders (NS en Connexxion) en overheden (Rijk, gemeenten, 
regio, provincie. Stadsregio Amsterdam) over lokale en regionale verkeers- en 
ruimtelijke ordeningskwesties, financierings- en subsidietrajecten. 

Bezuinigd kan worden door: 
Maatregel 12.1: Geen nieuw beleid op het gebied van bereikbaarheid en 
innovatie dat leidt tot nieuwe uitvoering. 
Het gaat hier om o.a. het stoppen van stimuleren van elektrisch vervoer, 
deelautogebruik, ontwikkelen van duurzame ketenmobiliteit. 

Maatregel 12.2: Geen nieuwe onderzoeken naar nieuwe wegen, garages, 
verbeteren van doorstroming. 
Het gaat hier om o.a. het stopzetten van het opstellen van de fietsparkeemota, het 
verder ontwikkelen van dynamisch verkeersmanagement, verbeteren doorstroming 
openbaar vervoer, participatie HOV A9, haalbaarheidsstudie parkeergarage 
oostelijke binnenstad, verkenning slim bevoorraden binnenstad, onderzoek naar 
nieuwe of uitbreiding van bestaande P+R's en snelfietsroute Haarlem-Amsterdam. 

Maatregel 12.3: Geen nieuwe maatregelen op verkeersonveilige 
locaties/blackspots en voeren van verkeersveiligheidscampagnes. 
Het gaat hier om o.a. het stopzetten van nemen van maatregelen bij black spots, het 
verbeteren van verkeersveiligheid bij scholen, de verkeersveiligheid campagnes en 
aanstelling van verkeersbrigadiers en bezien van mogelijkheden voor 
autoluw/minder parkeerplekken op straat. 

Consequenties Geen nieuwe projecten en plannen op gebied van bereikbaarheid en mobiliteit. 



Verslechtering op het vlak van bereikbaarheid, doorstroming, verkeersveiligheid, 
leefbaarheid, duurzaamheid. Bij partijen waarmee al afspraken zijn gemaakt is er 
kans op vertrouwensbreuk. Imagoschade. 

Een aantal projecten wordt 100% door anderen gefinancierd, bijvoorbeeld door de 
provincie op het vlak van openbaar vervoer (Quick wins). Gemeente heeft alleen ca. 
15% voorbereidingskosten te financieren. Stopzetting van dit soort projecten 
betekent kansen missen. 

Opbrengst Het bezuinigingspotentieel van dit pakket bedraagt minimaal € 92.625,00 per jaar 
(met name voorbereidingskosten, beleidsformatie). Los daarvan zullen geen nieuwe 
projecten in ontwikkeling worden gebracht en beheerd moeten worden (geen 
uitbreiding van areaal). Het levert maximaal een formatiereductie op van 1,5 fte. 

Economische effecten Een slechtere bereikbaarheid en verkeersveiligheid heeft een negatief effect op de 
lokale economie 

Versie 8 oktober 2013 



PAKKET 13 Dereguleren cn optimaliseren organisatie ruimtelijk domein 
Relatie met 
programmabegroting: 
programma en 
product (en) 

Programma 5 en programma 2 

Centrale doelstelling van het ruimtelijk jysieke domein is het behoud en de 
versterking van de aantrekkelijkheid van Haarlem als goede woonstad die 
toekomstgericht, leefbaar, duurzaam, bereikbaar, ondernemend en veilig is. 
De doelstelling is gebaat bij duidelijke stedelijke kaders en keuzes die transparant, 
integraal en toekomstbestendig zijn. Dat vraagt om samenhangende beleids- en 
gebiedsvisies. 

Op het gebied van wonen ligt het accent op kwaliteit. Door afspraken in de regio 
wordt ingezet op het vergroten van de woningvoorraad. 

Beschrijving pakket en 
maatregelen 

Ruimtelijk beleid en de uitvoering daarvan in planvorming en regulering beoogt de 
kwaliteit en toekomstbestendigheid van de ruimtelijke inrichting van het 
gemeentelijk grondgebied te behouden en verbeteren. Het pakket behelst het 
afbouwen van de gemeentelijke inzet door vermindering van aantal en frequentie van 
plannen en beperking tot hoofdlijnen van de bescherming van bestaande waarden. 

Bezuinigd kan worden door: 
Maatregel 13.1: 
Stelselwijziging (herzien ruimtelijk instrumentarium). 
Verwerking van de vernieuwingen uit de landelijke programma's 'Eenvoudig Beter', 
'Erfgoed en ruimte' en 'Beter en concreter'. Deze programma's beogen het stelsel te 
hervormen zodat een eenvoudiger, goedkoper en doelgerichter ruimtelijk beleid tot 
stand komt. 

Maatregel 13.2: 
Beëindiging of vermindering taken Stadsbouwmeester 
De Stadsbouwmeester heeft tot taak de ruimtelijke kwaliteit te bewaken , zowel in 
individuele (grotere) plannen als in de structurerende stukken die de gemeente 
produceert, zoals gebieds- en structuurvisies. De Stadsbouwmeester adviseert in die 
rol rechtstreeks aan het college. Voorgesteld wordt de functie van Stadsbouwmeester 
voor onbepaalde tijd niet in te vullen. 

Maatregel 13.3: 
Verminderen inzet ruimtelijke samenwerking regio en MRA 
Haarlem heeft zich na jaren van relatieve afzijdigheid recent een goede positie 
verworven in de regionale overlegorganen voor ruimtelijke samenwerking. De 
hiervoor benodigde inspanning kan worden afgebouwd. 

Maatregel 13.4: 
globale bestemmingsplannen met minder voorschriften 
Door bestemmingsplannen op een minder gedetailleerd niveau vast te stellen wordt 
het opstellen van deze plannen minder bewerkelijk. Bij de beoordeling van 
bouwplannen zal minder snel strijdigheid optreden. 

NB: De opbrengst van maatregel 13.1 is op dit moment niet in te schatten. De 
vermindering van inzet op ruimtelijk beleid hangt samen met de inzet op andere 
beleidsonderdelen in verband met het integraler worden van de gebiedsplannen. De 
besparing op dit onderdeel maakt deel uit van pakket 17: Beleidscapaciteit 
verminderen. 

Consequenties Maatregel 13.1 
Stelselwijziging: minder en minder uitgewerkte maar wel meer integrale 
gebiedsplannen ter vervanging van bestaande planvormen en visies. 

Maatregel 13.2 



Stadsbouwmeester bewaakt kwaliteit en samenhang van ruimtelijke plannen en 
realisatie in projecten. Wegvallen betekent verlies van deze inbreng. 

Maatregel 13.3 

Geen coördinatie met andere MRA-gemeenten en verlies aan kwaliteit in de plannen. 

Maatregel 13.4 
Minder sturende planvorming; kwaliteitsverlies ruimtelijke inrichting en 
stedenbouwkundige samenhang; minder conserverende werking 
bestemmingsplannen. De mogelijkheden van de Raad om door middel van 
bestemmingsplannen invloed uit te oefenen op de ruimtelijke inrichting nemen af. 
Deze maatregel kan alleen opbrengst hebben als niet getracht wordt langs andere 
weg alsnog meer gedetailleerde regulering tot stand te brengen. 

Opbrengst Maatregel 13.1 Stelsel wij ziging ( herzien ruimtelijk instrumentarium): 
meegenomen in pakket Beleidscapaciteit 

Het bezuinigingspotentieel van de andere maatregelen bedraagt maximaal € 400.000 
en levert maximaal een formatiereductie van 4 fte. 

De taken van de afdeling Ruimtelijk Beleid werden in het verleden voor een groot 
deel gefinancierd uit doorbelasting van uren naar projecten en grondexploitaties. 
Wegvallen van deze dekkingsbron zorgt voor een structureel tekort op de 
afdelingsbegroting. Opbrengsten van de hier genoemde maatregelen zijn in de eerste 
plaats nodig om het bestaande tekort op te lossen en kunnen geen of zeer beperkt een 
bijdrage leveren aan de algemene bezuinigingstaakstelling. 
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PAKKET 14 Lager kwaliteitsniveau onderhoud openbare ruimte (dagelijks en groot 
onderhoud) 

Relatie met 
programmabegroting: 
programma en 
product (en) 

Programma 9 

Doelstelling van dit programma is een beter leefmilieu en een duurzame kwaliteit en 
beheer van de stad. Haarlem zet in op een ruimtelijke kwaliteit door een afgewogen 
verdeling van groen, water, bebouwing en infrastructuur. In de Visie en Strategie 
beheer en onderhoud 2013-2022 is de ambitie vastgelegd voor de wijze waarop de 
kwaliteit van de openbare ruimte in de komende jaren op een aanvaardbaar niveau 
wordt gehandhaafd. Kansen voor groen en natuur hebben voorrang. 

Beschrijving pakket en 
maatregelen 

Op basis van de in de in februari j l . door de gemeenteraad vastgestelde Visie en 
Strategie Beheer en Onderhoud is de kwaliteitsambitie voor Haarlem in kwantiteit en 
kwaliteit vastgesteld. 
Met afval en reiniging en riool/ondergronds is ongeveer een bedrag van 20 miljoen 
gemoeid. Dit betreft zogenoemde gesloten systemen, ingrijpen in de kosten betekent 
direct aanpassing van de heffingen en levert daarmee geen besparing op voor de 
gemeente. 

De werkelijk beschikbare budgetten voor groot en dagelijks onderhoud liggen lager 
dan de met de Visie vastgestelde budgetten. 
Voor groot onderhoud is dit gemiddeld 26 miljoen op jaarbasis (incl. IP posten). 
Voor het dagelijks beheer is dit op jaarbasis 10 min. Vanwege het feit dat werkelijke 
budgetten en benodigde budgetten niet gelijk zijn, loopt jaarlijks de achterstand in 
onderhoud op en ligt er al een uitdaging om zo efficiënt mogelijk met werkelijke 
budgetten om te gaan. 

Binnen de kwaliteit van de openbare ruimte zijn er op hoofdlijnen twee 
denkrichtingen mogelijk: 

• Wij passen de kwaliteitsnorm aan, minder mooi en minder duurzaam. Het 
is mogelijk om in het (dagelijks) onderhoud de ambities naar beneden bij te 
stellen. De A ambities worden bijgesteld naar B of naar C niveau. Dit kan 
nog gedifferentieerd worden naar buitengebied, binnenstad etc. 

• Wij verminderen het aangelegde areaal in de openbare ruimte, voorbeelden 
fiets- en voetgangersbruggen, speeltoestellen. 

Maatregel 14.1: 
Het verlagen van de A ambities in het centrum naar B en in de buitengebieden 
naar C 
Voor het dagelijks onderhoud is hiermee een besparing te behalen van 0.6 min. 
(Spaamelanden DVO). Voor het groot onderhoud kan dit op termijn een besparing 
opleveren van 1 miljoen. 

Maatregel 14.2: 
Het extra verlagen van de B ambitie in het centrum naar C, dus alle ambities 
naar niveau C 
Voor het dagelijks onderhoud levert dit een structurele besparing op van 1,5 miljoen 
(Spaamelanden DVO). Voor groot onderhoud levert dit een structurele besparing op 
van 1,1 miljoen. 

Maatregel 14.3: 
Het verminderen van areaal in de openbare ruimte door o.a. weghalen van fiets-
voetgangersbruggen en speeltoestellen 
Na beëindiging van levensduur worden toestellen/bruggen weggehaald en niet 
temggebracht. Afschrijving van speeltoestellen is 14 jaar. Elk jaar kan dus 1/14 deel 
van speeltoestellen omgevormd worden tot groen of steen (kosten omvormen 1 ton 
per jaar). Dit levert ongeveer 60.000 euro per jaar op. Voor het verminderen van 
areaal is een extra investering nodig om areaal te slopen. 



Maatregel 14.4: 
Het door de raad vastgestelde Groenstructuurplan geeft de norm aan voor het gebruik 
van (groen) beplanting bij projecten, ontwikkeling en beheer. Omvormen van groen 
categorieën naar gras vergt extra investeringen (besparingen staan niet in verhouding 
met extra investeringen en lange duur) en levert pas op langere termijn besparingen 
op. Bij nieuwe projecten worden al geen dure groen categorieën meer aangebracht. 
Waarschijnlijk geen besparingspotentieel, wordt nog doorgerekend. 

Consequenties 

Onomkeerbaarheid 

Maatregel 14.1,14.2 en 14.3 
In alle gevallen wordt er afgeweken van eerder door de raad vastgesteld beleid. 
Het naar beneden bijstellen van de kwaliteitsambitie is maatschappelijk gevoelig. 
Het verlagen van de uitstraling van het centrum en bedrijventerreinen heeft gevolgen 
voor de aantrekkelijkheid van de stad voor toeristen en bedrijven. 
Er zullen meer ad-hoc onderhoudsmaatregelen uitgevoerd moeten worden aangezien 
de kwaliteit van de openbare ruimte dan dicht tegen de ondergrens van noodzakelijk 
onderhoud aanzit. Een beslissing voor een lager kwaliteitsniveau is een beslissing 
voor minimaal 8 jaar. Daarna een hogere kwaliteit terugbrengen kost een veelvoud 
van het bespaarde bedrag. Alle veranderingen die op dit terrein doorgevoerd worden 
hebben ook direct consequenties voor de DVO's die voor het (dagelijks) beheer met 
Spaamelanden zijn afgesloten. Dit zal invloed hebben op het inzetten van 
medewerkers Paswerk/uitzendkrachten en daarmee op de werkgelegenheid. 

De maatregelen leiden tot het stopzetten van reiniging in het weekend en het 
schrappen van werken t.b.v. onkmidbestrijding en het kimmeldingen-systeem wordt 
stopgezet. 
De besparingen voor groot onderhoud zullen op langere termijn pas merkbaar zijn, 
vanwege de reeds ingezette inhaalslag op groot onderhoud op een hoger niveau. 

Het verlagen van het kwaliteitsniveau levert pas op langere termijn de grootste (groot 
onderhoud geld) besparingen op, gezien de huidige kwaliteit en inhaalslagen die zijn 
gemaakt. 

Deze maatregelen zijn niet onomkeerbaar, maar er is wel sprake van 
kapitaalvernietiging. 

Opbrengst Het bezuinigingspotentieel van dit pakket bedraagt minimaal € 1.670.000 en 
maximaal € 5.4 miljoen en levert maximaal een formatiereductie op van 3 fte. 

Economische effecten Het verlagen van de uitstraling van het centrum en bedrijventerreinen heeft gevolgen 
voor de uitstraling en aantrekkelijkheid van de stad voor toeristen en vestiging 
bedrijven. Daamaast hebben de maatregelen direct gevolgen voor de 
werkgelegenheid van medewerkers Spaamelanden/Paswerk/uitzendbureaus. 
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PAKKET 15 Werk en Inkomen 
Beperken minimabeleid en Bijzondere Bijstand tot wettelijk 
minimum 

Relatie met 
programmabegroting: 
programma en 
product (en) 

Programma 7 
7.3.2. Meer Haarlemmers ondersteunen in groei naar zelfredzaamheid 

Hoofddoelstelling van programma 7 is het bieden van kansen aan Haarlemmers die 
dat nodig hebben om hun zelfredzaamheid te bevorderen bij werk, inkomen en 
schulden. Uitgangspunt is dat de gemeente de problemen van burgers niet oplost, 
maar middelen aanreikt om mensen dit op eigen kracht te laten doen. De kerntaken 
die zich richten op scholing, een minimabeleid gericht op zelfredzaamheid en 
dienstverlening bij schulden worden geraakt door onderstaande voorstellen. De 
gemeente faciliteert Haarlemmers minder bij het realiseren van zelfredzaamheid en 
verwacht meer van Haarlemmers zelf ook in het elkaar ondersteunen naar 
zelfredzaamheid.. 

Het wettelijk minimum blijft in stand. 
Beschrijving pakket en 
maatregelen 

Minimabeleid en het uitvoeren van minimaregelingen is geen wettelijke taak, anders 
dan de Langdurigheidstoeslag (LDT). Gemeenten bepalen zelf of en hoeveel budget 
er voor minimabeleid beschikbaar wordt gesteld. Hoogte en voorwaarden van de 
LDT kurmen lokaal worden bepaald. 
Bijzondere Bijstand (BB) is een wettelijke taak en betreft bijstand voor de uit 
bijzondere omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten van het bestaan die 
niet uit de bijstandsnorm of draagkracht kunnen worden voldaan. 
Binnen het wettelijk kader van de BB is ruimte voor beleidsvrijheid van gemeenten 
op het gebied van regelingen en doelgroep. Het is een open-einde regeling. 
Onderstaande maatregelen beperken de uitgaven op het minimabeleid en de BB tot 
het wettelijk minimum. 
Het vangnet van de WWB-uitkering en de bestaande wettelijke LDT-regeling blijft 
bestaan. 

Bezuinigd kan worden door: 
Maatregel 15.1: 
Beperken financiële ondersteuning minima tot het wettelijk minimum 
Deze maatregel betekent dat de langdurigheidstoeslag, regeling chronisch zieken, 
tegemoetkoming opvang schoolgaande kinderen en regelingen vanuit de nota 
Groeien naar Zelfredzaamheid tot het wettelijk minimum worden teruggebracht. 
Voor de LDT betekent dit dat de regeling zelf in stand wordt gehouden, maar de 
hoogte en de termijn waarna recht ontstaat op de LDT worden aangepast. 

Maatregel 15.2: 
Verminderen communicatie minimaregelingen en afschaffen Haarlempas 
Door de communicatie over minimaregelingen te verminderen of te stoppen wordt 
een reductie van het aantal aanvragen minimaregelingen verwacht. Dat bespaart op 
de uitvoeringskosten. Bij het beperken van regelingen vanuit het minimabeleid is 
ook minder communicatie nodig 
Bij een volledige afschaffing van de Haarlempas kunnen de uitvoeringskosten 
hiervan worden bespaard. 

Maatregel 15.3: 
Beperken Bijzondere Bijstand tot het wettelijk minimum 
Door het wettelijk karakter van de BB is volledige afschaffing niet mogelijk. Ook is 
het invoeren van een door de gemeente Haarlem bepaalde eigen bijdrage voor BB-
verstrekkingen wettelijk niet mogelijk. 

De bezuinigingsmogelijkheden beperken zich tot: 
• Het invoeren van drempelbedragen voor toekenning van BB 
• Het beperken van de doelgroep door het verengen van de inkomenseis voor 



toegang BB naar 110 % van de bijstandsnorm 
Het zien van de Langdurigheidstoeslag (LDT) als voorliggende voorziening 
bij het beoordelen van BB (dus eerst kosten betalen uit de LDT en indien 
kosten hoger zijn dan de LDT, dan pas een mogelijkheid voor BB) 
Het beperken van de mogelijkheden van het verstrekken van bijzondere 
bijstand tot het wettelijk minimum 

Consequenties 

Onomkeerbaarheid 

Maatregel 15.1 
Alle niet-wettelijke regelingen vanuit het minimabeleid vervallen. 
Hoogte van de LDT wordt € 250,-. (nu € 350,- tot € 500,- per huishouden) 
De termijn waarna iemand recht heeft op de LDT (refertetermijn) is momenteel 
vastgesteld op 36 maanden. Dit wordt gefaseerd verlengd naar 48 maanden in 2014 
tot 60 maanden vanaf 2015. Bovendien wordt strenger gekeken naar de 
mogelijkheden met betrekking tot het uitzicht op inkomensverbetering bij een 
aanvraag voor de LDT. 
Met het wegvallen van deze financiële ondersteuning kan het proces naar 
zelfredzaamheid vertraging oplopen, of neemt de participatiegraad af. Een deel van 
de bestaande financiële ondersteuning voor minima op het gebied van het voeren van 
een huishouding verdwijnt. 
Verwachting is dat in eerste instantie het aantal bezwaarschriften groeit bij 
gedeeltelijke afschaffing (immers, meer criteria), waarvoor extra capaciteit nodig is. 

Maatregel 15.2 
Het afschaffen van de Haarlempas is zowel voor de Haarlemmer als voor de 
organisatie belastend. De pas betekent een vergemakkelijking voor de verificatie bij 
het aanvragen van minimaregelingen en zorgt voor een snelle dienstverlening. 
Bij afschaffen wordt er voor aanvragen van de verschillende minimaregelingen die 
blijven bestaan herhaaldelijk bewijs gevraagd van documenten (specifiek bij 
verschillende regelingen), die ook weer intern verwerkt worden. Er zal dan ook geen 
sprake zijn van een formatiereductie bij het afschaffen van de Haarlempas. 

Haarlemmers die in het voorgaande jaar gebruik hebben gemaakt van een 
minimaregeling worden het jaar daarop automatisch aangeschreven met een 
aanvraagformulier om opnieuw gebruik te maken van de betreffende 
minimaregeling. 
Door niet actief te communiceren over de minimaregelingen verwachten wij een 
besparing op van het gebruik van de minimaregelingen vanaf 2017 op de 
uitvoeringskosten. 

Maatregel 15.3 
Wettelijk recht op bijzondere bijstand blijft in stand. Hieronder valt ook de eigen 
bijdrage van gerechtelijke bewindvoering. Dit is op dit moment een toenemende 
kostenpost. 
De verwachting is niet dat er minder aanvragen zullen worden ingediend. Bij de 
uitvoeringskosten voor de afhandeling van aanvragen is daarom geen 
formatiereductie te verwachten. 

Deze maatregelen zijn niet onomkeerbaar. 

Opbrengst Het bezuinigingspotentieel van dit pakket bedraagt maximaal € 1.348.miljoen en 
levert maximaal een formatiereductie op van 2 fte. 
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PAKKET 16 Werk en Inkomen 
Versoberen schulddienstverlening 

Relatie met 
programmabegroting: 
programma en 
product (en) 

Programma 7.3.1: Meer duurzame en financiële zelfredzaamheid voor Haarlemmers 

Hoofddoelstelling van programma 7 is het bieden van kansen aan Haarlemmers die 
dat nodig hebben om hun zelfredzaamheid te bevorderen bij werk, inkomen en 
schulden. Uitgangspunt is dat de gemeente de problemen van burgers niet oplost, 
maar middelen aanreikt om mensen dit op eigen kracht te laten doen. De kerntaak 
die zich richt op dienstverlening bij schulden worden geraakt door onderstaand 
voorstel. De gemeente faciliteert Haarlemmers minder bij het realiseren van 
zelfredzaamheid en venvacht meer van Haarlemmers zelf ook in het elkaar 
ondersteunen naar zelfredzaamheid op het gebied van het oplossen van schulden. 

Het wettelijk kader voor schulddienstverlening blijft in stand. 
Beschrijving pakket en 
maatregelen 

Op dit moment wordt vanuit het minimabudget (1511) een materieel budget ingezet 
op preventie (cursus Omgaan met geld) en budgetbeheer. Het gaat om 
bewustwording bij risicogroepen en het is een vast onderdeel bij schuldsaneringen. 
Het contract voor ondersteuning ouderen bij de thuisadministratie (preventie) valt 
hier ook onder. 

Bezuinigd kan worden door: 
Maatregel 16.1: Stopzetten preventie activiteiten en contracten budgetbeheer 

Consequenties Maatregel 16.1: 
Het stoppen van preventie activiteiten leidt tot een groter aantal aanvragen voor een 
schulddienstverleningstraject en tot recidive. Bovendien leidt het opheffen van de 
cursussen tot een langer noodzakelijk budgetbeheer. De schuldenproblematiek van 
Haarlemmers zal toenemen, of langer dan noodzakelijk voortduren. 

Opbrengst Het bezuinigingspotentieel van dit pakket bedraagt maximaal € 156.900 
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PAKKET 17 Beperken beleidsontwikkeling (beleid naar wettelijk niveau) 
Relatie met 
programmabegroting: 
programma en 
product(en) 

Doelstelling van de gemeentelijke organisatie is, samen met de Haarlemmers, te 
werken aan een stad waar het goed wonen, werken en samenleven is. Voor alle 
beleidsfuncties binnen de diverse programma 's geldt dit ook. 
Haarlem is een unieke stad waarbij het landelijk ontwikkeld beleid niet altijd 
volstaat. Ook de rol van Haarlem als centrumgemeente in diverse regionale 
verbanden op velerlei terrein vergt extra beleidsinspanningen. 

Programma 9 beleidsveld 9.1: Milieu, duurzaamheid en leefbaarheid 
Doel van het Haarlemse klimaatbeleid is te bereiken dat de gemeentelijke 
organisatie in 2015 en de stad als geheel in 2030 klimaatneutraal zijn, zodat de stad 
niet meer afhankelijk is van externe energiebronnen. .De gemeente stimuleert 
energiebesparing en duurzame energie en koopt duurzaam in. 

Beschrijving pakket en 
maatregelen Binnen Haarlem is ruim 100 fte aan beleidsformatie actief. Het grootste deel van 

deze formatie - ruim 45 fte - zit binnen stadszaken. Het betreft hier de 
combinatiefimctie beleids- en accountmedewerker van de afdelingen Vastgoed, 
OGV, RB, WWGZ, Milieu, JOS en EC. In recente ombuigings- en efficiency
operaties zijn hierop al taakstellingen doorgevoerd van 5 fte efficiency en 
€ 600.000,- taken (onder andere schrappen van de middelen voor Haarlem Klimaat 
Neutraal). 

Maatregel 17.1: 
Teruggaan tot het minimum in beleidsinspanningen 
Het pakket verminderen beleidsontwikkeling behelst het teruggaan tot het minimum 
in de beleidsinspanningen door waar mogelijk gebruik te maken van landelijke 
standaarden en elders ontwikkeld beleid. Hierbij kan nauwelijks aanpassing aan de 
lokale situatie in Haarlem plaatsvinden. De omvang van de daarmee te schrappen 
beleidscapaciteit is moeilijk in te schatten en wordt hier als schatting bepaald op 5 
fte, in geld € 300.000,- per jaar vanaf 2016. 

Maatregel 17.2 Verlagen ambitieniveau Haarlem Klimaatneutraal 
Verlagen van de ambities, opgeven regisserende rol van de gemeente, stoppen met 
de Groene Mug. 

Consequenties Maatregel 17.1 
Als gevolg van de maatregel zal er geen capaciteit zijn om op de lokale situatie 
toegesneden beleid te ontwikkelen en zullen de wettelijk verplichte 
beleidsdocumenten op sobere wijze opgesteld moeten worden. Ook voor specifieke 
opdrachten van college en raad en voor tussentijds opkomende projecten, pilots, 
evaluaties en innovaties zal veel minder ruimte zijn. 

Maatregel 17.2 
1. De vastgestelde doelen t.a.v. klimaatneutraal Haarlem 2030 worden niet 

gehaald 
2. Wegvallen van de campagne de Groene Mug leidt mogelijk tot minder 

inspanningen door Haarlemmers op gebied van Klimaatneutraal 
3. Imagoschade, geloofwaardigheid gemeente aangetast 
4. Wegvallen subsidies die door gemeentelijke inzet worden binnengehaald; 

partijen in de stad zullen zelf subsidies moeten zien te verwerven. 

Opbrengst Maatregel 17.1 
Maximaal € 300.000,- inclusief sociaal en ruimtelijk domein 
Afhankelijk van uiteindelijk keuzes zullen beleids- en accountmanagers, worden 
verminderd. Dit levert maximaal een formatiereductie op van 5 fte. 
Maatregel 17.2 
Maximaal € 300.000,-. Deze maatregel levert maximaal een formatiereductie op van 



4 fte 

Effect op prestatie 
indicatoren 

Werkt door op veel indicatoren. 
De vastgestelde doelen t.a.v. klimaatneutraal Haarlem 2030 worden niet gehaald. 
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versie 8 oktober 2013

nr pakketten voor taakreductie (per pakket wordt een format uitgewerkt) nr maatregelen per pakket goede zorg 
voor fysieke 
omgeving

sociale 
grondrech-
ten

individuele 
vrijheid

eerlijk delen 
en gelijke 
kansen

veiligheid ec. ontwik-
keling en 
werkgelege-
heid

min max herkomst 
prog.s

1 en div.
1 digitale dienstverlening en communicatie burger en bedrijven 0,50 1,50

1.1 Communicatie bewoners/organisaties digitaal
1.2 Balie  - levering van producten waar mogelijk digitaal

1.3 Telefoonteam – afhandeling van vragen alleen digitaal
1.4 Sluiten loket BenO/Frontoffice SoZaWe 

2 Minder ondersteuning bestuur 0,23
2.1 Versoberen ondersteuning bestuur
2.2 Beëindigen stedenbanden

2.2 en 2.3
3 Heroverwegen menukaarten VRK (regionale brandweerzorg) - 0,22

3.1 Bezuinigen op jeugdbrandweer, duikploegen en verdere invoering AED's

3.2 Versoberen secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden VRK
3.3 Minder voorlichting, onderzoeken en controles

4 Minder regelgeving en handhaving
3,50

4.1 Afschaffen vergunning gemeentelijke regelgeving en daarmee beperken 
van handhavingstaken

4.2 Afschaffen bepalingen APV inzake openbare omgeving en daarmee 
beperken van handhavingstaken

                                                                            

4.3 Afschaffen bepalingen APV inzake jeugd, drank- en horeca en 
opvanglocaties en daarmee beperken van handhavingstaken

4.4 Afschaffen bepalingen APV inzake bebouwde omgeving en daarmee 
beperken van handhavingstaken

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   3, 4.1.3 en 2.1
5 Minder taken welzijn en zorg 0,72 2,72

5.1 Taakstelling op nader uit te werken maatregelen  binnen sociaal domein 

5.2 Versoberen basispakket VRK-GGD(pluspakket zit in 5.1)
5.3 Afbouw subsidie woonservice tbv woonruimteverdeling en 

urgentieregeling

6 Minder inzet fysieke en sociale veiligheid 1,21
6.1 Inkrimpen maatregelen actieplan jeugd en veiligheid
6.2 Inkrimpen maatregelen uitgaan, evenementenen overlast
6.3 Geen gebruikmaking Bibob instrument
6.4 Verlagen ambitieniveau Haarlemse crisisorganisatie

4.1.2, 4.2, 
6.2.1, 6.2.4 en 
9.1.2

7 Minder voorzieningen en activiteiten onderwijs en kennisoverdracht  1,35
7.1 Verlagen voorzieningenniveau onderwijshuisvesting (schrappen AVO 

Schalkwijk)
7.2 Beperken regeling leerlingenvervoer en stoppen schoolzwemmen
7.3 Sluiten vestigingen bibliotheek
7.4 Overdragen natuur- en milieueducatie PM

6.2 (muv 
6.2.1), 4.3 en 
6.3)

8 Minder sportvoorzieningen en -subsidies 0,90
8.1 Minder subsidies op sportaccommodaties
8.2 Sluiten sportaccommodaties en/of gezamenlijk gebruik door 

verenigingen
8.3 Afzien van nieuwbouw Duinwijckhal

9 Sluiten Egelantier en Philharmonie 2,70
9.1 Sluiten en afstoten cultureel centrum Egelantier
9.2 Sluiten cultuurpodium/podia

10 Minder cultuurstimulerende maatregelen 10.1 Stopzetten gem.financiering bespeling beiaard en orgels 1,00 3,50
10.2 Stopzetten subsidies amateurkunst, cultuureducatie en 

Cultuurstimuleringsfonds 
10.3 Verminderen subsidies musea
10.4 Beperken evenementen en projecten
10.5 Versoberen city-marketing

8, 6.1 en 6.3
11 Meer opbrengst en minder kosten parkeren 0,50 1,50

11.1 Fiscalisering parkeren
11.2 Digitaliseren parkeren
11.3 Stopzetten beheer gebouwde particuliere fietsenstallingen
11.4 Stopzetten beheer buurt-bewonersgarages

12 Geen nieuw beleid bereikbaarheid en mobiliteit 12.1 Geen nieuw beleid bereikbaarheid en innovatie dat leidt tot nieuwe 
uitvoering

0,09

12.2 Geen nieuwe onderzoeken naar nieuwe wegen, garages, verbeteren van 
doorstroming

12.3 Geen nieuwe maatregelen blackspots/verkeersveiligheidscampagnes
5 en 9 (muv 
9.1.2)

13 Dereguleren en optimaliseren organisatie ruimtelijk domein 0,40
13.1 Stelselwijziging (herzien ruimtelijk instrumentarium).
13.2 Beeindiging taken Stadsbouwmeester
13.3 Verminderen inzet ruimtelijke samenwerking regio en MRA
13.4 Globale bestemmingsplannen met minder voorschriften

14 Lager kwaliteitsniveau onderhoud openbare ruimte 14.1 Verlagen A ambities centrum naar B, buitengebied naar C 1,67 5,40
14.2 Extra verlagen B ambitie centrum naar C
14.3 Verminderen areaal openbare ruimte
14.4 Omvormen groen naar gras

7
15 Beperken minimabeleid en BB tot wettelijk minimum 1,35

15.1 Beperken financiele ondersteuning minima tot wettelijk minimum
15.2 Verminderen communicatie en afschaffen Haarlempas
15.3 Beperken BB tot het wettelijk minimum

16 Versoberen schulddienstverlening 16.1 Stopzetten preventie en contracten budgetbeheer 0,15

voorstel heeft effect op: grove inschatting opbrengst
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Datum 9 oktober 2013 
Ons kenmerk CS//2013/418553 

Contactpersoon CMC Konijnenbelt 
Doorkiesnummer 0235113064 

E-mail ckonijnenbelt@haarlem.nl 
Onderwerp Inventarisatie mogelijkheden vermindering taken 

Geachte leden, 

De gemeenteraad heeft het college gevraagd een inventarisatie te maken van 
mogelijkheden voor vermindering van taken die we als gemeente uitvoeren, met als 
doel te komen tot bezuinigingen. 

Wij bieden u hierbij deze inventarisatie aan. De inventarisatie is een pragmatische 
verwerking van het gegeven dat op alle taakgebieden van de gemeente wettelijke 
taken aanwezig zijn. De inventarisatie brengt in beeld waar door taakvermindering 
of -afstoting bezuinigingen voor de gemeentelijke begroting gerealiseerd kunnen 
worden. 
Daarmee is het geen overzicht van kerntaken in de zuivere zin des woords. 

De inventarisatie is geen uitputtende opsomming, maar naar beste vermogen 
samengesteld. Uiteraard staat het u als raad vrij om, los van deze inventarisatie, zelf 
keuzes of maatregelen voor te stellen. 

Het totaal aan mogelijkheden dat wij noemen, beslaat ongeveer het dubbele van het 
bedrag dat vanaf 2015 bezuinigd zal moeten worden. Dat maakt het mogelijk een 
politieke discussie te voeren over wat de juiste keuzes zijn. De maatregelen zijn 
indicatief van aard en moeten na doorlopen van het politieke keuzeproces worden 
gepreciseerd. 

Dat Haarlem moet bezuinigen was aan het begin van de raadsperiode 2010-2014 al 
bekend. Daarom is al eerder tot een omvangrijk pakket aan maatregelen besloten, 
evenwichtig verdeeld over verschillende terreinen. De komende jaren heeft 
Haarlem de moeilijke opdracht om nog meer te bezuinigen dan tot nu toe al het 
geval was. Een langdurige verbetering van de Nederlands economie is niet op korte 
termijn te verwachten. Het wordt steeds duidelijker dat de crisis aanhoudt en dat 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden. 
Bezoekadres: Grote Markt 2, Haarlem 
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heroverwegingen van taken en bezuinigingen ook op rijksniveau noodzakelijk zijn. 
Bezuinigingen op rijksniveau betekenen ook dat de gemeenten minder inkomsten 
ontvangen uit het Gemeentefonds. 

Hierdoor zijn voor Haarlem opnieuw maatregelen nodig om de komende jaren tot 
een sluitende begroting en meerjarenraming te komen, de algemene reserve op een 
acceptabel niveau te houden en bovendien desgewenst ruimte te creëren voor nieuw 
beleid. Vanaf 2015 zal daarom nog eens 10 miljoen structureel moeten worden 
bezuinigd. 

Takendiscussie 
Eerdere bezuinigingen zijn voor een groot deel gevonden in efficiencymaatregelen 
en kaasschaven op begrotingsposten. Daar zit inmiddels geen ruimte meer in. Om 
nu substantieel te kunnen bezuinigen is het onontkoombaar dat Haarlem zich bezint 
op haar taken. De inventarisatie is dan ook gemaakt door, aan de hand van de 
programma's in de begroting, de verschillende taken van de gemeente door te 
lichten en te kijken met welke taken de gemeente kan stoppen of welke taken 
kunnen worden gereduceerd. Dit levert een reeks aan mogelijke maatregelen op, die 
pijnlijk en ook voelbaar zullen zijn voor de Haarlemse burgers en bedrijven en voor 
de eigen organisatie. 

Hoe is de inventarisatie tot stand gekomen? 
De inventarisatie is gemaakt door een ambtelijke werkgroep, zonder politieke 
sturing. Alle taken van de gemeente zijn zo zakelijk mogelijk bekeken om een 
brede takendiscussie mogelijk te maken. Tegelijk is het doel om te bezuinigen. 
Daarom leveren de voorgestelde maatregelen altijd geld op. Waar de gemeente 
weliswaar met een taak zou kunnen stoppen maar dit geen geld oplevert, is dit niet 
opgenomen in de voorstellen. Een beperking wordt ook gevormd doordat slechts 
een deel van de gehele gemeentelijke begroting door de gemeenteraad is te 
beïnvloeden. De gehele begroting (2013) heeft een budget van 390 miljoen euro. 
Daarvan is ongeveer 70 miljoen direct door de gemeente te beïnvloeden en rond de 
170 miljoen op termijn te beïnvloeden. 

Behalve de beschrijving van de mogelijke maatregelen bieden wij u de notitie 'Een 
taak waar we voor staan' aan. Deze kan dienen als kader aan de hand waarvan de 
takendiscussie gevoerd kan worden. De notitie bestaat uit vier elementen: 

- de huidige taken van een gemeente en de veranderende rolopvatting en taak 
van de overheid in de samenleving; 

- de bestaande visie op de ontwikkeling van de stad Haarlem en gevolgen voor 
de Haarlemse economie en leefbaarheid van de stad; 

- de waarden die een fundament vormen voor de samenleving; 
- Een aantal mogelijke maatregelen voor het verminderen van taken. 

Maatregelen 
De maatregelen zijn gebundeld in 17 pakketten van samenhangende maatregelen. 
Elk pakket levert 1 a 2 miljoen aan bezuinigingen op. De samenhang is veelal te 
vinden in inhoudelijk samenhangende taken. Soms zit de samenhang meer in een 
'Leitmotiv', bijvoorbeeld het uitgangspunt de contacten met inwoners en bedrijven 



zoveel mogelijk te digitaliseren, of bijvoorbeeld ruimere kaders in combinatie met 
verminderde handhaving. 

Om een goede discussie te kunnen voeren, is het nodig het juiste midden te vinden 
tussen al te abstract geformuleerde ideeën en al te gedetailleerde uitwerkingen. De 
pakketten zijn daarom op hoofdlijnen beschreven maar zijn wel geconcretiseerd in 
maatregelen. 

De financiële uitwerking moet nu worden gelezen als een indicatie. Dat past bij een 
aanpak waarbij wordt gewerkt van "grof naar fijn". Een verdergaande 
gedetailleerde uitwerking en doorrekening kan pas worden gemaakt op het moment 
dat u als raad keuzes heeft gemaakt uit de voorstellen. Dan zal ook verdere toetsing 
op haalbaarheid en op samenhang met eerder genomen bezuinigingsmaatregelen 
plaatsvinden. 

Vervolg 
Met het aanbieden van de notitie 'Een taak waar we voor staan' en de mogelijke 
maatregelen heeft het college de opdracht van de raad uitgevoerd. Het is nu aan de 
raad keuzes te maken, zodat die kunnen worden uitgewerkt en verwerkt in de 
Kademota 2014. 

I 
I 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, 
J. Scholten 

ester, 
hneiders 

Bijlagen: 
1. Notitie 'Een taak waar we voor staan' 
2. Beschrijvingen van de pakketten 
3. Overzicht van alle pakketten. 
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Geachte relatie, 
 
Zoals u weet heeft de gemeente Haarlem de afgelopen periode flinke bezuinigingen 
moeten realiseren, die evenwichtig verdeeld zijn over de diverse taakgebieden.  
Een langdurige verbetering van de Nederlandse economie is niet op korte termijn te 
verwachten. Het wordt steeds duidelijker dat de crisis aanhoudt en dat 
heroverwegingen van taken en bezuinigingen ook op rijksniveau noodzakelijk zijn. 
Bezuinigingen op rijksniveau betekent ook dat de gemeenten minder inkomsten 
ontvangen uit het Gemeentefonds. 
 
Hierdoor zijn voor Haarlem opnieuw maatregelen nodig om de komende jaren tot 
een sluitende begroting te komen en bovendien de algemene reserve op een 
acceptabel niveau te houden. Vanaf 2015 zal daarom nog eens 8 à 10 miljoen 
structureel moeten worden bezuinigd. Het college van burgemeester en wethouders 
heeft daarom, aan de hand van de taken die de gemeente uitvoert, een inventarisatie 
gemaakt van mogelijke maatregelen om die bezuinigingen in te vullen. 
 
Eerdere bezuinigingen werden voor een groot deel gevonden in 
efficiencymaatregelen en kaasschaven op de begrotingsposten. Daar zit geen ruimte 
meer in. Haarlem bezint zich nu op haar taken. Met welke taken kan de gemeente 
stoppen of welke taken kunnen worden gereduceerd, binnen de wettelijke 
mogelijkheden? Keuzes die daarbij gemaakt gaan worden, zullen pijnlijk zijn en 
voelbaar voor de Haarlemse burgers en bedrijven en ook voor de eigen organisatie. 
Bij de inventarisatie zijn meer mogelijkheden benoemd dan op dit moment nodig 
lijkt. Definitieve keuzes uit dit pakket zijn aan de gemeenteraad. 
 

Gemeente Haarlem 

Retouradres Postbus 511, 2003 PB Haarlem    
 
 

Datum 
Ons kenmerk 

Contactpersoon 
Doorkiesnummer 

E-mail 
 

8 oktober 2013 
CS//2013/418556 
CMC Konijnenbelt 
0235113064 
ckonijnenbelt@haarlem.nl 
 



 

2 

 

Uit oogpunt van zorgvuldigheid sturen wij u deze brief,  omdat ook uw organisatie 
geraakt kan worden in het vervolg van dit proces.  
 
Zodra wij meer weten informeren wij u over het vervolg. 
 
Hoogachtend, 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
  
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
J. Scholten mr. B.B. Schneiders 
 
 


	41808113
	41808113a
	41808113b
	41808113c pakket1tm8
	41808113c pakket9
	41808113c pakket10tm17
	41808113c overzicht pakketten
	41808113d brief alleen
	41808113e

