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CONCEPTVERSLAG VAN DE RAADSMARKT VOOR DE RAAD D.D. 6 OKTOBER 2016 

 

 

Aanwezig de leden: 

De heren Amand, Baaijens, Berkhout, Bloem, Van Driel, Garretsen, De Groot, Gün, Hulster, 

Van Leeuwen, Van den Raadt, Smit, Trompetter, Visser (ChristenUnie), Vreugdenhil en de dames 

Huysse, Leitner, Van Loenen, Van der Smagt en Sterenberg 

 

Mede aanwezig: De heren van de afdeling Financiën Martin, Nico en Melvin 

 

Verslag: Mevrouw Van de Belt 

 

De presentatie bestaat uit een viertal elementen: het toelichten van de verschillende besluiten en hun 

opbouw, de financiële positie, de verbeteringen die in deze begroting zijn doorgevoerd en tot slot het 

vervolg. 

Onderaan de sheets worden de bladzijden genoemd van het begrotingsboek zelf. 

 

I Besluiten: het financiële beeld 

De raad stelt het begrotingskader en de financiële meerjarenraming 2017-2021 uit deel 1 van de 

programmabegroting vast, met inbegrip van de financiële gevolgen van de financiële ontwikkelingen 

die van invloed zijn op de meerjarenbegroting maar geen onderdeel uitmaken van de kadernota. 

De kadernota is de richting die de raad meegeeft aan het college om de begroting uit te werken. De 

effecten van de BBV waren bij de kadernota nog niet bekend; ze waren al wel aangekondigd. Alle 

effecten van de BBV zijn opgenomen in de basisbegroting zoals beoogd bij de kadernota. Als alles van 

na de kadernota in deze begroting is verwerkt – vanaf ’17 en ’18 – levert dat een voordeel op van 

499.000 en van ruim 1.670.000 euro. Zo staat het op bladzijde 17. Bij de kadernota sloot het financiële 

beeld voor de eerste twee jaren: ’17 op nul, ’18 op nul, ’19 liet een fors tekort zien, ’20 een klein tekort 

en ’21 ook een tekort. De ontwikkelingen die daarin zijn verwerkt, de BBV-wijziging, de meicirculaire, 

komen dan weer uit op die 499.000 en 1.670.000 euro. De bestuursrapportage heeft nagenoeg geen 

invloed op het meerjarenbeeld. Dat is wel eens anders geweest. De -94.000 en 1.670.000 euro plus de 

effecten van de bestuursrapportage betekenen een voordeel in ’17 van 381.000 en 950.000 euro in ’18. 

Daarnaast heeft het college een aantal maatregelen genomen – waaronder subsidie voor het 

vogelhospitaal en een overgangsregeling voor het museum Haarlem – en dat maakt dat er in 2017 een 

tekort is van 370.000 euro en in 2018 370.000 over. In de kadernota waren de jaren 2017 en 2018 

sluitend doordat het rekeningresultaat van 2015 deels is ingezet om dit te sluiten. Vanuit het 

rekeningresultaat is iets te veel doorgeschoven naar 2018 met deze maatregelen en dat wordt weer 

teruggeduwd naar 2017: een sluitende begroting voor ’17, ’18, een groter tekort voor ’19 dan gedacht 

bij de kadernota en een iets kleiner voordeel in 2020 en een wat groter nadeel in 2021.  

De septembercirculaire is niet verwerkt in de begroting. Die heeft een gunstig beeld, maar komt altijd 

wat te laat. 

Het gaat er dus om alles vast te stellen wat bij de kadernota is besproken inclusief de BBV, terwijl er 

ook nog een schuif moet plaatsvinden van 2018 naar 2017 en terwijl de raad instemt met de 

maatregelen 1 t/m 9 die bovenop de kadernota komen.  

 

Vraag: Een meerjarenbegroting moet toch sluitend zijn. Dan zou het toch logisch zijn dat er een 

doorkijkje wordt gegeven na de septembercirculaire. 

In de begroting wordt nooit iets van de septembercirculaire opgenomen. Dat is immers onmogelijk, 

want de circulaire komt pas nadat het college de begroting heeft vastgesteld. Naar verwachting komt 

volgende week de informatienota over de septembercirculaire beschikbaar, waardoor de raad bij de 

begroting weet wat er vanuit de septembercirculaire op de gemeente afkomt.  
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I Besluiten: Besluit Begroting en Verantwoording 

De BBV is vrij technisch en heeft veel effecten. De BBV liet vrij of gemeenten de bespaarde rente al 

dan niet wilden afschaffen. Haarlem schaft die af. Alles wat maatschappelijk nut is, moet je activeren.  

Dus een deel van wat nu in de exploitatie zit voor het beheer openbare ruimte moet naar de balans toe. 

Haarlem hanteert daarvoor de bedragen vanaf 100.000 euro, niet alleen voor zaken met een 

maatschappelijk nut, maar ook voor zaken met een economisch nut. De BBV zegt dat overhead moet 

worden gecentraliseerd op één plek. Dat is programma 7 geworden. Overhead wordt altijd toegerekend 

aan de hand van een verdeelsleutel: personeelskosten – en dan gaat het om de productieve uren.  

Investeringen in de openbare ruimte worden geactiveerd volgens de componentenmethode en dat 

betekent afschrijvingstermijnen die bij de verschillende grote ‘brokken’ horen. Daarmee wordt iets van 

de onnauwkeurigheid gecompenseerd. De vrijgevallen lasten vanwege het verplicht activeren van 

investeringen met een maatschappelijk nut worden in de reserve kapitaallasten maatschappelijk nut 

gestort. Daarbij is het de vraag hoeveel er vanuit de exploitatie naar de balans gaat. Structureel is dat 

gemiddeld 3,3 miljoen euro. 

 

I Besluiten: De investeringen 

De kadernota liet een niet sluitend kader zien: het investeringsplafond werd overschreden net als het 

kasstroomplafond. Opdracht aan het college was binnen deze twee plafonds te blijven. In het IP zaten 

nog niet de investeringen voor maatschappelijk nut en die hebben wel effect op de plafonds. 

Op het investeringsplan Kadernota is een aantal wijzigingen geweest en daaruit is een nieuwe stand van 

het IP voortgekomen.  

Verlaging van het investeringsplafond naar 37,5 miljoen euro als nieuwe bovengrens: de 

rentecomponent is lager geworden (van 4 naar 2,5%) en dat vormt de belangrijkste reden om het 

plafond te verlagen. De BBV stelt daar spelregels voor. 

Verhoging van het kasstroomplafond naar 30 miljoen euro: door het activeren van het maatschappelijk 

nut vinden er meer uitgaven plaats en daarom is het plafond verhoogd. Het college blijft nu binnen de 

plafonds. In 2019 zit ze dicht tegen het plafond aan, maar ze blijft er nog binnen. Er is dus ruimte om te 

investeren. 

Overal waar de raad vindt dat er meer moet worden geïnvesteerd, is er ruimte van 8,8 miljoen euro. Wil 

de raad meer dan dat, dat komt men boven het plafond uit. 

Investeringen: door de lagere rekenrente gaan de investeringen naar beneden. Bij het 

investeringsvolume staat weergegeven wat er om gaat bij bijvoorbeeld programma 5, beheer en 

onderhoud.  

Punt 0.7 algemene dekkingsmiddelen en overhead betreft met name de investeringen in de raadszaal. 

 

I Besluiten: Overige besluiten 

 Doelen en prestaties vaststellen  

 De raad autoriseert baten en lasten op beleidsniveau 

 De raad stelt de toevoegingen en onttrekking aan de reserves voor 2017 vast 

 De raad besluit tot de algemene dekkingsmiddelen en overhead 

 

II Financiële positie: algemene reserve 

De algemene reserve is nagenoeg stabiel over de komende jaren. De reserve van de grondexploitatie zal 

naar verwachting stijgen. De ontwikkeling van de algemene reserve in het sociaal domein is veel meer 

gevuld dan van tevoren gedacht. Dat heeft een dalend verloop. Die daalt in 2021 tot ruim 16 miljoen 

euro. Straks staat die reserve sociaal domein er niet meer, want dat geldt rijksbudget = werkbudget en 

dat is dan doorgevoerd in de exploitatie, maar voorlopig is de buffer in het sociaal domein groot 

genoeg. Hiermee kan de transformatie de komende jaren worden opgevangen. 
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Het gaat hier om een geprognosticeerde balans. Heel lang was de balans niet van betekenis, pas bij de 

eerste BBV kwam die in beeld. De nieuwe BBV vergt dat bij de balans vooruitgekeken wordt.  

De ontwikkeling van de vaste schulden is van belang. Hoeveel schuld je hebt, bepaalt ook hoeveel bezit 

je hebt. De Haarlemse schuld is minder dan het bezit.  

 

II Financiële positie: schuldpositie 

De schuld is aanzienlijk gedaald. Het grote verschil zit in het beginpunt – 84 miljoen euro vorig jaar 

begroot – en wat nu staat begroot voor begin 2017. Daarvoor zijn twee belangrijke oorzaken: enerzijds 

het anders lopen van kasstromen in het sociaal domein en anderzijds het gebruik van de ruimte onder de 

kasgeldlimiet. Er is veel meer ruimte, daarom zijn er geen langlopende schulden, maar worden uitgaven 

gedekt vanuit de korte termijn. 

Bij het sociaal domein zit een verschil van 25 miljoen euro; bij de achterblijvende investeringen 

17 miljoen euro; de korte schuld 17 miljoen euro, bij het kasgeldlimiet 25 miljoen euro en bij de 

ontvangen subsidies staat er 11 miljoen euro meer. De restpost heeft betrekking op het overige resultaat 

grondexploitaties, dus hoger gerealiseerde verkoop van vastgoed en incidentele batenonderuitputting, 

samen goed voor 16 miljoen euro. 

De presentatie komt digitaal naar de raadsleden en Melvin zet de desbetreffende bedragen nog even op 

papier. 

 

Vraag: Is het nu juist het moment om langlopende schulden aan te gaan gezien de lage rente?  

Dat is een optie als je het zeker weet. Geld lenen kost geld en is dus een zekere kostenpost.  

 

Bij de kadernota werd de stijging van 512 naar 570 miljoen euro verklaard door deels het schuldkopje. 

Daarin zat echter ook het sociaal domein-effect. Het was nog onbekend wat er zou gebeuren behalve 

dat er voorschotten waren. Op een deel van het effect van het sociaal domein is nu beter zicht en een 

deel is verwerkt in de schuldprospectie. Dat valt dus mee.  

De gemeente moet steeds professioneler worden in haar voorspellingen. Inmiddels is daarvoor een 

model ontwikkeld, dus voor de grote vier kasstromen. Dat is de blauwe lijn op de slide. Een deel dat nu 

in het model zit, zat nog niet in de rode lijn. Een ander overzicht laat zien welke investeringen 

doorschuiven naar een ander jaar en dat effect is weer verwerkt in de lijnen. Het is onbegrijpelijk dat de 

blauwe lijn geen boeggolf laat zien, terwijl de investeringen voor miljoenen achterblijven. De 

verklaring daarvoor is dat sociaal domein. Daarop is nu deels meer zicht en dat is ook verwerkt in de 

prognose. Het derde effect is het voorspellen. Voor de blauwe lijn in de grafiek geldt altijd een 

afweging. Een deel dat nu wel in het model zit, zat eerder nog niet in de rode lijn. Nu is te zien dat de 

verkopen toenemen: dat zit ook in de blauwe lijn.  

 

Vraag: Wordt in de begroting minder uitgegeven in het sociale domein? 

Het betekent niet zonder meer dat je minder uitgaven doet in het sociale domein, maar wel dat er een 

ander kasritme is. In 2015 is 15 miljoen euro in de reserve gestopt en dat heeft een kaseffect. Het geld 

wordt op een ander moment uitgegeven. 

 

Vraag: Als het een kasritme is, mag je verwachten dat het het jaar daarop terugkomt. Maar het 

overzicht laat zien dat het structureel lager is. Bij investeringen is dat denkbaar, maar bij het sociale 

domein niet. De schuld gaat omlaag doordat je minder uitgeeft of meer aflost. 

De vraag is feitelijk: verklaar de 84 miljoen euro als verschil tussen de 570 en 486. Stel er is 25 miljoen 

euro minder op het sociaal domein, dan zou je volgend jaar die 25 miljoen euro erbij verwachten, maar 

er zijn nog heel veel andere effecten. Ze zijn allemaal verwerkt in de blauwe lijn. 

De raad wil graag begrijpen en kunnen navertellen hoe dat verschil van 570 naar 486 miljoen euro tot 

stand komt. 

Die 25 miljoen euro is echter voor de politiek niet van belang; het gaat om een kasstroom. Wel van 

belang is het bedrag bij de exploitatie: er is bij het sociaal domein een bedrag binnengekomen en daar 
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zitten de echte zorguitgaven waarnaar de raad moet kijken. Dat geeft spanning, want dat bedrag gaat 

naar beneden. Het Rijk kort immers meerjarig. 

Martin zegt toe met een toelichting op de cijfers te komen. 

 

II Financiële positie: ontwikkeling woonlasten 

De woonlasten zijn gunstiger dan bij de kadernota. Dat effect komt door de rente en ook door 

achterblijvende investeringen. In sommige gemeenten stijgen de woonlasten en dat betekent dat de 

regiopositie van Haarlem verder positief daalt dan aanvankelijk gedacht. 

 

II Financiële positie: risico’s per programma 

Nu is er per programma gewogen en berekend. Aan de hand van een voorbeeld in het sociale domein 

wordt duidelijk hoe men aan de weerstandscapaciteit komt. Het gaat om de maximale impact waarbij je 

ervan uit kunt gaan dat elk risico de maximale impact heeft. Dat verklaart waarom de 

weerstandscapaciteit altijd wat lager is dan de maximale impact. De in totaal benodigde 

weerstandscapaciteit is 19,2 miljoen euro, deels gedekt door de reserve voor het sociaal domein, voor 

grondexploitaties en voor Wwb. Nodig is 13,7 miljoen euro en dat betekent een weerstandscapaciteit 

van 1,7 miljoen euro op dit moment. 

De risico’s zijn per programma ingedeeld, qua aantal en qua invloed op de capaciteit. Het aantal risico’s 

kan hoog liggen terwijl de invloed laag is. Dat komt doordat de risico’s worden gedekt vanuit de 

reserves. 

 

II Financiële positie: VPB vernnootschapsbelasting 

II Financiële positie: Verbonden partijen  

Groter dan 25 miljoen euro betekent verhoogd toezicht. 

De werkmansholding zit op 24,7 miljoen euro. Niet verrassend, want men is gestart met veel 

activiteiten en met weinig eigen vermogen. 

 

III Verbeteringen in de begroting 

Er is geen tijd meer voor enige toelichting. 

 

IV Vervolg 

Raadsleden kunnen tot uiterlijk 18 oktober 12.00 uur nog vragen indienen. 

Antwoorden zijn beschikbaar op 27 oktober. 

Inspreken kan eveneens in de commissies op 27 oktober. 

Raadsbehandeling van de begroting vindt plaats op 7, 9 en 10 november 

 

Martin benadrukt de uitnodiging: bij vragen, schroom niet en kom langs. [19.59 uur] 

 

 

 

 

 


	Mede aanwezig: De heren van de afdeling Financiën Martin, Nico en Melvin
	Verslag: Mevrouw Van de Belt

