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Geachte mevrouw J. Spier,

Bijgevoegd treft u een afschrift aan van onze brief van heden aan de 
lokale fractie van de politieke partij Hart voor Haarlem met het verzoek 
van deze fractie om de begroting 2020 van de gemeente Haarlem af te 
keuren.

Wij verzoeken u ons antwoord op deze brief door te geleiden naar de 
gemeenteraad van uw gemeente.

Hoogachtend,

Kenmerk

1316983/1335200

Uw kenmerk

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

prbvinciesecretaris

R.M. Bergkamp
2 bijlage(n):

verzoek van de lokale fracties om de begroting 2020 af te keuren 
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Betreft: Begroting 2020 gemeente Haarlem

Geachte mevrouw Van Zetten,

Op 1 3 november 201 9 hebben wij van de lokale fracties in de 
Haarlemse Gemeenteraad een brief ontvangen met betrekking tot de 
begroting 2020 van de gemeente Haarlem. Daarin wordt ons verzocht 
om deze begroting af te keuren. Als reden voor dit verzoek wordt 
aangegeven dat deze begroting conform de richtlijnen sluitend is, maar 
dat deze op grond van diverse overwegingen niet als realistisch kan 
worden aangemerkt.

Het verzoek is vanuit uw fractie gericht aan onze Commissaris van de 
Koning, de heer Van Dijk. Echter, de toezichtstaak op de begrotingen 
van gemeenten is een in de Gemeentewet aan Gedeputeerde Staten 
opgedragen taak. Derhalve krijgt u van ons een antwoord op het 
verzoek.

Het verheugt ons zeer uw sterke betrokkenheid bij de financiën van de 
gemeente Haarlem te zien. Wij hebben kennis genomen van de 
uitgebreide toelichting, uw overwegingen en hoe u tot uw conclusie 
gekomen bent. De door u aangehaalde signalen nemen wij mee bij onze 
beoordeling van de financiële positie van de gemeente en zo nodig 
zullen wij met de gemeente hierover in contact treden. De mogelijkheid 
van afkeuren van de begroting, zoals door u aangedragen, heeft de 
wetgever ons niet geboden en is dan ook niet mogelijk voor ons.

Voor de goede orde delen wij u nog mee, dat naar ons oordeel de 
begroting 2020 van de gemeente Haarlem (inclusief aanvullingen zoals 
opgenomen in het raadsbesluit tot vaststelling) structureel en reëel in 
evenwicht is. Dit houdt in dat structurele lasten kunnen worden gedekt 
met structurele baten.

Wij hebben de fractievoorzitters van Liberaal Haarlem en Trots Haarlem 
met een gelijkluidende brief geinformeerd.

Een afschrift van deze brief hebben wij ook naar de raadsgriffie van de 
gemeente Haarlem verzonden.

Verzenddatum

2 3 DEC. 2019
Kenmerk

1316983/1335198
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Uw kenmerk

Postbus 3007 
2001 DA Haarlem 
Telefoon (023) 514 3143

Houtplein 33 
2012 DE Haarlem 
www.noord-holland.nl 
Kvk-nummer 34362354 
Btw-nummer NL.001 0.03.1 24.B.08

NHoooi



2|2 1 31 6983/1 3351 98

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de 
contactpersoon die staat genoemd in het briefhoofd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

voorzitter
R.M. RGrefkamD A.Th.H. van Dijk
Deze reactie is namens gedeputeerde staten genomen door het lid van 
het college dat met dit onderwerp is belast.
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Betreft: Begroting 2020 Gemeente Haarlem
ingekomen

1 4 NOV. 2019
Class. code

Hoogedelgestrenge heer van Dijk, L.
Wij, lokale fracties in de Haarlemse Gemeenteraad, richten ons tot u als toezichthouder met het 
dringende verzoek om de begroting die het Haarlemse College heeft opgesteld voor het jaar 2020 af 
te keuren.

De reden voor dit ongebruikelijke verzoek is dat deze begroting weliswaar conform de richtlijnen 
sluitend is, maar dat deze begroting op grond van onderstaande overwegingen niet als realistisch kan 
worden aangemerkt.

De eerste overweging hierbij is dat zich in de lopende begroting van 2019 op basis van de 
Bestuursrapportage Oktober 2019 een operationeel tekort aftekent van €14,2M (zie bijlage 1). Dit 
tekort ontstaat met name door sterk opgelopen lasten gedurende dit jaar. Deze lasten vertonen een 
overschrijding ten opzichte van de oorspronkelijke begroting met inmiddels bruto €48,4M, netto 
€14,2M na aftrek van hogere baten die dit jaar zijn opgetreden.

Het totale operationele lastenniveau van de gemeente Haarlem bedraagt daarmee thans €574,IM. 
Bij ongewijzigd beleid, en een geprognotiseerde inflatie van 1,4% in 2020, ontwikkelt dit 
kostenniveau zich naar €582,2M in 2020.

Het College verwacht €563,8M aan baten in de voorliggende begroting voor 2020. Wij achten deze 
verwachting reëel op basis van de trendmatige ontwikkeling van deze baten over de afgelopen jaren. 
Omdat de begroting sluitend moet zijn begroot het College vervolgens een vrijwel gelijk bedrag van 
€564,1M aan lasten in 2020.
Deze lastenbegroting is €18,1M lager dan de trendmatige verwachting voor deze lasten op basis van 
het huidige niveau (€582,2M).
Vervolgens intensiveert het College beleid in een aantal beleidsvelden, waardoor de lasten van deze 
beleidsvelden met €6,0M stijgen ten opzichte van de trendmatige verwachting (zie bijlage 2).
Om in totaal €18,1M lager uit te komen moeten de lasten in de overige beleidsvelden, puur 
rekenkundig, dan met €24,1M dalen.

Het College formuleert vervolgens taakstellingen om de kloof die zo ontstaat te dichten. Deze 
taakstellingen tellen echter slechts op tot een maximale besparing op de lasten van €3,8M. Daarmee 
resteert een gat van €20,3M.

De recente Septembercirculaire, die niet in deze begroting verwerkt is, geeft aan dat als gevolg van 
regeringsbeleid de baten in 2020 €4,9M hoger kunnen uitvallen.
Ook als dit zich voordoet blijft er een verwacht operationeel verlies van €15,4M over, een 
vergelijkbaar verlies als in het lopende jaar (€14,2M).
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Op grond van deze constatering menen wij dat de begroting van de gemeente Haarlem voor het jaar 
2020, hoewel op papier 'sluitend', in werkelijkheid een aanzienlijk gat vertoont en daarmee niet 
realistisch is.

Hiermee dreigen twee opvolgende verliesjaren te ontstaan, waardoor de schuld van de stad zal 
oplopen, zonder dat hier materiële kwaliteit voor terugkomt.

Dit brengt ons op het investeringsplan van het College. In het investeringsplan stellen wij vast dat 
een fors pakket aan investeringen naar volgende jaren wordt doorgeschoven.
Het oorspronkelijke investeringsplan voor 2019 bedroeg €79M, waarvan naar verwachting in 2019 
slechts €50M gerealiseerd zal worden.
Door flink gestegen kosten in met name alle bouwgerelateerde investeringen is de volumeteruggang 
in feite nog groter.
Het College schuift de niet verrichte investeringen vervolgens door naar volgende jaren, echter 
zonder het kostenniveau van deze investeringen (geraamd in 2017) aan de nieuwe marktrealiteit aan 
te passen.
Er wordt geld doorgeschoven naar volgende jaren, maar het zal blijken dat voor dit geld aanzienlijk 
minder projecten gerealiseerd kunnen worden. De recente problemen in de bouw rond stikstof en 
PFAS zullen het kostenniveau eerder nog verder opstuwen.
Om deze redenen achten wij ook het investeringsplan van de gemeente niet realistisch.

Concluderend stellen wij vast:
a) dat dit College de operationele kosten niet in de hand heeft.
b) dat hiermee verlies op verlies ontstaat in het operationele resultaat.
c) dat deze verliezen ten koste gaan van de investeringsruimte binnen de netto schuldquote.
d) dat de investeringsplannen onvoldoende onderbouwd zijn qua kosten en timing.

Hiermee ontstaat het schadelijke beeld van een College en ambtelijk apparaat dat niet 'in control' is, 
en waar de begrotingsdiscipline ernstig verzwakt is.

Omdat wij ons als lokale partijen zorgen maken over de gevolgen die dit voor inwoners van onze stad 
gaat krijgen, en wij als oppositiepartijen niet in staat zijn gebleken dit via het democratische proces in 
de Gemeenteraad te corrigeren, richten wij ons tot u als toezichthouder met het verzoek de 
voorliggende begroting 2020 af te keuren en het College aan te zetten tot een toereikende herijking 
van het beleid.
Uiteraard zijn wij tot een nadere toelichting bereid en zien uw uitnodiging hiertoe graag tegemoet.

Met gevoelens van de meeste hooga-Li:—

Hart voor Haarlem - Louise van Zette 
Liberaal Haarlem - Mirjam Otten 
Trots Haarlem - Sander van den Raad
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Bijlage 1: Begrotingsdashboard Gemeente Haarlem 2019
alle getallen x €1000 exclusief reservemutaties

Beleidsveld Begrotingl9 Ql-2019 Ql-2019 Ql-2019 Q2-2019 rQ2-2019 Q2-2019 rQ3-2019 rQ3-2019 Q3-2019
INITIËLE
LASTEN

BRUTO
BATENSALDO

NETTO
LASTENSALDO

NET.LAST.SALD
tov. INIT.LAST

BRUTO
BATENSALDO

NETTO
LASTENSALDO

NET.LAST.SALD
tov. INIT.LAST

BRUTO
BATENSALDO

NETTO
LASTENSALDO

NET.LAST.SALD
tov. INIT.LAST

1.1 Onderwijs en sport € 29.652 € 31 € 1.048 103,5% € -5.492 € 1.053 103,6% € -5.492 € 4.281 114,4%
1.2 Sociale basis € 30.862 € € 82 100,3% € - € 176 100,6% € € -23 99,9%
2.1 Voorzieningen volwassenen € 30.627 € € 80 100,3% € - € 195 100,6% € -100 € 4.960 116,2%
2.2 Voorzieningen jeugd € 28.042 € € - 100,0% € - € 955 103,4% € € 2.373 108,5%
2.3 Opvang, wonen en herstel € 59.666 € € 806 101,4% € - € 2.475 104,1% € -687 € 3.263 105,5%
3.1 Werk € 23.916 € € -11 100,0% € 121 € -475 98,0% € 121 € -47 99,8%
3.2 Inkomen € 71.649 € € 72 100,1% € -1.798 € -3.983 94,4% € 176 € -2.672 96,3%
3,3 Schulden € 2,892 € € 355 112,3% € - € 315 110,9% € € -15 99,5%
4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling € 10.490 € - € 2.448 123,3% € -50 € 1,438 113,7% € -50 € 910 108,7%
4,2 Economie, toerisme en cultuur € 27.771 € € 2.570 109,3% € € 2.508 109,0% € -1.163 € 1.904 106,9%
4,3 Grondexploitaties € 4.451 € - € - 100,0% € - € 100,0% € -10.393 € -340 92,4%
5.1 Openbare ruimte en mobiliteit € 71.580 € 50 € 2.029 102,8% € 51 € 2.716 103,8% € 149 € 1.770 102,5%
5.2 Parkeren € 12.723 € -145 € 221 101,7% € -439 € -262 97,9% € -510 € -45 99,6%
5.3 Overige beheertaken € 19.226 € -98 € -752 96,1% € -438 € -233 98,8% € -4,552 € 147 100,8%
6,1 Dienstverlening € 6.901 € - € 394 105,7% € - € 137 102,0% € -300 € 443 106,4%
6.2 Gemeentelijk bestuur € S.618 € - € 263 104,7% € € 263 104,7% € - € 357 106,4%
6.3 Openbare orde en veiligheid € 25.757 € -735 € 734 102,8% € -736 € 834 103,2% € -4.328 € 393 101,5%
7.1 Lokale belastingen en heffingen € 4.980 € -962 € -941 81,1% € -980 € -958 80,8% € -15 C 122 102,4%
7.2 Algemene dekkingsmiddelen € 775 € - € -1.117 -44,1% € -320 € -776 -0,1% € -4.004 € -5.264 -579,2%
7.3 Overhead € 58.132 € -770 € 1.157 102,0% € -790 € 2.199 103,8% € -1.187 € 3,255 105,6%

TOTAAL T 525.710 T -2.629 T 9.438 101,8% T -10.871 T 8.577 101,6% T -32.633 T 15.772 103,0%
Verwacht operationeel jaarresulaat -1.545 € 7.893 O 7.032 € 14.227



Bijlage 2:
Vergelijking Lasten Haarlem in Begroting 2020 vs. prognose 2020 bij ongewijzigd beleid

Beleidsveld
Alle getallen x€1000

LASTEN
BERAP19

LASTEN 
BERAP +1,4%

LASTEN
Begroting20

Verschil tov 
Verwachting

1.1 Onderwijs en sport 39.425 39.977 37.558 -2.419
1.2 Sociale basis 30.839 31.271 30.074 -1.197
2.1 Voorzieningen volwassenen 35.687 36.187 35.470 -717
2.2 Voorzieningen jeugd 30.415 30.841 30.865 24
2.3 Opvang, wonen en herstel 63.616 64.507 62.555 -1.952
3.1 Werk 23.748 24.080 21.479 -2.601
3.2 Inkomen 68.801 69.764 70.860 1.096
3.3 Schulden 2.877 2.917 2.324 -593
4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling 11.450 11.610 9.634 -1.976
4.2 Economie, toerisme en cultuur 30.838 31.270 30.637 -633
4.3 Grondexploitaties 14.504 14.707 15.179 472
5.1 Openbare ruimte en mobiliteit 73.499 74.528 75.056 528
5.2 Parkeren 13.188 13.373 12.295 -1.078
5.3 Overige beheertaken 23.925 24.260 17.865 -6.395
6.1 Dienstverlening 7.644 7.751 6.691 -1.060
6.2 Gemeentelijk bestuur 5.975 6.059 5.929 -130
6.3 Openbare orde en veiligheid 30.478 30.905 27.858 -3.047
7.1 Lokale belastingen en heffingen 5.117 5.189 5.080 -109
7.2 Algemene dekkingsmiddelen -485 -492 3.397 3.889
7.3 Overhead 62.574 63.450 63.261 -189

TOTAAL 574.115 582.153 564.067 -18.086

TOTAAL beleidsvelden stijgende kosten 186.734 189.348 195.357 6.009
TOTAAL beleidsvelden dalende kosten 387.381 392.804 368.710 -24.094


