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Beantwoording technische vragen Kadernota 2014  
 
Hieronder vindt u de beantwoording van de technische vragen waarop de organisatie nog 
terug zou komen n.a.v. de extra raadsvergadering op 12 juni 2014 over de Kadernota 
2014. De beantwoording volgt de volgorde in het verslag. De gestelde vraag is hieronder 
kort samengevat waarna het antwoord wordt weergegeven. Daarnaast wordt los van deze 
beantwoording de februaribrief nogmaals aangeboden. 
 
 
Samenvatting vraag: 
Extra informatie over de tabellen in hoofdstuk 3 en 4. 
 
Antwoord: 
Tabel 1 op blz. 23 schetst met betrekking tot de bezuinigingen de grote lijn en is om die 
reden in miljoenen euro’s. Nadere detaillering volgt in het vervolg van deze paragraaf. 
Om die reden is tabel 6 op blz. 25 in duizenden euro’s. U vraagt naar de aansluiting 
tussen tabel 1 en tabel 6. Tabel 6 is een detaillering van tabel 1. De cijfers zijn hetzelfde: 
het bedrag van € 673.000 in 2016 is afgerond € 0,7 miljoen.    
 
De cijfers uit de tabel op bladzijde 19 sluiten aan bij de tabellen in de paragraaf 
bezuinigingen: 

 De regel “leges burgerzaken”  van bladzijde 19 komt terug en wordt 
gespecificeerd in tabel 8 op bladzijde 27. 

 De regel “bezuinigingsopgaaf inkomsten” uit tabel 8 geeft het nadeel als gevolg 
van het niet realiseren van eerder geplande inkomstenverhogingen en sluit aan op 
de cijfers uit tabel 6 op bladzijde 25.  

In totaal is er in 2016 derhalve voor € 673.000 afgerond € 0,7 miljoen niet te realiseren 
aan taakstellingen uit de vorige raadsperiode. In het op bladzijde 19 vermelde nadeel ad € 
897.000 zijn ook overige niet aan de bezuinigingen gerelateerde nadelen op 
burgerzakenleges meegeteld. Dit is toegelicht op bladzijde 28 onder g. Dit is inderdaad 
verwarrend.  
 
Uw opmerkingen en suggesties met betrekking tot de tabellen nemen wij ter harte bij het 
samenstellen van volgende planning & controlproducten. 
 
Wat zijn de uitgaven van dit en vorig jaar geweest van de incidentele bezuiniging 14, wijk 
leefbaarheidsbudgetten, Programma 9? 
  
Het leefbaarheidsbudget wordt zowel gebruikt voor vervangingen van speeltoestellen, 
werkzaamheden aan de weg als beplanting en plantenbakken als het bijdragen aan 
activiteiten aan de wijk. In 2012 was begroot € 232.000, hiervan is € 233.557 uitgegeven. 
Daarvan is (afgerond) € 159.000 uitgegeven aan werkzaamheden en € 74.549 aan 
activiteiten. 
 
In 2013 was € 437.105 begroot, hiervan is € 397.907 uitgegeven. De verdeling is: 
van 1 jan 2013 tot 31 mei 2013 voor de reorganisatie € 30.047 voor werkzaamheden en 
circa € 27.566 voor activiteiten. Vanaf 1 mei is dit verdeeld naar gebieden: 
Oost: € 23.785 uitgegeven aan werkzaamheden en € 20.317 aan activiteiten 
Zuid-West: € 49.247 aan werkzaamheden en € 38.208 aan activiteiten 
Noord: € 59.504 aan werkzaamheden en € 34.459 aan activiteiten 
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Centrum: € 28.054 aan werkzaamheden en € 15.624 aan activiteiten 
Schalkwijk: € 47.690 aan werkzaamheden en € 23.406 aan activiteiten 
 
In 2014 is € 108.763 aan budget vanwege de compenserende maatregel. Tot nu toe is € 
39.117 uitgegeven. De verwachting is dat alle middelen in 2014 opgaan. 
 
Uitleg kasstroom(n.a.v. bladzijde 35). 
 
Kasstroomoverzicht 2015-2019 
De kasstroom kan worden opgesplitst in de volgende componenten: 

 Kasstroom uit exploitatie 
Voor het bepalen van de kasstroom exploitatie zijn het begrotingssaldo voor 
bestemming en de hoogte van de afschrijvingen van belang. Afschrijvingen zijn 
immers wel kosten, maar leiden niet tot een kasstroom. 

 Kasstroom uit investeringen 
De kasstroom uit investeringen bedraagt vanwege de instelling van het 
kasstroomplafond vanaf 2016 € 26,5 miljoen. 

 Kasstroom uit grondexploitaties 
De grondexploitaties veroorzaken flinke fluctuaties in de jaarlijkse kasstroom. In 
de jaren dat complexen in de afrondingsfase zitten, dan zijn de inkomsten hoger 
dan de uitgaven. Zitten veel projecten in de voorbereidings-, ontwikkel- en 
bouwfase dan is er sprake van hogere uitgaven. 

 Kasstroom financieringen 
De kasstroom uit financiering wordt veroorzaakt door de aflossingsschema’s van 
de bestaande leningen. Voor een deel dienen de afgeloste leningen te worden 
geherfinancierd. 

   

-/- =  kasstroomoverschot 
bedragen x € 1.000 

  Inv.2015 Inv.2016 Inv.2017 Inv.2018 Inv.2019 

Kasstroom exploitatie -24.728 -29.222 -30.115 -33.069 -33.338 

Kasstroom investeringen 41.072 26.500 26.500 26.500 26.500 

Kasstroom grondexploitaties 878 -823 3.536 -4.096 -4.096 

Operationele kasstroom 17.222 -3.545 -79 -10.665 -10.934 

  
    

  

Kasstroom financiering 30.327 35.352 45.347 30.352 41.882 

Financieringsbehoefte 47.549 31.807 45.268 19.687 30.948 

 
De operationele kasstroom geeft aan of er in een jaar extra leningen moeten worden 
aangetrokken of dat er kan worden afgelost.  
De kasstroom uit financiering wordt veroorzaakt door de contractuele aflossingen op de 
bestaande leningenportefeuille. 
 
Kasstroom exploitatie 
De positieve kasstroom wordt vooral veroorzaakt door de afschrijvingskosten. 
Afschrijvingen leiden immers niet tot kasstroomuitgaven. Daarnaast wordt vanaf 2016 
jaarlijks € 2,5 miljoen binnen de begroting gereserveerd voor het terugbrengen van de 
Haarlemse schuldenlast. Dit heeft eveneens een positief effect op de kasstroom.  
 
Kasstroom investeringen 
De uitgaande kasstroom investeringen wordt vanaf 2016 gemaximeerd op € 26,5 miljoen. 
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Het kasstroomplafond (vanaf 2016) op de investeringen van € 26,5 miljoen leidt ertoe dat 
de nieuwe investeringen niet leiden tot een toename van de leningenschuld. De hoogte 
van de afschrijvingen (onderdeel van de kasstroom uit exploitatie) is nl. lager dan 
uitgaande kaststroom voor nieuwe investeringen. 

 

Kasstroom grondexploitaties 
De kasstroom grondexploitaties is gebaseerd op het actuele MPG. De kasstroom uit 
grondexploitaties wordt volledig veroorzaakt door incidentele projectinkomsten en -
uitgaven en fluctueert daardoor jaarlijks. 
 
Kasstroom financiering 
De kasstroom uit financiering wordt veroorzaakt door de aflossingsschema’s van de 
bestaande leningen. Voor een deel dienen de afgeloste leningen te worden 
geherfinancierd. Indien de financieringsbehoefte lager is dan de kasstroom uit 
financiering dan neemt de omvang van de leningenportefeuille af. 
 
Toelichting op de inschatting 10% uitvoeringskosten genoemd op bladzijde 56, één na 
laatste bullit onder conclusies 8.6. 
 
Op dit moment wordt gewerkt aan de vormgeving van de uitvoeringsorganisatie voor de 
nieuwe taken in het kader van de decentralisaties. De exacte kosten van de 
uitvoeringsorganisaties zijn daarom nog niet te ramen.  De integrale kosten van de 
uitvoering van de huidige WMO-taken (dat betreft vooral hulp bij het Huishouden) 
bedragen in Haarlem ruim 10% van het beschikbare budget.  
Een aantal jaren geleden heeft de gemeente een benchmark uitgevoerd over de 
uitvoeringskosten Hulp bij het huishouden bij gemeenten van een vergelijkbare grootte 
als Haarlem. Die benchmark leert dat de kosten in Haarlem relatief laag zijn in 
vergelijking met andere gemeenten.  
 
Totdat helderheid bestaat over de uitvoeringsorganisatie van de nieuwe taken wordt 
daarom ook voor de uitvoeringsorganisatie ten behoeve van de nieuwe taken het 
percentage van 10% gehanteerd. In de begroting 2015 worden de werkelijke kosten 
meegenomen. 
 
Kunt ut uitleggen wat het verschil is tussen het aandeel van Paswerk genoemd op 
bladzijde 17 en het Haarlems aandeel op bladzijde 53? 
 
Het tekort van Paswerk dat op bladzijde 17 wordt gepresenteerd betreft het totale tekort 
van Paswerk. Op bladzijde 53 wordt naast het totale tekort ook het Haarlemse aandeel in 
dat totale tekort benoemd. Het tekort op bladzijde 17 is vermeld op basis van de 
Indicatieve begroting van Paswerk. De meer uitgebreide tekst over de begroting 2015 van 
Paswerk is later opgesteld waarbij op basis van nader informatie het Haarlemse aandeel 
specifiek kon worden berekend. 

   

-/- =  kasstroomoverschot 
bedragen x € 1.000 

  Inv.2015 Inv.2016 Inv.2017 Inv.2018 Inv.2019 

Afschrijving bestaande activa -29.006 -28.672 -29.422 -29.587 -29.855 

Geplande investeringen 41.072 26.500 26.500 26.500 26.500 

Financieringsbehoefte investeringen 12.066 -2.172 -2.922 -3.087 -3.355 


