
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

 

Hierbij bied ik u de ambtelijke antwoorden op de schriftelijke raadsvragen aan, die uw raad heeft 

gesteld over de Programmabegroting 2014-2018  

 

Vragen die niet aan het criterium ‘technisch’ voldoen, maar politiek van aard zijn, zijn niet door de 

ambtelijke organisatie beantwoord.  Uiteraard kunt u deze vragen wel aan het college van B&W 

stellen bij de bestuurlijke behandeling van de begroting. 

 

De vragen en antwoorden maken onderdeel uit van de behandeling van de begroting in de raad van 11 

tot en met 14 september 2013.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

M.A. Jonker 

Concerncontroller 

 

 

 
 

Concernstaf 

Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem    

 
Aan raadsleden en schaduwraadsleden 
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5 september 2013 
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Vragen n.a.v. Programmabegroting 2014-2018 
1 CC CM AP 

01 
23 Betreft het onderzoek naar doelmatigheid WMO-gelden in 2014 

alle WMO uitgaven? 

In de begroting stelt het college voor dit onderwerp te onderzoeken. De 

breedte van het onderzoek wordt in de onderzoeksopzet bepaald. Deze 

wordt later dit jaar opgesteld.   

2 SZW JN AP 

02 
22 Wat zegt ons de laatste topindicator? Procentuele afwijking in 

welke zin? Juist meer of juist minder ontvangers van 

inkomensondersteuning? 

Deze indicator wordt sinds 2013 niet meer gemeten. Om die reden had deze 

indicator niet in de programmabegroting moeten zijn opgenomen.  

3 CC CM AP 

03 
23 Wordt onder het kopje 'kaders' Kadernota 2013 bedoeld waar 

Kadernota 2012 staat? 

Ja, uw constatering is juist. 

4 CC CM AP 

04 
24 Investeringen niet geïndexeerd. Dat levert toch automatisch 

onrealistische cijfers op? 

Uit de praktijk blijkt dat het niet indexeren veelal wordt opgevangen door 

efficiënt aan te besteden.  

5 CC CM AP 

05 
25 Onder 'Kapitaallasten' staat dat de rekenrente à 5% onder meer 

slaat op investeringen. Waarop nog meer? 

De rekenrente wordt eveneens toegerekend aan de grondexploitatie-

complexen. 

6 CC CM AP 

06 
25 WOZ-herwaardering pakt voor ons ongunstig uit. Zijn de 

berekeningen WOZ dan niet gewoon structureel te hoog 

ingeschat? 

Nee, het betreft een relatieve vergelijking met de WOZ-ontwikkeling 

landelijk. Als de WOZ in Haarlem relatief minder daalt dan de rest van 

Nederland heeft dat negatieve gevolgen voor de hoogte van de algemene 

uitkering.  

7 M&

S 

JN AP 

07 
28 T.a.v. 2 mio extra personeelslasten (b). Leidt de gekozen 

systematiek om niet de werkelijke salarislasten te begroten niet 

tot een mogelijk tekort in bijv. 2015? En wat is het risico daarop? 

Er bestond een grote toenemende spanning tussen de genormeerde 

personeelsbegroting en de werkelijkheid. Door de normering van de 

personeelsbegroting aan te passen is deze spanning aanzienlijk afgenomen 

en resteert voor als nog een meer gezonde spanning tussen begroting en 

werkelijkheid. De gezonde spanning beoogt een stimulans om te verjongen 

en door te stromen. Daarnaast zijn er concrete maatregelen van flankerend 

beleid in voorbereiding om de gezonde spanning te beheersen.  

8 SZW JN AP 

08 
29 Onder c. lasten participatiebudget. Wat is het percentage 

formatie t.o.v. van het totale participatiebudget? En welke 

mogelijkheden en wanneer heeft de raad gegeven om het I-deel 

in te zetten? 

Van het totale participatiebudget wordt circa 10% formatie gefinancierd die 

binnen de hoofdafdeling SZW re-integratiewerkzaamheden verrichten. Het 

Inzet I deel betreft de nota: Inzet budget Wet werk en bijstand voor 

bemiddeling naar werk (BIS 2012/112937). 

9 M&

S 

CM AP 

09 
29 Onder d. t.a.v. de lasten ICT. Hoe lang loopt het contract nog 

met de firma Microsoft en/of andere aanbieders van software? 

Het contract met Microsoft loopt in 2016 af.  

Daarnaast heeft de Gemeente nog tal van andere softwarecontracten met 

leveranciers. Deze contracten kennen een diversiteit aan einddata. Bij het 

aflopen van een contract wordt na beoordeling of de functionaliteit nog 

noodzakelijk is, een inkooptraject gestart waarbij de wet- en regelgeving 

 wordt gevolgd. Uitgangspunt is dat zo veel mogelijk Open Source wordt 

gebruikt, daar waar dit mogelijk is.   

10 CC CM AP 

10 
29 Onder e. de post overige mutaties loopt in 2016 op tot 486K. 

Gaarne specificering. 

De wijzigingen 2014 ten opzichte van. 2013 van  meer dan € 100.000 zijn 

gespecificeerd  in bijlage 5.3.  

De kadernota bevat geen raming per begrotingspost. Een één op één 
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vergelijking tussen begroting en kadernota is daarom niet te maken 

(Zo worden bijvoorbeeld  in elke nieuwe begroting de overheadkosten 

opnieuw berekend en verdeeld over alle producten). 

De uitkomst van de begroting 2014 wordt daarom vergeleken met de 

kaderstelling zoals opgenomen in de Kadernota 2013. De grootste 

verschillen zijn geanalyseerd en toegelicht en het resterende verschil is 

aangemerkt  als  overige saldi. 

11 CC CM AP 

11 
32 Ontwikkeling algemene reserve; in het slecht leesbare staatje 

wordt gesproken over 'Dotatie c/q ontrekking.....frictiekosten, ± 

2,7 mio 2014. Welke kosten zijn dit? 

Deze ontwikkeling was ook al opgenomen in de begroting 2013. Het betreft 

dekking van frictiekosten bovenformatieven als gevolg van reorganisaties.  

De raad heeft hiertoe in 2012 besloten (BIS 2012/364435) bij het 

vaststellen van de Programmabegroting 2013-2017 op basis van de nota 

frictiekosten bovenformatieven (BIS 2012/395751).  

12 VV

H 

LM AP 

12 
32 Onttrekking uit algemene reserve t.b.v. RUD ontbreekt. Waarom, 

en wat is de stand als we die er wel bij vermelden? 

Het overzicht van de onttrekkingen uit de algemene reserve is gebaseerd op 

besluiten die reeds genomen zijn. Het raadsvoorstel omtrent de RUD is in 

het laatste kwartaal 2013 aangeboden aan de raad. Na besluitvorming wordt 

de algemene reserve verlaagd met het saldo van de geraamde onttrekking.  

13 VV

H 

BS AP 

13 
34/2

08 

Punt 7. Incidentele 'meeropbrengsten' Mulderfeiten. Kan een 

geprognosticeerde meeropbrengst aan boetes in een begroting 

zonder dat dit leidt tot verboden boetequota? 

Ja. De geprognosticeerde meeropbrengst aan boetes is gebaseerd op de 

actuele opbrengst uit de parkeerhandhaving. 

14 GOB LM AP 

14 
35/2

11 

Punt 31. Verminderen wijkgericht werken met 60K. Om welk 

wijkgericht werk gaat dit? 

Wijkgericht werk richt zich op het ondersteunen van bewonersinitiatieven 

(sociaal en fysiek), ondersteunen wijkcontracten, verbeteren leefbaarheid in 

de wijk, kleine fysieke aanpassingen in de wijk. 

15 CC CM AP 

15 
36 Investeringsplafond; Als de boekwaarden vanaf 2015 afnemen, 

nemen de investeringen op termijn af. Is in visie achter deze zin 

vervangingsinvestering meegenomen? 

In het investeringsplan wordt rekening gehouden met 

vervangingsinvesteringen. De afname van de boekwaarde wordt o.a. 

veroorzaakt door de ingezette gedragslijn om kosten van (dagelijks) 

onderhoud in de openbare ruimte niet meer te activeren. 

16 CC CM AP 

16 
42 Is er een relatie tussen saldo financieringsfunctie en het 

rekeningresultaat? 

Het rekeningresultaat is het resultaat van de jaarrekening dus datgene wat 

werkelijk gerealiseerd is ten opzichte van de begroting (winst of verlies). 

Het saldo van de financieringsfunctie is het verschil tussen rentelasten en 

rentebaten . Primair is er geen directe relatie. 

17 CC CM AP 

17 
43 De zin; De nota's …. bijna allemaal. Welke kaderstellende 

beleidsnota's zijn niet opgenomen? 

Incidenteel kan het gebeuren dat een nota die in september 2013 nog niet is 

vastgesteld, wel staat vermeld. 

18 Griff

ie 

CS/ 

BM

O 

BS AP 

18 
43 BIS: Wanneer kunnen we überhaupt verwachten dat a: het BIS 

werkt b: BIS ook werkbaar wordt en alles er wel (gemakkelijk) 

op terug te vinden is, bijv op trefwoord. 

Momenteel worden de laatste voorbereidingen gedaan om het nieuwe 

RIS/BIS in gebruik te nemen, zoals de conversie van de huidige BIS-

informatie naar de nieuwe standaard, de laatste gebruikerstesten, e.d. 

Volgens de huidige planning van de projectgroep RIS/BIS zal het nieuwe 

BIS rond de jaarwisseling in gebruik genomen worden. Alle bestuurlijke 

informatie van de huidige en de vorige bestuursperiode wordt dan 
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beschikbaar op het nieuwe BIS. De definitieve live-gang van het nieuwe 

BIS gaat uiteraard gepaard met de benodigde instructie. Deze instructie 

wordt uitgevoerd door de leverancier en wordt toegespitst op de 

verschillende gebruikers, waarbij zeker ruim aandacht wordt besteed aan de 

zoekfunctie. 

19 DV JvdH AP 

19 
46 Hoe verhoudt zich de constatering dat balie en telefoon van 

belang blijven voor deel vd klantcontacten (soms zelfs 

verplichting), tot het voorstel uit takendiscussie om evt 

uitsluitend digitaal loket in te voeren? 

De takendiscussie is geen onderdeel van deze begroting en is nog geen 

vastgesteld beleid. 

20 CS/   

O&S 

BS AP 

20 
53 Omnibusgegevens zouden subjectief zijn en bijv politiegegevens 

objectief. Dit is een boude veronderstelling; wat zijn die 

zogenaamd objectieve gegevens waard, als we weten dat meeste 

incidenten niet worden gemeld en aangiftebereidheid zeer gering 

is? 

Het gaat hier meer om het verschil tussen een onderzoeksresultaat (de 

mening of indruk van een respondent en daarom “subjectief”) en een cijfer 

uit een registratie (en daarom “objectief”). Dat wil nog niet zeggen dat een 

registratie een volledig beeld geeft en dus waarheidsgetrouw is. Er kunnen 

naast wat er in de vraag wordt opgemerkt ook nog fouten worden gemaakt 

bij een registratie. Objectief is hier dus niet gelijk aan “feitelijk” waar. Het 

is ook goed om beide bronnen naast elkaar te hanteren om een betrouwbaar 

beeld van de veiligheidssituatie te krijgen.  

21 CC B&

W 

AP 

21 
53 (vergelijkbaar met vraag 19; tal van zaken in begroting voor dit 

jaar stellig gemeld, terwijl ze mogelijk vanaf 2015 worden 

geschrapt in takendiscussie) voorbeeld hier: hoe verhoudt zich 

‘wat willen we bereiken in 2014-2018: specifieke aandacht 

uitgaansgerelateerde overlast’, tot mogelijk schrappen van deze 

taak per 2015? 

Er is in de begroting niet vooruit gelopen op besluitvorming naar aanleiding 

van de takeninventarisatie. 

22 SZW JN AP 

22 
102 Aanvragen inkomensondersteuning in 2013 voor 90% binnen 

wettelijke termijn (die toch al lang is; 8 weken) afgehandeld. 

Waarom volgend jaar gestreefd naar 75%? 

De lage tijdige realisatie van het tijdig afhandelen van Wwb aanvragen  

betreft een momentopname en is het gevolg geweest van een breed, naast 

de jongeren voor iedereen als voorbereiding op de Wwnv, beleidsmatig 

invoeren van de vier weken zoektijd. Deze extra vier weken zijn niet in de 

acht weken afhandeling opgenomen. Ofwel, bij start van de feitelijke 

afhandeling van de aanvraag was al een periode van vier weken voorbij. In 

2013, waar de zoektijd voor de groep ouder dan 27 is losgelaten, is het 

percentage ondanks verdubbeling van het aantal aanvragen en de 

reorganisatie gemiddeld 70%. Dat neemt niet weg dat de afhandeling van 

een Wwb aanvraag binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijn dient 

plaats te vinden. Daarom wordt dan ook naar een 100% afhandeling binnen 

de wettelijke gestelde termijn gestreefd, anders dan in de 

programmabegroting is opgenomen. Overigens betreft de wettelijke 

afhandelingstermijn voor de Wwb acht weken en daarnaast is het mogelijk 

om deze termijn op te schorten tot dertien weken. Een 100% afhandeling 

binnen acht weken is hiermee dus niet realiseerbaar.  



Nr. HA. PH Fractie 

+ nr. 

Blz. Vraag 
 

Antwoord 

 

5 

 

23 SZW JN AP 

23 
103 Wat veroorzaakt sterke daling aantal huishoudens met 

/haarlempas, tussen 2011 en nu? 

Zie antwoord op vraag SL09. 

24 SZW JN AP 

24 
103 Terecht wordt toename verwacht van individuele bijz bijstand, 

ook door vergroten van bereik. Waarom dan toch een daling van 

2200 in 2013 naar 1550 volgend jaar? Dat is niet logisch..? 

Zie antwoord op vraag PvdA25, SL09 en SP06.    

25 CC CM AP 

25 
135 Stresstest wordt genoemd; die is in eerdere jaren door college 

afgewezen. Begrijp ik dat college deze wens uit een motie van de 

raad nu alsnog uitvoert? 

Deze vorm van rapporteren wordt al met ingang van de begroting 2013 

toegepast. Het college heeft ervoor gekozen de informatie die via de 

paragrafen beschikbaar is, gecomprimeerd inzichtelijk te maken en daarbij 

via indicatoren aan te geven wat de financiële flexibiliteit van de gemeente 

is. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van indicatoren, die ook veel in stresstests 

van andere gemeenten gebruik wordt gemaakt. 

26 CC CM AP 

26 
151 Risico’s verbonden partijen: RUD wordt hier niet genoemd; 

verandert er bij wel meerekenen van deze nieuwe GR iets aan 

ricico-inschatting en de cijfers? 

Bij het samenstellen van de risicoparagraaf is nog geen rekening gehouden 

met toetreding tot de gemeenschappelijke regeling RUD. Besluitvorming 

hierover in de raad geschiedt in het laatste kwartaal 2013. In het 

raadsvoorstel over de toetreding wordt ingegaan op de risico’s. Hieruit kan 

worden geconcludeerd dat er geen grote risico’s worden onderkend 

waarmee in onze risicoparagraaf specifiek rekening moet worden 

gehouden. 

27 DV JvdH AP 

27 
152 Met welke maatregelen wordt besparing verwacht op collectief 

vraagafh. vervoer? 

Er zijn besparingsmaatregelen onderzocht in samenwerking met de 

provincie en gemeenten in de IJmond en Zuid-Kennemerland. De 

mogelijkheden zijn eveneens met vertegenwoordigingen van de Wmo raden 

in de regio gedeeld en besproken. Op dit moment worden de maatregelen 

gescreend op uitvoeringstechnische en juridische haalbaarheid. De 

maatregelen variëren van het verhogen van de bijdrage voor de 

(mede)reiziger tot het terugbrengen van het maximaal aantal te reizen zones 

op kosten van de gemeente (Wmo) naar  het niveau van de 

compensatieplicht binnen de Wmo, jurisprudentie en de uitwerking ervan in 

de lokale regelgeving. 

28 CC CM AP 

28 
165 Geen verband tussen investeringen en geldleningen. Dit komt 

zeer vreemd over; risico lijkt dan nogal groot dat we meer of 

minder schulden aangaan dan werkelijk benodigd voor 

investeringen; kunt u aangeven waarom dit verband níet 1-op-1 

wordt gehanteerd? 

Er is wel een verband tussen investeringen en geldleningen maar er is geen 

directe relatie tussen een specifieke investering en een specifieke lening 

omdat de gemeente aan totaalfinanciering doet. De aan te trekken middelen 

zijn gebaseerd op de cash flow behoefte waaronder maar niet uitsluitend 

investeringen. Bij projectfinanciering is die relatie tussen investering en 

lening wel direct te leggen.     

29 STZ/ 

wwg

z 

JvdH AP 

29 
180 Dock heeft het moeilijk vanwege veranderingen in m.n. WMO. 

Hoe kan het dan dat dit probleem niet speelt bij Hlem Effect en 

Kontext? 

Ook voor de andere welzijnsinstellingen geldt dat zij te maken krijgen met 

de gevolgen van de invoering van de WMO. Het bijzondere voor DOCK is 

echter dat zeven van de acht aandachtswijken in hun werkgebied liggen, 

waardoor de veranderingen daar extra invloed hebben. Gecombineerd met 
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de grote mate van (financiële) verbondenheid met de gemeente (DOCK 

ontvangt 90% van zijn inkomsten van de gemeente) en de score op de 

andere indicatoren van de risicoclassificatie heeft dit geleid tot de 

inschaling ‘verhoogd toezicht’. 

30 GOB EC AP 

30 
191 “toegevoegd budget (subsidie) Bottelier.” Staat niet toegelicht; 

wat is het verhaal hier achter?  

Er is een HIRB-subsidie toegekend voor de sanering van het 

Bottelierterrein. Een HIRB-subsidie is een subsidie door de provincie voor 

herstructurering van verouderde bedrijventerreinen. 

31 GOB EC AP 

31 
191 / 

192 

Grex Floris v Adrichemlaan staat niet vermeld. Klopt dat wel? Dit klopt. Het openen van de grondexploitatie is in voorbereiding. Het 

raadsbesluit is nog niet genomen. 

32 STZ/ 

SD 

JvdH 

JN 

AP 

32 
197 Gigantische bedragen voor de transities, o.a. 1,3mln uit wmo-

reserve. Deze reserve is door raad gelabeld als geld voor 

daadwerkelijke wmo-voorzieningen / uitvoering. Niet voor 

ambtenarenuren of beleid. Kan de transitie nu echt niet 

goedkoper dan 4,4mln in totaal?  Het is weliswaar incidenteel, 

maar daarna moet feitelijke uitvoering van het nieuwe beleid nog 

beginnen. Is het mogelijk bij benadering aan te geven waaraan 

die 4,425mln nu werkelijk besteed wordt / waarom zoveel geld 

hiervoor echt nodig is? 

De onderbouwing van de voorbereidingskosten voor de transitie sociaal 

domein is opgenomen in het raadsvoorstel  ‘Uitwerking doelen en effecten 

sociaal domein en transitie basisinfrastructuur’ (BIS 2013/368525). 

Vervolgens is op 21 oktober jl. een brief naar de commissie verstuurd van 

de portefeuillehouders Nieuwenburg en van der Hoek  (BIS 2013/426340) 

met de beantwoording specifieke vragen n.a.v. de vergadering van de 

commissie Samenleving d.d. 3 oktober 2013 over dit onderwerp.  

33 SZW 

STZ/ 

SD 

JvdH 

JN 

AP 

33 
199 Verlengde van vorige vraag: WMO-reserve naar verwachting 

zelfs 0,5mln negatief. Kunt u aangeven hoeveel van het bedrag in 

de reserve in 2012 en 2013 daadwerkelijk aan voorzieningen is 

besteed en hoeveel aan voorbereiding op transitie (en dus aan 

beleidsontwikkeling, ambtenarenuren, etc.)? 

De voorbereiding op transitie vindt samen met onze partners plaats. Het is 

dus zeker niet zo dat het alleen om beleidsontwikkeling en (ambtelijke) 

inzet gaat. Maar juist ook om gerichte activiteiten voor, door en/of van 

Haarlemmers.  

In 2012 en 2013 is tezamen een bedrag van € 4.641.416 per saldo 

onttrokken aan de Wmo reserve. Hiervan is € 1.748.026 ingezet voor 

individuele voorzieningen; € 589.390 voor uitvoering van de motie ‘Wie 

wat bewaart heeft (n)iets, € 434.000 voor overige projecten en 

voorzieningen en € 1.870.000 voor het sociaal domein. Dit laatste bedrag is 

voor een groot deel ingezet voor (innovatieve) projecten bij partners, 

sociaal wijkteams, BUUV en de voorbereiding van het cluster Informatie 

advies en doorverwijzing.  

Alle onttrekkingen en dotaties zijn door de raad geaccordeerd.   

Zie ook antwoord op vraag SL13. 

34 CC CM AP 

34 
207-

212 

Hoe verhouden de budgetten die structureel doorwerken zich tot 

te behalen bezuinigingen ihkv de takendiscussie? Vormen ze een 

onderdeel vh totaal van 10mln dat we daarin nog moeten vinden, 

of staat het daar los van, zo ja, hoe kan dat? 

Op bladzijde 31 van de programmabegroting is de herziene 

meerjarenraming gepresenteerd incl. de structurele bezuinigingen. De 

jaarschijf 2015 vertoont daarin een tekort van bijna € 6 miljoen. In de 

verdere toelichting geeft het college aan dat nog rekening gehouden wordt 

met verdere rijksbezuinigingen en negatieve gevolgen van de 

decentralisatie van rijkstaken met efficiencykortingen. Uit paragraaf 3.1 

blijkt voorts dat de financiële positie van Haarlem ongunstiger is dan bij de 



Nr. HA. PH Fractie 

+ nr. 

Blz. Vraag 
 

Antwoord 

 

7 

 

begroting 2013. Omdat een  gezonde en stabiele financiële positie wordt 

nagestreefd, wordt een bedrag van € 10 miljoen aan bezuinigingen 

noodzakelijk geacht. 

35 STZ/ 

wwg

z 

JN AP 

35 
209 Hoe verhoudt zich de opmerking dat Wonen boven Winkels per 

2015 zal stoppen met de maatregel uit compenserende 

maatregelen 2013, waar gemeld is dat het effect daarvan 

zichtbaar is in 2018? 

Bij de compenserende maatregelen voor 2013 is besloten het budget ten 

behoeve van Wonen boven Winkels vanaf  2016 te stoppen. Omdat het 

doorgaans 1-2 jaar duurt voordat de woningen daadwerkelijk worden 

gerealiseerd, wordt het effect ook 1-2 jaar later zichtbaar. 

36 STZ/ 

VG 

CM AP 

36 
218 Forse (vervangings)investeringen in installaties cultuurpodia. 

Hoe kan het hier om zoveel geld gaan, nu de podia immers naar 

verhouding nog maar net kakelvers opgeleverd zijn?  

Zie antwoord op vragen CDA29, CDA30 en CDA31. 

37 GOB EC AP 

37 
220 Welke investering van 206.000 is volgend jaar nog nodig aan 

oeververbinding Waarderpolder? Schoterbrug is toch klaar,  

opgeleverd en in gebruik? 

De Schoterbrug is weliswaar klaar, maar het project is nog niet afgerond. Er 

zijn nog een aantal werkzaamheden nodig ten behoeve van Land in Zicht 

t.a.v. o.a. openbare ruimte en verplaatsing HJC en Reddingsbrigade. 

38 GOB LM AP 

38 
221 Zelfde vraag voor wat betreft jaarlijkse investeringen in 

Cronjégarage, incl buitenruimte: welke investeringen zijn dit? 

De investeringspost heeft een relatie met de te realiseren 

verkoopopbrengsten van 141 particuliere parkeerplaatsen in de Cronjé-

garage (zie bladzijde 221 programmabegroting). Om deze voorgenomen 

opbrengsten te realiseren worden er nog verkoopkosten gemaakt. 

39 GOB LM AP 

39 
224 Wat gaan we doen met wegvallen dekking Houtmanpad? Hierover zal u binnenkort een voorstel bereiken in de vorm van een 

raadsnota. 

40 GOB LM AP 

40 
224 Is het mogelijk de noodzakelijke investeringen in Sanden-, 

Pratten- en Engelenburg naar voren te halen, bijv door 

evenredige bedragen in geplande investeringen openbare ruimte 

ondergronds in 2014 en 2015 uit te stellen naar de jaren waarin 

investering gepland staat voor genoemde ‘burgen’? 

De  investeringen openbare ruimte ondergronds (IP post 63.19) zijn 

benoemde investeringen, namelijk voor riolering. Een benoemde 

investeringspost (voor riolering)  kan niet uitgeruild worden voor andere 

werkzaamheden. 

41 VV

H 

BS AP 

41 
230 Te analyseren verschil beleidsveld vergunning en handhaving is 

858.000, maar er wordt slechts 10.000 van verklaard. Hoe zit 

dat? 

Per abuis is niet de volledige analyse op product 02.03.02 opgenomen 

binnen de programmabegroting 2014-2018.  
Binnen de nota 'Tariefsverhoging leges en andere heffingen op basis van de 

Kadernota 2013' (aanvullende maatregelen programmabegroting 2014-

2018) is voorgesteld om diverse leges en heffingen te verhogen. Dit leidt 

per saldo tot een meeropbrengst van € 778.000. Daarnaast ontbreken nog 

enkele overige mutaties < € 100.000 
Voor de volledigheid wordt de volledige verklaring onder weergegeven : 
Hogere interne doorbelasting: 357 n 
Hogere opbrengst bouwleges: -394 v 
Hogere opbrengst overige leges: -778 v 
Overige mutaties < 100k - 43 v 
Totaal saldo: -858 v  

42 STZ/ JvdH AP 232 / Geen bedragen bij o.a. maatsch. Opvang, OGGZ, In deze tabel is op productniveau de analyse opgenomen van de verschillen 
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wwg

z 

JN 42 233/

235 

jongerenparticipatie en wijken/stedel. Vernieuwing. Gaan we aan 

deze zaken helemaal niets meer doen…? 

tussen de begroting 2013 en 2014. Sommige producten zijn van naam 

veranderd, waardoor onduidelijkheid ontstaat. Voor het juiste overzicht van 

beschikbare middelen verwijzen wij u naar bladzijde 70. 

43 STZ/ 

RB 

EC AP 

43 
235 Totaal geen baten bij ruimtelijke plannen, klopt dat wel? Zoja, is 

het zinvol er mee door te gaan, als het alleen maar geld kost en 

geen baten oplevert? 

Het actueel hebben en ook houden van de bestemmingsplannen is een 

wettelijke taak, waar dan ook kosten aan verbonden zijn.  

Wel is het zo dat als een  bestemmingsplanwijziging noodzakelijk is voor 

een ontwikkeling, de kosten ten laste worden gebracht van het project. Dit 

vindt in zijn algemeenheid plaats via anterieure overeenkomsten. De baten 

zijn niet zichtbaar bij het product ruimtelijke plannen, maar bij het product 

vergunningverlening of het product waar de anterieure overeenkomst wordt 

gesloten. Omdat op voorhand niet bekend is of en voor welk bedrag 

anterieure overeenkomsten kunnen worden gesloten, wordt hiervoor geen 

baat geraamd. 

44 STZ/ 

VG 

JOS 

EC AP 

44 
236 Schoolpand Fl v Adrichemln: waarom onder vastgoed ipv onder 

onderwijshuisvesting? En waarom 530.000 voordeel, ipv 

nadeel?Dit moet ’n foutje zijn, maar is wel doorgerekend met 

totaal… 

Schoolgebouwen die geen onderwijsfunctie meer hebben, worden 

overgedragen aan de gemeente. De afdeling Vastgoed beheert alle 

gemeentelijke panden, ook de voormalige schoolgebouwen.  

De gemeenteraad heeft in 2013 middelen gereserveerd voor de sloop van 

het pand. 

45 STZ/ 

VG 

EC AP 

45 
236 Andersom staat bij -180 tav verkoopkosten Zdschalkwijkerweg 

een ‘n’, terwijl bij negatief uit vorige vraag een ‘v’ staat. Dat is 

niet logisch. Om welke verkoopkosten, waarvoor, gaat het hier 

eigenlijk? 

Zie beantwoording vraag VVD17. 

46 SZW EC AP 

46 
239 Geeft u aan met vrijwel wegvallen van geld voor sociale 

activering, dat u de aangenomen motie accent op activering niet 

uitvoert en integendeel juist stopt met activering? 

De inzet voor de zeer moeilijk bemiddelbare doelgroep uit het zittend 

bestand, ofwel mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt, bestaat 

tegenwoordig uit (reguliere) re-integratieactiviteiten uitgevoerd door 

Paswerk. Deze inzet wordt (deels) gefinancierd door middelen vanuit het 

Europees Sociaal Fonds (ESF). Daarnaast bekijken wij de mogelijkheid om 

klanten een CIZ indicatie (dagbesteding) toe te (laten) kennen.    

47 SZW JN AP 

47 
240 Op basis waarvan verwacht u zo te kunnen bezuinigen op bijz. 

bijstand, nu armoede juist toeneemt? 

In de door de raad vastgestelde nota minimabeleid wordt niet gesproken 

over een bezuiniging, maar over een andere inzet van het beschikbare 

budget  dat recht doet aan de uitgangspunten Kans en Kracht en Samen 

voor Elkaar.  

 

48 GOB LM AP 

48 
243 Maar liefst 1.805.000 voordeel op geld voor Boerhaavewijk en 

40+-gelden…? Deze gelden waren daarvoor bedoeld, maar u 

besteed ze maar gewoon niet aan deze wijken, begrijp ik dat 

goed, tgv de algemene reserve? 

De programma's lopen voor 3 jaar. Hiervoor wordt in 2013 € 1.805.000 

meer uitgegeven dan in 2014. Dit wordt aangegeven door ten opzichte van 

2014 een negatief bedrag te laten zien. 2013 was voor Kijk Boerhaavewijk 

een uitvoeringsjaar. 

49 GOB LM AP 

49 
245 Verwijderen drijvend vuil openb water: daar stopt u geheel mee? Het weghalen van drijvend (welvaarts)vuil uit het water gebeurt door 

Spaarnelanden in opdracht van Rijnland. De begrotingspost voor weghalen 
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drijvend vuil is sinds 2012 ondergebracht bij Riolering. Dit betreft nog een 

restantbedragje dat alsnog naar Riolering moest worden overgezet.  

50 STZ/ 

wwg

z 

JN AP 

50 
250 Nog 400.000 in reserve volkshuisvesting en 2.446.000 in reserve 

isv wonen. Waarom dit niet aanwenden voor voortzetting 

WoBoWi en andere nuttige maatregelen? 

In de Woonvisie (BIS 2012/220951) worden de middelen uit de reserve 

Volkshuisvesting en Wonen volledig bestemd voor diverse projecten, 

waaronder Wonen boven Winkels. Het college stelt voor één van de 

projecten eerder te stoppen in het kader van de compenserende 

maatregelen. 

51 STZ/ 

VG 

EC AP 

51 
250 Waarom 622.000 reserve voor achterst. Onderhoud Dolhuys niet 

gewoon daarvoor inzetten, ipv oppotten? 

Op dit moment is de gemeente in gesprek met het bestuur van het Dolhuys 

over de staat van onderhoud en door het bestuur gewenste uitbreiding van 

het pand.  De (inzet van de) reserve  is onderdeel van dat proces, dat loopt 

vanaf de zomer 2012. 

52 GOB LM AP 

52 
251 Actiepartij vermoed te weten waar ’50.000 risico Sweers’ over 

gaat, maar graag uitgebreide toelichting hierop, zodat collega-

raadsleden ook weten wat daar speelt. Ook graag toelichting 

waarom u dit risico naar ons idee veel te laag inschat (heeft tot 

nu toe aan proceskosten en aanpassingen al veelvoud van dit 

bedrag gekost en teller blijft lopen…) 

Een risicoreserve is opgenomen inzake een mogelijk claim met betrekking 

tot een afmeervoorziening 

53 SZW JN CDA01 9 Uit kerncijfers blijkt het aantal WW-ers in de afgelopen jaren 

met 41% te zijn toegenomen. Deze lijn zal zich de komende 

jaren naar verwachting voortzetten en zal ook leiden tot een 

toename van bijstandsgerechtigden. Is met deze verwachting 

rekening gehouden in de meerjarenbegroting? 

Ja, met deze verwachting is in de meerjarenbegroting rekening gehouden.  

54 STZ/ 

RB 

BP 

EC CDA02 17 Waarom worden het komende jaar alle relevante aspecten van 

implementatie van de Omgevingswet in beeld gebracht, als de 

planning is dat de Omgevingswet op zijn vroegst in 2018 in 

werking treedt? Is voor dit project budget opgenomen in de 

begroting 

Zie beantwoording vraag PvdA19.  

De voorbereiding wordt vooralsnog vanuit de bestaande beleidscapaciteit 

gedaan.  

 

 

55 GOB 

 

LM CDA03 19 Watertoerisme: a) Hoeveel riviercruiseschepen hebben hoeveel 

dagen in 2013 Haarlem aangedaan en hoeveel schepen/dagen 

zijn er voor 2014 al vastgelegd? b) Is er verschil in belangstelling 

tussen Spaarndamseweg en Binnenstad Spaarne? 

a) in 2013  

9 schepen voor 1 dag/nacht  

4 schepen voor 2 dagen 

1 schip voor 4 dagen 

1 schip voor 5 dagen 

reserveringen 2014: 

2 schepen voor 1 dag/nacht 

2 schepen voor 2 dagen 

b) Ja. Riviercruiseschepen (tot 110 m) kunnen alleen bij de 

Spaarndamseweg afmeren. Motorcharters (tot 70m) kunnen in de 

binnenstad afmeren. In 2012 waren dit er 350. 

56 CC CM CDA04 25 Nu vanwege het begrotingsakkoord het te bezuinigen bedrag van De doorwerking van het Herfstakkoord op het Gemeentefonds, leidt er toe 



Nr. HA. PH Fractie 

+ nr. 

Blz. Vraag 
 

Antwoord 

 

10 

 

6 miljard met 700 miljoen afneemt, betekent dit ook een 

positievere uitkering richting onze gemeente? 

dat gemeenten in 2014 minder ontvangen en in de jaren 2015 en volgende 

meer. Voor Haarlem betekent dit een nadeel van € 0,8 miljoen in 2014, en 

een voordeel van circa € 1 miljoen in 2015 en volgende jaren. Met name het 

verwachte voordeel vanaf 2015 is nog tamelijk onzeker. 

57 CC CM CDA05 25 Wat is het rentetotaal van de uitstaande leningen dat is 

gehanteerd voor het bepalen van de omslagrente (5%)? 

De rentelast van de langlopende leningen bedraagt voor 2014 € 19,8 

miljoen. Er is een indirecte relatie tussen het rentetotaal en de interne 

omslagrente. 

58 M&

S 

CM CDA06 28 De personeelslasten worden ‘meer reëel’ geraamd, echter, de 

werkelijke salarislasten worden niet begroot. Wat is het verschil 

tussen de (verwachtte) werkelijke salarislasten voor 2014 en de 

begrote salarislasten 2014? 

Het verschil tussen de verwachte werkelijke salarislast 2014 en de begrote 

salarislasten 2014 bedraagt € 1,1 miljoen. 

59 VV

H 

BS CDA07 34 Hoeveel vacatures integrale handhaving zijn er? Vanaf 1 november 2013 is de afdeling Veiligheid & Handhaving een feit. 

Binnen het team Integrale Handhaving is er 5 FTE aan vacatureruimte. 

60 CC CM CDA08 36 “Alleen noodzakelijke, onvermijdbare of 100% rendabele 

investeringen worden opgenomen in het IP.”. a) Zijn alle 

investeringen aan deze criteria getoetst? en b) Voldoen alle 

investeringen in het IP aan deze criteria? 

Alle nieuw aangeleverde investeringen voldoen aan de criteria.  

Ook alle andere investeringen uit het investeringsplan zijn getoetst aan de 

criteria. Bij enkele daarvan is evenwel een politiek besluit genomen om een 

investering die niet aan alle criteria voldoet wel op te nemen in het 

investeringsplan. 
61 CC CM CDA09 36 & 

167 

“Het investeringsplafond is gemaximeerd op een kapitaallast 

(afschrijving + rente) van 52 miljoen in 2016. In de jaren daarna 

schieten de kapitaallasten weer door het plafond. Wat betekent 

dit voor de bezuinigingsopgave van 35 miljoen structureel in 

2018? 

De netto kapitaallasten komen vanaf 2017 onder het afgesproken 

investeringsplafond van € 52 miljoen. Ook in de jaren na 2017 blijven de 

kapitaallasten onder het afgesproken investeringsplafond. 

 

De grafiek op bladzijde 167 geeft de rente en aflossingen op de huidige 

leningenportefeuille weer en niet de kapitaallasten. De veronderstelling dat 

de kapitaallasten na 2017 weer door het plafond schieten is niet juist. 

62 CC CM CDA10 42 Is het mogelijk om op dit moment een prognose te geven van het 

‘Saldo van de financieringsfunctie’ over 2013?  

Nee, de begroting 2013 is nog steeds actueel. 

63 CC/

SB 

BS CDA11 47 De millenniumaanpak en de bestaande jumelages en 

stedenbanden worden voortgezet. Hoe hoog is het budget dat 

hiervoor is opgenomen en waar vinden we dit in de begroting? 

Voor alle activiteiten rond jumelage (subsidies, uitwisselingen, organiseren 

van jaarlijkse conferentie, bezoek delegaties tijdens bloemencorso.) is op 

jaarbasis € 25.633 beschikbaar.  

De millenniumaanpak is niet individueel opgenomen in de begroting, maar 

onderdeel van de doelstellingen waarop de millenniumdoelen betrekking 

hebben, bv armoedebestrijding , onderwijs of milieu. 

64 STZ/ 

BB 

BP 

CM CDA12 47 Genoemd worden Europese subsidiemogelijkheden voor lokale 

overheden. Hoeveel Europese subsidie verwacht het college in 

2014 binnen te halen en waar vinden we dit in de begroting? 

Verwachte (Europese) subsidies niet in de begroting opgenomen, omdat het 

vooraf niet duidelijk is of subsidies ook daadwerkelijk worden 

verkregen. Wel worden de mogelijkheden voor Europese, landelijke, 

provinciale subsidies nauwlettend gevolgd. 
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Bovendien is op dit moment geen indicatie te geven hoeveel Europese 

subsidie Haarlem gaat verwerven. Dit heeft te maken dat vanaf 2014 de 

nieuwe Europese programma’s (periode 2014-2020) van start gaan. 

De verwachting is dat pas in het najaar van 2014 Europese 

subsidieaanvragen ingediend kunnen worden (die goedgekeurd worden in 

2015). Momenteel werkt Haarlem samen met andere MRA-gemeenten om 

te bezien welke Haarlemse ambities op Europees niveau meerwaarde 

kunnen hebben. Uiteraard wordt daarbij goed afgewogen wat de kosten- en 

baten zijn van een Europese subsidieaanvraag voordat deze 

aanvraagprocedure ingang wordt gezet. 

 

In de begroting is dan ook geen bedrag opgenomen over de verwachte 

Europese subsidie voor het jaar 2014 en verder. We hebben nl. nog geen 

zicht op de hoogte van de Europese middelen die we willen verwerven.  

65 STZ/

RB 

GOB 

EC CDA13 49 Voor gebiedsvisies zet de gemeente (wederom) nieuwe vormen 

van participatie en inspraak in. Hoe hoog is het budget dat 

hiervoor is opgenomen en waar vinden we dit in de begroting? 

Vanwege onvoldoende budget worden er geen nieuwe gebiedsvisies 

voorgesteld voor 2014. Er worden alleen nog gebiedsvisies gemaakt indien 

er concrete ontwikkelingen zijn. Met de initiatiefnemer zal dan worden 

gesproken over hoe zijzelf de participatie gaan vormgeven, in 

samenwerking met de gemeente. Eventuele kosten zullen dan ook in eerste 

instantie bij een initiatiefnemer terechtkomen, tenzij anders wordt besloten. 

Er is geen apart budget voor nieuwe vormen van participatie. 

66 VV

H 

BS CDA14 55 Bij de aanpak van de handhavingsprioriteiten ontbreekt het 

‘streetcornerwork’. Is er een reden voor om het streetcornerwork 

niet te noemen, hoe hoog is het budget dat hiervoor is 

opgenomen en waar vinden we dit in de begroting? 

Streetcornerwork is de inzet van het jeugdinterventieteam. Straathoekwerk 

blijft net als in 2013 ook in 2014 onderdeel van het geheel van maatregelen 

dat ingezet wordt bij het tegengaan van overlast, de formatie blijft daarin 

hetzelfde als in 2013. In Programma 2 van de begroting 2014 is een budget 

opgenomen voor Streetcornerwork van € 200.000, als onderdeel van het 

totaalbudget dat beschikbaar is voor de uitvoering van het Actieprogramma 

Veiligheid en Handhaving. Vanaf half 2014 volgt een nieuw plan van 

aanpak. Hierover wordt in het 1e kwartaal van 2014 door het college een 

besluit genomen. Er volgt binnenkort (voor de bespreking van de 

programmabegroting in de Raad) een brief aan de raad waarin deze plannen 

nader worden toegelicht. 

67 STZ/

wwg

z 

JvdH CDA15 63 Hoe staat het met de Dak en Thuislozen opvang en welke 

bezuinigingen zijn daar voor in 2014 in geboekt het aantal blijft 

namelijk stijgen (zie pag. 67)? 

Op het budget voor dak-en thuislozen wordt voor 2014 geen korting 

toegepast. Het betreft hier een Rijksbudget waarvoor regionale activiteiten 

worden uitgevoerd. Het Rijk heeft hierop geen korting toegepast voor 2014. 

68 SZW JN CDA16 101 Wordt het streefgetal van geplaatste werklozen van 350 in 2013 

gehaald en voor hoeveel uur per week is dat gesteld? 

De verwachting op dit moment is dat we het streefgetal halen. In de 

maanden november en december zullen nog wel een aantal plaatsingen 

gerealiseerd moeten worden. We gaan in het streefgetal uit van een  

arbeidscontract dat minimaal of meer inkomsten oplevert dan de 
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toepasselijke bijstandsnorm.  

69 SZW JN CDA17 103 Aansluiting wordt gezocht voor de Haarlempas bij het JSF en het 

JCF. Worden hier ook middelen voor vrijgemaakt? 

In de vastgestelde nota minimabeleid is voor beide fondsen totaal € 160.095 

beschikbaar. 

70 GOB LM CDA18 109 Wordt voor de verdubbeling van de Waarderweg het onderzoek 

over de Vondelweg van de gezamenlijke wijkraden (WBO) 

afgewacht? 

Dit is geen technische vraag. 

71 CC CM CDA19 129 Op pagina 129 staat dat er jaarlijks twee 

doelmatigheidsonderzoeken worden uitgevoerd. Op pagina 22 

staat dat er in 2014 één doelmatigheidsonderzoek (WMO) zal 

plaatsvinden. Hoeveel doelmatigheidsonderzoeken zullen er in 

2014 plaatsvinden?  

In 2014 wordt uitsluitend het onderzoek naar de WMO gestart. Mogelijk 

loopt een in 2013 gepland onderzoek uit dat in 2014 wordt afgerond. 

72 CC CM CDA20 129 Als kaderstellende beleidsnota wordt opgevoerd de ‘Financiële 

verordening gemeente Haarlem’ met een oud/foutief BIS-

nummer. De raad heeft deze verordening immers begin 2013 

opnieuw vastgesteld. Is de actuele ‘Financiële verordening 

gemeente Haarlem 2013’ (2012/372449) als kader voor de 

begroting gehanteerd? 

Ja, de actuele verordening (BIS 2012/372449) is gebruikt. 

73 CC CM CDA21 142 Waarom wordt bij de OZB-woningen een inflatiecorrectie 

gehanteerd van 2%, terwijl als uitgangspunt in de begroting 1,5% 

is gehanteerd? 

Uitgangspunt is 2%. Zie bladzijde 12 Kadernota 2013 en bladzijde 26 

programmabegroting die de uitgangspunten van de begroting 2014 

beschrijven. 

74 STZ/ 

VG 

EC CDA22 164 Erfpacht: Op suggestie van het CDA heeft wethouder Cassee 

aangegeven de mogelijkheid te willen bezien van het uitbesteden 

van het erfpachtbeheer aan Bureau Erfpacht van de gemeente 

Amsterdam. Wat is hiervan de stand van zaken? 

Het onderzoek naar uitbesteden van het erfpachtbeheer maakt onderdeel uit 

van het totale onderzoek naar de sourcingsmogelijkheden van het 

gemeentelijk vastgoed. Naar verwachting verschijnt het advies in 2014. 

75 CC CM CDA23 169 “Er worden, in principe, geen nieuwe garanties verstrekt’. Hoe 

verhoudt dit zich tot het besluit ‘Aangaan specifieke 

achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale 

Woningbouw (WSW) voor 2 geldleningen van elk € 10 miljoen 

van Elan Wonen’ (2013/314502)? 

In principe worden er geen garanties en leningen meer verstrekt, maar in de 

praktijk blijken er toch uitzonderingen. Voor die situaties van nee, tenzij … 

biedt de nota Garanties en Geldleningen (BIS 2013/34361) vastgesteld in 

februari 2013 inzicht in de mogelijkheden tot het verstrekken van garanties 

en leningen op basis van het wettelijk kader. Tevens biedt deze notitie een 

structuur in de te volgen werkwijze en ieders positie daarin. De specifieke 

achtervangovereenkomsten van Elan Wonen voldoen aan het gestelde in de 

nota.  

76 VV

H 

BS CDA24 208 Wat kan er niet meer gedaan worden als maatregel 8, verlagen 

van budget sociale veiligheid wordt doorgevoerd? 

Ondersteunende maatregelen die voortvloeien uit de doelstellingen van de 

programmabegroting en die concreet worden uitgewerkt in het 

Actieprogramma Veiligheid en Handhaving 2014. Dit Actieprogramma 

wordt in januari 2014 aan de raad voorgelegd. 

77 STZ/

wwg

JvdH CDA25 208 Diversiteitregeling: Kan een overzicht gegeven worden van de 

projecten die in 2012 en 2013 uit dit budget zijn gefinancierd?  

De uitvoeringsregeling diversiteitsbevordering is ingegaan per 1 januari 

2013. Een overzicht van ingediende aanvragen met het besluit staat vermeld 
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z in het subsidieregister op de website van de gemeente. Het laatste overzicht 

is van april 2013. In december verschijnt het nieuwe overzicht. 

78 STZ/

wwg

z 

JvdH CDA26 209 Is het mogelijk het budget Wonen boven Winkels te verlagen 

zonder dat sprake is van contractbreuk tav het convenant 

Binnenstad? 

In het Convenant binnenstad Haarlem 2013 – 2017  (juni 2013) is het 

project Wonen boven Winkels opgenomen. Aangegeven is, dat dankzij het 

project,  naar inschatting 300 winkels in het centrum beter worden benut. 

Tevens worden achterkantsituaties van winkels onder de loep genomen. 

Immers Wonen boven Winkels zorgt ervoor dat deze achterkanten van een 

winkelpand (voor winkels doorlopend naar andere straten)  wordt 

aangepakt en daarmee de uitstraling van het winkelgebied wordt verbeterd.  

 

Als er budget Wonen boven Winkels verlaagd wordt, betekent dat de 

afspraken in het convenant niet compleet kunnen worden nagekomen. Het 

is geen contractbreuk, wel zijn er verwachtingen gewekt.  

79 CC CM CDA27 213 Is er een prognoses te geven over het realisatiepercentage 

investeringsprogramma 2013? 

De huidige prognose gaat uit van een realisatiepercentage van 87%. 

80 VV

H 

LM CDA28 213 Kan het parkeervergunningsysteem later vervangen worden? Het huidige systeem is ingericht om het hele betalingsverkeer voor 

parkeervergunningen in af te doen. Sinds 2013 wordt de parkeerbelasting 

geïnd door Cocensus. Hierdoor is het huidige systeem te uitgebreid in 

relatie tot waar het voor gebruikt wordt en vraagt het huidige systeem veel 

handwerk in digitale communicatie tussen Cocensus en de gemeente 

Haarlem. De nadrukkelijke wens bestaat daarom om in 2014 het systeem 

voor de vergunningverlening beter te laten aansluiten op de huidige 

werkwijze. 

81 STZ/ 

VG 

CM CDA29 218 Waarvoor dient 84.01 Vervangingsinvestering Schouwburg? Vervangingsinvesteringen worden uitgevoerd volgens het 

meerjarenonderhoudsplan podia, waarbij als uitgangspunt geldt NEN norm 

2767,  conditiescore 3 (sober en doelmatig). Voor de Stadsschouwburg is 

vervanging van theatertechniek en inrichting nodig vanwege intensief 

gebruik en slijtage. 

82 STZ/ 

VG 

CM CDA30 218 Waarom dient in de relatief nieuwe Toneelschuur de 

theatertechniek en vaste inrichting (84.03) te worden vervangen? 

Vervangingsinvesteringen worden uitgevoerd volgens het 

meerjarenonderhoudsplan voor de podia, waarbij als uitgangspunt geldt 

NEN norm 2767,  conditiescore 3 (sober en doelmatig). De nieuwe 

Toneelschuur is reeds 10 jaar open, genoemde zaken worden zeer intensief 

gebruikt en zijn aan vervanging toe. 

83 STZ/ 

VG 

CM CDA31 218 Waarvoor dient SZ.112 Vervangingsinvestering Philharmonie? Vervangingsinvesteringen worden uitgevoerd volgens het 

meerjarenonderhoudsplan podia, waarbij als uitgangspunt geldt NEN norm 

2767,  conditiescore 3 (sober en doelmatig). Deze vervangingsinvestering is 

voor het aanbrengen van dubbel glas ten behoeve van geluidsisolatie (in 

voorjaar 2013 gerealiseerd). 

84 STZ/ CM CDA 32 218 Heeft de raad reeds kredietaanvragen ontvangen voor de Nee, deze kredieten vallen onder categorie A investeringen. De Raad heeft 
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VG kredieten 84.01, 84.03 & SZ.112?  hierover reeds een besluit genomen bij vaststelling van het Investeringsplan 

2013-2018 (begrotingsbehandeling 2013). Categorie A investeringen 

worden beschikbaar gesteld bij het vaststellen van de begroting, er wordt 

geen separaat kredietvoorstel voorgelegd.  

 

85 STZ/ 

VG 

CM CDA33 218 Onderhoud gemeentelijk bezit. Is er geld gereserveerd voor 

toren, dak en koekoeken stadhuis Zijlstraatgevel 

Ja, er is geld gereserveerd voor de toren, dank en koekoeken stadhuis.  

86 STZ/ 

OG

V 

LM CDA34 220 Behoudens Waarderweg en Waarderbrug zijn geen projecten uit 

de vastgestelde bereikbaarheidsvisie opgenomen (denk aan 

Vondelweg, Pr.Bernard-tunnel, kruispunt Schipholweg/Pr 

Bernardlaan). Moeten deze nog opgenomen worden, of komen 

deze pas na 2018? 

Deze projecten worden pas na 2018 verwacht.  

87 GOB LM CDA35 221 Is de fietsbrug over de Industriehaven een wens of noodzaak?  Dit is geen technische vraag. 

88 GOB LM CDA36 224 Renovatie grootschalig groen. Om welke renovaties gaat het? Het gaat, naast (bijdragen aan) een aantal kleine projecten om het  Wijkpark 

Delftwijk, (een bijdrage aan) het Reinaldapark en het Molenburgpark 

89 M&

S 

CM CDA37 226 Zijlpoort: zijn de vermelde bedragen resultaat van toegekende 

kredieten of zit er een nieuw verzoek om krediet bij?  

  

Voor het project concernhuisvesting betreft het posten van het reeds 

aangevraagde totale krediet. De post voor het meubilair 2
de

 fase moet nog 

aangevraagd worden (1
e
 kwartaal  2014), maar  betreft geen nieuw krediet 

(de kapitaalslasten zijn reeds in de begroting verwerkt).  

90 M&

S 

CM CDA38 226 Is het mogelijk de collegeauto 1 jaar later te vervangen? Criteria voor het vervangen van een auto zijn: looptijd in maanden 

(afschrijvingstermijn 5 jaar), KM stand (voor benzine auto maximaal 

120.000) en de onderhoudskosten (per auto verschillend). De college auto 

is 11 maart 2010 aangeschaft en heeft ongeveer 60.000 km gereden. Als 

vervanging niet nodig is, zal besloten worden vervanging uit te stellen. 

91 STZ/ 

JOS 

JN CDA39 234 Leerlingenvervoer: Het budget leerlingenvervoer wordt 

teruggebracht met € 87.000. Is hierover een separaat raadsbesluit 

genomen? Welk effect heeft dit op de uitvoering van het 

leerlingenvervoer? 

In de Kadernota 2011 is besloten om in twee fasen het budget voor 

leerlingenvervoer met totaal € 150.000 te verminderen. Het genoemde 

bedrag van € 87.000 betreft realisatie van fase 2. Vanwege een gunstig 

verlopen aanbesteding voor de schooljaren 2013-2014 en 2014-2015 heeft 

dit geen gevolgen voor de uitvoering.  

92 CC CM GLH 

01 
25 Onder punt A tweede streepje staat dat “ een (positieve) 

bijstelling bij BTW-compensatiefonds…niet aan de orde is”. 

Vraag: Klopt de conclusie dat dit punt niet is verwerkt in het 

staatje op pagina 24? 

Deze conclusie is niet juist. 

De oorspronkelijke gedachte korting van € 3,5 miljoen is niet aan de orde. 

Dit leidt daarom voor dat onderdeel tot een positieve bijstelling vanaf 2015 

93 CC CM GLH02 26 De kwijtschelding van afvalstoffenheffing te beperken tot 

maximaal 80% was toch gewijzigd, waarom wordt hier melding 

van gemaakt ? 

De tekst is ten onrechte niet aangepast aan het gewijzigde besluit van de 

raad.  

Het uitgangspunt van 100%  kwijtscheldding is wel toegepast in de 

begroting 2014. Hiervan wordt onder meer  melding gemaakt op bladzijde 

29 van de programmabegroting (consequenties verzamelamendement) en in 
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de paragraaf lokale heffingen (bladzijde 147 programmabegroting). 

Hiervoor  zal ten behoeve van de raad een erratum worden verspreid.   

94 M&

S 

CM GLH03 28 Hoe wordt het normbedrag om de personeelslasten te begroten 

bepaald ? En als er uit het gebruik maken van een normbedrag 

een prikkel moet uitgaan om te sturen op een gemiddelde 

bezetting waarom leidt dit dan tot opnieuw een verhoging van 

het normbedrag en een toename van de begrote salarislasten met 

twee miljoen Euro ?  

Het normbedrag wordt als volgt bepaald: de formatie is opgebouwd uit 

functies. Elke functie heeft een bepaalde schaal (1 tot 18). Elke schaal bevat 

11 treden. Elke trede staat gelijk aan een salarisbedrag. Per functie werd tot 

en met 2013 het normbedrag  gelijk gesteld aan trede 9. Met ingang van 

2014 wordt het normbedrag per functie gesteld op trede 10. De meerkosten 

bedragen € 2,2 miljoen. De gemiddelde bezetting is op trede 10,4. De 

prikkel is om de gemiddelde bezetting om te buigen naar trede 10. 

95 STZ/ 

wwg

z 

JvdH GLH04 66 Is er een verklaring voor de schommelingen van de aantallen 

klantcontacten bij (digitale) Loket Haarlem ? Zo ja, wat is de 

verklaring ? 

De frequentie en intensiteit van de dienstverlening van Loket Haarlem, is 

afhankelijk van de hulpvraag. De aard en de complexiteit van de 

achterliggende problematiek verschillen per jaar en daarmee  het aantal 

klantcontacten. 

96 STZ/  

wwg

z 

RB 

JN GLH05 87 “ de gemeente stimuleert de transformatie van leegstaande 

kantoorgebouwen naar andere functies. “ Wat voor middelen zijn 

er bestemd om dit te realiseren ? 

Hoe moeten we dat zien in het licht van het feit dat een andere 

transformatie, van leegstaande ruimtes boven winkels naar 

woningen, juist wordt stopgezet miv 2015? (zie p 89). 

Bij de besluitvorming over de Woonvisie (BIS 2012/248222) is in bijlage 1 

(van de Woonvisie)  budget vrijgemaakt voor transformatie naar 

woonruimte, zowel voor het project wonen boven winkels als transformatie 

van leegstaande kantoren. Het project Woning boven winkels wordt in het 

kader van de compenserende maatregelen met ingang van 2015 gestopt.  

97 SZW JN GLH06 101 Aantal Haarlemmers met WSW indicatie; na 2014 gaat de 

participatiewet in werking, maar dan blijven er toch nog steeds 

mensen met een WSW indicatie, bv. voor een beschermde 

werkplek ? Hoe worden deze mensen vanaf die tijd in beeld 

gebracht ? 

Op basis van de huidige informatie over de Participatiewet behouden de 

personen met een WSW-indicatie deze ook na invoering van de nieuwe 

wetgeving. Deze mensen zijn en blijven derhalve in beeld.  

98 SZW JN GLH07 102 Nadere verklaring voor de lage realisatie aanvullend op die van 

‘als gevolg van voorbereiden invoering WWnV’ ?  

Zie antwoord op vraag AP22. 

99 SZW JN GLH08 104 Verklaring voor schommelingen in ‘3B Aantal toekenningen 

individuele bijzondere bijstand ? 

Het initiatief tot een aanvraag ligt bij de inwoners van Haarlem. De 

gemeente heeft daar in directe zin geen invloed op.  

100 GOB 

STZ

ogv 

LM GLH09 120 Hoe rijmt bij ‘2b de gemeente past de inrichting en/of het beheer 

van bestaand groen aan om de diversiteit te vergroten,’ met de 

compenserende maatregelen om ‘groen om te vormen naar gras’ 

? 

Als gevolg van de compenserende maatregelen zal per plek worden 

bekeken of het onderhoud goedkoper kan. Dit hoeft niet per definitie het 

omvormen naar gras te zijn. Als de kosten van het onderhoud dalen door 

ecologisch beheer zal hier voor worden gekozen. Het beheer en onderhoud 

wordt tevens in lijn gebracht met het nog vast te stellen ecologisch 

beleidsplan. 

101 SZW

/DV 

JvdH GLH10 152 WMO: welke voorstellen zijn gedaan m.b.t. besparingen? Zie antwoord op vraag AP27. 

102 GOB LM GLH11 159 Wat is de stand van zaken bij het nieuw gemeentelijk 

rioleringsplan? 

Het vGRP is gereed. De besluitvorming hierover zal in 2013 nog 

plaatsvinden. 
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103 STZ/ 

MIL 

LM GLH12 160 ‘Met de verwachte verandering van het klimaat en het effect 

daarvan op de stad’. Heeft u die effecten op een rij? Zo ja, dan 

zien wij die graag. 

Als gevolg van klimaatverandering neemt de intensiteit en hoeveelheid 

(winter)neerslag toe, nemen de droge periodes toe en stijgt de zeespiegel. 

Het cumulatief effect van natte periodes en zeespiegelstijging betekent voor 

Haarlem een toenemend risico op wateroverlast vanuit de bodem 

(grondwater), de riolering (water op straat) en het oppervlaktewater 

(inundatie van laag gelegen land). Het Integraal Waterplan Haarlem (2004) 

anticipeert hierop door in te zetten op het creëren van meer 

oppervlaktewater in de stad. Een fijnmazig netwerk aan singels en vaarten 

heeft een drainerend effect op de grondwaterstand, biedt mogelijkheden om 

het hemelwater van het gemengde rioolsysteem af te koppelen en zorgt 

zodoende voor een betere afwatering en berging van overtollig hemelwater. 

In het concept geactualiseerde Waterplan, dat eind dit jaar voor 

besluitvorming aan de raad wordt aangeboden,  wordt deze aanpak 

doorgezet. 

104 M&

S 

CM GLH13 174 In de eerste alinea staat dat “ bovenformatieven voor de helft van 

de werktijd worden vrijgesteld om doegericht activiteiten te 

ontplooien gericht op het vinden van ander werk…. 

Op basis waarvan is dat percentage van de helft bepaald? Ligt 

die afspraak vast en tussen wie is die gemaakt? 

De bovenformatieven krijgen training en begeleiding gedurende 12 

contacturen gemiddeld per week. Daarnaast is de tijd voor het zoeken naar 

werk en solliciteren ingeschat op een tijdsbesteding van 6 uur gemiddeld 

per week. In totaal 18 uur. Bij een full time aanstelling is dit dus 50%. De 

resterende tijd is beschikbaar voor het doen van tijdelijke werkzaamheden, 

volgen van stages e.d.. Deze werkwijze is vastgelegd in het 

mobiliteitsbeleid 2013-2018, door het College vastgesteld op 22 januari 

2013 (BIS 2013/8697). Over de precieze tijdsbesteding worden binnen dit 

kader per individu afspraken vastgelegd. 

105 GOB EC GLH14 193 Onder Toelichting grondexploitaties Stadsdeel Oost, vallen de 

projecten in Parkwijk, zoals de Leonard Springerlaan (Pre 

Wonen), hoek Prins Bernhardlaan/Berlagelaan (Y-mere) daar 

niet onder ? 

Nee, deze projecten worden middels een anterieure overeenkomst geregeld. 

106 VV

H 

EC GLH15 207 Bij “toelichting aanvullende maatregelen sluitende begroting”, 

staat onder punt 5 dat: “ een aantal vergunningen ook bij hogere 

leges nog niet kostendekkend is”. Welke zijn dat dan, en kunt u 

aangeven met welk percentage die leges eventueel kunnen 

stijgen m.i.v. 2014 tot kostendekkendheid is bereikt, c.q. wat de 

gevolgen daarvan zouden kunnen zijn? 

Het gaat hier om de “niet” Wabo beschikkingen, t.w. huisvesting, drank & 

horeca, APV, parkeren, kinderopvang, en kansspelen.  Ondanks de 

voorgestelde verhoging komt de kostendekkendheid op 59% uit. Omdat 

voor sommige beschikkingen nu geen leges worden geheven zal een 

noodzakelijke verhoging om volledig kostendekkend te worden  tot 

verhoging leiden met 100%  en 200%. In die gevallen wordt gekozen voor 

trapsgewijze invoering 

 

107 STZ/ 

wwg

z 

JN GLH16 209 Verlagen budget wonen boven winkels; kunt u aangeven hoeveel 

woningen er, door het voornemen het project te laten vervallen 

m.i.v. 2015, na die periode niet meer gerealiseerd kunnen 

worden? 

Met het budget  zijn in de eerste jaren ongeveer 20 woningen boven 

winkels per jaar gerealiseerd. Echter een project als Wonen boven Winkels 

heeft een aanloopperiode nodig, hetgeen ook blijkt uit de toename van het 

aantal eigenaren die hebben aangegeven te willen deelnemen in het project.  



Nr. HA. PH Fractie 

+ nr. 

Blz. Vraag 
 

Antwoord 

 

17 

 

De verwachting op basis hiervan is, dat met ingang van 2015 circa 45 

woningen van potentiële initiatiefnemers niet meer kunnen worden 

gerealiseerd. Voorts zal de prognose, waarin rekening is gehouden met een 

productie van 35 woningen per jaar, komen te vervallen. 

 

Uit een inventarisatie van potentiële woningen blijkt dat er in de binnenstad 

nog ruimte zou zijn om circa 700 woningen te realiseren.  

108 STZ/

MIL 

LM GLH17 210 Er wordt een bezuiniging gerealiseerd van 370.000 op 2e fase 

Scheepmakerskwartier en Tempeliersstraat. Graag uitgebreidere 

toelichting. Is er bijvoorbeeld op dit moment interesse vanuit de 

markt om de 2e fase Scheepmakerskwartier te ontwikkelen? 

Voor deze compenserende maatregel wordt € 370.000 van de gemeentelijke 

bijdrage onttrokken aan het bodemprogramma 2010-2014. Vooralsnog is 

gekozen voor uitstel, dus het schrappen van de bijdrage voor de periode 

2010-2014 van 2
e
 fase van de sanering van het Scheepmakerskwartier en  

de saneringskosten voor het project Tempelierstraat/Raamsingel/ 

Lorentzplein.  

De tweede fase Scheepmakerskwartier staat op dit moment te koop (het 

betreft particuliere grond van ontwikkelaars die via een makelaar te koop 

wordt aangeboden).  Er zijn belangstellenden om dit gebied te ontwikkelen.  

Er is geen overeenkomst waarin de bijdrage is toegezegd. Of de bijdrage in 

het bodemprogramma 2015-2019 kan worden opgenomen is onder andere 

afhankelijk van het budget dat door het rijk beschikbaar wordt gesteld.  

Het project Tempelierstraat/Raamsingel Lorentzplein, waar wel een 

overeenkomst over gesloten is, is nog niet gestart omdat er een juridisch 

geschil (namelijk een belemmerend servituut) is. Dit project zal worden 

opgenomen in het bodemprogramma 2015-2019 (dekking: reguliere 

gemeentelijke bijdrage voor bodemsanering).   

109 GOB 

STZ/ 

SZW 

LM GLH18 211 Hoe rijmt het budget voor wijkgericht werken met de 

uitgangspunten in Samen voor Elkaar en Kans en Kracht (met 

o.a. het buurtbedrijf) om meer wijkgericht werk te stimuleren? 

Het budget wijkgericht werken is gericht op ondersteunen van 

bewonersinitiatieven, ondersteunen en uitvoeren wijkcontracten, kleine 

fysieke aanpassingen in de wijk. Met name bij wijkcontracten en 

bewonersinitiatieven kan aansluiting gezocht worden bij de uitgangspunten 

van  Samen voor elkaar en Kans en kracht. 

110 M&

S 

CM GLH19 227 Er staat een dotatie voorziening wachtgelden raadsleden van 

maar liefst 555.000. Graag een toelichting. Is dit wettelijk 

vastgelegd en graag precies aangeven in hoeverre de hoogte 

daarvan door de raad kan worden vastgesteld. 

Op grond van landelijke wetgeving op dit punt hebben gemeenteraden de 

mogelijkheid om een eigen verordening op te stellen voor het wachtgeld 

voor raadsleden. De raad van de gemeente Haarlem heeft hiertoe besloten 

in 2009. Hoogte en duur van het wachtgeld is hierin bepaald. Op grond van 

een inschatting dat de helft van het aantal raadsleden  niet terugkeert na de 

raadsverkiezingen 2014 en gebruik zal maken van het wachtgeld, is het 

bedrag van totaal € 555.000 bepaald. Deze last wordt in één keer in 2014 

opgenomen in de begroting. In lijn met de landelijke ontwikkeling zal de 

gemeenteraad nog in 2013 worden gevraagd de verordening in te trekken 

voor de in de nieuwe raadsperiode 2014-2018 te benoemen raadsleden. 
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111 STZ/

OG

V/M

IL 

LM GLH20 18 Er staat dat mobiliteit duurzamer wordt, oa door deelautogebruik 

te stimuleren. Op welke manier geeft de gemeente hier vorm 

aan? 

Dit gebeurt door extra aandacht aan deelauto’s te geven op de site van de 

gemeente Haarlem. Tevens stellen wij parkeerruimte in de openbare ruimte 

beschikbaar aan aanbieders van  deelauto’s. Deze aanpak resulteert in een 

jaarlijkse toename van 5 parkeerplekken voor deelautogebruik. Via overleg 

met deelautobedrijven wordt gepoogd het aantal deelauto’s  uit te breiden 

en te spreiden over de stad. 

112 SZW JN GLH21 22 Onderaan de tabel staat de procentuele afwijking van aantal 

ontvangers aanvullende inkomensondersteuning. Hoe moeten we 

‘groter dan’ G25 als streefwaarde interpreteren? 

Deze indicator wordt sinds 2013 niet meer gemeten. Om die reden had deze 

indicator niet in de programmabegroting moeten zijn opgenomen. 

113 VV

H 

EC GLH22 139 Om leges kostendekkend te maken worden de prijzen omhoog 

aangepast. Is er ook gekeken of de gemeente goedkoper kan 

werken, zodat kosten lager worden? Zo ja, op welke manier 

wordt hier vorm aan gegeven? 

Door uitvoering te geven aan het project “Verhogen  kostendekkendheid 

bouwleges” zijn het afgelopen  jaar meerdere acties ondernomen om de 

kosten van het product te verlagen. In de opinienota  “Uitwerking motie 

Bouwleges van 27 juni 2013” is een overzicht opgenomen  van alle 

afgeronde en lopende acties. 

114 STZ/

OG

V 

 

GOB 

LM GLH23 144 Wat is de stand van zaken van verduurzaming afvalverwerking? 

Wanneer kunnen we de uitwerking van de business case 

verwachten? Is de gemeente op tijd met het plan en de aanpak, 

zodat de boete vanuit het rijk wordt voorkomen? 

Zie antwoord bij vraag VVD09. Op dit moment is niet bekend hoe het Rijk 

met de normering van duurzaam afvalbeheer omgaat. Het Rijk heeft een  

stimuleringsregeling vastgesteld voor gemeenten die voorloper zijn, voor 

zover nu bekend is er geen sprake van boetes. 

115 CC 

 

M&

S 

CM GLH24 150 Bij fiscale risico’s kan de Belastingdienst een ander verhaal 

hebben, en dat kan leiden tot een financieel nadeel. Dit risico is 

nog niet te kwantificeren. In hoeverre zijn er al signalen dat 

sprake is van ‘omissies’? 

De inventarisatie is op dit moment nog niet zover dat er een beeld is van de 

‘omissies’. Het project fiscale beheersing, dat deel uitmaakt van ‘Haarlem 

presteert Beter’, loopt nog door tot en met het eerste kwartaal 2014. 

116 CC CM GLH25 150 De ombuigingen worden als risico ingeschat voor 3,7 miljoen. 

Staat hier dat u er vanuit gaat dat we de bezuinigingen niet gaan 

invullen? Als dat niet zo moet worden geïnterpreteerd, hoe dan 

wel? Waarom als risico opgenomen? 

De ombuigingen worden als risico ingeschat op 50%, wat resulteert in het 

aanhouden van een weerstandsvermogen van € 3,7 miljoen. Dit houdt 

geenszins in dat het college er van uitgaat dat de bezuinigingen niet worden 

ingevuld. Dit geldt voor alle gesignaleerde risico’s. Als alle 

gekwantificeerde risico’s ook werkelijkheid werden, zou er een onttrekking 

van € 23,3 miljoen aan de algemene reserve moeten plaatsvinden. 

Risico zijn opgenomen omdat ingeschat wordt dat zich ontwikkelingen 

kunnen voordoen, waardoor realisatie conform het voorstel niet kan 

plaatsvinden. Denk aan besluitvorming door de raad, wijziging van wet- en 

regelgeving (leges rijbewijzen), of  veranderde economische 

omstandigheden die om herprioritering vragen.    

117 M&

S 

CM GLH26 151 Formatiereductie is een risico ivm frictiekosten. We hebben al 

meer dan 100 fte geschrapt, betekent dit ook meer frictiekosten 

en dus risico’s? 

Het frictiebudget is afgestemd op de huidige bezuinigingsopgave. Elke 

nieuwe bezuiniging betekent verhoging van het frictiebudget. Kortom, 

indien we meer bezuinigingen dan leidt dit tot meer verlies van fte en tot 

een verhoging van het frictiebudget. 
118 STZ/ JN GLH27 151 Onderhoud scholen: het noodzakelijke onderhoud is hoger dan Gemeente hanteert het beleid dat het onderhoudsbudget niet wordt 
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JOS begroot. Hoe verhoudt dit probleem zich tot het 

investeringsplafond? 

geactiveerd. De kosten voor het onderhoud hebben  geen invloed op de 

kapitaallasten en vormen geen probleem voor het investeringsplafond. 

119 SZW JN GLH28 152 

WW

B 

WWB: voorgesteld wordt maatregelen te treffen om de instroom 

te beperken. Wat voor maatregelen heeft u voor ogen? 

Het beperken van de instroom gebeurt onder andere door:  

 Directe bemiddeling naar werk door Paswerk en andere partijen. 

 Handhaving  

 Complementaire dienstverlening: het begeleiden naar werk van 

ww’ers in de laatste fase van hun ww alvorens ze instromen in de 

Wwb.  

  Opening Werkplein. 

 Projecten als van Werk naar werk in de Waarderpolder. 

120 M&

S 

CM GLH29 171 ‘Het streven is om tot het laagste kwartiel te komen in de 

landelijke benchmark met de overhead’. Welke visie zit erachter 

deze smarte formulering? 

De periodieke vergelijking met de landelijke benchmark geeft een 

objectieve maatstaf voor de omvang van de overhead in vergelijking met 

andere vergelijkbare gemeenten. Vanuit efficiency overwegingen streven 

we naar de laagst mogelijk overhead. Het laagste kwartiel in de benchmark 

is hiervoor een goede maatstaf. De benchmark is geen absolute norm. 
121 M&

S 

CM GLH30 172 Het normbedrag salariskosten is verhoogd, maar kan nog steeds 

problemen opleveren. In hoeverre zorgt dat bij de jaarrekening 

voor een negatieve aanpassing? 

Zie antwoord op vraag AP07. 

122 M&

S 

CM GLH31 174-

175 

De landelijk gemiddelde verzuimfrequentie van de 100.000+ 

gemeente was in 2012 1,39% . Hoe was die in Haarlem? 

De gemiddelde verzuimfrequentie in de ambtelijke organisatie van de 

gemeente Haarlem in 2012 bedraagt 1,3.  

N.B.: de verzuimfrequentie staat in de begroting afgedrukt als percentage. 

Dit is niet juist. De frequentie betreft het aantal keren dat een medewerker 

zich in een jaar ziek meldt. 

Het verzuimpercentage en de verzuimfrequentie van Haarlem is ten 

opzichte van de 100.000+ gemeenten  iets lager in 2012: verzuimpercentage 

4,8% t.o.v. 5,5% landelijk en verzuimfrequentie 1,3 t.o.v. 1,39 landelijk.  
123 M&

S 

CM GLH32 177 Social return en duurzaamheid krijgt bij inkoop en aanbesteding 

opnieuw de aandacht. Kunt u concretiseren waaruit die aandacht 

bestaat? 

Voor Social return is een projectleider actief die zich bezig houdt met de 

mogelijkheden van partijen (leveranciers en gesubsidieerde instellingen) 

om hier een goede invulling aan te geven. Met onze huisadvocaat en 

juridisch dienstverlener zijn hier bijvoorbeeld al afspraken over gemaakt. 

Voor Duurzaamheid is een beleidsmedewerker bij de afdeling Milieu actief. 

Bovendien komen Duurzaamheid en Social Return terug in de eisen bij een 

aanbestedingsprocedure.  
124 CC/ 

GOB 

CM/ 

EC 

HP 

01 
 Berekening VTU wordt drastisch aangepast in de 

kostenverdeelstaat. Geeft een vermindering van lasten, dus in 

feite een besparing, zoals Haarlem HP dat herhaaldelijk heeft 

aangegeven.. Deze besparing kan wellicht benut worden om 

minder doorberekening van projecten te verwerken maar moet 

Als gevolg van de aanpassingen in de kostenverdeelstaat zullen de 

uurtarieven en daarmee het percentage VAT/VTU dalen. Dit heeft een 

voordelig effect op de hoogte van de benodigde investeringskredieten. 

De daling van de uurtarieven zal echter niet vanzelf leiden tot een daling 

van de overheadskosten van de gemeente. Een daling van de uurtarieven zal 



Nr. HA. PH Fractie 

+ nr. 

Blz. Vraag 
 

Antwoord 

 

20 

 

wel in kaart worden gebracht. Graag transparantie dus.  niet direct leiden tot een besparing voor de gemeente. Wel ontstaat er meer 

inzicht in de samenstelling van de overhead in relatie tot de kosten van het 

primaire proces. Er kan dus wel gerichter worden gestuurd op het afbouwen 

van de overhead. 

125 M&

S 

CM HP 

02 
 ICT doorbelasting is in komende 5 jaar ca 40 miljoen Euro. Dit 

bedrag is niet uitgesplitst. ICT master plan is in investeringsplan 

2012-2017 2.3 miljoen en vervangingsinv 3 miljoen, 

computerruimte etc 1,9 en digitaliswering 1,4 totaal dus  ca. 8,5 

miljoen. Dus in verste verte geen 40 miljoen . Graag verklaring. 

Wat zijn de gevolgen hiervan voor de begroting? 

De begroting van de afdeling Informatievoorziening bedraagt ruim 8 

miljoen per jaar, die wordt doorbelast aan de hoofdafdelingen. In deze 

exploitatiekosten zitten tevens de kapitaalslasten van de investeringen 

vanuit het verleden.  

De begroting is overigens € 2 tot € 3 miljoen minder dan vergelijkbare 

100+gemeentes (bijvoorbeeld Haarlemmermeer en Zaanstad). 

Daarnaast is voor volgend jaar in het Investeringsplan een ICT-investering 

voor de Zijlpoort geraamd van € 500.000 en vanaf 2015 € 1 miljoen 

vervangingsinvestering voor de hardware.  

Het ICT masterplan is door de Raad tot en met 2012 geaccordeerd en wordt 

nu herijkt. 

 
126 CS/ 

SB 

B&

W 

HP 

03 
 Samenwerking met omringende gemeenten, zoals met Zandvoort 

nu gesprekken zijn, geven besparingen. Wellicht dat dit pas in 

2015 gerealiseerd wordt, maar er zullen dan voorzieningen 

moeten worden getroffen, die begroot dienen te worden. Dit is 

niet het geval. 

De voor- en nadelen van mogelijke samenwerking met omringende 

gemeenten moeten nog nader worden vormgegeven en uitgewerkt. De 

uitkomsten hiervan kunnen nog niet verwerkt worden in de huidige 

begroting. 

127 M& CM HP 28 Personeelslasten worden als norm begroot. Met daling aantal Voor het hogere normbedrag wordt uitgegaan van hetzelfde aantal fte als 
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S 04 FTE’s is het onlogisch dat deze bedragen nu omhoog gaan. 

Graag verklaring.  

bij het lagere normbedrag. Bij een hoger normbedrag leidt hetzelfde aantal 

fte dus tot extra kosten. 

128 CS/ 

SB 

BS HP 

05 
 Mutare ondersteuning is al jaren onderwerp van gesprek. Maakt 

deel uit van coalitieakkoord. Begroot gelden dan ook tot 

maximaal maart 2014 (dus verminder budget met 75%) bovenop 

het annuleren van sport mutare. 

Dit is geen technische vraag. 

129 CC CM HP 

06 
130 Leges verhogen van burgerzaken en vergunningen schrappen. 

Niet alle tekorten doorbelasten. Er komt een eind aan de 

rekbaarheid van de burger.  

Dit is geen technische vraag. 

130 CC CM HP 

07 
32 Haarlem moest in coalitieprogramma 35 miljoen euro bezuinigen 

in het zwartste scenario. Daar komt nu 8 HP 4 *( 8 a 10) bij dus 

in totaal ca 70 miljoen bezuiniging. Enige verklaring voor de 

raad is wenselijk. Was zwart scenario niet zwart genoeg ??  

De afgelopen jaren is gebleken dat de bezuinigingen waartoe in 2010 is 

besloten niet voldoende waren. De raad heeft hier aanvullende besluiten 

over genomen bij de verschillende P&C-documenten. 

 

Overigens is uw constatering over de omvang van de bezuinigingsopgave 

niet juist, doordat u incidentele bedragen optelt bij een structureel oplopend 

bedrag. Zie ter verduidelijking de grafiek op bladzijde 33.  

131 STZ/ 

wwg

z/EC 

JvdH 

JN 

HP 

08 
 Minder taken van gemeente betekent (nog) meer 

vrijwilligerswerk en nog meer voor ondernemers. Kunnen die dat 

er wel bij hebben ? Lastenverzwaring daarbij kan echt niet 

Dit is geen technische vraag. 

132 CC CM HP 

09 
29 WOZ : waardedaling in Haarlem is relatief laag. Als gevolg 5,3 

miljoen euro minder van het Rijk. Maar daar staat toch tegenover 

een grote WOZ inkomstenbron ? Waaruit blijkt dat?  

Uw vraag is niet duidelijk. Op bladzijde 29 wordt niets vermeld over 

waardedalingen. Wel wordt ingegaan op de verwerking van het 

verzamelamendement in de begroting. Door dit amendement neemt de 

opbrengst OZB minder toe dan op voorstel van het college was voorzien. 

133 CC CM HP 

10 
32 Bij bezuinigingen wordt steeds de slechte economische toestand 

genoemd/. Echter de veel te grote overschrijdingen in budgetten 

en tekorten die daardoor optreden zijn toch mede oorzaken? Als 

wij nu ca 80 miljoen moeten besparen komt dat toch voor 

wellicht 30% door schuldenoverschrijdingen. Waar is dat in 

begroting aangegeven ? 

Uw constatering over de omvang van de bezuinigingsopgave is niet juist 

(zie antwoord op vraag HP07). 

De bezuiniging van  € 35 miljoen, die in de inleiding onder 1.6 wordt 

genoemd, was nadrukkelijk gekoppeld aan de economische groei. Daarom 

wordt die expliciet genoemd. 

Het is juist dat ook andere tekorten tot extra bezuinigingen leiden. Op de 

bladzijde 28 en 29 van de programmabegroting wordt dit aangegeven. 

Slechts een deel van de nadelen (de meicirculaire en participatiebudget)  

heeft betrekking op rijksbeleid. De overige genoemde nadelen niet. 

134 STZ/ 

SD 

JvdH 

JN 

HP 

11 
 In begroting zijn decentralisatie uitgeven gekort. Echter deze 

bedragen zijn zowel fictief als niet goed onderbouwd. Je kunt 

eigenlijk pas goed begroten als je zowel kosten als baten nader 

weet. Dit zijn nu gewoon normbedragen 

Dit is geen technische vraag. 

135 VV

H 

BS HP 

12 
55 Jeugd: wat gaan we doen aan horeca dicht voor 18- per 1 jan 

2014 ? Of laten we de storm maar komen ? 

De gemeente is in samenwerking met politie, horeca, handhaving,  

beveiliging bezig met de voorbereiding voor de leeftijdsgrensverhoging van 
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16-18 jaar. Dit betekent dat er op dit moment gekeken wordt naar de 

mogelijkheden van voorlichting (naast de lopende landelijke campagne), 

aanbieden van alternatieven, inzet handhaving, aanpak overlast etc. 

136 VV

H 

BS HP 

13 
55 Autobranden blijven rustig doorgaan – we doen er (n)iets aan? De politie monitort bij voortduring de (auto) branden. Er is op het moment  

geen sprake van een significante stijging op het gebied van autobranden.  

137 STZ/ 

wwg

z 

JvdH HP 

14 
65 Bij zorg en dienstverlening. Waaruit blijkt hier dat het 

ingediende initiatiefvoorstel van Haarlem HP over innovatie in 

de zorg bestaand beleid is? Welke elementen hebben de aandacht 

in 2014 ?. Welke projecten worden uitgevoerd die innovatie en 

domotica als component hebben ? 

Innovatie in de zorg waaronder domotica en e-health zijn onderdeel van het 

programma Samen voor Elkaar (voorbereiding decentralisatie Awbz) en de 

Provinciale/Regionale Sociale Agenda. Het betreft pilotprojecten die niet 

structureel in de begroting staan opgenomen. De structurele inzet ten 

aanzien van deze technologische innovaties worden bepaald  op basis van 

de resultaten van de pilots en de keuzes die we nog aan de raad zullen 

voorleggen over de decentralisatie Awbz. 

138 STZ/ 

JOS 

JvdH HP 

15 
81 Investering Duinwijck hal: die is er toch al?? De raad heeft n.a.v.de  afsluiting project VMBO vernieuwt! ingestemd met 

een voorbereidingskrediet van € 185.000 (2013/25074). Er volgt nog een 

voorstel voor het bouwkrediet van de Duijnwcijkhal. 

139 STZ/ 

EC 

CM HP 

16 

 

 

96 

en 

35 

Cultuurstimuleringsfonds prima op pag 96. Daarnaast verlagen 

budget op pg 35 Niet bepaald consistent 

Dit is geen technische vraag. 

140 GOB LM HP 

17 
113 Streven is voordeling saldo parkeren van 4,2 miljoen in 2012  

naar 6,1 miljoen in 2014 te brengen. Dus toch melkkoe?  

Dit is geen technische vraag.  

141 GOB LM HP 

18 
113 Parkeren in 2013 veel te laag begroot. Lager dan in 2012 terwijl 

de tarieven stijgen. Verklaar! 

2013 is niet te laag begroot. In het resultaat 2012 is een bedrag van ruim € 

600.000 als afkoopsom voor de Houtplein-garage van de provincie 

meegeteld in de opbrengsten.  

De begroting voor 2013 is dus opgehoogd ten opzichte van de begroting 

2012 van 13.689 naar 14.273. Overigens is op dit moment de verwachting 

dat het resultaat 2013 lager zal zijn dan begroot ondanks de onlangs 

verhoogde tarieven. 

142 GOB LM HP 

19 
127 Houtmanpad investering terugdraaien en andere 

kostenberekening (lagere VUT) 

Dit is geen technische vraag. 

143 STZ/ 

wwg

z 

 

STZ/ 

EC 

 

CC 

CM HP 

20 
207 

ev 

Aanvullende maatregelen 

9: onwenselijk voorstel: enerzijds moet burger meer doen 

anderzijds subsidie gezondheid afschaffen: Nee dus. 

21: ging dat geld niet naar Gem Hist museum? 

42. OZB zou per motie niet stijgen ! 

9: Dit is geen technische vraag. 

21: Nee, Historisch museum Haarlem ontvangt in 2013 en 2014 middelen 

uit de reserve Toegepaste Monumentale Kunst (2x €45.000). Het budget 

voor Beheer kunst in de openbare ruimte is jaarlijks € 36.000, in 2014 door 

deze compenserende maatregel € 6.000. 

42: In het verzamelamendement dat is aan genomen bij de Kadernota 2013, 

is door de raad besloten de lagere afvalstoffenheffing niet te compenseren 

door een evenredige stijging van de OZB. In besluitpunt 7 van het 

verzamelamendement is vastgelegd dat de OZB niet meer verhoogd wordt 
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dan met 3% boven inflatie. 

144 M&

S 

CM HP 

21 
176 De raad heeft niet gevraagd om telkens een afweging tussen open 

source en windows met altijd keuze voor windows maar om 

Open Source te implementeren. Punt uit. 

Uitgangspunt is dat zo veel mogelijk Open Source wordt gebruikt, daar 

waar dit mogelijk is.   

 

145 STZ/ 

VG 

EC HP 

22 
197 Huisvestingskosten oude panden afschrijven en niet deel van 

exploitatiekosten laten zijn 

Dit is geen technische vraag. 

146 CC CM PvdA01 23 Art 213a. Voor Art 213 a onderzoek naar besteding en 

aanbesteding WMO gelden is 50.000 euro begroot. Kan dit 

bedrag worden verlaagd door delen van dit onderzoek te 

verrichten vanuit eigen ambtelijke (bovenformatieve) capaciteit 

die nu niet wordt ingezet? Gebruik te maken van de bevindingen 

van de RKC over besteding van WMO middelen in 2013 

(uitgebreid onderdoek) en 2012 (quick scan)? 

Afhankelijk van de nog te formuleren onderzoeksopzet en de benodigde 

deskundigheid en capaciteit aanwezige interne kennis voor het onderzoek, 

wordt afgewogen of het onderzoek naast eigen personeel ook externe 

inhuur noodzakelijk is.  

Bij het onderzoek wordt uiteraard gebruik gemaakt van eerdere 

onderzoeken. 

147 STZ/ 

bb 

CM PvdA02 24 Subsidies Op grond van de bezuinigingstaakstelling is besloten 

om voor de indexatie 0.4% te hanteren  ipv 0.9%. Hoe groot 

schat u de kans  in dat gesubsidieerde instellingen via bezwaar en 

beroep alsnog hun gelijk halen? 

Prijscompensatie is geen recht voor gesubsidieerde instellingen.  

Bij bezwaar zullen instellingen op juridische gronden geen gelijk krijgen. 

Met de recent verzelfstandigde onderdelen (Frans Halsmuseum en 

Bibliotheek Zuid-Kennemerland) zijn maatwerkafspraken gemaakt over 

compensatie van loonkosten van voormalig gemeentepersoneel. 

148 CC CM PvdA03 26 Kwijtschelding afvalstoffenheffing: bij de Kadernota heeft de 

gemeenteraad een amendement aangenomen waarin werd 

besloten om de afvalstoffenheffing 100% te blijven 

kwijtschelden. Waarom wordt hier dan opnieuw de maatregel 

genoemd om de kwijtschelding te beperken tot 80%? Dit is ook 

in strijd met de tekst op pagina 147. 

Zie antwoord op vraag GLH13. 

149 M&

S 

CM PvdA04 28 Personeelslasten. In hoeverre wordt er al regionaal onderling 

personeel uitgeleend en denkt u aan een regionale beleidspool? 

En zo nee, waarom niet.  

Regionale samenwerking vindt reeds op veel onderwerpen plaats en neemt 

in belangrijkheid toe. Als grote gemeente in de regio neemt Haarlem 

initiatieven tot – en staat Haarlem open voor initiatieven tot samenwerking 

om de kwaliteit, kennis, continuïteit en efficiency te versterken. Natuurlijk 

vormen ook de nieuwe taken die op gemeenten afkomen aanleiding voor 

het intensiveren van samenwerking. In de vorm van gemeenschappelijke 

regelingen worden in 2014 onder meer taken op gebied van de 

omgevingsdiensten en op gebied van leerplicht regionaal vorm gegeven. 

In deze ontwikkeling worden ook op incidentele basis personeel en kennis 

tussen de gemeenten in de regio uitgeleend en uitgewisseld, waaronder ook 

beleidsambtenaren.  

150 CC CM PvdA05 30 Verhoging leges: het college beperkt de extra inkomsten door 

verhoging van leges tot 160.000 euro, in plaats van de in het 

verzamelamendement voorgestelde 300.000. Hoeveel zou de 

gemeente nog extra aan leges kunnen ontvangen als alle leges 

Deze passage heeft betrekking op de verwerking van het 

verzamelamendement in de begroting. Als onderdeel van de voorgestelde 

maatregelen om tot een sluitende begroting voor 2014 te komen, stelt het 

college voor de leges meer kostendekkend te maken (zie bladzijden 34 en 
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kostendekkend worden gemaakt?  207) en de bladzijden 144 en 145 (paragraaf lokale heffingen). 

Voorgesteld wordt de leges met € 160.000 + € 628.000 ofwel in totaal met 

 € 788.000 te verhogen. 

In de meerjarenbegroting is verder rekening gehouden dat de leges met 

1,75% boven inflatie wordt verhoogd om meer kostendekkend te worden.  

Omdat er ook tarieven zijn die aan wettelijke maxima zijn gebonden, is 

volledige kostendekkendheid niet te realiseren. 

151 CC CM PvdA06 32 Algemene reserve. Met de 3 decentralisaties in het sociaal 

domein zal de totale omvang van de begroting fors toe nemen. 

Welke gevolgen heeft dat voor de hoogte van de algemene 

reserve, gezien de toenemende financiële risico’s? 

Op zich staat de omvang van de begroting los van de hoogte van de 

algemene reserve. De algemene reserve (weerstandsvermogen) moet 

toereikend zijn om risico’s te kunnen opvangen. De gevolgen van de 

decentralisaties zijn nog steeds niet concreet genoeg om te berekenen wat 

de consequenties zijn voor de gemeentelijke budgeten en risico’s. Als het 

risicoprofiel hierdoor stijgt, zal ook het weerstandsvermogen moeten 

stijgen. De cumulatie van risico’s is ook één van de aspecten die op verzoek 

van de VNG nog wordt onderzocht. 

152 VV

H 

BS PvdA07 34/2

08 

Sociale veiligheid: welke taken op het gebied van sociale 

veiligheid worden geschrapt n.a.v. deze bezuiniging? 

Ondersteunende maatregelen die voortvloeien uit de doelstellingen van de 

programmabegroting en die concreet worden uitgewerkt in het 

Actieprogramma Veiligheid en Handhaving 2014. Dit Actieprogramma 

wordt in januari 2014 aan de raad voorgelegd. 

153 STZ/ 

wwg

z CC 

JN PvdA08 34/2

09 

Versnellingsmaatregelen woningbouwproductie: de 

versnellingsmaatregelen woningbouwproductie uit de Woonvisie 

worden geschrapt. Om welke maatregelen gaat het precies? Is dit 

op termijn niet juist ongunstig voor de gemeentelijke financiën, 

omdat de gemeente door vertraging van bouwprojecten minder 

grondopbrengsten en minder OZB-inkomsten heeft? 

In de huidige woningmarkt zijn de oorzaken van het stagneren van 

woningbouwprojecten zo fundamenteel dat de gemeente hierop slechts een 

zeer beperkte invloed op uit kan oefenen.  Het teruglopen van de 

investeringscapaciteit bij diverse partijen en de terughoudende opstelling 

bij de woonconsument zijn hierin de belangrijkste grootheden. Het 

ontwikkelen van de versnellingsmaatregelen hebben we daarom nog  niet 

voorbereid. 

 

Wel is er is in totaal € 1.900.000 (BIS 2013/319129)  toegekend om 

stagnerende woningbouwprojecten vlot te trekken. 

154 STZ/ 

EC 

CM PvdA09 35/2

10 

Cultuurstimuleringsfonds: wat is het gevolg van verlaging van 

dit fonds in 2014? Komen er weer twee in plaats van drie 

tranches? 

Het proces wordt niet aangepast voor 2014. Voor 2014 worden drie 

aanvraagronden voorbereid om in te kunnen spelen op actuele projecten en 

initiatieven.  

155 STZ/ 

Ww

gz 

jos 

JvdH PvdA10 65 Vrijwilligerswerk: Op welke wijze probeert u vrijwilligers 

vanuit de doelgroep jeugd te werven en te ondersteunen? 

De Vrijwilligerscentrale Haarlem voert in opdracht van de gemeente 

projecten uit samen met jongeren, van onder meer het Nova College, om 

jongeren te werven voor vrijwilligerswerk. Daarnaast is de 

maatschappelijke stage voor middelbare scholieren een belangrijk 

instrument om jongeren kennis te laten maken met vrijwilligerswerk.  

Ook vanuit Samen voor Elkaar worden jongeren betrokken bij 

vrijwilligerswerk. Vanuit het innovatiebudget wordt door Zorggroep 



Nr. HA. PH Fractie 

+ nr. 

Blz. Vraag 
 

Antwoord 

 

25 

 

Reinalda het project Ridders van Reinalda uitgevoerd, gericht op het 

inzetten van jongeren als vrijwilliger voor zelfstandig wonende ouderen. 

Het project wil jongeren bewustmaken van vrijwilligerswerk, hen de 

mogelijkheid bieden vrijwilligerswerk te doen en het te ervaren als iets 

waar je ook wat voor terugkrijgt. 

156 STZ/ 

wwg

z 

JvdH PvdA11 65 Vrijwilligerswerk: Op welke wijze probeert u vrijwilligers 

vanuit de doelgroep allochtonen te werven en te ondersteunen? 

De Vrijwilligerscentrale Haarlem voert in opdracht van de gemeente 

verschillende werkzaamheden uit om allochtonen te werven voor 

vrijwilligerswerk. Zo wordt er bijvoorbeeld geworven bij evenementen 

waar veel allochtone bezoekers komen, worden in het spreekuur extra  

(onder meer) mensen met een taalachterstand naar vrijwilligerswerk geleid 

en is er een project waar allochtone vrouwen naar vrijwilligerswerk worden 

geleid. Door de Vrijwilligersacademie worden organisaties geschoold in het 

vinden en binden van vrijwilligers, waarbij ook aandacht wordt besteed aan 

allochtone vrijwilligers. 

157 STZ/ 

wwg

z 

JvdH PvdA12 66 Preventieve huisbezoeken: Wordt deze rol op termijn 

overgenomen door de sociale wijkteams of blijft dit een rol voor 

de welzijnsorganisaties? 

De huisbezoeken zijn gericht op ouderen van 75 en ouder en zijn preventief 

van aard. Het wordt uitgevoerd door vrijwilligers. 

Het sociaal wijkteam (professionals) richt zich op een bredere doelgroep 

die vaak meervoudige problemen heeft. Het ligt daarom in de rede dat de 

huisbezoeken in handen blijven van welzijnsorganisaties. 

158 STZ/ 

wwg

z 

JvdH PvdA13 67 Maatschappelijke opvang: Kunt u uitleg geven over de enorme 

toename (200 dagen in de streefwaarde 2014)  van de 

gemiddelde verblijfsduur OGGZ-doelgroep in maatschappelijke 

opvang? 

Al in het Jaarverslag 2012 is opgenomen dat de verblijfsduur in de opvang 

is gestegen. De gemiddelde verblijfsduur in de nachtopvang was gedaald 

met 18 dagen, maar de gemiddelde verblijfsduur in de dagopvang  was 

gestegen met 196 dagen. Dit is onder andere het gevolg van het wegvallen 

van dagbesteding of sociale activering omdat daar geen rijksmiddelen meer 

voor beschikbaar zijn. Omdat deze situatie in 2013 en 2014 niet wijzigt, is 

de streefwaarde in  2014 bijgesteld. 

159 STZ/ 

wwg

z 

JvdH PvdA14 70/2

08 

Diversiteitsregeling: U verlaagt het budget met 25.000€, terwijl 

er nog een nota integraal diversiteitsbeleid moet komen met 

activiteiten en de projecten die positief uit de evaluatie van het 

Roze jaar zijn gekomen moeten worden geborgd. Kunt u dit 

toelichten? 

De verlaging van het budget voor de uitvoeringsregeling 

diversiteitsbevordering is een eenmalige korting voor 2014 in het kader van 

de compenserende maatregelen. 

160 STZ/ 

wwg

z 

JvdH PvdA15 70/2

08 

Publieke Gezondheid: U bezuinigt een bedrag van 250.000€ op 

het Haarlemse gezondheidsbeleid. Dit beleid is een verplichting 

vanuit het Rijk. Kan dit zonder overleg gewijzigd worden en in 

hoeverre strookt dit met de ambitie om meer in te zetten op 

preventie en het in februari 2014 startende Nationaal Preventie 

Programma?  

De Wet Publieke Gezondheid verplicht de gemeente bij te dragen aan 

preventie- en gezondheidsbevorderingsprogramma’s. De gemeente heeft 

beleidsvrijheid in het bepalen van de mate waarin dit gebeurt, overleg met 

het Rijk is niet nodig. Er wordt nog steeds op preventie in gezet, 

bijvoorbeeld vanuit de middelen Gezond in de Stad, Gezonde School en 

Genotmiddelen en JOGG. Ook de GGD zet in op preventie. Het Nationaal 

Preventie Programma zoekt verbinding tussen gezondheid en andere 

maatschappelijke doelen. In Haarlem wordt door de gemeente en de 
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instellingen (onderwijs, sport) al gebruik gemaakt van diverse 

mogelijkheden (subsidieregelingen) die in het Nationaal Preventie 

Programma staan opgenomen. 

161 STZ/ 

JOS 

JvdH PvdA16 72 

ev 

Participatie Jongeren: U noemt sportgelegenheden als een van 

de mogelijkheden om jongeren te activeren en te laten 

participeren. Waarom benoemt u welzijns- en jongeren 

organisaties qua faciliteren en subsidiëren wel en 

sportverenigingen niet?  

Er is nu geen sprake van directe subsidierelatie met sportverenigingen. 

Voor het activeren van jongeren in de sport worden door Stichting 

Sportsupport in opdracht van de gemeente activiteiten georganiseerd. Ook 

ondersteunt Sportsupport de verenigingen hierbij. Hiernaast maken de 

sportverenigingen gebruik van gemeentelijke accommodaties. 

162 STZ/ 

JOS 

JvdH PvdA17 78/7

9 

Sporttalent: In de tabel op pag. 78 (2) geeft u slechts een 

streefwaarde voor 2014 ivm subsidiestop STK, maar in de tabel 

op pagina79 (2b) worden wel meerjaren streefwaarden 

opgegeven. Kunt u dat uitleggen? De raad heeft het amendement 

aangenomen met de volgende toelichting: Doordat de gemeente 

een geringe bijdrage blijft geven, geeft dat de gemeente een 

positie richting andere regiogemeenten (convenant TopSport), 

provincie en het bedrijfsleven. De agenda voor de sport 

“Haarlem Sport!” loopt tot 2014, dan wordt het gehele 

sportbeleid en de financiering opnieuw bezien. De wethouder  

komt begin 2014 met een nieuwe agenda, wordt daarin de positie 

van STK opnieuw bezien? 

Het is inderdaad niet consequent om de streefcijfers vanaf 2015 in de tabel 

op bladzijde 78 niet en in de tabel op bladzijde 79 wel op te nemen. Gezien 

het stopzetten van de subsidie aan de STK kunnen vanaf 2015 geen 

streefwaarden genoteerd worden. Zoals recent in een brief aan de raad 

toegelicht, ontvangt u in het voorjaar een concept Agenda voor de Sport, 

waarin ook wordt ingegaan op de taken van de STK. 

 

163 STZ/ 

JOS 

JN PvdA18 80 Zelfredzaamheid speeltuinen. Hoe verdeelt u de bezuiniging 

over de verschillende speeltuinverenigingen? 

In overleg met de speeltuinbesturen wordt onderzocht op welke wijze deze 

bezuiniging kan worden opgevangen.  

164 STZ/  

RB 

EC PvdA19 89 Bestemmingsplannen. Zie u mogelijkheden om kosten te 

besparen bij bestemminsplantrajecten gezien de regels die van 

kracht zullen zijn op grond van de omgevingswet? 

Op dit moment is nog niet met zekerheid te stellen wat de financiële 

consequenties  zullen zijn van de invoering van de Omgevingswet, die op 

zijn vroegst in 2018  zal plaatsvinden. De voorbereidingen zijn in volle 

gang. Bij de implementatie van de nieuwe Omgevingswet zullen de 

financiële maar ook de organisatorische aspecten worden meegenomen.  

165 STZ/ 

BP 

EC PvdA20 89/ 

19 

Kostenbesparing door regionale samenwerking. Welke 

mogelijkheden zijn er  t.a.v. kostenbesparing door het delen van 

kennis en expertise binnen de regio (MRA en de regio 

Kennemerland )op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en de 

economische agenda? 

Haarlem heeft als centrumgemeente, onder andere vanuit rijksregelgeving, 

voor veel taken een coördinerende rol in de regionale samenwerking.  

Door de gemeentegrensoverschrijdende woningmarkt, arbeidsmarkt, 

zakelijk verkeer en vervoersstromen is regionale samenwerking een 

noodzaak. De ervaring leert dat regionale afspraken zeker in de opstartfase 

extra capaciteit (en daarmee kosten) vragen van de centrumgemeente. Hier 

staat tegenover dat een goede regionale samenwerking zorgt voor meer 

expertise en kwaliteit.  
166 STZ/ 

EC 

JN PvdA21  95 Prestatie indicator. Waarom is alleen het bedrijfsbezoek 

opgenomen ( 2.a) en staat er niets over bijv. het 

ondernemersloket? 

Het afleggen van bedrijvenbezoeken door bestuurders en medewerkers van 

de gemeente en de activiteiten van het ondernemersloket staan beide in het 

teken van dienstverlening aan ondernemers. De activiteiten worden met 

elkaar afgestemd. De keuze voor ‘het afleggen van bedrijfsbezoeken’  als 
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prestatie indicator is gemaakt, omdat het een duidelijk initiatief verlangt 

van de gemeente.  

167 STZ/ 

EC 

CM PvdA22 97 Meer buitenlandse toeristen. Wat doet de gemeente nog meer 

t.o.v. het bedrijfsleven en ondernemers in Haarlem om meer 

buitenlandse toeristen naar Haarlem te krijgen naast deelname 

aan regionale samenwerking en partner zijn in het project 

Amsterdam Bezoeken Holland Zien 2012-2015?  

- Haarlem zet in op uitwerking convenant binnenstad. Dit draagt bij 

aan vergroting van de aantrekkingskracht van Haarlem, ook voor 

buitenlandse toeristen. 

- De gemeente bevordert het zakelijk toerisme via samenwerking 

Haarlem Marketing en Amsterdam Marketing. 

- Haarlem Marketing heeft de afgelopen zomer een 

reclamecampagne gevoerd op Schiphol om onder buitenlandse 

toeristen de zichtbaarheid en bekendheid van Haarlem te 

vergroten. 

- Haarlem Marketing heeft vorig jaar er voor gezorgd dat de website 

meertalig is geworden.  

- Haarlem zet ook in samenwerking met Amsterdam Cruise Port en 

regiogemeenten en provincie i n op bevorderen van de 

riviercruise- en motorchartervaart. Dit heeft inmiddels geleid tot 

meer riviercruiseboten en buitenlandse toeristen die de stad hebben 

aangedaan. 

168 M&

S/ 

SZW 

CM 

JN 

PvdA23 100 SROI: U geeft aan dat de zwaardere taakstelling inkoop de 

realisatie van de SROI doelstelling onder druk staat. Hoe 

verhoudt deze opmerking zich tot het steeds maar niet realiseren 

van de taakstelling inkoop? 

De SROI doelstelling staat onder druk doordat de financiële druk op de 

gemeente groot is. Hierdoor wordt er minder ingekocht en staat de 

taakstelling inkoop onder druk. Gevolg is dat er ook minder aan SROI kan 

worden gedaan door onze leveranciers. De Social return staat onder druk 

omdat het inkoopvolume daalt, maar daarnaast ook omdat het aantal (grote) 

opdrachten (boven de drempelwaarden) in de praktijk achter blijft bij 

 voorgaande jaren.  

169 SZW JN PvdA24 100 Paswerk: De raad en de regio moeten nog discussie voeren over 

de toekomst scenario’s voor Paswerk. Waarom wordt er niet in 

de begroting aan gerefereerd en welke consequenties kan de 

keuze voor de diverse scenario’s hebben voor de prestaties en 

doelen voor het programma werk en inkomen en de benodigde 

financiële middelen? 

Op dit moment heeft het Dagelijks Bestuur van Paswerk de scenario’s in 

voorbereiding. De financiële consequenties zijn als gevolg daarvan  nog 

niet bepaald.   

170 SZW JN PvdA25 100/

103 

Bijzondere bijstand: Op basis van het nieuwe minimabeleid 

verwacht u dat het aantal toekenningen van bijzondere bijstand 

zal toenemen. Toch zien we dat u voor 2014 verwacht dat het 

aantal bijzondere bijstands-toekenningen met 650 zal afnemen. 

Waarom verwacht u deze daling? 

Met deze prognose wordt rekening gehouden met een mogelijke verlaging 

van de draagkrachtnorm van 115% naar 110%. Indien deze wijziging niet 

plaatsvindt zal de afname minder zijn.  

 

171 SZW JN PvdA26 102 Tijdelijke inkomensondersteuning: In 2013 wordt 90% van de 

aanvullende inkomensondersteuning binnen de wettelijke termijn 

van 8 weken afgehandeld. Voor 2014 verwacht u dat dit 75% zal 

Zie antwoord op vraag AP22. 
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zijn. Hoe verhoudt dit lagere percentage zich tot de toezegging 

dat de dienstverlening bij Sociale Zaken op hetzelfde niveau zal 

blijven? 

172 SZW JN PvdA27 103 Gebruik minimaregelingen: De gemeente wil het gebruik van 

de minimaregelingen vergroten door het gebruik ervan expliciet 

te koppelen aan de Haarlempas. Toch zien we dat bij de 

streefwaarden het aantal huishoudens met een Haarlempas niet 

overeenkomt met het daadwerkelijke aantal minima. Heeft u hier 

een verklaring voor? 

Niet elke houder van een Haarlempas doet, of wil, een aanvraag voor een 

minimaregeling.  

173 STZ 

OG

V 

LM PvdA28 113/ 

210 

Fietsvoorzieningen. U geeft aan door het inleveren van het 

restant van 10.000 euro geen onderzoeken naar fietsknelpunten 

of specifieke campagne fietsstimulering meer te doen. Wat heeft 

dit voor gevolgen voor  de afspraak met de minister m.b.t. het 

veiliger maken van het fietsen vastgelegd  in een lokaalbeleid 

voor het eind van 2013? ( Zie Beleidsimpuls Verkeersveiligheid 

met de VNG)  

De gemeente Haarlem heeft haar prioritering ten aanzien van het uitvoeren 

van fietsvoorzieningen reeds vastgelegd in de Nota Verkeersveiligheid en 

het Uitvoeringsprogramma Fietsinfrastructuur (2006/2007). Één van de 

uitgangspunten van het programma is het verbeteren van de 

verkeersveiligheid. Er is vanuit de afspraken met de minister geen 

noodzaak tot actualisatie van dit vigerend beleid. 

174 STZ/ 

mil 

LM PvdA29 117 Haarlem Klimaat Neutraal: Bij Beleidsveld 9.1 Milieu, 

duurzaamheid & leefbaarheid, ontbreekt de Lokale Energie 

Dienst. Deze LED vormt de belangrijkste pijler voor het 

realiseren van Haarlem Klimaat Neutraal 2030. Wat is de reden 

van het ontbreken van de LED in dit stuk? 

De Lokale Energie Dienst (nu: Spaarne Energie) maakt volwaardig deel uit 

van het plan van aanpak Haarlem Klimaatneutraal (zie Duurzaamheids-

programma). 

175 STZ 

OG

V 

LM PvdA30 123 Afval: Alle activiteiten voor het duurzaam verwerken van 

huishoudelijk fijn- en grofvuil zijn vertraagd. Hoe zorgt u er voor 

dat de voor 2014  aangegeven procentuele stijging om beter te 

scheiden wordt gerealiseerd en daarmee bij te dragen aan de 

klimaatneutraal doelstelling? 

Zie antwoord op vraag VVD08 en VVD09. 

176 GOB 

STZ 

OG

V 

 

LM PvdA31 124 Ondergrondse bakken restafval: Bij Beleidsveld 9.5 

Afvalinzameling en reiniging is uit de prestatie-indicator af te 

leiden dat de gemeente wederom niet de toegezegde einddatum 

weet te realiseren m.b.t. het plaatsen van ondergrondse 

afvalcontainers. Wat is dit keer de reden van het voorgenomen 

uitstel? 

Abusievelijk zijn hier de verkeerde cijfers opgevoerd. Meest recente 

uitrolplanning voor restafvalcontainers sluit conform een gunstig scenario 

op eind 2014. Deze planning is onlangs met de commissie Beheer gedeeld.  

177 GOB LM PvdA32 127 Buitenrustbruggen: Bij investeringen programma 9 is te lezen 

dat er €600.000 in het IP als investering staat voor de 

Buitenrustbruggen. De Raad moet nog een besluit nemen over de 

keuze tussen ‘vervanging bruggen’ en ‘onderhoud’/ kleinere 

vervangingswerkzaamheden’. Waar is bovengenoemd bedrag op 

gebaseerd? 

Het is een reservering voor de voorbereiding en eerste deel van de 

uitvoering. In het eerste kwartaal van 2014 zal een nota met het onderwerp 

‘renoveren of vernieuwen’ aan de raad worden voorgelegd. In beide 

gevallen is er geld nodig om te gaan voorbereiden en ook daadwerkelijk te 

starten eind 2014, derhalve is er 6 ton in het IP gereserveerd. Met het 

raadskrediet worden de bedragen pas geactiveerd. Bij IP 2014-2019 zal een 

voorstel worden gedaan voor opname totale uitvoeringskosten. 
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178 VV

H 

LM PvdA33 145 Kostendekkende Leges: In de tabel is te lezen dat de 

kostendekkendheid voor het afgeven van vergunningen voor 

Parkeren van 0% naar 100% beoogd wordt. Waarom is er voor 

gekozen de leges bij Parkeren 100% kosten dekkend te maken en 

bij APV & Horeca respectievelijk slechts 20,6 en 78,5 % ? 

Het vaststellen van de leges heeft als uitgangspunt dat deze zoveel als 

mogelijk kostendekkend moeten zijn. Niet elk product is echter op 100% 

kostendekkendheid gesteld omdat de verhoging ten opzichte van de huidige 

(historische) legestarieven enorm zou zijn. Met de huidige voorstellen 

neemt de kostendekkenheid van de APV met 15% toe en de Drank en 

Horeca met 14%. Deze verhogingen liggen dus dicht bij elkaar, alleen 

vanuit de historische tarieven leidt dat bij de APV tot een 

kostendekkendheid van 20% en bij de Drank en Horeca van 78,5%. Het 

product parkeren is wel op 100% kostendekkendheid gezet omdat het om 

een relatief klein legesbedrag gaat. 

179 GOB LM PvdA34 159 Bergbezinkbassins: Bij Ondergrondse Infrastructuur worden 

wederom de BBB’s (bergbezinkbassins) genoemd. Er zou 

inmiddels onderzoek uitgevoerd moeten zijn naar de 

wenselijkheid en alternatieven van deze BBB’s. Wat is de 

uitkomst van het onderzoek? 

Het onderzoek naar de wenselijkheid van de BBB's is onderdeel van het in 

december 2013 vast te stellen VGRP. 

Op dit moment is de bouw van de resterende 5 BBB's on hold gezet. In 

samenspraak met HH Rijnland zal de komende periode (looptijd VGRP 

2014-2017) bekeken worden of de bouw van de BBB's nog noodzakelijk is. 

180 GOB LM PvdA35 161 Speelplekken: In §34.8 Openbare Speelgelegenheden ontbreekt 

de met de raad vastgestelde afspraak om i.v.m. beperkte 

financiën creatiever om te gaan met de beschikbare middelen 

bijvoorbeeld d.m.v. het inrichten van speelplekken voor 

‘natuurlijk spelen’. Waarom ontbreekt deze afspraak? 

Als gevolg van de beperkte middelen kunnen speelplekken (tijdelijk) 

worden opgeheven. Deze plekken blijven echter wel gereserveerd voor 

spelen. Indien mogelijk wordt een tijdelijke invulling gezocht die door de 

jeugd als speelplek zou kunnen worden gebruikt. Echter formeel kan en 

mag  hier niet de aanduiding ‘speelplek’ aan gegeven worden. 

181 STZ/ 

vg 

EC PvdA36 188 Vastgoedbeleid: 

a. Welke maatregelen neemt de gemeente in 2014 om in 2014 

e.v. meer inkomsten te genereren uit het vastgoedbeheer? b. 

Welke diensten worden niet meer geleverd aan particuliere 

huurders van  niet maatschappelijk vastgoed en wat levert dit op? 

c. Welke gemeentelijke objecten die in gebruik zijn als 

particulier woningen kunnen worden verkocht o.b.v de eerdere 

inventarisatie hiervan? 

d. Wat is het bedrag aan inkomsten dat de gemeente jaarlijks 

‘misloopt’ omdat gemeentelijk vastgoed (niet zijnde 

maatschappelijk vastgoed) niet markconform worden verhuurd? 

a. Bij herziening van contracten (na afloop van de contractduur) ontstaat de 

mogelijkheid om de huurinkomsten te verhogen. Het uitvoeren van het 

verhuurbeleid, waarbij voor maatschappelijk vastgoed kostprijsdekkende 

huur in rekening zal worden gebracht, levert in principe per saldo geen 

extra inkomsten voor de gemeentebegroting op.   

b. In principe worden alleen die diensten geleverd en in rekening gebracht 

aan huurders, waarover afspraken zijn vastgelegd in het huurcontract. 

c. Alle woningen staan op de nominatie om verkocht te worden met 

uitzondering van een klein aantal woningen op percelen die strategisch van 

belang zijn. 

d. In principe wordt niet maatschappelijk vastgoed nu reeds marktconform 

verhuurd. Herijking van de huurprijzen zal (afhankelijk van de 

marktontwikkelingen) portefeuillebreed een meeropbrengst kunnen 

genereren bij het sluiten van nieuwe huurcontracten; een inschatting is op 

dit moment niet te maken.  

182 GOB EC PvdA37 189 Grondbeleid: Er staat bij de conclusie dat risico’s die niet zijn 

voorzien in projecten en daardoor niet zijn opgenomen in de 

grondexplotatie zorgvuldig moeten worden bewaakt. Welke 

maatregelen neemt de gemeente om deze risico’s tijdig in beeld 

Er wordt niet voor alle mogelijke risico's een raming opgenomen in de 

grondexploitaties, dit zou het projectbudget onnodig groot maken. Wel is er 

in de meeste gevallen een post onvoorzien opgenomen. Wanneer de kans 

van voordoen van een risico een bepaalde omvang aanneemt zal deze wel 
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te hebben, te kwantificeren en regulier te monitoren? als raming worden opgenomen. Tot die tijd wordt met het 

risicomanagement beheersmaatregelen getroffen die het voordoen van de 

risico's moeten mitigeren of volgen. 

183 CC CM SL01 25 De meeropbrengst van de eerder geschatte WOZ-waarde van de 

woningen in Haarlem levert een korting op van de algemene 

uitkering. Als het toch vestzak-broekzak is, waarom is er niet 

voor gekozen om de WOZ te verlagen. 

De WOZ-waarde is geen vestzak- broekzak kwestie. 

Wel is een relatie tussen OZB en algemene uitkering. 

Een hogere WOZ-waarde leidt tot een hogere OZB-opbrengst en een lagere 

algemene uitkering, maar deze bedragen zijn niet hetzelfde. De aftrek voor 

de algemene uitkering is lager dan de feitelijke meeropbrengst voor de 

OZB. 

De WOZ-waarden komen via taxaties tot stand onder toezicht van de 

Waarderingskamer. Gemeente kunnen niet zelf bepalen om WOZ-waarden 

te verhogen of te verlagen. 

184 CC CM SL02 25 Waarom gaan we bij de berekeningen in deze begroting nog 

steeds uit van een rekenrente van 5%? Hadden we deze niet al 

eerder verlaagd naar 4,5 %? 

Bij de Kadenota 2013 is besloten om de rekenrente met ingang van het 

begrotingsjaar 2016 te verlagen naar 4,5% 

185 CC CM SL03 26 De kwijtschelding van de afvalstoffenheffing wordt beperkt tot 

80%. Feitelijk een kleine ingreep voor de gemeente maar grote 

gevolgen voor de inwoners.  Wat levert dit de gemeente precies 

op en wat gaat dit iemand die dit jaar kwijtschelding had volgend 

jaar  méér kosten? 

Deze tekst is ten onrechte niet aangepast. Zie antwoord op vraag GLH13. 

186 M&

S 

CM SL04 28 Wat is het normbedrag dat u voor 2014 en verdere jaren  hanteert 

als uitgangspunt bij de begroting van de personeelslasten? 

Dit normbedrag is vanaf 2014 bepaald op trede 10 van de functionele 

schaal van elke functie. Zie ook antwoord op vraag GLH03. 

187 VV

H 

BS SL05 54 Op bladzijde 54/55 geeft u een uitgebreide opsomming van wat u 

aan de sociale veiligheid wilt gaan doen. Hoe rijmt dit 

ambitieuze programma zich met de vermindering van de 

handhavingscapaciteit (bladzijde 61). 

Verbeteren van sociale veiligheid vereist een integrale aanpak. Tijdelijke 

vermindering van de handhavingscapaciteit heeft uiteraard wel invloed op 

het behalen van de doelen. Echter, de actiepunten zijn niet alleen 

afhankelijk van de inzet van handhavers. Ook inzet van politie, 

veiligheidshuis en andere veiligheidspartners speelt een rol bij het halen 

van de doelen. 

188 VV

H 

BS SL06 61 Op bladzijde 61 geeft u aan dat u de handhavingscapaciteit wilt 

verminderen (aanhouden vacatures integrale handhaving = € 

150.000).  Hoe verhoudt dit voornemen zich tot het inhuren van 

2 externe handhavers? 

De externe inhuur van 2 FTE is onderdeel van de compenserende 

maatregelen 2013 (door extra inhuur verhogen we de parkeeropbrengsten). 

Het aanhouden van vacatures integrale handhaving  zijn onderdeel van de 

compenserende maatregelen 2014.  

189 STZ/ 

wwg

z 

JvdH SL07 67 Hoe denkt u 2100 mantelzorgers te ondersteunen om 

overbelasting te verminderen. Waarop baseert u het dat het aantal 

mantelzorgers vanaf  2015 niet verder zal stijgen. Vreest u niet 

dat er straks mantelzorgers nodig zijn voor de mantelzorgers. 

In het raadsvoorstel ‘uitwerking doelen en effecten sociaal domein en 

transitie basisinfrastructuur’ reserveren wij structureel € 200.000 voor 

versterking van mantelzorgondersteuning. Er wordt onderzocht hoe de 

werving kan worden geïntensiveerd, in overleg met Tandem en het 

welzijnswerk.   

De raming 2015 is gebaseerd op de cijfers van Tandem, een meer exacte 

raming is niet mogelijk, omdat niet alle mantelzorgers zich registeren.  
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190 STZ/ 

wwg

z 

JvdH SL08 70 Waarom is er voor gekozen om toch weer bijna 2 miljoen van 

deze begroting te dekken vanuit de reserves. 

Deze reserveonttrekkingen worden in het raadsvoorstel ‘uitwerking doelen 

en effecten sociaal domein en transitie basisinfrastructuur’ (BIS 

2013/36852) en paragraaf 3.9 van de begroting nader toegelicht.  

191 SZW JN SL09 103 Sinds de nulmeting is 2011 is het aantal Haarlempas-houders 

alleen maar omlaag gegaan, ondanks het feit dat er steeds meer 

“armoede” ontstaat in Haarlem. Kunt u aangeven waardoor dit 

effect ontstaan is? Kunt u aangeven wat u doet om de 

Haarlempas effectief te promoten onder de doelgroep? Hebben 

de Haarlempas-houders die  de pas in 2013 kregen automatisch 

recht op de pas in 2014 ? 

Door de wijziging van de inkomensgrens is het aantal personen dat in 

aanmerking komt voor een Haarlempas gedaald. 

In de voorlichting en communicatie van de gemeente is en  wordt aandacht 

besteed aan de mogelijkheid om een Haarlempas aan te vragen. Bovendien 

communiceren intermediairs in de stad deze informatie eveneens.  

Iedereen die een Wwb uitkering ontvangt krijgt automatisch een 

HaarlemPas. Voor iedereen die al in het bezit is van een HaarlemPas wordt 

via een beperkte vragenlijst gecontroleerd (alleen wijzigingen hoeven 

worden doorgegeven) of hij/zij nog in aanmerking komt.   

 

 

192 GOB LM SL10 111/

114 

Post 67.70. Is het bedrag van € 1.896.428 voldoende om beide 

projecten uit te voeren? 

Er zal meer geld worden uitgegeven dan in het huidige IP is opgenomen. 

Hiervoor is aanvullend krediet aangevraagd, zie hiervoor de nota (BIS 

2012/350574). Deze (hogere) dekking is nog niet verwerkt in het huidige 

IP, het raadsbesluit is genomen nadat het IP al in procedure was genomen. 

193 STZ/ 

MIL 

LM SL11 116 Is het niet opportuun om ook de doelstelling Haarlem klimaat 

Neutraal per 2030 bij te stellen naar b.v. 2040/2050 nu het aantal 

nieuwe projecten in de milieuparagraaf gehalveerd wordt ? 

De verlaging van het aantal nieuwe projecten in de milieuparagraaf heeft   

betrekking op het ontstaan van minder nieuwe milieuhinder en niet op de 

doelstelling Haarlem  Klimaatneutraal. De doelstelling Haarlem 

Klimaatneutraal is vooral gericht op de bestaande woning- , 

bedrijvenvoorraad en mobiliteit. 

194 GOB LM SL12 124 De onderhoudsverplichting wordt behoorlijk gereduceerd in de 

komende jaren. Waarop baseert u het dan dat straks maar liefst 

80 % van de tevreden is over de staat van onderhoud in de 

wijken? 

Het percentage betreft de tevredenheid over de (huidige) straatreiniging in 

2012/2013. We streven ernaar ondanks teruglopende onderhoudsbudgetten 

het niveau van de straatreiniging zoveel mogelijk gelijk te houden. 

195 SZW JvdH SL13 152 Sociaal domein WMO. De negatieve gevolgen van het open 

einde karakter van de WMO wordt opgevangen door de reserve 

WMO. Tijdens een van de laatste commissievergaderingen 

deelde de wethouder mee dat de reserve WMO nagenoeg op “0” 

stond. Kunt u aangeven wat er op dit moment in de reserve 

WMO zit? Als de reserve WMO inderdaad op is, hoe denkt u 

deze negatieve gevolgen dan op te vangen? Her en der (b.v. op 

bladzijde 105) wordt in deze begroting namelijk aangegeven dat 

onttrokken gaat worden aan de WMO-reserve. 

Voor al de onttrekkingen zijn door de raad besluiten genomen. Op basis van 

de septembercirculaire -die nog niet in deze begroting verwerkt is omdat de 

circulaire bekend werd nadat de concept begroting al gereed was- wordt 

verwacht dat in 2014 een dotatie van circa € 800.000 kan plaatsvinden. 

Daarmee wordt verwacht dat de Wmo-reserve ultimo 2014 circa € 300.000 

zal bevatten.  De situatie na 1-1-2105 is nog volledig onzeker vanwege 

onduidelijkheden over de decentralisaties. De prognose van het verloop van 

de reserve is daarmee ook onzeker.  Zie ook antwoord op vraag VVD13. 

196 CS/ 

O&S 

BS SP01  Hoe representatief zijn de jaarlijkse omnibus onderzoeken. 

Hoeveel procent respons  krijgt de gemeente op de uitgezette 

enquête 

De Omnibusonderzoeken hebben de afgelopen jaren een respons van circa 

30%, voor een dergelijk onderzoek is dat zeer acceptabel. Niettemin wordt 

alles in het werk gesteld om de respons te verhogen. De samenstelling van 
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 de respons wordt op een aantal kenmerken getoetst aan de samenstelling 

van de werkelijke bevolking: naar geslacht, leeftijd en stadsdeel. Bij 

verschillen wordt een weegfactor toegepast om de responsebevolking meer 

te laten lijken op de werkelijke bevolking. Op andere kenmerken kan niet of 

moeilijker worden getoetst. Daardoor is volledige representativiteit niet 

haalbaar. De betrouwbaarheid van de resultaten zit ook in het steeds 

toepassen van dezelfde methodiek, waardoor trends goed zichtbaar worden. 

197 CC CM SP02 23  Onderzoek doelmatigheid en doeltreffen WMO gelden, Wordt 

50 duizend mogelijk besteed aan extern onderzoek, is er binnen 

de eigen organisatie niemand die dit kan doen. We willen het 

inhuren toch juist beperken 

De 213a onderzoeken worden gewoonlijk binnen de eigen organisatie 

uitgevoerd. Dit budget is opgenomen omdat het soms ten gunste van het 

onderzoek is om het onderzoek uit te besteden. Het gaat dan bijvoorbeeld 

om zeer specifieke kennis of juist de afstand tot de Haarlemse organisatie 

die voor sommige onderzoeken nodig is. 

Zie ook het antwoord op vraag  PvdA 01. 

198 CC CM SP03 15,3

1 

Het college heeft voorzien in bezuinigingen voor 2014 van € 6,8 

mijloen, waarvan € 2.4 

miljoen structureel doorwerkt. Kan dit 

structurele bedrag in mindering worden gebracht op het tekort in 

2015 van € 8,5 

miljoen? 

In de herziene meerjarenraming, inclusief aanvullende maatregelen, als 

weergegeven op bladzijde 31, is de structurele doorwerking van de 

bezuinigingen al verrekend in de meerjarensaldi. 

199 STZ/

wwg

z 

JvdH SP04 64 Streefwaarde van het aantal vrijwilligers in 2014 >38 % In 2012 

is gerealiseerd 41%  is de streefwaarde niet aan de lage kant. 

Het percentage vrijwilligers is bewust gezet op > 38%. Dit percentage is al 

hoog en de gemeente realiseert zich dat externe omstandigheden, zoals de 

economische crisis, hieraan mede debet zijn. Als de economie weer 

aantrekt, is de verwachting dat het aantal vrijwilligers afneemt. Het 

percentage van 38% (of hoger) is ook naar landelijke maatstaven 

realistisch. 

200 STZ/ 

wwg

z 

JvdH SP05 68 Er wordt prioritering toegepast op de  vragen over  huiselijk 

geweld. Hoeveel aanvragen zijn er per jaar, hoe veel vragen 

worden er daadwerkelijk behandeld 

Tot augustus zijn ruim 1.900 meldingen bij het SHG binnengekomen en in 

behandeling genomen. Daarnaast konden 300 meldingen niet direct 

opgepakt worden. Eind augustus was sprake van een wachtlijst.  Alle 

meldingen op de wachtlijst en alle nieuwe meldingen worden door het 

Steunpunt Huiselijk Geweld na-gebeld en geprioriteerd om elk risico uit te 

sluiten.  

201 SZW JN SP06 103 De streefwaarde voor bijzondere bijstand voor 2014 gaat bijna 

700 omlaag ten opzichte van 2013. Gemeente geeft zelf aan de 

het aantal bijstandsgerechtigde omhoog gaat, dan kan  het aantal 

mensen dat  bijzondere bijstand ontvangt  toch niet drastisch 

omlaag worden gebracht. 

Zie antwoord op vraag PvdA25.  

 

 

202 GOB LM VVD 01 17 prg 9. Het college schrijft dat door bezuinigingen op de 

beschikbare middelen voor de openbare ruimte, dit op termijn 

weer gaat leiden tot het oplopen van achterstanden in het 

Dit is geen technische vraag. 
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onderhoud. Hoe gaat het college dit oplopen van achterstanden 

voorkomen, aangezien in het coalitieakkoord is afgesproken, dat 

we doorgaan met het inlopen van achterstallig onderhoud? 

203 STZ 

OG

V 

LM VVD 

02 
20  Prg 8. Het oordeel van Haarlemmers over de autobereikbaarheid 

van de stad is met 5,6 nog steeds onder de streefwaarde van 6,0. 

Al 5 jaar lang wordt de streefwaarde niet gehaald. Wat gaat het 

college specifiek hieraan doen om wel de streefwaarde te halen? 

In de begroting zijn verschillende maatregelen opgenomen die de 

autobereikbaarheid verbeteren; verbeteren ketenmobiliteit, dynamisch 

verkeersmanagement, nalopen van de verkeers- en verwijzingsborden, 

tweerichtingsverkeer op de Waarderbrug, voorbereidende werkzaamheden 

voor de verdubbeling van de Waarderweg en het verbeteren van 

kruispunten op de Oudeweg.   

204 STZ/

SD 

JvdH 

JN 

VVD 03 21 Als risico wordt aangemerkt dat de financiële middelen verder 

worden beperkt. Uit 3.9 blijkt echter dat er ook risico's zijn dat 

de groei van de vraag hoger kan zijn dan verwacht. Waarom 

wordt dat risico hier niet benoemd? 

De risicomelding op bladzijde 21 zou inderdaad uitgebreid kunnen worden 

met de vermelding van het risico dat de vraag naar zorg in de afgelopen 

jaren een (sterk) stijgende lijn heeft laten zien. 

205 SZW 

STZ/ 

SD 

JvdH 

JN 

VVD 

04 
34 Vanwege het 'hek' om de WMO heeft bezuiniging op collectief 

vervoer geen effect op het financieel kader. Stelt u voor om het 

'hek' op te heffen? 

Nee. 

206 CS/ 

SB 

BS VVD 

05 
47 Doelstelling 3 is 'meer aandacht voor Europa in de stad'. Kunt u 

aangeven hoe de jumelages en ondersteuning van stedenbanden 

Mutare en Emirdag daaraan bijdragen? 

Aandacht voor Europa is breder dan alleen de jumelages. Het betreft 

bijvoorbeeld ook aandacht voor regelgeving en subsidies. Daarnaast wordt 

onderzocht of en hoe Haarlem, Angers en Osnabrück van elkaar kunnen 

leren. Mutare/Emirdag dragen in deze zin niet bij meer aandacht voor 

Europa. Contacten met deze twee stichtingen zijn van totaal andere orde 

dan de contacten met de zustersteden waarbij wel sprake is van kennis 

uitwisseling op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau. Mutare is een 

particuliere stichting gericht op ontwikkelingssamenwerking. Stg. Emirdag 

vertegenwoordigt de grote Turkse populatie in Haarlem. 

207 VV

H 

BS VVD 

06 
55 Prioriteit 2c is aanpak van overlast van daklozen en verslaafden 

in de binnenstad door inzet bestuurlijke maatregelen en 

toeleiding naar hulpverlening en opvang. Waarom alleen de 

overlast in de binnenstad? De overlast kan zich dan immers 

verplaatsen naar buiten de binnenstad. Daarnaast: wat is de stand 

van zaken mbt de 24-uursopvang. 

Aangezien de huidige opvanglocaties zich in de binnenstad van Haarlem 

bevinden, is er een focus op de binnenstad om de overlast van daklozen 

en/of verslaafden zoveel mogelijk te beperken. Op het moment dat de 

overlast door daklozen en/of verslaafden zich naar andere delen van de stad 

verplaatst (buiten de binnenstad), zal ook hier op worden ingezet door inzet 

van bestuurlijke maatregelen (inzet alcoholverbod, inzet extra integrale 

handhavers etc.) en/of in combinatie met toeleiding naar hulpverlening en 

opvang.  De stand van zaken van de 24-uursopvang is dat er op dit moment 

in samenwerking met een extern bureau gekeken wordt naar nieuwe 

locaties in en om het centrum. De analyse hiervan verschijnt in november.   

208 STZ/ 

wwg

z 

JvdH VVD 

07 
65 Activiteit 1c: wat moeten we ons concreet voorstellen bij een 

'actieve benadering … door preventie en ondersteunende 

huisbezoeken?' Waarom wordt gekozen voor een leeftijdsgrens 

van 75? Hoe wordt omgegaan met burgers die dit niet willen en 

De actieve benadering betreft de wijze van werving. Ouderen ontvangen 

een uitnodiging om deel te nemen aan het huisbezoek per brief en per 

telefoon. De deelname is uiteraard vrijwillig. Uit ervaringsgegevens blijkt 

dat ouderen na 75 jaar meer risico lopen op vereenzaming, afname van 
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zogenaamde zorgmijders? mobiliteit en toename  van gezondheidsklachten. Signalen van zorgmijders 

kunnen worden doorgegeven aan ouderenadviseurs of het sociaal wijkteam 

die daarna alsnog in contact proberen te komen met ouderen. 

209 STZ LM VVD 

08 
124 Prg 9. Hier staat: De gemeente intensiveert het gebruik van een 

aantal containers voor herbruikbare stoffen. Hoe gaat de 

gemeente dat doen? 

Het gebruik van containers voor herbruikbare stoffen wordt niet 

geïntensiveerd maar het aantal containers wordt uitgebreid in het kader van 

de invoering van duurzaam afvalbeheer. Voor de Kadernota 2014 wordt aan 

de gemeenteraad een keuzenota over duurzaam afvalbeheer voorgelegd. 

(zie ook antwoord op vraag VVD09). 

210 STZ LM VVD 

09 
124 Hier staat dat de gemeente in 2014 aan bewoners uit de 

laagbouw één of twee extra rolcontainers uit gaat geven voor 

kunststof en papier. We zien ook dat de uitrol van ondergrondse 

containers veel langzamer gaat dan de gemeenteraad wil, 

aangezien financiële middelen hiervoor beperkt beschikbaar 

zijn? Hoe verhoudt zich dit met elkaar. Hoe is het mogelijk dat 

voor de mogelijke rolcontainers wel geld beschikbaar is en voor 

de uitrol niet. En waar ligt voor het college de prioriteit? 

Aangezien er ook nog een aangenomen motie ligt m.b.t. de uitrol 

van ondergrondse containers? 

Het betreft twee verschillende onderwerpen: 

1. T.a.v. duurzaam afvalbeheer wordt op dit moment een 

businesscase opgesteld (gereed Kadernota 2014). In deze 

businesscase worden de kosten voor de extra containers 

gefinancierd uit de opbrengsten van de grondstoffen 

(glas/papier/plastic).  

2. Bij de uitrol van de ondergrondse restcontainers is gebleken dat 

een herverdeling van containers over de stad nodig is, gezien de 

beperkte bestaande financiële middelen.  

In de businesscase Duurzaam afvalbeheer wordt een relatie gelegd tussen 

de kosten en opbrengsten van de verschillende afvalstromen.  

211 M&

S 

CM VVD 10 131 MS.91. Vervanging collegeauto. Is een collegeauto het 

goedkoopst adequaat? En waarom niet gekozen voor lease? 

De college auto is toentertijd aangeschaft volgens de toen geldende criteria. 

Kopen van auto’s was standaard beleid. In 2014 gaat een nieuw 

wagenparkbeleid van kracht waarin beschreven staat onder welke 

voorwaarden een auto vervangen mag worden. Leasen van auto’s wordt een 

onderdeel van dit wagenparkbeleid. 

212 GOB LM VVD 11 138 Prg 8. schrijft het college, dat er qua onderhoud zelfs een extra 

inspanning moet worden verricht om het achterstallig onderhoud 

in te lopen? Welke extra inspanningen zijn nodig volgens het 

college? 

Vanwege de bezuinigingstaakstellingen is het inlopen van achterstallig 

onderhoud getemporiseerd. Er zal dan ook een extra (financiële) inspanning 

nodig zijn om het achterstallig onderhoud terug te brengen naar het 

genoemde, acceptabele niveau van € 35 miljoen.  

213 CC CM VVD 12 142 Is het correct te veronderstellen dat de tweede paragraaf onder 

toeristenbelasting verkeerd geplaatst is in de tekst? 

Ja, uw constatering is juist. De tweede alinea hoort thuis onder het kopje 

Hondenbelasting. 

214 DV JvdH VVD 13 151 WMO. Er wordt uitgegaan van 50% kans dat de groei van de 

vraag hoger is dan verwacht. Waarom kan er geen betere 

inschatting worden gemaakt? 

De onduidelijkheden ten aanzien van de decentralisaties maakt het niet 

mogelijk een nauwkeuriger schatting te maken van de kans dat het 

genoemde risico zich gaat voordoen. 

215 GOB LM VVD 1 4 156 Het achterstallig onderhoud is in 2005 becijferd op een 

totaalbedrag van € 84,5 milj. In 2014 bedraagt de achterstand 

nog ca. €35 milj. Vervolgens wordt geconcludeerd dat in 8 jaar 

tijd de achterstand met ca. € 50 milj. is verkleind tot 

aanvaardbare proporties. Vraag: Betekent dit dat het college 

vindt dat het resterende achterstallige onderhoud niet meer 

Nee, het achterstallig onderhoud hoeft niet te worden ingelopen als het 

minder dan de  algemene praktijkrichtlijn van 10-15% van het areaal is.  
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ingelopen hoeft te worden? 

216 M&

S 

CM VVD 15 177 De Commissie Beroep- en Bezwaarschriften mag volgens de 

nieuw voorgestelde wettelijke bepalingen niet meer bezet  

worden door leden van de Raad. Momenteel vervult een derde 

van de raadsleden deze taak in de alg. Commissie BBS en 4 

specifieke kamers, zonder daarvoor een financiële vergoeding te 

krijgen. Waarom is hiervoor geen voorziening opgenomen in de 

begroting van 2014-18? 

Momenteel gaat het nog om een wetsvoorstel, datum van invoering is dus 

nog onduidelijk. Daarnaast onderzoeken wij  momenteel op welke wijze de 

nieuwe commissie vormgegeven kan worden. Daardoor is nog niet 

duidelijk wat de kosten van de nieuwe commissie zullen zijn. 

 

 

217 GOB LM VVD 16 220 Prg 8. We zien dat de dekking verbreden Waarderweg wegvalt. 

Hoe gaat het college deze dekking weer op orde brengen, zodat 

de verbreding van de Waarderweg toch kan plaatsvinden? 

Dit is geen technische vraag. 

218 STZ/ 

VG 

EC VVD 17 236 Verkoopkosten voor de Zuid Schalkwijkerweg worden geraamd 

op €180k. De kosten lijken niet in verhouding met de te 

verwachten opbrengsten. Kunt u een specificatie geven van de 

kosten en de te 140verwachten opbrengsten? 

De € 180.000 die op bladzijde 236 is opgenomen is een voordeel (de ‘n’ die 

er achter is opgenomen moet een ‘v’ zijn). Het betreft hier lagere lasten ten 

opzichte van 2013 aangezien in 2013 een eenmalig budget verkoopkosten 

was opgenomen voor de verkoop Noord-Schalkwijkerweg 117 (BIS 

2012/239210). 

219 M&

S/ 

GOB 

EC VVD 18  Waar is de reservering te vinden voor de risico’s die de 

Gemeente Haarlem loopt op de Zijlpoort en de Nieuwe Energie.  

In de tweede bestuursrapportage 2013 (bladzijde 42) wordt voorgesteld om 

een extra dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren te doen. Bij 

instemming met dit besluit zijn zowel de vordering inzake de 

onverschuldigde BTW (restant € 1,5 miljoen) als die van de 

voorfinanciering (circa € 2,7 miljoen) volledig voorzien.  

 

De Nieuwe Energie maakt deel uit van de grondexploitatie Minckelersweg 

e.o.. Risico’s op Nieuwe Energie moeten in eerste instantie opgevangen 

worden binnen deze grondexploitatie. Mocht dit leiden tot een negatieve 

verwachte eindwaarde van de grondexploitatie dan zal hier een voorziening 

voor getroffen moeten worden. Op dit moment is nog niet volledig in beeld 

wat de consequenties zijn voor de grondexploitatie en of dit noodzakelijk 

is.  De grondexploitatie dient nog herberekend te worden.  

 

Toelichting: 

1) HA (Hoofdafdeling) en PH (portefeuillehouder) 

2) Fractie: afkorting van de fractie door  welke de vraag is gesteld 

3) Verwijzing naar de bladzijde waarop de vraag betrekking heeft. 

 


