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Geachte leden van de commissie Beheer, 

Naar aanleiding van de commissie Beheer van 28 november 2013 zijn er 
aanvullende vragen gesteld met betrekking tot het onderwerp verbreed 
gemeentelijke rioleringsplan 2014-2017. 

/. In het rapport wordt gesproken over het feit dat er extra aansturing nodig is, 
omdat we veel werk gaan uitbesteden. We lezen ook dat dit niet begroot is en 
dus onvoldoende kan worden ingevuld. Hoe gaat u dit oplossen? 

Met de nieuwe hoofdafdeling Gebiedsontwikkeling en Beheer (GOB) is de 
gemeente per 1 mei 2013 anders gaan werken. De nieuwe organisatie is een regie
organisatie. Bij de inrichting van de nieuwe organisatie is gekozen om met en 
kleinere vaste formatie te werken. Deze mensen besteden een gedeelte van hun 
oude taken uit. 
De benodigde formatie vanuit de richtlijn is binnen Haarlem als volgt opgebouwd. 

3,5 fte vaste formatie is bezig met het beleid, het strategisch beheer en 
regievoering op het dagelijks onderhoud (vanuit de exploitatie betaald) 

Een deel van het beleid wordt in regie uitgezet, hiervoor wordt gestreefd om 
met een beperkte hoeveelheid marktpartijen te werken om een deel van de 
kermis te continueren (dekking vanuit de investering) 

Het laatste deel van de formatie zit in de projecten die worden uitgevoerd, 
deze hoeveelheid fluctueert (wordt gedekt uit de investering). 
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2. Het vorige VGRP liep tot 2011 en dit plan is gereed in 2014. Een gat van 
enkele jaren. Hoe gaat u voorkomen, dat deze situatie zich weer voordoet? 

De strategisch beheerders hebben dit in de meerjarenplanning opgenomen. Er zal in 
januari 2016 gestart worden met het opstellen van een nieuw VGRP. 

3. Ook is er toegezegd om 2 zaken in de opsomming van activiteiten toe te 
voegen in het stuk. Het kolkplan en de urgente wijken. 

Het reinigen van kolken is nu nog ondergebracht bij een marktpartij die jaarlijks 
alle kolken reinigt. Er is nu niet een apart document in de vorm van een kolkenplan. 
De afdeling GOB is bezig om alle beheer en onderhoudscontracten te vernieuwen. 
In de aankomende periode wordt hier nog aan gewerkt. De urgente wijken worden 
in het VGRP benoemd in bijlage IV afbeelding FV.l grondwateroverlast. 

4. Dan is er ook afgesproken, dat er voor de kosten voor Spaarnelanden een 
uitgebreider en schriftelijke rapportage komt. De kosten zijn nagenoeg 
verdubbeld in de afgelopen periode, maar er is geen terugkoppeling en 
registratie geweest over hoeveelheden en kosten. Ook staat er in het rapport 
een opmerking over de hoge bijdrage aan het straatvegen van 5% naar 33%. 
Wethouder wat gaat u hieraan doen? 

Per 01-01-2015 zijn de dienstverlenings-overeenkomsten opgezegd met 
Spaarnelanden. In de komende periode (01-01-2014 - 31-12-2014) wordt er 
gewerkt aan nieuwe contractvorming. Vanzelfsprekend is rapportage en 
terugkoppeling een belangrijk onderdeel van de nieuwe contracten. Daarnaast zal in 
de periode tot 01-01-2015 strakker gestuurd worden op het verkrijgen van de juiste 
terugkoppeling van Spaarnelanden. 

In de B&W vergadering van 18 november 2008 is het raadsvoorstel Haarlemse 
belastingvoorstellen 2009 behandeld (CS/CC Reg.nr. 2008/173196). Hierin is de 
hogere bijdrage van de straatveegkosten gemeld. 

Aanvaard uitgangspunt daarbij is (ook volgens bestendige jurisprudentie) 
dat 1/3 gedeelte van de kosten van machinaal vegen worden doorberekend 
in de kosten van riolering en eveneens voor 1/3 gedeelte in de kosten van 
afvalverwijdering. 
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5. Onduidelijkheid over de grens van waar het beheer van de huisaansluiting 
ligt. 

Op 23 augustus 2011 is een brief aan de SP-fractie verstuurd met kenmerk 
WZ/OGV/2011/232069. In de brief is het volgende opgenomen: Bij het opnieuw 
aanleggen van een straat worden alle huisaansluitingen tot aan de erfgrens 
vervangen. Op het eigen perceel, veelal de voortuin, blijft de eigenaar 
verantwoordelijk voor het onderhoud aan of vervangen van de rioolaansluiting. 

6. Als er voor de raadbehandeling niets verandert, komt er van mijn kant zeker 
een motie tot wijziging in de vorm van financiering. 

Momenteel blijft de huidige financieringsvorm voor de bekostiging van de riolering 
gehandhaafd. Wel ligt er op dit moment een nieuw wetsvoorstel bij de Eerste 
Kamer waarin de gemeenten verplicht worden het EMU-tekort te verminderen. Als 
deze wet wordt aangenomen (nog niet bekend wanneer), dan zal dit ook gevolgen 
hebben voor de financieringsvorm van de riolering. De gemeente bekijkt in dat 
geval gemeentebreed welke gevolgen deze nieuwe wet heeft en hoe deze ingevoerd 
zal gaan worden. 

Daarnaast wil ik u meegeven dat als we dit jaar het VGRP niet vaststellen de 
Gemeente Haarlem geen rioolheffing kan innen. 

Met vriendelijke groet, 

Lukas Mulder 


