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Onderwerp: Aanbieding antwoorden op technische raadsvragen Programmabegroting 2021-2025

Geachte dames en heren,
Hierbij bied ik u de ambtelijke antwoorden aan op de technische vragen die u heeft gesteld over de
Programmabegroting 2021-2025.
In bijgaand overzicht zijn alle gestelde vragen opgenomen inclusief de bijbehorende antwoorden. De
vragen zijn per fractie alfabetisch gesorteerd. Net als voorgaande jaren zijn de vragen ingediend en
beantwoord via het digitale systeem Gemraad. De beantwoording is per ommegaande ook in dit
systeem zichtbaar. Dit geeft u de mogelijkheid te zoeken naar vragen, uw eigen selectie te maken
(bijvoorbeeld op basis van onderdeel of partij) en deze als pdf-bestand naar uzelf te mailen. U kunt
tevens met de zoekfunctie gericht zoeken naar woorden in zowel vragen als antwoorden.
In een enkel geval dat de vragen niet aan het criterium ‘technisch’ voldoen, maar politiek van aard
zijn, zijn deze niet door de ambtelijke organisatie beantwoord. In de beantwoording van de
betreffende vragen is dit aangegeven. Uiteraard staat het u vrij deze vragen aan het college van B&W
te stellen bij de bestuurlijke behandeling van de begroting in de raad.
Tevens is in een tweede bijlage opgenomen met onvolkomenheden van de tekst onder paragraaf 1.5.
De vragen en antwoorden maken onderdeel uit van de begrotingsbehandeling in de raad, dit jaar op
maandag 2 november en donderdag 5 november.
Met vriendelijke groet,

M. A. Jonker,
Concerncontroller

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie.
[Kies adres]

Kenmerk: [Kenmerk]
Telefoonnummer: 14 023 | www.haarlem.nl
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Vragenronde: Programmabegroting 2021-2025
Aangemaakt op: 23-10-2020 02:55
Totaal: 115 pagina's
Gesorteerd op fractie (oplopend gesorteerd)
Geselecteerd op status Goedgekeurd door coördinator

Nr

Onderdeel

118
1 Algemeen
Actiepartij
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

118

Blz
16

Vraag

Pag. 2

Voorzover de kennis van AP strekt is het niet toegestaan om de doeluitkering maatschappelijke opvang
en beschermd wonen aan iets anders dan het beoogde doel uit te geven. Wat maakt dan dat wordt
voorgesteld om deze reserve af te romen, waarbij Haarlem geprognosticeerd 1 mio euro voor de
algemene middelen krijgt? Daarbij is er nog steeds een grote wachtlijst en slibt de opvang dicht. Wat
maakt dat er ieder jaar een onderprestatie op dit dossier is?

Zie het antwoord op vraag 61.
De Integratie-uitkering Beschermd wonen mag ook aan andere zaken besteed worden.
Er is sprake van een stabiele wachtlijst binnen Beschermd Wonen. De voornaamste oorzaak is het tekort aan voorzieningen voor beschermd
wonen in de regio. Het ontwikkelen van een locatie is een complexe opgave. In het kader van de decentralisatie van Beschermd Wonen wordt er
gewerkt aan locaties in de regio zodat niet alle druk qua voorzieningen in de gemeente Haarlem ligt.

121
1 Algemeen
Actiepartij
F. (Floor) Roduner
121

15

Hoe onderbouwt het college de verwachte stijging van 8% van de kosten voor bijzondere bijstand en
minima?

Binnen bijzondere bijstand en minima vallen vele regelingen. Er is een inschatting gemaakt van welke van deze regelingen er meer gebruik
gemaakt gaat worden nu er door toedoen van de corona crisis inkomens onder druk staan. De verwachting is dat niet voor elke regeling direct
een toename in gebruik is te verwachten.
De verwachtte kostenstijging is als volgt verder te specificeren:
minima zorgkosten
€
180.000
minima schoolkostenregelingen
€
50.000
minima overig
€
18.700
Bijzondere bijstand
€
349.000
Totaal
€
597.700
In totaal is dat een stijging van 8% aan kosten t.o.v. de huidige begroting voor het product inkomensondersteuning. De verwachting is dat de
groei in kosten vanaf 2024 weer afneemt.

Nr

Onderdeel

123
1 Algemeen
Actiepartij
drs. M. (Merijn) Snoek
R.H. (Robbert) Berkhout
123

16

Vraag

Pag. 3

Hoe onderbouwt het college de verwachte daling van 25% aan inkomsten uit toeristenbelasting?

In de begroting 2020 is de opbrengst met 50% verlaagd. Naar huidig inzicht wordt zeker geen hogere opbrengst verwacht voor 2020. De
economische krimp voor 2020 wordt op 6% geraamd. In de juniraming van het CPB, die met veel onzekerheden is omgeven, wordt voor 2021
een groei van 3% voorzien. Per saldo betekent dat voor 2021 altijd nog een krimp van 3% t.o.v. 2019, een halvering van de krimp van 2020.
Naar evenredigheid hiervan is de daling van de opbrengst voor 2021 ook gehalveerd, te weten 25%.

124
1 Algemeen
Actiepartij
drs. M. (Merijn) Snoek
124

Blz

16

Met wie is de afspraak gemaakt dat de ratio weerstandsvermogen 1,4 moet zijn? En wat betekent het
voor de begroting als deze ratio 1,3 zou zijn?

In het coalitieprogramma Duurzaam Doen is opgenomen dat de algemene reserve ruim voldoende moet zijn. Dat stemt overeen met een ratio
weerstandsvermogen van minimaal 1,4. Dit is bevestigd in de Kadernota 2018 (pag. 26).
Wat een verlaging van de ratio voor de begroting betekent is afhankelijk van de vraag wat het benodigd weerstandsvermogen is. Deze is nu
berekend op € 20,5 miljoen. Bij een ratio van 1,3 zou het beschikbaar weerstandsvermogen € 26,7 miljoen dienen te bedragen (tegen € 28,5
miljoen bij een ratio van 1,4). Dat betekent dat er € 1,8 miljoen minder aan de algemene reserve gedoteerd behoeft te worden.

126
1 Algemeen
Actiepartij
drs. M. (Merijn) Snoek

19

Wat bedoelt u met de eerste zin: 'Daarbij zijn de clusters binnen het hek sociaal domein (is er niet meer)
en het IP vervallen omdat er meer geïnvesteerd wordt en daarom tegengesteld is om op IP
taakstellingen op te leggen.'?

Nr
126

Onderdeel

Blz

Vraag

Pag. 4

Voor de invulling van de bezuinigingstaakstelling bij de begroting 2020 werd er gebruik gemaakt van 5 clusters. Een daarvan was het cluster
binnen het hek van het sociaal domein. Het hek rondom het sociaal domein is opgeheven en de uitgaven maken net als andere clusters
onderdeel uit van ofwel bestaand beleid ofwel ambitie (maar geen afzonderlijk cluster meer).
Een tweede cluster betrof het IP. Het is gebruikelijk dat bij de aanbieding van de kadernota het IP is geactualiseerd en in concept klaar is voor
vaststelling bij de begroting. Voor de begroting 2020 was het mogelijk deze cluster op te nemen om investeringen te heroverwegen t.o.v. de
kadernota. Dit jaar is geen kadernota uitgebracht en ook het IP moest nog verder uitgewerkt worden, waarbij al een afweging plaatsvindt tussen
intensivering en beschikbare middelen. Daarom is hiervoor geen afzonderlijke cluster meer opgenomen.

131
1 Algemeen
Actiepartij
drs. J. (Jur) Botter, MPA
131

Maakt vastgoed onderdeel uit van de vaste activa en zo ja, wat maakt dat de boekwinst op € 0,- is
gesteld?

De gebouwen die de gemeente bezit (het gemeentelijk vastgoed) maken onderdeel uit van de Materiele Vast Activa. De behaalde boekwinst bij
verkoop van een actief maakt geen onderdeel uit van de MVA. De netto opbrengsten van vastgoedverkopen worden gedoteerd aan de reserve
Vastgoed. In de begroting 2021-2025 worden conform de huidige werkwijze (voorzichtigheidshalve) geen boekwinsten geraamd. Pas wanneer er
een redelijke mate van zekerheid van een vastgoedverkoop is wordt deze geraamd. Verwerking hiervan vindt plaats in de voortgangs-,
bestuurs-, en/of decemberrapportage.

134
1 Algemeen
Actiepartij
drs. M. (Merijn) Snoek
134

24

25

Wat is de verwachtte terugverdientijd voor investeringen in de groei van de stad, waardoor de schuld
eind 2025 naar verwachting naar 621 mio stijgt?

De investeringen zijn nodig om de groei van het aantal woningen cq inwoners te verwezenlijken. De extra groei zorgt voor een stijging van de
algemene uitkering en vanuit deze toename worden, via de reserve Groei, de investeringen bekostigd (zie ook Hoofdstuk 1.3 uit de
Voortgangsrapportage 2020).

136
1 Algemeen
Actiepartij
drs. M. (Merijn) Snoek

25

Wat maakt dat hier een ratio weerstandsvermogen van 1,5 is genoemd en op pagina 16 1,4 (op basis
van ofwel € 28,5 mio weerstandsvermogen tegenover € 30,6) op pagina 25?

Nr
136

Onderdeel

Pag. 5

27

Is de december rapportage voor de begrotingsbehandeling bekend, zodat de raad weet wat de
onderbouwing van de reserve beheer en onderhoud is? Waar stelt de raad anders het krediet voor vast?

De raad stelt geen krediet vast voor de reserve Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte. De raad wordt voorgesteld in 2021 € 3 miljoen te
onttrekken uit de reserve en in de jaren 2022 en verder per saldo weer € 2 miljoen terug te storten. De decemberrapportage 2020 wordt pas na
de begrotingsbehandeling vastgesteld. Het in de programmabegroting 2021 opgenomen voorstel is passend binnen de huidige omvang van de
reserve.

141
1 Algemeen
Actiepartij
R.H. (Robbert) Berkhout

141

Vraag

Op pagina 16 wordt weergegeven hoeveel de beschikbare weerstandscapaciteit minimaal moet zijn om de ratio van het weerstandsvermogen op
minimaal 1,4 te houden. De berekening geeft aan dat deze grens bij een beschikbare weerstandscapaciteit van € 28,5 miljoen ligt. Mocht het
beschikbare weerstandscapaciteit onder de 28,5 miljoen komen, bij een gelijk blijvend benodigd weerstandscapaciteit (oftewel, gelijkblijvende
risico's), dan valt de ratio onder de 1,4 grens. Op pagina 25 wordt weergegeven wat momenteel de ratio van het weerstandsvermogen is, op
basis van de huidige beschikbare weerstandcapaciteit van € 30,6 miljoen. Met de huidige beschikbare weerstandscapaciteit en benodigde
weerstandscapaciteit volgt een ratio van 1,5. Bij een gelijkblijvende benodigde weerstandscapaciteit kan het beschikbare weerstandscapaciteit
dus nog € 2,1 miljoen (€30,6 minus €28,5) dalen om de ratio van het weerstandsvermogen minimaal 1,4 te houden.

139
1 Algemeen
Actiepartij
drs. M. (Merijn) Snoek

139

Blz

27

Het College stelt de tarieven in de parkeergarages vast. Is het heffen van (de hoogte van) belastingen
geen raadsbevoegdheid dan?

Het vaststellen van tarieven voor de parkeergarages is geen belastingheffing. Het vaststellen van tarieven voor straatparkeren of
bewonersvignetten (vergunningparkeren) is dat wel. Voor het vast stellen van tarieven voor parkeergarages is het college bevoegd vanuit het
privaatrecht, als beheerder/exploitant van een parkeergarage.

144
1 Algemeen
Actiepartij
drs. J. (Jur) Botter, MPA

27

Wat betekent de onttrekking aan de reserve vastgoed van 4,5 mio voor de realisatie van de
verduurzamingsopgave van het gemeentelijk vastgoed?

Nr
144

Onderdeel

Vraag

Pag. 6

In de begroting is een aanvraag opgenomen voor de investering in het verduurzamen van de strategische vastgoedgoedportefeuille van € 9
miljoen. Dit maakt onderdeel uit van het begrotingskader. De onttrekking van € 4,5 miljoen is als dekking voor het begrotingstekort in 2021. De
uitvoering voor de € 9 miljoen geplande verduurzamingsmaatregelen komen hierdoor niet in gevaar. De totale verduurzaming van de
strategische vastgoedportefeuille is geraamd op € 53 miljoen.

146
1 Algemeen
Actiepartij
drs. M. (Merijn) Snoek
146

Blz

29

Is het wegbezuinigen van kleine ingrepen in het werk met werkbudget die voor gebruikers zeer gewenst
zijn niet kosten verhogend op termijn? Wat maakt dat deze kleine aanpassingen niet in het VO en DO
staan? Als dit wel zo zou zijn, zou dan de besparing ook (deels) worden gehaald? En weegt dit op tegen
het verlies aan baten bij vergroening en extra veiligheid?

Het is niet kosten verhogend op de lange termijn. Het projectbudget wordt geraamd op basis van de noodzakelijke ingrepen en hiermee wordt
staand beleid meegenomen. Tijdens participatie of bij de inspraak wordt vaak gevraagd om iets extra's te realiseren: een extra stuk weg mee te
nemen, extra banken te plaatsen, toch nog meer groen of andere materialen toe te passen. Het budget werk met werk is bedoeld om een aantal
van deze verzoeken te kunnen honoreren en dan ook wanneer ze bekend zijn tijdens het ontwerp proces al mee te ontwerpen zodat het ook in
VO staat.

Nr

Onderdeel

148
1 Algemeen
Actiepartij
drs. M. (Merijn) Snoek

Blz

Vraag

Pag. 7

29

Om welke verantwoordelijkheden gaat dit? Waarom zijn die niet eerder belegd bij de DDO
partners? Komt de besparing van 121 k door de verantwoordelijkheden vanuit DDO niet terug in hogere
aanneemsommen of uitputting van stelposten? Hoelang geleden is in de visie van het college deze
verantwoordelijkheid niet door de DDO partner genomen en wat waren hiervan de financiële gevolgen?

148

Zie antwoord op technische raadsvraag 17 over dit onderwerp. De gemeente concentreert haar taken nu op strategisch en tactisch niveau. Het
werken op deze manier vergt wel vertrouwen in de uitvoerende capaciteiten van onze partners en dat vertrouwen is dermate gegroeid dat wij het
nu als staand beleid kunnen voorstellen.

Nr

Onderdeel

151
1 Algemeen
Actiepartij
drs. M. (Merijn) Snoek
151

Pag. 8

Over welke baten en lasten gaat het bij het maar voor 50% indexeren? Leidt het maar voor 50%
indexeren niet tot een nog hogere schuld? Wat doet het college specifiek om dit te voorkomen?

29

Wat doen de ambtenaren voor 475K per jaar aan beschermd wonen? Graag een specificatie.

Dit is de toerekening van de kosten van de overhead die de gemeente Haarlem maakt voor deze regionale taak.

154
1 Algemeen
Actiepartij
F. (Floor) Roduner
154

28

Vraag

Dit betreft uitsluitend materiele lasten (geen baten). Het toegekende budget wordt hierdoor minder verhoogd. Het betreffen budgetten voor
afname van goederen en diensten. Deze stijgen met 0,8% i.p.v. 1,6%. Budgetten zijn taakstellend, dus de mindere stijging van het budget leidt
niet tot een hogere schuld. Wel kan het zijn dat er minder prestaties worden geleverd. Als het bijvoorbeeld een budget voor abonnementen
betreft, kan het zijn dat er bijvoorbeeld minder abonnementen worden afgenomen.

152
1 Algemeen
Actiepartij
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs
152

Blz

29

200 k voordeel BUIG. Dit gaat toch alleen op als er geen grotere werkloosheid optreedt door de
Covid-19 crisis?

Ook in een situatie van economische crisis kan een gemeente een plus op de BUIG realiseren. Het resultaat op de BUIG is een gevolg van
bewegingen in het uitgaven, maar ook het inkomsten patroon en de verwachting is dat die ook toenemen. De verdeling van de Rijks middelen
BUIG vindt namelijk plaats door een macrobudget vast te stellen, en dit vervolgens via een objectief verdeelmodel te verdelen over alle
gemeenten. In dit verdeelmodel doet Haarlem het beter dan je volgens het objectieve verdeelmodel mag verwachten. De werkelijke lasten BUIG
liggen lager dan het model voorspelt. Dit effect leidt momenteel tot een plus op de BUIG. In tijden van economische recessie neemt de kans op
een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden toe. Hierdoor nemen je lasten toe, maar ook het macrobudget. Met een gelijkblijvend aandeel
in verdeelmodel kan het dus zo zijn dat je saldo op de BUIG positief blijft.

Nr

Onderdeel

155
1 Algemeen
Actiepartij
drs. J. (Jur) Botter, MPA
F. (Floor) Roduner
155

Blz
29

Vraag

Pag. 9

Komt de verhoging van de tarieven voor sport accomodaties niet terug in een hogere uitgave bij minima
regelingen? Valt sport voor mensen met een beperking ook onder breedtesport?

Minima ontvangen vanuit het jeugdsportfonds een vastgestelde bijdrage voor sport. Er zit geen verband tussen de bijdrage vanuit het
minimabeleid en de hoogte van het tarief dat verenigingen betalen voor het gebruik van de sportaccommodaties.
Sport voor mensen met een beperking valt ook onder breedtesport. Mensen met een beperking kunnen echter ook aan topsport doen. In dit
geval valt het onder topsport.

Nr

Onderdeel

159
1 Algemeen
Actiepartij
R.H. (Robbert) Berkhout

Blz

Vraag

Pag. 10

31

In de Bestuursrapportage 2020 is de verwerking van de Kaderbrief 2021 te zien waarin het
college een intensivering van de middelen voor duurzaamheid had voorgesteld van in
totaal € 1,5 miljoen in de jaren 2020-2024. Ten opzichte hiervan is te zien dat de voorgenomen
intensivering voor 2020 overeind blijft maar over de jaren 2021-2024 wordt verlaagd naar
netto € 225.000 per jaar. Deze zal worden ingezet voor met name de energietransitie. Wat is het
college bereid om te laten? Hoe is de relatie met het bereiken van de klimaatdoelstellingen?

Nr
159

Onderdeel

29

Wat maakt dat het staatje met lokale lasten op deze pagina afwijkt van het staatje lokale lasten op
pagina 26?

34

Welk deel van de kosten voor de vervanging van bomen gaat naar bomen en welk deel voor de
planvorming?

Voor het project Bomen in Schalkwijk is € 500.000 niet te activeren onderzoek- en planvorming-kosten (blz. 34) en € 4.674.000 GOB.73 krediet
voor de vervanging bomen (zie blz. 236.)

166
1 Algemeen
Actiepartij
drs. J. (Jur) Botter, MPA
166

Pag. 11

Op pagina 26 zijn de woonlasten opgenomen zoals die uit de primaire begroting voortvloeien. Op pagina 31 zijn de woonlasten berekend, indien
wordt ingestemd met de voorstellen die uit de Bestuursrapportage 2020 voortvloeien en met de maatregelen uit paragaaf 1.5 bezuinigingen. In
het laatste geval is dat extra verhoging van de OZB in 2021 met € 250.000

165
1 Algemeen
Actiepartij
drs. M. (Merijn) Snoek
165

Vraag

De voorgestelde intensivering van € 1,5 miljoen in de jaren 2020-2024 uit de Bestuursrapportage 2020 is bijgesteld naar € 245.000 in 2020 en 4x
€ 225.000 voor 2021-2024, € 1.145.000 samen. Het verschil zal ten koste gaan van de subsidies energietransitie en initiatieven.

161
1 Algemeen
Actiepartij
drs. M. (Merijn) Snoek
161

Blz

35

Als software as a service (SAAS) wordt ingekocht is er dan de garantie dat het werkt en zo niet er een
clausule van (gedeeltelijke) terugbetaling is en wordt er gebruik gemaakt van SLA’s (Service Level
Agreements) en kan de commissie Bestuur deze inzien?

Voor alle software in de gemeente Haarlem wordt in beginsel onze Algemene Voorwaarden gebruikt. Deze zijn gebaseerd op de GIBIT van de
VNG. Dit biedt voldoende bescherming, ook voor SAAS-oplossingen. Belangrijker hier is dat het niet nakomen van een overeenkomst onder het
Burgerlijk Wetboek valt. Het niet nakomen van afspraken kan daardoor leiden tot een ontbinding van de overeenkomst met eventueel zelfs een
schadevergoeding. Een SLA is meer toegespitst op het tijdig oplossen van problemen met een werkend pakket en dus voor deze vraag iets
minder relevant.

Nr

Onderdeel

168
1 Algemeen
Actiepartij
drs. J. (Jur) Botter, MPA
168

Blz
36

Vraag

Pag. 12

Wanneer krijgt de raad inzicht in de resultaten van het dashboard verduurzaming vastgoed almede
daarop gebaseerde investeringsvoorstellen in de tijd?

Komt op de agenda van de Commissie Ontwikkeling van 29 oktober 2020.

171
1 Algemeen
Actiepartij
R.H. (Robbert) Berkhout

37

Parkeerregulering Entree en Sportheldenbuurt 450k: Wat maakt dat parkeerregulering zoveel geld kost?
Wordt dat niet terugverdiend uit de extra parkeerinkomsten? Idem voor de post parkeerregulering obv
draagvlak?

Nr
171

Onderdeel

Blz

Vraag

Pag. 13

Voor Sportheldenbuurt wordt het draagvlakonderzoek opnieuw gedaan en daarna implementatie en voor Entree gaat het voornamelijk over de
realisatie van parkeerregulering.
Voor de invoering van parkeerregulering moet eerst draagvlak onderzoek worden uitgevoerd (enquette opstellen, analyse etc), nadat besloten
wordt over invoering wordt er een situatietekeningen gemaakt voor parkeerautomaten en bebording en die worden dan ook gekocht en geplaatst
en natuurlijk wordt het dan ook aangemeld bij providers. De kosten betreffen dus voornamelijk de fysieke aanpassingen die nodig zijn.

172
1 Algemeen
Actiepartij
drs. J. (Jur) Botter, MPA
172

Wordt de vervanging van interieur op circulaire wijze ter hand genomen? En welk deel van de
investeringen heeft betrekking op de arbeidsomstandigheden?

Ja, bij het vervangen van het meubilair is circulair het uitgangspunt als onderdeel van onze inkoopvoorwaarde. Alle aan te schaffen meubels zijn
altijd conform ARBO richtlijnen en zijn bedoeld als faciliteiten voor goede arbeidsomstandigheden.

175
1 Algemeen
Actiepartij
F. (Floor) Roduner
175

39

39

Vertegenwoordigen de lasten voor de parkeergarage van Ned Train à 6 mio de onrendabele top? En
wanneer beslist de raad over de kostendragers van deze investering (gebruikers)? En graag een
toelichting op het uitsmeren van deze investering over meerdere jaren?

De investeringslasten van de parkeergarage voor de gemeentelijke behoefte bedragen € 6 mln. De kosten voor 2021 en 2022 hebben betrekking
op voorbereidingskosten. De start van de realisatie is voorzien in 2023 en in 2024 is de garage naar verwachting gereed.
Gedurende de voorbereidingsfase wordt duidelijk hoe de exploitatie en de kostendraging van de investering kan plaatsvinden. De raad krijgt dan
de noodzakelijke voorstellen voorgelegd om definitief te besluiten over de realisatie en exploitatie van de Nedtrain-garage.

Nr
177

Onderdeel

2 Programma 2 Ondersteuning
en zorg
Actiepartij
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Blz

Vraag

Pag. 14

74

Prestatie beschermd wonen: Wat maakt dat het aantal van 608 in 2019 naar 260 in 2025 gaat?

177

In het beleidskader Opvang Wonen en Herstel wordt uitgegaan van ambulantisering van Beschermd Wonen en een afbouw van intramurale
plekken. In 2021 wordt de Wet Langdurigezorg (WLZ) opengesteld voor de GGZ-doelgroep. De verwachting is dat 30%-40% van de plekken BW
over zal gaan naar de WLZ. Deze daling van het aantal plekken beschermd Wonen is voor het eerst verdisconteerd in de prognose.

Nr

Onderdeel

179

2 Programma 2 Ondersteuning
en zorg
Actiepartij
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Blz

Vraag

Pag. 15

76

Hoe kan het dat de lasten voor 'Opvang, wonen en herstel' in 2021, 13,4 miljoen lager zijn (van 66,9
naar 53,5) terwijl de de prognose is dat het aantal daklozen wederom exponentieel gaat stijgen?

179

183

Binnen Opvang, wonen en herstel bestaat het principe dat het werkbudget gelijk is aan het rijksbudget. De afname in de begroting voor 2021 is
voornamelijk het gevolg van de uitname op het rijksbudget voor de huidige BW clienten die naar de WLZ zullen gaan (zie ook nota
2020/562443). Dit zou een evenredige afname in de kosten tot gevolg moeten hebben.

2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing
Actiepartij
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs
183

101

Hoe verhoudt de hier genoemde voorraad sociale huurwoningen zich tot de genoemde aantallen in de
bijlage 5 van de prestatieafspraken?

In de programmabegroting staat op pagina 101 bij de tabel over de sociale voorraad aangegeven dat deze cijfers gebaseerd zijn op cijfers uit
BBV 2019/524869. Dit zijn de cijfers uit de biedingen voor 2020, de cijfers uit de biedingen voor 2021 zijn nog niet verwerkt en vallen inderdaad
hoger uit.

Nr

Onderdeel

184

2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing
Actiepartij
R.H. (Robbert) Berkhout
184

Blz
101

Vraag

Pag. 16

Hoe wordt vermindering van het aantal verstrekte duurzaamheidsleningen in 2020 te opzichte van 2019
verklaard (-20%)? En hoe verhoudt zich dit tot de ambitie van het college voor de navolgende jaren?

Er is geen sprake van een vermindering in het aantal verstrekte duurzaamheidsleningen. In de begroting 2020 was de navolgende reeks
opgenomen:

Voor 2019 blijkt de realisatie echter veel hoger te zijn (nl. 97). Daarom is de reeks in deze begroting naar boven bijgesteld. De werkelijke
realisatie van 2020 zal bij de jaarrekening bekend zijn. De verwachting is dat deze in de buurt van de realisatie 2019 zal komen.
De ambitie is onverminderd hoog en de lening geeft hier invulling aan door Haarlemmers te stimuleren duurzame maatregelen aan de woning de
treffen tegen zeer aantrekkelijke voorwaarden. Op dit moment wordt een animatiefilmpje gemaakt om de bekendheid van de stimuleringslening
nog verder te bevorderen.
185

2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing
Actiepartij
R.H. (Robbert) Berkhout

101

Wat maakt dat het aantal bedrijven per inwoner in 2020 is gedaald ten opzicht van 2019? En waar is de
verwachting op gebaseerd dat hey aantal bedrijven en het aantal banen de komende jaren toenemen?

Nr
185

Onderdeel

Blz

Vraag

Pag. 17

Er is geen sprake van een vermindering van het aantal vestigingen van bedrijven per inwoner in 2020. In de begroting 2020 was de navolgende
reeks opgenomen:

Voor 2019 blijkt de realisatie echter veel hoger te zijn (nl. 158). Daarom is de reeks in deze begroting naar boven bijgesteld. De werkelijke
realisatie van 2020 zal bij de jaarrekening bekend zijn.
194

2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing
Actiepartij
R.H. (Robbert) Berkhout
194

199

102

Hoe verklaart het college de afname van het aantal toeristische binnenlandse dagbezoeken in 2019 ten
opzichte van 2018 van 25% (van 5,689 naar 4,254)?

Het onderzoek Toeristisch Bezoek aan Steden (NBTC-NIPO Research) betreft het Nederlands dagbezoek. Er is een daling van zowel het aantal
bezoekers als de herhaalfrequentie in 2019 ten opzichte van 2018. Het is niet onderzocht wat de reden hiervan is en er wordt daarmee in het
onderzoek ook geen verklaring voor gegeven. In 2018 was een flinke toename van het aantal toeristische binnenlandse dagbezoeken ten
opzichte van 2017 (van 4,944 naar 5,689). Dit kwam door de relatief lange zomer van 2018. Maar waarschijnlijk heeft ook de publiciteit rond
Haarlem viert Cultuur extra bezoek aan Haarlem opgeleverd in 2018. Over de hele linie hebben veel steden te maken met een daling van het
aantal bezoeken in 2019 ten opzichte van 2018. De groei van online winkelen speelt hier mogelijk een rol in.

2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing
Actiepartij
drs. M. (Merijn) Snoek

105

Waar is terug te vinden waar de baten zijn die tegenover de budget neutrale verschuivingen in de post
gebiedsbudgetten staan, à 3,638 mio.

Nr
199

Onderdeel

Blz

Vraag

Pag. 18

Voordelige verschuivingen gebiedsbudgetten: blz. 105 € 659.000 beleidsveld 4.1, blz. 115 € 3.638.000 beleidsveld 5.1
Nadelige verschuivingen gebiedsbudgetten: blz. 116. €659.000 beleidsveld 5.1, blz. 105 € 3.638.000 beleidsveld 4.1
Het betreft hier een zogenoemde technische wijziging. Met deze budget neutrale verschuiving van programma 5 Beheer en onderhoud naar
programma 4 Duurzame stedelijke vernieuwing, zijn deze middelen in het juiste programma verantwoord.

204

2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing
Actiepartij
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs
R.H. (Robbert) Berkhout
204

106

Waar bestaan de baten à 1,7 mio uit en wat maakt dat de geprognosticeerde lasten 1,519 mio lager
zijn?

De baten van € 1,17 miljoen bestaan uit:
BIZ-heffing (€ 965.000)
Toerisme en recreatie (€ 139.000)
Centrum Management (€ 46.000)
Orgels en Carillons (€ 19.000)
De verklaring van de lagere lasten in de begroting 2021 ten opzichte van de begroting 2020 is verklaard in de tabel op pagina 106.

Nr

Onderdeel

208

2 Programma 5 Beheer en
onderhoud
Actiepartij
R.H. (Robbert) Berkhout

Blz

Vraag

Pag. 19

112

In 2019 zijn er 365 verkeersslachtoffers gevallen in Haarlem.
- Kunt u aangeven hoeveel dodelijke slachtoffers dit betrof?
- Wat wordt er voor de overige slachtoffers als gevolg gehanteerd?

208

IN 2019 zijn er 2 dodelijke slachtoffers gevallen.
De plekken waar ongelukken zijn gebeurd wordt meegenomen in de trajecten die momenteel lopen om te komen tot een nieuw
verkeersveiligheidsbeleid. Doel van het verkeersveiligheidsbeleid is om keuzes te maken en maatregelen te nemen die leiden tot minder
verkeersongevallen- en slachtoffers.
Wanneer er op basis van de statistieken er veel ongelukken op dezelfde plek gebeuren dan wordt dit als onveilig aangemerkt en eerder
opgepakt.

94
1 Algemeen
CDA
drs. M. (Merijn) Snoek
94

37

Het IP wordt met 290K opgehoogd voor de walmuur vijverlaan. Deze verhoging wordt veroorzaakt door
de uitbreiding met de walmuur van de praktijkschool Oost ter Hout. Waarom deze verhoging van het IP?
De school is toch zelf (financieel) verantwoordelijk voor hun gedeelte van de walmuur.

De school is verantwoordelijk voor een schoolplein en het schoolgebouw. In de bekostiging van scholen is geen rekening gehouden met de
vervanging van kademuren. Hiervoor is de gemeente verantwoordelijk.

Nr
108

Onderdeel
2 Programma 5 Beheer en
onderhoud

Blz
41

Vraag

Pag. 20

De tekst bij SOR Groen gaat ook over duurzame mobiliteit zoals de tekst erboven over SOR Mobiliteit.

CDA
R.H. (Robbert) Berkhout
108

Dat klopt. Voor SOR Groen is € 2 miljoen gereserveerd. In de eerste zin onder SOR Groen is per abuis mobiliteit vermeld.

109
1 Algemeen
CDA
drs. M. (Merijn) Snoek
109

34

Bomen in Schalkwijk: Onderzoek en planvorming mogen niet als investeringen worden verantwoord. Ik
neem dat dat voor alles geldt. Staan er in het IP nog meer posten waar Onderzoek en planvorming nog
in zit verdisconteerd?

Als onderzoek en planvorming onlosmakelijk gekoppeld is aan de te realiseren investering, in dit geval boomvervanging, dan zijn die kosten
activeerbaar. Als er twijfel is over de uitvoeringsvarianten, bijvoorbeeld onderzoeken of bomen later vervangen kunnen worden, dan zijn die
kosten niet gekoppeld aan de te realiseren investeringen en dan zijn zij niet activeerbaar.
In het IP zijn geen onderzoek en planvormingkosten verdisconteerd die niet geactiveerd mogen worden. Niet uit te sluiten is dat er door diverse
oorzaken tijdens de looptijd van het project, nader onderzoek uitgevoerd moet worden, bijvoorbeeld het uitwerken van meerdere scenario's
(investeringsalternatieven). Dan worden die kosten alsnog conform de voorschriften in de reguliere exploitatie verantwoord en dus niet als
investering verantwoord.

110

2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing

93

CDA
R.H. (Robbert) Berkhout
110

Het betreft inderdaad zonnepanelen.

Met het project 750 TJ wordt invulling gegeven aan concrete projecten in Haarlem, zoals
zonnecollectoren op daken en boven parkeerplaatsen, wind- en zonne-energie op Schoteroog en
andere locaties.
Ik neem aan dat het zonnepanelen zijn en geen zonnecollectoren?!

Nr
111

Onderdeel
2 Programma 5 Beheer en
onderhoud

Blz
110

CDA
drs. M. (Merijn) Snoek

Vraag

Dit is geen vraag maar meer een verzoek voor de volgende begroting. Er staat dat minimaal eens in de
3 jaar de bomen worden herteld. Kan op 1 of andere manier worden aangeven in welk jaar dat dan is
gedaan? (kleurtje/ sterretje o.i.d.)

111

Het is mogelijk om dit aan te geven. Vanaf de begroting 2022 zal het worden uitgevoerd.

138

2 Programma 5 Beheer en
onderhoud

110

CDA
drs. M. (Merijn) Snoek
138

Pag. 21

In 2021 worden er 2500 extra bomen aangeplant. Hoeveel bomen zullen we ultimo 2020 hebben?
Begroting was 61.500.
Hoeveel geld is er gereserveerd voor die 2500 bomen en waar kan ik dat allemaal terugvinden?

Het precieze aantal bomen dat wij 2020 hebben is nu nog niet aan te geven. De reguliere inboet ter vervanging van gekapte bomen moet nog
gaan plaatsvinden en de bomen worden in het plantseizoen november 2020 - maart 2021 gepland. Daarnaast worden er ook bij in uitvoering
zijnde projecten bomen gepland en de planning daarvan is aan de aannemer.
Het geld is gereserveerd bij de betreffende projecten aangezien een groot deel van de nieuw te planten bomen in projecten wordt gerealiseerd.
Daarnaast is geld gereserveerd in de exploitatiebegroting waaruit extra bomen in versteende wijken worden toegevoegd. Het geld dat
beschikbaar is voor bomen is in de financiele administratie niet apart begroot.

186
1 Algemeen
CDA
drs. M. (Merijn) Snoek

16

In 2022 is een uitname van de algemene reserve geraamd van 3 mln. Dit
zien we in de tabel bovenaan blz 17 niet terug. Waar houdt deze uitname
verband mee? Waarom staat is deze uitname niet in de tabel op blz 17
terug te vinden?

Nr
186

Onderdeel

Blz

Vraag
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In het overzicht op pagina 17 is in 2022 een uitname uit de algemene reserve geraamd van € 2,986 miljoen. Dit is het bedrag van € 3 miljoen die
op pagina 16 is genoemd. Het was beter om het afgerond € 3 miljoen te noemen.
Het bedrag van € 2,986 miljoen is als volgt opgebouwd:
Toevoeging aan reserve conform Kadernota 2018 (pag. 48) € 2.691
Onttrekking vanwege spreiding middelen tegen eenzaamheid
Conform de Kadernota 2019 (pag. 28)

-€

50

Onttrekking conform de Kadernota 2019 om de jaarschijf
2022 sluitend te maken (pag. 35)

- € 5.000

Onttrekking vanwege het vervallen van de reserve sociaal
domein (zie pag. 4 Kaderbrief 2021)
Per saldo onttrekking

188
1 Algemeen
CDA
F. (Floor) Roduner
188

- € 627
- € 2.986

29

Is het berekende voordeel reëel gezien de te verwachten economische recessie?

Ook in een situatie van economische crisis verdeelt het Rijk de Buig middelen door middel van een landelijk verdeelmodel.

Nr

Onderdeel

191
1 Algemeen
CDA
drs. M. (Merijn) Snoek
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs
F. (Floor) Roduner
191

Blz
37

Vraag

Pag. 23

Lopen de investeringen in sport, cultuur en onderwijs in de pas met de
groei van de stad? Kunt u dit inzichtelijk maken?

Onderwijs: In de programmabegroting is voor de jaren 2020 tot en met 2024 totaal ruim € 41 miljoen aan investeringen opgenomen voor
onderwijshuisvesting. Juist ook om de voorgenomen groei te faciliteren is € 17 miljoen extra opgenomen voor onderwijsinvesteringen. Met deze
extra impuls is er derhalve minimaal € 58 miljoen beschikbaar. Zoals aangegeven in de Programmabegroting is er echter binnen het kader vanuit
de netto schuldquote geen ruimte om alle benodigde / mogelijke investeringen in onderwijshuisvesting voor deze periode uit te voeren. Met het
bedrag dat nu in het Investeringsplan wordt opgenomen, zal in overleg met de scholen worden bepaald welke locaties prioriteit krijgen in de
periode tot en met 2024. Daarbij komt dat de groei van de stad geleidelijk gaat. De benodigde investeringen voor groei zullen dus voor een deel
na 2024 vallen. De investeringsbehoefte voor 2025 en verder wordt betrokken bij de Kadernota 2022.
Cultuur: als de stad in volume van aantal inwoners groeit, hoeft het aantal voorzieningen niet evenredig te groeien. De opgenomen stelpost voor
cultuur van € 3 miljoen kan worden ingezet om – in overleg met de betrokken sectoren- de kwaliteit van de huidige infrastructuur te versterken,
de voorzieningen te verbeteren, en zo ook het bereik te vergroten.
Sport: In het Integraal uitvoeringsplan sportaccommodaties 2018 – 2028 ‘Sport aan zet’ zijn de benodigde investeringen voor zowel de
autonome groei, als groei op basis van de woonvisie voor de komende tien jaar opgenomen. Berekend is dat voor de periode 2018 – 2028 in
totaal € 31,6 miljoen voor groei nodig is. In de kadernota 2018 – 2022 zijn een deel van de benodigde investeringen die te maken hebben met
groei vastgesteld en opgenomen in het Investeringsplan. Vervolgens is op basis van de beschikbaar gestelde middelen de investeringsagenda
geactualiseerd en ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad (2019/237490). In de programmabegroting 2021 is een nader in te vullen
investeringsbedrag opgenomen voor sportaccommodaties van € 3 miljoen. Dit bedrag zal betrokken worden binnen de volgende actualisatie van
de investeringsagenda.

192
1 Algemeen
CDA
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

43

De investering in programma 2 is in Domus+. Is ook rekening gehouden
met de investering in Skaeve Huse?

Nr
192

Onderdeel

Blz

Vraag
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Nee. Waar het gaat om de investering voor Skaeve Huse wordt primair gestreefd naar samenwerking met een corporatie. Het vinden van een
geschikte locatie voor de Domus+ is primair de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur.

196
1 Algemeen
CDA
drs. M. (Merijn) Snoek
R.H. (Robbert) Berkhout

44

De bijdrage van Haarlem is 5 à 6 mln. Is al rekening gehouden met dit bedrag in het investeringsplan en
in de ontwikkeling van de NSQ? Wat is de impact op de NSQ?

196

Deelname in MRA Invest is geen investering maar een participatie. Bij Deelname doet Haarlem een storting in het op te richten fonds en wordt
daarmee aandeelhouder. De schuld neemt toe met het bedrag waarvoor wordt deelgenomen. Er kan grofweg gesteld worden dat per miljoen die
de gemeente stort voor de participatie de netto schuldquote met ongeveer 0,2% stijgt.

198

2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing

96

Is in de begroting al uitgegaan van een extra bijdrage voor het Frans Hals
Museum?

CDA
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs
198

Er is in de begroting 2021 geen rekening gehouden met een extra bijdrage voor het Frans Halsmuseum.

200

2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing

CDA
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs
200

101

Bij deze prestatieindicator staat een toename van 100 in 2024 tov 2021, terwijl in de informatienota bij
de biedingen van de woningcorporaties er sprake is van een toename van ca 600. Hoe verklaart u dit
verschil?

In de programmabegroting staat op pagina 101 bij de tabel over de sociale voorraad aangegeven dat deze cijfers gebaseerd zijn op cijfers uit
BBV 2019/524869. Dit zijn de cijfers uit de biedingen voor 2020, de cijfers uit de biedingen voor 2021 zijn nog niet verwerkt en vallen inderdaad
hoger uit.

Nr
202

Onderdeel

Blz

3.1 Paragraaf
weerstandsvermogen en
risicobeheersing

Vraag
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158

Voor 2021 is deze berekend op 16%. Is hier al rekening gehouden met de onttrekking aan de algemene
reserves van 8 mln? Zo niet, waar komt de solvabiliteitsratio dan op uit als we wel rekening houden met
deze

158

Voor 2021 is deze berekend op 16%. Is hier al rekening gehouden met de onttrekking aan de algemene
reserves van 8 mln? Zo niet, waar komt de solvabiliteitsratio dan op uit als we wel rekening houden met
deze onttrekking? En waar komt deze ratio in 2022 op uit na de onttrekking van 3 mln in dat jaar? Wat
betekent dit voor de categorie die de provincie dan toekent? Welke consequenties zijn aan deze te
verwachten categorie verbonden?

CDA
drs. M. (Merijn) Snoek
202

Zie beantwoording op vraag 203.

203

3.1 Paragraaf
weerstandsvermogen en
risicobeheersing

CDA
drs. M. (Merijn) Snoek
203

In de berekening van de solvabiliteitsratio is nog geen rekening gehouden met de onttrekking vanuit de algemene reserves. De ratio inclusief
een onttrekking van € 8 miljoen geeft een ratio van 15% in 2021. De ratio in 2022 inclusief een onttrekking van € 8 miljoen en een onttrekking
van € 3 miljoen is 14%. De ratio blijft daarmee onder de 20% en daarmee "rood". Hier zijn geen directe consequenties aan verbonden.
Het is van belang om alle kengetallen als geheel te bekijken en te beoordelen. De verschillende kengetallen houden verband met elkaar en
geven tezamen een weerspiegeling van de financiële positie van de gemeente.

205

3.6 Paragraaf Verbonden partijen 218
en subsidies

Wat zijn de financiële consequenties voor de gemeente van de negatieve resultaten en het negatief
eigen vermogen?

CDA
drs. M. (Merijn) Snoek
205

Er zijn geen directe financiele consequenties voor de gemeente van de negatieve resultaten en het negatief eigen vermogen. Het directe
financiële risico dat de gemeente Haarlem loopt in relatie tot het Patronaat beperkt zich tot de jaarlijkse bijdrage.

Nr

Onderdeel

207
1 Algemeen
CDA
drs. M. (Merijn) Snoek
207

Blz
31

Vraag

Pag. 26

De tariefstijging van 1% OZB vertaalt zich naar 21 euro stijging in de tabel. Totaal in procenten: 6,9%.
Kunt u de overige kostenstijgingen nog wat verder duiden? Inflatie en ..?

1. De OZB- opbrengst stijgt met € 1,635 miljoen t.o.v. 2020. Dat is 6,8% lastenstijging een bedrag van € 21. Dat is als volgt opgebouwd:
- verhoging met € 385.000 vanwege inflatie 1,6% (€ 5 lastenstijging)
- verhoging van € 1 mln. vanuit Programmabegroting 2020: 4,3%(€ 13 lastenstijging)
- verhoging met € 250.000 vanuit aanvullende maatregelen Programmabegroting 2021, 0,9% (€ 3 lastenstijging)
2. De opbrengst rioolheffing stijgt met € 520.000 t.o.v. 2020. Dat is 4% lastenstijging, een bedrag van € 6.
- verhoging met € 493.000 omdat lasten niet activeerbaar zijn die voorheen via het IP geactiveerd werden (van IP naar exploitatie). De hogere
lasten worden via de doorwerking van de Bestuursrapportage 2020 doorberekend naar 2021. De resterende kostenstijging bedraagt € 27.000.
De hogere kosten van inflatie worden gecorrigeerd door lagere kapitaallasten, omdat niet alle investeringen in de riolering in 2020 zijn
gerealiseerd.
3. De opbrengst afvalstoffenheffing stijgt met € 1,4 miljoen t.o.v. 2020. Dat is een lastenstijging van 5,6%, een bedrag van € 22.
De lastenstijging is in hoofdzaak te verklaren uit een stijging van de kosten van de DDO Spaarnelanden met € 0,7 miljoen, een stijging van de
kosten van SPA met € 0,2 miljoen, toegerekende BTW € 0,2 miljoen en toegerekende kosten van kwijtschelding € 0,15 miljoen.

209

2 Programma 1
Maatschappelijke participatie

CDA
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

53

Op pagina 53 is te lezen dat er gekeken wordt naar dubbelingen in de zorg en worden data op orde
gebracht om trends te kunnen analyseren. Kunt u uitleggen wat u hiermee bedoelt?

Nr

Onderdeel

Blz

Vraag
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209

Vooruitlopend op de behandeling van de programmabegroting 2021, is een informatienota toegezegd aan de commissie Samenleving. Deze
informatienota gaat vergezeld van een bijlage waarin alle voorgestelde maatregelen jeugd en wmo staan uitgewerkt. De informatienota wordt op
20 oktober in het college vastgesteld en staat geagendeerd voor de commissie Samenleving op 29 oktober. Tevens staat een technische sessie
gepland op 19 oktober. Mocht de technische sessie, de informatienota en de uitwerkingen per maatregel onvoldoende antwoord geven op uw
vraag, dan zullen we deze alsnog beantwoorden.

210

2 Programma 1
Maatschappelijke participatie

51

In hoeverre zijn de cijfers van een omnibusonderzoek representatief aangezien laaggeletterden de
enquete niet kunnen invullen?

CDA
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs
210

Om de representativiteit van de Inwonerspeiling (Omnibus) te bevorderen benadert DIA naast het digipanel een extra steekproef van
Haarlemmers die minder sterk vertegenwoordigd zijn in het digipanel. Daarnaast worden de resultaten gewogen, zodat de meningen van
verschillende groepen Haarlemmers (bijvoorbeeld uit alle leeftijdsgroepen boven 18 jaar of uit alle stadsdelen) voldoende tot uiting komen.
100% representativiteit is onhaalbaar bij steekproefonderzoek. Er zullen altijd specifieke groepen zijn waarvan het erg moeilijk is om een goed
beeld te krijgen, omdat voor hen geldt dat deelname aan (allerlei vormen van) onderzoek hoogdrempelig of zelfs onmogelijk is. Dit geldt voor
laaggeletterden, maar bijvoorbeeld ook voor slechtzienden of mensen zonder digitale invulmogelijkheden. Het brengt hoge extra kosten met zich
mee om die alsnog te benaderen. Indien de mening van een dergelijke specifieke doelgroep cruciaal is, bijvoorbeeld als de vragen gaan over
specifieke voorzieningen voor laaggeletterden, dan is intensief en kostbaar maatwerk-onderzoek nodig. Voor een meer algemeen onderzoek
zoals de Inwonerspeiling/Omnibus is de huidige methode toereikend. Deze methode wordt ook voor veel andere landelijke grootschalige
onderzoeken of onderzoeken in andere gemeenten gebruikt.

212
5 Bijlagen
CDA
drs. J. (Jos) Wienen

31

In de bijlage bij de programmabegroting 2021-2024 ( pagina 31) geeft u aan dat jeugd en ouderen
speciale aandacht vragen in Schalkwijk. Om de kansen voor de jeugd te vergroten bent u aan het kijken
of het mogelijk is om een cruyfcourt te realiseren aan Haya van Somerenpad. Wat is hier de stand van
zaken?

Nr
212

Onderdeel

Blz

Vraag

Pag. 28

Wij zijn in overleg met partijen op zoek naar een geschikte locatie in
Schalkwijk. Het Haya van Somerenpad is onderzocht, maar lijkt toch niet de
meest geschikte plek. Daarom wordt opnieuw geïnventariseerd welke plekken
in Schalkwijk hiervoor geschikt zijn.
Het voornemen is om voor de zomervakantie 2021 een locatie te kiezen.

214

2 Programma 3 Werk, inkomen
en schulden

82

CDA
F. (Floor) Roduner

Op pagina 82 is te lezen dat het aantal werkzoekenden zonder afstand tot de arbeidsmarkt dat passend
werk heeft gevonden 18 in 2018, 24 in 2019, 40 in 2020. Is het realistisch gezien de crisis om in 2021
140 naar ( passend) werk te helpen?

214

De verwachte instroom zullen werkzoekenden zijn die een zeer recent arbeidsverleden hebben. Het zal gaan om jongeren met een nul uren
contract of werkzoekenden die een kortdurende ww uitkering hebben ontvangen. Dat betekent dat zij geen of een zeer korte afstand tot de
arbeidsmarkt hebben. Deze doelgroep wordt dan ook direct verwezen naar het uitzendbureau. Vanwege de coronacrisis en de onzekere
ontwikkelingen hierin kan niet voorspeld worden of het verwachte effect gaat plaatsvinden.
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CDA
F. (Floor) Roduner

Op pagina 55 is te lezen dat er onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn om de te verwachten
stijging van de bijstandsaanvragen beperkt te houden. Wanneer kunnen we de resultaten van dit
onderzoek verwachten? Kunt u ons op de hoogte stellen van de resultaten?

215

We hebben een regionale en lokale aanpak om de stijging van het aantal bijstandsaanvragen zoveel mogelijk te beperken. Deze aanpak staat
beschreven in de ‘Regionale aanpak arbeidsmarkt Zuid-Kennemerland en IJmond 2020-2022’ en in ‘Haarlems addendum bij Regionale
aanpak arbeidsmarkt Zuid-Kennemerland en IJmond 2020-2022’.

217

2 Programma 1
Maatschappelijke participatie

CDA
F. (Floor) Roduner

56

Op pagina 56 is te lezen dat het ministerie extra budget beschikbaar gaat stellen voor de huidige groep
inburgeraars en voor inburgeraars die voor 01 juli 2012 instromen. Om hoeveel geld gaat het?
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217

Voor de begeleiding van inburgeraars die onder het huidige stelsel blijven inburgeren (‘ondertussen middelen’) is vanaf 2021 een bedrag van
cumulatief 25,5 mln. door SZW gereserveerd. Op dit moment is nog niet bekend hoeveel dit bedrag voor Haarlem is. Over de exacte aanpak,
financieringsvorm en verdeling zijn VNG en SZW nog in overleg. De resultaten van dit overleg zullen in de financiële nota in het eerste kwartaal
2021 meegenomen worden.
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CDA
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs
219

De aantal aanvragen in de WMO blijven groeien. Het budget 2021 wordt verhoogd met €4,9 miljoen. De
groei doet zich voor met name op onderdelen huishoudelijk ondersteuning, individuele begeleiding en
woonvoorzieningen. Heeft deze groei enkel te maken met de invoering van het abonnementstarief of
zijn er ook nog andere oorzaken?

De groei bij de Hulp bij het huishouden en de woningaanpassingen laat zich hoofdzakelijk verklaren door de invoering van het
Abonnementstarief Wmo. Verder is er sprake van een steeds groter (en steeds ouder) wordende groep senioren. Specifiek met betrekking tot de
individuele begeleiding speelt dat gemeenten sinds 1 januari 2015 ook verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van inwoners met (met name)
GGZ-problematiek. Doordat deze inwoners geen beroep meer kunnen doen op bijvoorbeeld de Wlz neemt de vraag naar Wmo ondersteuning
toe.

20
3.2 Paragraaf Lokale heffingen
D66
drs. M. (Merijn) Snoek

169

Er worden 2 varianten van de afvalstoffenheffing voorgelegd; 1 voor 4 soorten huishouden en naar 5
soorten huishoudens.
In beide varianten wordt het tarief voor 1- persoonshuishoudens niet verder gedifferentieerd, maar het
tarief doorgetrokken vanaf 2020. Dit levert een scheve ( oneerlijke ) verdeling op. Bij de Kaderbrief was
er echter nog sprake van 1 variant waarbij het tarief voor 1- - en meerpersoonshuishoudens gelijk werd
getrokken met de verhouding van het landelijk gemiddelde.. Waarom is dit nu niet meegenomen?
Volgens de herinnering van D66 was er geen spraken van een een keuze door de raad bij de
Kaderbrief.
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In de Kaderbrief 2021 is er voor gekozen 2 alternatieven voor te leggen met 4 tariefklassen (grootte gezinssamenstelling). De variant betrof het
tarief voor eenpersoonshuishoudens te baseren op het tarief van de huidige differentiatie of op het landelijk gemiddelde. Bij de bespreking van
de Kadebrief 2021 is geen voorkeur voor een van de alternatieven uitgesproken. Wel is de mogelijkheid geopperd voor een variant met 5
tariefklassen.
In de begroting 2021 is daarom een variant opgenomen met tarieven verdeeld naar 4 of 5 tariefklassen. Indien daar ook de varianten van de
Kaderbrief 2021 zouden worden ingebracht ontstaan er 4 varianten en dat is minder overzichtelijk. Bij de presentatie van deze alternatieven is
gekozen de tarieven op te bouwen op basis van het tarief voor eenpersoonshuishoudens dat zou gelden zonder verdere tariefdifferentiatie. Voor
deze groep wijzigt er qua differentiatie immers niets.
De raad staat het uiteraard vrij om een ander alternatief te kiezen. Daarvoor zijn onderstaand alternatieven uitgewerkt op basis van het landelijk
gemiddelde, conform een van de varianten van de Kaderbrief 2021:

Uitwerking op basis van tarief landelijk gemiddelde eenpersoonshuishoudens
Variant differentiatie naar 4 soorten huishoudens
Het landelijk gemiddelde tarief voor eenpersoonshuishoudens bedroeg in 2020 € 292 (zie pagina 6 van bijlage 2 van de Kaderbrief 2021).
Omdat de lasten in 2021 met 5,6% stijgen zou voor 2021 een tarief van € 308 berekend kunnen worden op basis van het landelijk gemiddelde
Bij 28.000 eenpersoonshuishoudens kan een opbrengst worden berekend van € 8.624.000. Dat betekent dat € 26.324.000 minus € 8.624.000
ofwel € 17.700.000 door de overige huishoudens moet worden opgebracht. Opslag vaste kosten kan als volgt worden berekend:
52% van € 17.700.000 = € 9.204.000 te verdelen over 45.450 overige huishoudens = € 203
De toerekening van de variabele kosten bedraagt 48% van € 17.700.000 = € 8.496.000 te verdelen over 132.500 personen = € 64. Vanaf 4
personen bedraagt de afvalafhankelijke opslag € 88 omdat het gemiddeld meer personen betreft.
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Dit levert de volgende tarieven op:
Soort huishouden

Eenpersoons
Tweepersoons
Driepersoons
Vier-of meer
totaal

opslag vaste Toerekening
Tarief
kosten
afval-afhankelijke
kosten
2021
€ 308
€ 203
€ 128
€ 331
€ 203
€ 192
€ 395
€ 203
€ 280
€ 483

Aantal
personen

Aantal
huishoudens

Opbrengst

28.000
45.000
28.500
59.000
160.500

28.000
22.500
9.500
13.450
73.450

€ 8.624.000
€ 7.448.000
€ 3.753.000
€ 6.496.000
€ 26.321.000

Variant differentiatie naar 5 soorten huishoudens
Dit levert de volgende tarieven op:
Soort huishouden

Eenpersoons
Tweepersoons
Driepersoons
Vierpersoons
Vijf of meer
totaal

opslag vaste Toerekening
Tarief 2021
kosten
afval-afhankelijke
kosten
€ 308
€ 203
€ 128
€ 331
€ 203
€ 192
€ 395
€ 203
€ 256
€ 459
€ 203
€ 338
€ 541

Aantal
personen

Aantal
huishoudens

Opbrengst

28.000
45.000
28.500
38.000
21.000

28.000
22.500
9.500
9.500
3.950

€ 8.624.000
€ 7.448.000
€ 3.753.000
€ 4.361.000
€ 2.137.000

160.500

73.450

€ 26.323.000
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Van de 6 -1,5 = 4,5 fte voor Handhaving wordt nu opnieuw 1,5 fte bezuinigd. Zijn deze 4,5 fte nu
werkzaam of is de nu te bezuinigen 1,5 fte nooit gevonden/geworven?

105

De arbeidsmarkt voor handhavers is krap en er is veel inzet gepleegd om de extra handhavers aan te trekken. Tegelijkertijd is er regelmatig
doorstroom naar bijvoorbeeld de politie. Het handhavingsteam is met 69 fte (waarvan 12 voor Zandvoort) bijna op sterkte. Op dit moment zijn er
nog 2 vacatures. Dit betekent dat de 1,5 fte feitelijk niet in dienst zijn.

106

3.1 Paragraaf
weerstandsvermogen en
risicobeheersing

157

Op pagina 157 staan de signaleringswaarden toegelicht. De meerjarenbegroting is rood voor de
indicator van de gemeente vanwege de taakstellingen. Is hier geen provincie indicator beschikbaar,
want dit is toch een controletaak van de provincie?

D66
drs. M. (Merijn) Snoek
106

Haarlem hanteert geen signaleringwaarde vanuit de provincie voor het kengetal sluitende begroting. Het is vanuit de provincie wel vereist dat de
gemeente een sluitende meerjarenbegroting heeft. Wanneer de begroting niet structureel (en reëel) in evenwicht is en de meerjarenraming niet
aannemelijk maakt dat er een herstel van het evenwicht komt wordt preventief toezicht ingesteld. Dit is lastig te vatten als norm voor het
kengetal. De signaleringswaarde van Haarlem kijkt naar het sluiten van de begroting voor het begrotingsjaar en de twee daaropvolgende jaren.

107

3.1 Paragraaf
weerstandsvermogen en
risicobeheersing

D66
drs. M. (Merijn) Snoek

162

In de tabel wordt de kans op voordoen van risico's geschetst. Kan toegelicht worden hoe de percentage
bij de coronacrisis (25%) en uitstel Omgevingswet (60%) tot stand gekomen zijn?
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Over het algemeen kan worden gemeld dat de kans bepaling een schatting is van de specialisten op het moment van inventariseren. Dit vindt
plaats doormiddel van een dialoog en eventueel met behulp van inschattingsinstrumenten.
Het risico met betrekking het coronavirus is een verzamelrisico en heeft uiteenlopende soorten gevolgen. In de kans bepaling zijn al deze
soorten meegenomen om zo goed als mogelijk een percentage te bepalen. In de bijlage 5.12 overzicht risico's (R1377) is toegelicht welke
soorten gevolgen dit zijn. In de kans bepaling is voornamelijk meegenomen hoe groot de kans is dat het Rijk de gemaakte kosten en de
gederfde inkomsten niet compenseert. Het rijk compenseert, maar er blijft onzekerheid of dit voldoende is in de toekomst. Vandaar een kans
inschatting van 25%.
In de bijlage 5.12 overzicht risico's is het risico met betrekking tot de omgevingswet (R1124) toegelicht. Het voorbereiden van de komst van de
Omgevingswet is complex en intensief. Er worden verschillende soorten risico’s herkend en beschreven in de toelichting op pagina 303. Met
name de uitdaging rondom de digitaliseringsopgave waar we als gemeenten in den landen voor staan, maar ook het bijvoorbeeld beschikbaar
hebben van voldoende capaciteit terwijl de invoeringsdatum dichterbij kwam/komt, heeft in de afgelopen periode tot een iets hogere risico
inschatting geleidt (naar 60%). Alhoewel de wet nu is uitgesteld is daarmee het risico niet lager. De wet is uitgesteld vanwege de combinatie van
een stevig implementatietraject en de maatregelen rond het coronavirus die grote impact hebben op alle partijen die werken aan de
Omgevingswet. Deze extra tijd is dan ook hard nodig, maar vergroot wel het risico op extra implementatiekosten.

112
1 Algemeen
D66
R.H. (Robbert) Berkhout

27

"Verhoging baten parkeren Voorgesteld wordt om de parkeertarieven in parkeergarages en
straatparkeren te verhogen zodanig dat dit een extra opbrengst van € 250.000 oplevert."
Welke cijfers zijn er op dit moment bekend over de parkeerinkomsten over 2020 (ook tijdens eerdere
sluiting horeca)?
Welke extrapolatie van deze cijfers is er te maken (met een onzekerheidsmarge) voor 2021?
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De gegevens die bekend zijn en op basis waar de berekeningen voor 2020 op gebaseerd zijn, zijn de inkomsten per garage en inkomsten van
straatparkeren per maand.
Allereerst is het zeer lastig om een goede prognose te maken van de parkeerbaten tijdens Corona. Enerzijds zijn er inderdaad fors minder
parkeerbaten als gevolg van sluiting horeca, meer thuiswerken en minder mobiliteit in het algemeen. Anderzijds wordt er minder met het
openbaar vervoer gereisd en is de auto aantrekkelijker. Daarom zijn dit jaar tijdens de verschillende bestuursrapportages forse bijstellingen
geweest van de parkeerbaten. Ook voor de derde bestuursrapportage wordt nu een analyse gemaakt op basis van de beschikbare cijfers.
Naar verwachting kan pas begin 2021 een goede inschatting middels extrapolatie gemaakt worden op basis van de cijfers van 2020 voor de
effecten op de parkeerbaten. Voorwaarde daarbij is wel dat de Corona maatregelen stabiliseren. Vandaar dat op voorhand in de begroting 2021
rekening gehouden met 5% minder parkeerbaten in 2021 dan 2020 als gevolg van Corona. De prognose zal begin 2021 op basis van
gerealiseerde parkeerbaten en inschatting van de (tegen die tijd geldende Corona maatregelen) herijkt worden.

113
1 Algemeen
D66
drs. M. (Merijn) Snoek
113

29

"Beheer en onderhoud Op het gebied van beheer en onderhoud is een besparing mogelijk door
verantwoordelijkheden die bij de DDO partner liggen ook daadwerkelijk bij de DDO partner te laten."
Wat betekent dit concreet en in de praktijk?

zie antwoord op eerdere raadsvraag, nr 17, over dit onderwerp. De gemeente concentreert haar taken nu op strategisch en tactisch niveau. Het
werken op deze manier vergt wel vertrouwen in de uitvoerende capaciteiten van onze partners en dat vertrouwen is dermate gegroeid dat wij het
nu als staand beleid kunnen voorstellen.
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1 Algemeen
D66
drs. J. (Jur) Botter, MPA

39

"Automaat waarde documenten Het huidige apparaat voor de uitgifte van waarde documenten zoals
paspoorten, is afgeschreven en kan niet meer worden onderhouden door de leverancier."
Wat was bij aanschaf de verwachtte levensduur van dit apparaat en hoe oud is het apparaat nu?
Wat is de verwachtte levensduur van het nieuw aan te schaffen apparaat?

114

De automaat voor de waarde documenten wordt niet meer ondersteund door de leverancier (het is een keus geweest van de leverancier om
geen service meer te bieden. Wij zijn hier vorig jaar december over geïnformeerd.) De verwachte levensverwachting van de automaat was 10
jaar, momenteel is de automaat 8 jaar oud. De levensverwachting van een eventueel nieuw aan te schaffen apparaat is wederom 10 jaar.
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"
"Patronaat De financiële positie van het Patronaat is in 2019 door een aantal incidentele uitgaven
verslechterd. De jaarcijfers 2019 tonen een tekort van € 143.000 waardoor er ultimo 2019 sprake is van
een negatief eigen vermogen van € 127.000.
Het tekort wordt voor een deel veroorzaakt door hogere programmeringskosten en voor een deel door
hogere overheadkosten die samenhangen met het ingezette herstructureringstraject. Dat traject is nog
niet beëindigd en heeft naar verwachting ook in 2020 gevolgen op het resultaat. Hiervoor is een
reservering opgenomen."
Wanneer zijn deze hogere kosten gemeld bij het college en wanneer is dit gemeld aan de
gemeenteraad?
Op welke wijze is dit gemeld en hoe is inzicht gegeven in deze kosten aan college en raad?
Hoe verhouden deze kosten zich tot de subsidievoorwaarden en de "Meerjarenafspraken 2017-2020
Patronaat met de Gemeente Haarlem"?

115

De negatieve prognose is op 27 november 2019, op basis van de halfjaarcijfers 2019, in het bestuurlijk overleg tussen wethouder Meijs en
toenmalig interim-directeur Frans Vreeke van Patronaat mondeling toegelicht. De stijging in 2019 van de personeelskosten wordt veroorzaakt
door stijging salarissen conform de CAO, salaris interim-directie, recruitment nieuwe directie en juridische kosten m.b.t. statutenwijzigingen.
In de Jaarrekening 2019 van de gemeente Haarlem wordt in de paragraaf verbonden partijen gewezen op het tekort (zie blz. 213):
Op basis van de halfjaarcijfers is de prognose over 2019 een tekort van €50.000 veroorzaakt door een stijging van personeelskosten (hoger
ziekteverzuim) en reorganisatiekosten.
Op 7 mei 2020 heeft Patronaat de jaarrekening ingediend. Het college heeft op 6 oktober 2020 de subsidie vastgesteld (NB de subsidie is niet
ambtelijk vastgesteld omdat de organisatie op basis van de recente risicoclassificatie onder verhoogd gemeentelijk toezicht staat (paragraaf
verbonden partijen in de programmabegroting)). Het college heeft dit besluit vervolgens ter informatie naar de Commissie Ontwikkeling gestuurd.

Nr
116

Onderdeel

3.6 Paragraaf Verbonden partijen 203
en subsidies

D66
drs. M. (Merijn) Snoek

116

Blz

Vraag

Pag. 36

"Stichting Hart Hoewel Hart bij de risicoclassificatie sinds twee jaar in de categorie ‘normaal’ valt,
staat Hart vanwege de lening met garantstelling van de gemeente Haarlem nog onder verhoogd toezicht
(sinds 2014)."
Graag iets meer toelichting. Hoe gaat het met het aflossen van deze lening met garantstelling? Wanneer
is deze (zover) afgelost dat verhoogd toezicht ophoudt?

In 2014 is een lening verstrekt door de BNG aan Hart. De hoofdsom bedraagt €1.300.000 af te lossen in 10 jaarlijkse termijnen van €130.000,
voor het eerst op 10 december 2015. Hart betaalt de BNG jaarlijks volgens afspraak een bedrag van € 130.000. Inmiddels is de helft van de
lening afgelost. In de jaarrekening 2019 is de lening opgenomen voor een totaalbedrag van € 650.000,- (waarvan € 520.000 langlopende schuld
en €130.000 kortlopende schuld ten aanzien van de aflossingsverplichting voor 2020). Zolang de gemeente garant staat voor de lening staat
Hart onder verhoogd toezicht (tot en met 2024).
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Invest MRA "Als richtsnoer voor de omvang van de deelname wordt een bandbreedte van 0,7% - 1%
van de totale gemeentelijke begroting gehanteerd. Als wordt uitgegaan van 1% komt dat voor Haarlem
neer op een bijdrage van € 5 tot € 6 miljoen."
Wat zijn de redenen om uit te gaan van 1% en niet van 0,7%?
Wat zijn de andere gemeenten die overwegen deel te nemen en voor welk bedrag willen zij deelnemen?
Hoe verhoudt de constructie van Invest MRA zich tot het budgetrecht van de gemeenteraad?
Op welke wijze vindt verantwoording plaats?
Wat is de positie van de gemeenteraad in deze constructie met een aandeelhoudersvergadering en
meerdere BV's?
Welke andere constructies zijn overwogen en welke (af)weging plaats gevonden om tot dit model te
komen?
Op welke wijze wordt het strategisch meerjarenplan en het bedrijfsplan voor akkoord over voor wensen
en bedenkingen aan de gemeenteraad voorgelegd?
Wat is de verhouding tussen de overhead (de beschreven kosten) van deze nieuwe organisatie en de
daadwerkelijke gelden die richting ondernemers gaan?
Hoe vallen de beschreven kosten uiteen? (bijv. 1,8 miljoen aan business developers: hoeveel fte zijn
dat?)
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Vraag: wat zijn de andere gemeenten die overwegen deel te nemen en voor welk bedrag willen zij deelnemen?
Antwoord: wij hebben dit nagevraagd bij de kwartiermaker MRA Invest, hij geeft aan:
Bij de (bestuurders van de) meeste grote gemeenten in de MRA en NHN is een positieve grondhouding voor Invest-MRA. Ook een groot deel
van de kleinere gemeenten ziet de voordelen van deelname aan Invest-MRA. We kunnen nu nog niet gemeenten en bedragen noemen. Wel is
de verwachting, gebaseerd op de huidige informatie, dat de deelnemende MRA gemeenten tussen de € 60 en € 70 miljoen zullen investeren. Dit
is dan exclusief de bijdragen van de provincie Noord-Holland, de gemeenten in Noord-Holland Noord en het Ministerie van EZK.
Vraag: hoe verhoudt de constructie van Invest-MRA zich tot het budgetrecht van de gemeenteraad? Op welke wijze vindt verantwoording
plaats?
Antwoord: er is sprake van een deelneming net als bij SRO en bij Spaarnelanden. De raad stelt de P&C documenten van MRA Invest niet vast
maar deze documenten worden gebruikt om de raad te informeren middels de Haarlemse planning & controldocumenten.
Als de raad positief staat ten opzichte van deelname zal er als vervolg nog een ontwerpbesluit van het college tot deelname aan de
vennootschap voor wensen en bedenkingen aan de raad worden voorgelegd. In dit b&w voorstel wordt nader uitgewerkt hoe de governance
vorm krijgt. Daarbij wordt rekening gehouden met de aanbevelingen van de RKC om beter te sturen en toezicht te houden op
overheidsvennootschappen.
Vraag: Wat is de positie van de gemeenteraad in deze constructie met een aandeelhoudersvergadering en meerdere BV's?
Antwoord: de raad heeft geen directe positie, er gelden alleen de reguliere informatie- en verantwoordingsverplichtingen van college richting
raad. Zie beantwoording voorgaande vraag.
Vraag: welke andere constructies zijn overwogen en welke (af)weging plaats gevonden om tot dit model te komen?
Antwoord: alternatief voor Invest-MRA kan zijn het direct verstrekken van leningen aan partijen in Haarlem en/of het verstrekken van leningen via
het SVN. Dan is er een directe link tussen het publiek belang van Haarlem en de bijbehorende uitgaande geldstromen. Hier is niet voor gekozen
omdat lokale oplossingen voorbij gaan aan het feit dat circulaire economie en de energietransitie problemen/onderwerpen zijn die de
gemeentegrenzen echt ver overstijgen. Dit regionale instrument zorgt voor de noodzakelijke samenwerking.
Vraag: op welke wijze wordt het strategisch meerjarenplan en het bedrijfsplan voor akkoord over voor wensen en bedenkingen aan de
gemeenteraad voorgelegd?
Antwoord: bij een deelneming gaan de documenten van deze private partij niet voor goedkeuring of zienswijze naar de gemeenteraden. Omdat
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het een privaat bedrijf is, beslissen de aandeelhouders. De afspraken tussen college en gemeenteraad hierover zijn nog niet gemaakt. Het ligt
voor de hand dat de constructie analoog wordt ingericht als bij andere deelnemingen als SRO en Spaarnelanden. In het collegevoorstel tot
deelname aan de vennootschap dat nog wordt voorgelegd, wordt dit expliciet uitgewerkt.
Vraag: wat is de verhouding tussen de overhead (de beschreven kosten) van deze nieuwe organisatie en de daadwerkelijke gelden die richting
ondernemers gaan?
Antwoord: de kosten voor business development, het ondersteunen van ondernemers bij het maken van een solide plan en het bij elkaar
brengen van relevante marktpartijen, wordt gefinancierd vanuit het regionaal budget economie bij de MRA (en de gemeenten uit Noord-Holland
Noord). Dit vergt geen additionele kosten van een individuele gemeente in de MRA.
De kosten voor het fondsmanagement worden betaald uit het ingelegde fondsvermogen. De verwachte rendementen van het fonds moeten deze
kosten dus (ruim) compenseren. Dus de totale investering van een gemeente gaat naar het financieren van innovatieve voorstellen van het
bedrijfsleven.
Vraag: hoe vallen de beschreven kosten uiteen? (bijv. 1,8 miljoen aan business developers: hoeveel fte zijn dat?)
Antwoord: de kosten bevatten directe personeelslasten en werkbudgetten. Bij de Fonds BV zijn 3 fte geraamd. Bij de Ontwikkel BV is het
precieze aantal fte’s niet uit de MRA stukken te destilleren.
174
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75

De aantallen beschermd wonen dalen van 2020 (540) naar 2021 (300) sterk. Wat is de achtergrond van
deze daling? Verdwijnen de 240 de huidige "beschermde woners" met woning en al uit het bestand
beschermd wonen? Wat betekent dit voor toekomstige mensen die aanspraak maken op een
beschermde woning?

'In het beleidskader Opvang Wonen en Herstel wordt uitgegaan van ambulantisering van Beschermd Wonen en een afbouw van intramurale
plekken. In 2021 wordt de Wet Langdurige zorg (WLZ) opengesteld voor de GGZ-doelgroep. De verwachting is dat 30%-40% van de
plekken/cliënten Beschermd Wonen over zal gaan naar de WLZ. Deze daling van het aantal plekken beschermd Wonen is voor het eerst
verdisconteerd in de prognose. De verwachting is dat een deel van de plekken Beschermd Wonen met de cliënten over gaat naar de WLZ en
daardoor niet meer beschikbaar is voor Beschermd Wonen. De clientengroep wordt door deze overgang kleiner en het aanbod ook.
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Op blz. 43 staat vermeld dat de gemeente in de periode 2021-2024 EUR 9M zal investeren in de
verduurzaming van het gemeentelijk bezit. In 2021 is EUR 1M begroot.
1. Is al bekend welk gemeentelijk bezit in 2021 en 2022 zal worden verduurzaamd en tegen welk
duurzaamheidsrendement?
2. In de toelichting staat dat de gemeenteraad uiterlijk bij de Kadernota 2022 voorstellen ontvangt
hoe de revenuen (dus lagere uitgaves als gevolg van de eerder gedane verduurzaming) hiervan
in te zetten. is het reeel om te verwachten dat de investeringen uit 2021 al in 2022 renderen? Of
gaat het hier ook over revenuen uit eerdere duurzaamheidsinvesteringen?

1. In de Commissie Ontwikkeling van 29 oktober 2020 staat het onderwerp Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed op de agenda. Hier wordt ook
een overzicht gepresenteerd welke panden de komende jaren als eerste verduurzaamd worden.
2. De eerste panden zullen in 2021 worden aangepakt en zo vervolgens. Eerste oplevering werkzaamheden wordt verwacht in de periode 2021 2022. De werkelijke besparing op energielasten worden zichtbaar bij de jaarlijkse eindafrekening van het energiebedrijf. Realistisch is om te
veronderstellen dat de besparingen in 2023 echt zichtbaar zijn op de eindafrekeningen. Wel kunnen er inschattingen gemaakt worden. Nb De
werkelijke besparingen zijn afhankelijk van het gebruik van de gebruikers.
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1. De gemeente overweegt om mee te doen aan Invest-MRA op basis van een door de
toekomstige AVA vast te stellen investeringsstrategie. Is die concept-investeringsstrategie al
bekend (zo ja: hoe is die strategie beschreven) of stapt de gemeente Haarlem blind in?
2. Als de investeringsstrategie nog niet bekend is en Haarlem niet de ambitie heeft om blind in te
stappen - aan welke eisen moet de investeringsstrategie minimaal gaan voldoen voordat
Haarlem instapt?
3. Hebben de aandeelhouders stem naar bijdrage (Amsterdam heeft meer aandelen dan Haarlem
en Haarlem meer dan Heemstede) of heeft elke aandeelhouder een gelijkwaardige stem
(Amsterdam, Haarlem en Heemstede hebben allemaal een aandeel - ongeacht hun bijdrage)?
4. Kent u dit artikel: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/18/uit-de-crisis-investeren-het-publieke-geldvan-invest-nl-komt-lastig-los-a4012696? Wat zullen de leningsvoorwaarden zijn voor de
bedrijven die een lening willen aangaan?
5. Waarom is niet besloten om eerst een ROM op te richten?
6. Heeft het te lenen bedrag met het oog op het vullen van Invest-MRA effect op de NSQ?
7. Is het met het oog op de overhead niet aan te raden om aan te sluiten bij bestaande publieke
investeringsgroepen (zoals bij voorbeeld Ontwikkelingsfonds Zuid-Holland) of eventueel
toekomstige (Ontwikkelingsfonds Noord-Holland), zodat het in totaal te investeren bedrag hoger
is en de beoordelingskosten/overhead lager?
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De gemeente overweegt om mee te doen aan Invest-MRA (naam is werktitel) op basis van een door de toekomstige AVA vast te stellen
investeringsstrategie. Is die concept-investeringsstrategie al bekend (zo ja: hoe is die strategie beschreven) of stapt de gemeente Haarlem blind
in?
Antwoord:
Dit moet nog worden uitgewerkt. Dit investeringskader wordt door MRA Invest verder vormgegeven en wordt uiteindelijk besproken met de
partijen die positief hebben besloten om te investeren in het fonds Invest-MRA.
Als de investeringsstrategie nog niet bekend is en Haarlem niet de ambitie heeft om blind in te stappen - aan welke eisen moet de
investeringsstrategie minimaal gaan voldoen voordat Haarlem instapt?
Antwoord:
Dit is geen technische vraag.
Hebben de aandeelhouders stem naar bijdrage (Amsterdam heeft meer aandelen dan Haarlem en Haarlem meer dan Heemstede) of heeft elke
aandeelhouder een gelijkwaardige stem (Amsterdam, Haarlem en Heemstede hebben allemaal een aandeel - ongeacht hun bijdrage)?
Antwoord:
De aandeelhouders in de holding BV krijgen stemrecht naar rato van hun bijdrage aan het fonds. De provincie NH en de gemeente Amsterdam
(en we zijn in gesprek met Ministerie EZK) zijn de grootste aandeelhouders. Er wordt nagedacht over de vraag hoe kleinere aandeelhouders met
een relatief lagere inleg toch invloed kunnen houden. Hierbij wordt gedacht aan een vorm van voorwaardelijke besluitvorming. Daarmee leggen
de aandeelhouders vast dat majeure besluiten slechts worden genomen indien naast een van de grote aandeelhouders minimaal PM kleine
aandeelhouders hiermee instemmen. Zo vragen besluiten die steunen op instemming van de gemeente Amsterdam en of provincie NoordHolland (en EZK), ook instemming van een nader te bepalen aantal kleine aandeelhouders (afhankelijke van het totaal aantal deelnemers) .
Daarbij geldt in alle gevallen dat er een meerderheid moet zijn van 50%+1.
Kent u dit artikel: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/18/uit-de-crisis-investeren-het-publieke-geld-van-invest-nl-komt-lastig-los-a4012696? Wat
zullen de leningsvoorwaarden zijn voor de bedrijven die een lening willen aangaan?
Antwoord:
De leningsvoorwaarden zullen in beginsel in lijn zijn met de voorwaarden die de markt stelt. Dit is een voorwaarde vanuit staatssteun
regelgeving. Wel zal Invest-MRA fonds met name innovatieve projecten financieren. Hierbij zal Invest-MRA meer risico nemen dan marktpartijen
(omdat er sprake is van marktfalen). Dit betekent doorgaans langere looptijden en uiteindelijk lagere rendementen op fondsniveau. Dit is
herkenbaar in de leningsvoorwaarden. Het Invest-MRA fonds is een revolverend fonds, waardoor de fondsmanagers zullen investeren in
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voorstellen die een goede business case hebben.
Waarom is niet besloten om eerst een ROM op te richten?
Antwoord:
Dit is geen technische vraag.
Heeft het te lenen bedrag met het oog op het vullen van Invest-MRA effect op de NSQ?
Antwoord: Ja en wel voor het bedrag van de participaties. Bij het opstellen van de Programmabegroting 2021 is met dit effect rekening
gehouden.
Is het met het oog op de overhead niet aan te raden om aan te sluiten bij bestaande publieke investeringsgroepen (zoals bij voorbeeld
Ontwikkelingsfonds Zuid-Holland) of eventueel toekomstige (Ontwikkelingsfonds Noord-Holland), zodat het in totaal te investeren bedrag hoger
is en de beoordelingskosten/overhead lager?
Antwoord:
Dit is geen technische vraag
193

2 Programma 2 Ondersteuning
en zorg

D66
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

75

Waarom is de gemeente Haarlem in 2021 tevreden met "maar" 12 huisuitzettingen door huurschuld?
Moet de ambitie niet zijn om door betere schuldhulpverlening het aantal huisuitzettingen door
huurschuld naar 0 te brengen?
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De gemeente Haarlem streeft er naar om middels een sluitende aanpak het aantal huisuitzetting als gevolg van een huurschuld naar nul terug te
brengen.
In de praktijk blijkt dit niet mogelijk omdat er zich omstandigheden kunnen voordoen waardoor huisuitzetting (ontruiming) als gevolg van een
huurschuld onvermijdelijk is. Enkele voorbeelden zijn:
- Huurder wil niet meewerken aan het oplossen van de schuldenproblematiek met behulp van de gemeente, wijkteam of derden.
- De huurschuld is het gevolg van het overlijden van de huurder.
- Huurder reageert niet op signalen van het wijkteam en/of is met onbekende bestemming vertrokken.
- De uitzetting is het gevolg van een van huurschuld in combinatie met overlast en/of onrechtmatig handelen.
Om een realistische prognose te geven is in de programmabegroting een aantal van 12 huisuitzettingen opgenomen.
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2 Programma 7 Algemene
dekkingsmiddelen

D66
drs. J. (Jur) Botter, MPA
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Kunt u een toelichting geven op de begrote apparaatskosten in 2021? Voor de begroting 2019 bestond
de ambitie om de apparaatskosten omlaag te brengen, hetgeen niet is gelukt. Waarom is die ambitie
voor 2021 verlaten? Wat is de visie op de apparaatskosten en hoe wordt het ambtelijk apparaat
ingezet?
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De begrote apparaatskosten 2021 bedragen € 709 per inwoner. In de apparaatskosten zijn conform de definitie van de VNG de volgende kosten
opgenomen:
1. de personeelskosten van het hele ambtelijke apparaat
2. kosten van externe inhuur
3. overheadkosten, zoals onder andere ICT-, facilitaire – en huisvestingskosten.
In de begroting 2019, zoals opgesteld in 2018, was een daling voorzien van de apparaatskosten. Deze daling van de apparaatskosten is later
niet reëel gebleken op basis van de loonontwikkeling als gevolg van CAO stijgingen en formatieontwikkeling. Om die reden zijn de
apparaatskosten vanaf begroting 2020 bijgesteld. De formatie is in de programmabegroting 2021-2025 structureel uitgebreid. De belangrijkste
capaciteitsuitbreidingen per domein zijn: de opgaven gerelateerd aan de groei van de stad binnen het fysieke domein, monitoring en sturing
binnen het sociaal domein en informatieveiligheid binnen bedrijfsvoering. In de bedrijfsvoeringparagraaf op pagina 199 van de
programmabegroting 2021-2025 staat meer informatie over de capaciteitsuitbreiding.
De apparaatskosten zijn in de programmabegroting berekend op basis van op dit moment bekende gegevens, conform de hierboven beschreven
definitie. Ambtelijk apparaat wordt ingezet om in de begroting beschreven doelstellingen te behalen.
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3.1 Paragraaf
weerstandsvermogen en
risicobeheersing

D66
drs. M. (Merijn) Snoek
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De structurele exploitatieruimte bedraagt in 2021 -2%.
1. Wat is de achtergrond van de negatieve exploitatieruimte?
2. Welke structurele posten zijn intrinsiek verlieslijdend?
3. Wat kan de gemeente doen om die structurele exploitatie in 2022 e.v. wel op orde te hebben?
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1. Dit houdt in dat de structurele lasten de structurele baten overstijgen. Ofwel er is geen structurele dekking, zie ook de bijlage incidentele baten
en lasten bij de Programmabegroting. De relevantie van dit kengetal voor de beoordeling van de financiële positie schuilt erin dat het van belang
is om te weten welke structurele ruimte een gemeente of provincie heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten
of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. De kengetallen moeten daarbij in samenhang worden bezien. Wanneer bijvoorbeeld de
grondexploitatie er niet toe bijdraagt om de schuldpositie te verminderen en de structurele exploitatie ruimte negatief is, geeft het kengetal
belastingcapaciteit inzicht in de mogelijkheid tot hogere baten.
2. Het is niet specifiek aan te geven welke posten intrinsiek verlieslijdend zijn. Wel kan de aanname gemaakt worden dat o.a. de tekorten op
jeugd hier debet aan zijn. Hier ziet men dat de rijksbijdrage middels het gemeentefonds te laag is om de kosten te dekken (dit is een landelijk
trend).
3. Dit kan op verschillende manieren, zo kunnen de eigen baten verhoogd worden door bijvoorbeeld een hogere OZB-heffing. Een andere
manier is door keuzes te maken om bepaalde structurele activiteiten niet meer te doen, denk hierbij aan subsidieverstrekking, minder inzet
handhaving etc. Een hogere (structurele) uitkering vanuit het Gemeentefonds kan ook leiden tot een structureel (positief) evenwicht.
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3.2 Paragraaf Lokale heffingen
D66
drs. M. (Merijn) Snoek
216

169

Is bij de gemeente bekend hoeveel huishoudens bestaan uit 3 of meer leden die allemaal ouder zijn dan
24 jaar? Zo ja, om hoeveel huishoudens gaat het dan? Kunt u dit nog uitsplitsen naar het aantal 3, 4 en
5+ huishoudens?

Er zijn in totaal 2.821 Haarlemse huishoudens met 3 of meer personen die 24 jaar of ouder zijn, dit komt neer op 3,6% van alle Haarlemse
huishoudens. 2387 huishoudens bestaan uit 3 personen van 24 jaar of ouder (3% van alle huishoudens), 378 uit 4 of meer personen (0,5%) en
56 (0,1%) uit 5 of meer personen.
Het gaat hier om de particuliere, niet de institutionele huishoudens. Op een adres samenwonende individuen worden tot één huishouden
gerekend als een familie of andere relationeel verband aantoonbaar of aannemelijk is. Op één adres samenwonende jongeren worden daarmee
bijvoorbeeld niet standaard als één huishouden gezien. (Bron: CBS).
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1. Verlaging budget duurzaamheid
In de Bestuursrapportage 2020 is de verwerking van de Kaderbrief 2021 te zien waarin het college
een intensivering van de middelen voor duurzaamheid had voorgesteld van in totaal € 1,5 miljoen in
de jaren 2020-2024. Ten opzichte hiervan is te zien dat de voorgenomen intensivering voor 2020
overeind blijft maar over de jaren 2021-2024 wordt verlaagd naar netto € 225.000 per jaar. Deze zal
worden ingezet voor met name de energietransitie.

Wat gebeurd er met het team duurzaamheid? Van 10 fte naar 2?
1

De voorgestelde intensivering van € 1,5 miljoen in de jaren 2020-2024 uit de Bestuursrapportage 2020 is bijgesteld naar € 245.000 in 2020 en 4x
€ 225.000 voor 2021-2024, € 1.145.000 samen. Deze bijstelling heeft geen effect op de capaciteit van team duurzaamheid.

2
1 Algemeen
Groen Links
drs. J. (Jur) Botter, MPA
2

33

Waar geven we het geld voor digitale transformatie precies aan uit? Hoe houden we deze kosten in
control?
Welke beleidsstukken zijn hiervoor relevant?

In de Programmabegroting 2021-2025 onderdeel bedrijfsvoeringparagraaf op pagina 196 is beschreven aan welke projecten en ontwikkelingen
zal worden gewerkt binnen de thema digitale transformatie. In de financiële verordening artikel 5.5 en budgethoudersregeling artikel 2 lid 4 van
gemeente Haarlem is het financiële beheer en control van kredieten geregeld. Als de raad een krediet vaststelt dan zorgt de ambtelijke
organisatie dat de uitvoering binnen de financiële kaders geschiedt.
Op dit moment zijn er geen relevante beleidstukken aan te wijzen gerelateerd aan de digitale transformatie. Primair komt dit vanuit
beleidsontwikkeling in het primaire proces per onderwerp.
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Waarom zijn de stelposten mobiliteit en groen niet ook in gevuld in 2021 2022 2023 en 2024? Hebben
geen budget voor groen en mobiliteit?

Het overzicht op pagina 37 betreft aanvullende investeringen. Voor 2021 tot en met 2024 zijn in het vastgestelde investeringsplan 2020-2024 al
stelposten vastgesteld. Op pagina 235 SOR Mobiliteit en 236 SOR groen staan deze bedragen vermeld.

4
1 Algemeen
Groen Links
drs. M. (Merijn) Snoek
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Is dit de beste Hior die we hebben?
Wordt deze Hior overal gebruikt

Hoeveel Hiors hebben we?
Waar kan ik een overzicht van Hoirs vinden?
4

Nee, deze HIOR Oost-Waarderpolder & Zuidwest (2019/90153) wordt gebruikt voor die specifieke gebieden. In de paragraaf kapitaalgoederen
op pagina 183 staat het overzicht van de recent vastgestelde HIOR's. Het HIOR Centrum is meer dan 10 jaar oud en is aan vervanging toe.

5
1 Algemeen
Groen Links
F. (Floor) Roduner
R.H. (Robbert) Berkhout
5
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Worden de warmteplannen ook meegenomen in de waddenstraat? Wordt hier ook een warmtenet
gerealiseerd?

De aanleg van een warmtenet wordt eerst voorzien in Meerwijk. Bedoeling is om daarna zoveel mogelijk andere wijken aan te sluiten en
daarmee bij te dragen aan een aardgasvrij Haarlem.
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Aankoop pand depot erfgoed
Gaan wij nu een investering doen om de ontwikkelaars tegemoet te komen die alles hebben zitten
opkopen in Zuid West? Wat krijgen we hiervoor terug? Hoe is dit uitonderhandeld? Waarom betalen de
ontwikkelaars niet om het depot te verhuizen?

Nee, het huidige erfgoeddepot staat in de zone Zijlweg en voldoet niet meer aan de eisen, die aan een depot worden gesteld. Het depot is
gemeentelijk vastgoed. Er is geld gereserveerd om te onderzoeken waar een geschikte locatie is om een nieuw depot te huisvesten.

7
1 Algemeen
Groen Links
drs. J. (Jur) Botter, MPA
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Invulling Onderwijs huisvesting
Wat kunnen wij eraan doen om ervoor te zorgen dat we alleen nog maar investeren in circulair bouwen
groene daken etc?

Met de budgetten die de gemeente aan de schoolbesturen beschikbaar stelt, krijgen zij de opdracht als bouwheer om schoolgebouwen te
realiseren die voldoen aan het geldende bouwbesluit.
De raad kan besluiten eisen aanvullend aan het bouwbesluit verplicht te stellen in eigen gemeentelijk beleid. Meerkosten als gevolg van deze
aanvullende eisen moeten dan wel meegenomen worden in de investeringen en kredieten.

8
1 Algemeen
Groen Links
drs. J. (Jur) Botter, MPA
R.H. (Robbert) Berkhout
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Invulling verduurzaming gemeentelijk vastgoed
1. Wordt hier ook rekening gehouden met de aansluiting van het warmtenet? Hoe is dat
gewaarborgd?

Gemeentelijk vastgoed wat aangesloten kan worden op het warmtenet wordt daar ook op aangesloten. Daarmee wordt het warmtenet rendabel
en worden de doelstellingen van de gemeente gerealiseerd. Het warmtenet start in Meerwijk. In Meerwijk is nagenoeg geen gemeentelijk
vastgoed. Los van het warmtenet is de verduurzaming van (gemeentelijk) vastgoed een eerste stap in de realisatie van de aardgasvrij Haarlem
doelstelling. Als het vastgoed beter wordt geïsoleerd kan meer vastgoed op de duurzame warmtenetbron worden aangesloten.
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Welke mogelijke afspraken liggen onder het kopje Economie en toerisme?
Zijn er afspraken gemaakt waarop wordt gestuurd op circulaire economie?
Zijn er mogelijkheden om deze alinea wat krachtiger en concreter te maken?

In de clustertekst staat de hoofdlijn van het beleid voor de lange termijn, dat door de raad is vastgesteld met de Economische visie Haarlem.
Concrete uitwerking daarvan gebeurt op basis van economische jaarplannen. Het Economisch jaarplan Haarlem 2021 volgt in december 2020.
De vaststelling van de Toeristische Koers is wegens de coronacrisis uitgesteld tot 2021.
Haarlem heeft een duurzaamheidsprogramma dat zich richt op de doelstellingen Circulaire Stad 2040 en Klimaatbestendig 2050. Zie hiervoor
Hoofdkoers van het Cluster Fysiek, pagina 93. Een duurzame en circulaire economie is ook één van de hoofddoelstellingen van de
Economische visie Haarlem. In de visie wordt verwezen naar het Programma Haarlem Circulair 2040. Dit programma inclusief het bijbehorende
actieplan geeft richting aan de uitvoering van de acties op dit gebied. De acties voor 2021 komen terug in het Economisch jaarplan Haarlem
2021.
De laatste vraag is geen technische vraag.
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2 Programma 6 Burger, bestuur 100
en veiligheid
Groen Links
drs. J. (Jos) Wienen
10

Waarom heeft dit programma onderdeel zo weinig kernindicatoren?
Het lijkt wel alsof bestuur stuurloos is of zie ik iets over het hoofd?

Tijdens de avondbijeenkomst op 18 november over de indicatoren kan deze vraag (ook) aan de orde komen. Bij formuleren van indicatoren is
het uitgangpsupunt dat deze zoveel mogelijk worden belegd bij de inhoudelijk programma’s en thema’s. Het programma 62 Gemeentelijk
Bestuur leent zich onvoldoende voor smart indicatoren omdat de doelen over het algemeen te abstract zijn en het effect terug moet te vinden zijn
in de overige programma’s en thema’s.
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Zijn de beslissingen over de verschillende tarieven van afvalstoffen ergens op gebaseerd? Is daar een
informatie nota van die ik nalezen?

Ja, hiervoor is een informatienota opgesteld en besproken in de commissie Bestuur (2020/223346). In de Bijlage 2 van de Kaderbrief 2021
(belastingen en woonlasten) wordt op pagina 5 hier ook naar verwezen.
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3.2 Paragraaf Lokale heffingen
Groen Links
R.H. (Robbert) Berkhout
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Mede op basis van het hieronder beschreven stappenplan zal de gemeente steeds beter in staat zijn om
effectief en efficiënt toe te werken naar het halen van de klimaatdoelstellingen. Effectiviteit en efficiëntie
zijn cruciale begrippen voor de gemeente Haarlem omdat ze de gemeente in staat stellen de ambitie te
maximeren gegeven de beperkt beschikbare begrotingsmiddelen. Hierover wordt meer uiteengezet in
de paragrafen 'Kosteneffectieve maatregelen' en 'Revolverend Fonds Energiebesparing'.

Waarom kiest het college voor de term Kosteneffectieve maatregelen? En niet voor de term
Investeringseffectieve maatregelen?
12

13

Kosteneffectiviteit is een gangbare term. Kosten omvatten investeringen (vertaald naar jaarlijkse kapitaalkosten), kosten voor onderhoud en
beheer, energiekosten of baten en uitvoeringskosten van de overheid. Uit de verhouding van kosten en uitstoot-effecten volgt een
kosteneffectiviteit, in euro per ton vermeden CO2.

3.1 Paragraaf
weerstandsvermogen en
risicobeheersing
Groen Links
drs. M. (Merijn) Snoek

161

Hoe kan het dat Klimaatcrisis niet bij de top 10 risico’s wordt genoemd?
Zijn er voorbeelden van gemeenten die de klimaatcrisis als risico benoemen?
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In de top 10 risico’s staan de 10 risico’s waarbij de geschatte benodigde capaciteit het hoogst is. De geschatte benodigde capaciteit wordt
berekend door gebruik te maken van een monte-carlo simulatie op basis van kans en maximaal financieel gevolg. Zoals vermeld op pagina 163
van de programmabegroting zijn de klimaatrisico’s (nog) niet kwantificeerbaar. Doordat er (nog) geen kwantificering (schatting van kans en
financieel gevolg) mogelijk is voor de risico’s over het klimaat kunnen deze risico’s niet worden meegewogen en/of terecht komen in de top 10
die juist gebaseerd is op deze kans en financieel gevolg. Omdat de gemeente zich er wel van bewust is dat er risico’s omtrent het klimaat zijn is
er een tekstuele toelichting opgenomen op pagina 162.
Om een antwoord op de tweede vraag te formuleren zijn de programmabegrotingen van de vier grootste gemeenten in Nederland bestudeerd.
Twee van de vier gemeenten vermelden niks over de klimaatrisico’s, namelijk de gemeenten Rotterdam en Utrecht. De gemeenten Amsterdam
en Den Haag beschrijven bij de programma’s specifieke klimaatrisico’s, maar niet in de hoedanigheid van een risicoparagraaf.
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3.1 Paragraaf
weerstandsvermogen en
risicobeheersing
Groen Links
drs. M. (Merijn) Snoek
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Weerstandsvermogen

1a Bij de technische sessie is gesproken van een afgesproken weerstandsvermogen tussen raad en
college van 1,4. Waar kan ik die afspraken vinden?

1b Op welke pagina van het coalitieakkoord?

1c Hoe staat dat omschreven?
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In het coalitieprogramma 2014-2018 ”samendoen!” wordt dit voor het eerst gehanteerd, er staat dat het weerstandsvermogen ruim voldoende
moet zijn. In de Nota Reserves en Voorzieningen 2016 is opgenomen dat een weerstandsvermogen ruim voldoende is als het tussen de 1,4 en 2
in zit. In het coalitieprogramma ‘’Duurzaam doen’’ 2018-2022 wordt het eerdere gekozen beleid gehandhaafd, dit wordt niet expliciet benoemd
maar zijdelings aangehaald door te spreken van een reserve met ruim voldoende omvang om verantwoord om te gaan met risico’s (1a). Dit
staat op pagina 17 van het coalitieprogramma ‘’Duurzaam doen’’ 2018-2022 (1b) als volgt beschreven: ‘’Een gezonde financiële positie en
een sluitende begroting zijn voor ons vanzelfsprekende uitgangspunten. Net als dat onze algemene reserve van ruim voldoende omvang moet
zijn en dat wij verantwoord omgaan met risico’s.’’ (1c).

15
3.2 Paragraaf Lokale heffingen
Groen Links
drs. M. (Merijn) Snoek
R.H. (Robbert) Berkhout

168

Er zijn ideeën over de tarieven van afvalstoffenheffing gedeeld in de begroting.
Wat is het beste model als je wilt dat mensen die weinig restafval hebben wilt stimuleren om extra
minder restafval te hebben?
Is het niet nuttiger of afvalstoffenheffing per kilogram restafval af te rekenen?
Wordt er in de afvalstoffenheffing ook duidelijk gemaakt hoeveel opbrengsten er zijn door de inzamelen
van de bronnenscheiding?
Heeft u wel eens gehoord van uitval van grondstoffen in plaats van afval stoffen heffing?
Welke ideeën heeft u als ik zeg dat het handiger is om afvalstoffenheffing grondstoffen heffing te
noemen?
Zou het kunnen dat in de toekomst, wanneer Haarlemmers hun uitval perfect scheiden en inleveren bij
de uitvalverwerker dat de grondstoffen baten opleveren in de begroting in plaats van alleen een last en
een heffing?
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Model gaat er vanuit dat meer personen in een huishouden ook meer afval produceren en dat leidt tot hogere inzamel- en verwerkingslasten. De
samenstelling van het huishouden is daarmee bepalend en niet de daadwerkelijk aangeboden hoeveelheid afval.
Voor het stimuleren van afvalscheiding en daarmee het beperken van restafval wordt aan alle huishoudens gevraagd (communicatie SPA) beter
te scheiden en wordt dit ook gestimuleerd door grondstof straten hoogbouw en extra PBD en papiercontainers voor de laagbouw.

Het afrekenen per kilogram restafval is niet mogelijk.
Er wordt in de afvalstoffenheffing niet duidelijk gemaakt hoeveel (financiële) opbrengsten er zijn door bronscheiding. De gemeente stuurt
voornamelijk op de afvalscheidingsdoelen en de vermindering van de hoeveelheid restafval per inwoner. Daarmee wordt duurzaamheidswinst
gerealiseerd. Door het overaanbod van grondstoffen en het verkleinen van de afzet markt van grondstoffen zijn de vergoedingen voor deze
grondstoffen in de afgelopen jaren sterk gedaald en zijn de kosten van verwerking sterk gestegen. De duurzaamheidswinst van de afgelopen
jaren vertaalt zich daarom nog niet in lagere kosten en daarmee een lagere heffing.
Nee, een uitval van grondstoffen heffing is ons niet bekend.
Dat lijkt ons geen goed idee. De afvalstoffenheffing is een goed omschreven begrip in Nederland en goed bekend bij onze huishoudens.
Dat hangt af van de prijzen van grondstoffen en de kosten van inzameling en verwerking van grondstoffen en restafval. Op dit moment achten
wij uw toekomstverwachting dat er per saldo een baat voor de begroting ontstaat niet realistisch omdat de kosten van inzameling en verwerking
van grondstoffen hoger zijn dan de opbrengsten. Daar komen de kosten van het resterende restafval nog bij.
21
1 Algemeen
Groen Links
drs. M. (Merijn) Snoek

25

Het coalitieprogramma spreekt van een weerstandsvermogen van minimaal 1,4
Is er een wettelijk minimum voor de ratio?
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Er is geen wettelijk minimum voor de ratio. Wel wordt vanuit de theorie over het algemeen geaccepteerd dat een weerstandsvermogen van lager
dan 1 onvoldoende is. Bij een ratio lager dan 1 heeft een gemeente namelijk minder middelen in de reserves zitten dan dat mogelijk nodig is
blijkend uit de risico-inventarisatie. Dit is ook opgenomen in de Nota reserves en voorzieningen.

22
1 Algemeen
Groen Links
drs. M. (Merijn) Snoek
22

Blz

24

Het EMU saldo is -30 miljoen.
Zijn er (wettelijke) consequenties verbonden aan een tekort op de EMU saldo van Haarlem?

Nederland moet zich houden aan de Europese grenswaarde voor het EMU-saldo van -3% van het bbp. De huidige verwachting van het EMUsaldo voor 2021 ligt op -5,5%, dit percentage is het gevolg van een tekort van € 45 miljard in 2021. Het aandeel van decentrale overheden van
dit tekort is € 1 miljard. Het aandeel in het EMU-tekort betreft een inspanningsverplichting, er staat momenteel geen sanctie op een eventuele
overschrijding van het toegestane EMU-tekort. Het college verwacht ook niet dat het Rijk zal aandringen op een wijziging in het gevoerde beleid
door decentrale overheden.
Ook op nationaal niveau lijken sancties vanuit de EU niet aannemelijk gezien de oorzaak van het tekort (corona) en het incidentele karakter van
het tekort (Nederland voldoet vanaf 2023 weer aan de door de EU gestelde norm).

23

2 Programma 7 Algemene
dekkingsmiddelen
Groen Links
drs. J. (Jur) Botter, MPA

140

Het percentage is 15%. 5% boven de Roemer norm.
"Geen resultaatverplichting tot het college antwoord heeft voorbereid aan de raad".
Deze zin begrijp ik niet helemaal.
daarbij: Volgens mij was die verplichting al eerder opgelegd door de raad?
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Met deze zin wordt bedoeld dat de gemeente hier van een inspanningsverplichting en vooralsnog niet van een resultaatverplichting uitgaat.
De Roemer norm is als streefwaarde voorgesteld in de motie Vast geeft comfort waarbij aan het college gevraagd is om met een visie op
de Roemernorm te komen. Vooruitlopend op het standpunt van het college is in de meerjarenbegroting een afbouw schema opgenomen naar
10% in 2024.
Voor de lange termijn is meer inzicht nodig in de inhuur om aan te geven of deze planning haalbaar is. Ook zullen de consequenties daarvan
voor de uitvoeringskracht van de organisatie in beeld gebracht moeten worden.

24

2 Programma 7 Algemene
dekkingsmiddelen
Groen Links
R.H. (Robbert) Berkhout
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CO2 uitstoot.
Wordt de CO2 uitstoot van de verbonden partijen ook meegenomen in de overzichten?
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Ja, voor zover het directe CO2 uitstoot betreft. In de overzichten wordt de CO2-uitstoot die het gevolg is van energiegebruik in gemeente Haarlem
weergegeven (voor zover de daarvoor benodigde gegevens beschikbaar zijn). De directe uitstoot van de verbonden partijen als gevolg van
energiegebruik in Haarlem wordt meegenomen. Daarnaast is de organisatie op dit moment bezig met het opstellen van een richtlijn om ook
duurzaamheidsgegevens te betrekken bij de gegevensuitvraag van de verbonden partijen om zodoende meer detail inzicht te verschaffen.
De gegevens in de huidige overzichten bestaan uit:
Op meterstanden gebaseerde gegevens m.b.t. CO2-uitstoot ten gevolge van gas- en elektriciteitsgebruik (bottom up). Deze zijn
gebaseerd op de gas- en elektriciteitsleveringen via het openbare net;
Op een schatting gebaseerde gegevens m.b.t. het CO2-uitstoot ten behoeve van stadsverwarming m.b.t. woningen (extrapolatie o.b.v.
gasgebruik woningen);
Op modelmatige verdeling gebaseerde gegevens m.b.t. CO2-uitstoot van verkeer en vervoer (top down verdeling nationale totalen).
Niet al deze CO2 wordt daadwerkelijk binnen gemeente Haarlem uitgestoten. Zo zal de CO2 die het gevolg is van elektriciteitsgebruik in veel
gevallen elders uitgestoten worden, daar waar de elektriciteit wordt opgewekt door verbranding van fossiele brandstoffen - deze wordt wel
toegerekend aan gemeente Haarlem.
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2 Programma 7 Algemene
dekkingsmiddelen
Groen Links
drs. M. (Merijn) Snoek
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162

Er wordt rekening gehouden met een groei van het aantal bewoners in Haarlem.
Hoe zeker is die groei gezien de problemen in de bouw met CO2 en Pfas?

Op dit moment liggen er in Haarlem nog geen bouwprojecten stil in verband met stikstof of Pfas. Bij grote projecten als de ontwikkelzones
zuidwest en Oostpoort doen wij wel onderzoek naar stikstofrisico’s, ook al omdat de kosten voor het beperken van deze risico’s onderdeel
kunnen zijn van de Impulsregeling.

26
5 Bijlagen
Groen Links
drs. M. (Merijn) Snoek

300

Tweede kwartaal zu er iets bekend moeten zijn.
Wat is nu de huidige status van dit risico?
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Momenteel zijn de SRO en de belastingdienst nog in gesprek. De verwachting is dat er binnenkort meer bekend is.

27
5 Bijlagen
Groen Links
drs. M. (Merijn) Snoek
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De omgevingswet is ondertussen uitgesteld naar 01-01-2022.
Wat betekent dat voor het geprognotiseerde verlies (risico 65%) van 1 miljoen?
Dat verlies moet nu genomen worden?

27

Dit risico is een verzamelrisico voor de risico's met betrekking tot de omgevingswet. In dit risico zitten zowel risico’s die spelen bij de invoering
van de Omgevingswet als risico’s wanneer de invoering (nogmaals) wordt uitgesteld. Vandaar dat ook tussen haakjes staat aangegeven
(Nogmaals uitstel van). Veel van de genoemde risico's die genoemd worden in de toelichting van het risico gelden pas bij de inwerkingtreding
van de nieuwe wet an sich. Het uitstellen van de wet betekend dus niet dat er nu 1 miljoen aan verlies is dat nu genomen moet worden. Het
uitstel vergroot wel het risico op extra kosten. Op dit moment is er dus nog geen spraken van een te nemen verlies. De kwantificering van 60%
en € 1 miljoen leidt niet tot een te nemen verlies. Het zorgt er wel voor dat er meer weerstandsvermogen beschikbaar moet zijn voor het geval
het risico optreedt.
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5 Bijlagen
Groen Links
drs. M. (Merijn) Snoek
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Het risico van niet afbetalen staat op 25% en max 250.000.
Hoe staat het nu met Hart en de afbetalingsmogelijkheid gezien de Corona effecten op Cultuur?

Hart kan in 2020 aan de aflossingsverplichtingen blijven voldoen, omdat de tekorten als gevolg van corona naar verwachting voor een belangrijk
deel gecompenseerd kunnen worden middels het provinciale noodfonds en gemeentelijk noodfonds. Of Hart ook in 2021 aan de verplichtingen
kan blijven voldoen, is afhankelijk van de verdere ontwikkeling van het coronavirus en eventuele nieuwe steunmaatregelen.
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5 Bijlagen
Groen Links
drs. J. (Jur) Botter, MPA
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Bij het college staan naast de 5 wethouders en burgemeester ook een kopje 'Voormalig College'
daar staat een aantal van 13 mensen.
Wat betekent dit aantal en waar bestaan de kosten uit? bv pensioen of ander uitkeringen?
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Dit aantal van 13 betreft voormalig wethouders die met pensioen zijn en
waarvan de kosten niet ten laste gaan van de vanaf 2013 ingestelde
voorziening voor wethouderspensioenen. Het betreft uitsluitend
pensioenkosten. In totaal zijn er 27 voormalig wethouders die pensioen
van de gemeente ontvangen.
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Groen Links
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Verwijs

Haarlem scoort slecht in het aantal verwijzingen van jongeren naar 'Halt', terwijl Haarlem op de overige
vlakken veel beter 'scoort'.
Is daar een verklaring voor?

Het college meent dat Haarlem op dit punt niet slecht scoort, maar juist goed. De politie en handhaving zijn de grootste verwijzers van jongeren
naar HALT. De politie en handhaving zijn namelijk bewust actief met deze verwijzing bezig. Vanuit het pedagogisch karakter vinden we het van
belang dat jongeren een leerstraf krijgen waarbij ze worden gewezen op de gevaren en gevolgen van hun gedrag in plaats van het af te straffen
met een bekeuring.

Onderdeel
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Deze is in Haarlem erg hoog in vergelijking tot nadere gemeenten.
De prestatie indicator geeft wel aan dat SPA verder wordt uitgerold, maar is Haarlem dan zo traag met
de uitrol en is dat de enige verklaring voor het hoge gewicht aan restafval in Haarlem?
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We hebben een NVRD benchmark (2019/973481) met vergelijkbare gemeenten (klasse A, meest verstedelijkte gemeenten dus mix van
Hoogbouw en laagbouw) uitgevoerd waarbij de milieuprestaties beter vergelijkbaar zijn. Qua milieuprestatie, de hoeveelheid restafval per
huishouden, doet Haarlem het iets beter dan het gemiddelde van de benchmark. Door de maatregelen in het kader van het Strategisch Plan
Afvalscheiding (SPA) ligt de hoeveelheid restafval in 2018 net als in 2017 iets onder het gemiddelde van de benchmark. Ook qua afvalscheiding
presteert Haarlem iets beter dan gemiddeld.
In de opsomming op blz. 255 staan voornamelijk gemeenten die in een lagere verstedelijkingsklasse (%hoogbouw <50%) zitten waarbij het
toepassen van (duo)containers aan huis mogelijk is. Bronscheidingssystemen voor de laagbouw (GFT, Papier, PBD) leveren een veel hoger
scheidingspercentage op dan systemen voor de hoogbouw.
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2 Programma 2 Ondersteuning
en zorg
Groen Links
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs
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Het aantal huisuitzettingen door huurschuld in Haarlem nog steeds gaande is.
Er afspraken zijn gemaakt met corporaties om vroegtijdig signalen van huurschuld aan te geven.
hoe kan het dat er in het jaar 2020 al 13 huisuitzettingen hebben plaats gevonden door huurschuld.
Wat gaat u er aan doen om in de komende jaren huisuitzettingen door huurschuld naar minimaal 0 te
brengen?zeker er afspraken zijn gemaakt met de corporaties voor vroegsignalering.
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Het cijfer 13 voor 2020 is een streefwaarde en geen realisatiewaarde. De corporaties laten weten dat er in de periode van '1 januari 2020 tot 1
oktober 2020' in totaal drie huisuitzettingen als gevolg van een huurschuld hebben plaatsgevonden.
De gemeente Haarlem slaagt er in om het merendeel van de huisuitzettingen als gevolg van een huurschuld middels vroegsignalering en een
sluitende aanpak te voorkomen. Hiervoor hebben wij afspraken gemaakt met drie grote woningcorporaties. Helaas is het in de praktijk niet altijd
haalbaar om alle huisuitzettingen te voorkomen. Dit komt o.a. doordat:
• Niet alle huurders meewerken aan het oplossen van de schuldenproblematiek met behulp van de gemeente, wijkteam of derden.
• De huurder met onbekende bestemming vertrokken is.
• Een huurschuld is ontstaan als gevolg van het overlijden van de huurder.
• De uitzetting het gevolg is van een huurschuld in combinatie met overlast
of onrechtmatig handelen.
De komende jaren zet de gemeente in op het voorkomen van alle risicovolle schulden. Een wijkteam doet momenteel ervaring op met de pilot
‘Vroeg Eropaf’. De pilot richt zich op het vroegtijdig signaleren van schulden die betrekking hebben op o.a. huur, zorgverzekering en
waterrekening. Schulden zijn eerder in beeld waardoor deze integraal en proactief kunnen worden aangepakt. ‘Vroeg Eropaf’ zal vanaf januari
2021 in alles wijkteams worden uitgerold.
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2 Programma 3 Werk, inkomen
en schulden
Groen Links
F. (Floor) Roduner
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in 2020 zijn er 40 werkzoekenden van het in totaal 3600 uitkeringsgerechtigden die een baan hebben
gevonden.
u streef waarde is dat er na 2020, 140 werkzoekenden uitstromen.
Hoe komt u aan dit streef getal?
Als in de jaren ervoor er minimale uitstromen zijn, wat gaat u anders doen en welke middelen gaat dan
in zetten?
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Groen Links
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84

in 2020 geeft u aan dat er 8000 huishoudens zijn met een Haarlempas.
maar het aantal kinderen wat gebruik maakt van de Haarlempas laat u open.
kunt aangeven hoeveel kinderen er nu al gebruik maken van de Haarlempas?

Eind 2019 hadden 2.569 kinderen in de leeftijd van 4-17 jaar de HaarlemPas ontvangen. Voor 2020 staat dit aantal begin oktober op 2.375
kinderen.

2 Programma 5 Beheer en
onderhoud
Groen Links
R.H. (Robbert) Berkhout
190

Vraag

40 van de 550 werkzoekenden zonder afstand tot de arbeidsmarkt heeft passend werk gevonden. We verwachten dat dit aantal gaat stijgen,
omdat deze groep gaat groeien.Het streefgetal is gebaseerd op de verwachte instroom van werkzoekenden. Deze instroom zal waarschijnlijk
een zeer recent arbeidsverleden hebben. Het zal gaan om jongeren met een nul uren contract of werkzoekenden die een kortdurende ww
uitkering hebben ontvangen. Dat betekent dat zij geen of een zeer korte afstand tot de arbeidsmarkt hebben en deze doelgroep wordt dan ook
direct doorgeleid naar het uitzendbureau. Met de uitzendbureau zijn afspraken gemaakt dat zij werkzoekenden binnen zeer korte tijd bemiddelen
richting betaald werk.
Vanwege de coronacrisis en de onzekere ontwikkelingen hierin kan niet voorspeld worden of het verwachte effect gaat plaatsvinden.
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Effectindicator: aandeel elektrische (auto's op het totaal aantal auto's).
Is om een vollediger beeld te krijgen het ook niet handig om als indicator aan te geven de toe- of afname
van het aantal auto's en het aantal deelauto's in Haarlem?

Het doel is omschreven als: Verduurzamen mobiliteit: meer gebruik van schonere vervoermiddelen en minder auto kilometers voor kortere
afstanden. Er is met name gekeken naar effectindicatoren die het doel meten. Hierbij past de indicator voor schonere vervoermiddelen als
aandeel elektrische auto's. De toe- afname van aantal auto's is niet gelijk een indicator voor schonere mobiliteit.
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Doel toename van groen en ecologie in de stad
Mbt Aantal bomen in de openbare ruimte:
2018: 60.503
2019: 61.553
2020: 61.500
2021: 64.000
2022: 64.400
Per saldo:
2019 tov 2018 1050 meer bomen
2020 tov 2019 53 minder bomen
2021 tov 2020 2500 meer bomen
2022 tov 2021 400 meer bomen
Is toename van 2500 bomen in 2021 realistisch als we kijken naar 2020, waarin per saldo 53 minder
bomen zijn in de openbare ruimte? Wat is de planning, is die realistisch? Het zou heel mooi zijn als dit
gaat lukken!

211

In het college programma is aangegeven dat er 1700 bomen toe gevoegd in de stad tov begin 2018. In de lopende projecten worden uitbreiding
van aantal bomen meegenomen en daarnaast wordt er in versteende wijken extra bomen geplaatst. Daarnaast is er ook een opschoon actie
geweest om de bomen in het bestand ook beter te classificeren of ze behoren tot openbare ruimte of bij SRO.
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Hart voor Haarlem stelt zich op het standpunt dat de woonlasten voor de inwoners van Haarlem in 2021,
gezien de economische omstandigheden en onzekerheden als gevolg van Covid19, niet zouden moeten
stijgen ten opzichte van 2020 (nominaal). Dit is een politiek standpunt. De technische vraag die wij
hierbij hebben is: Hoe groot is de extra taakstelling voor 2021 (1 jaar) als de woonlasten in 2021
nominaal gelijk blijven aan de (bijgestelde) begroting 2020? Gaarne zien we een specificatie van de
opbouw hiervan (verminderde inkomsten per relevante belasting/heffing). Let wel, het gaat ons alleen
om de huishoudens, niet om bedrijven en bezoekers.
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De woonlasten voor 2020 bedragen € 847 per meerpersoonshuishouden. Dit correspondeert met een opbrengst aan belastingen en heffingen
van afgerond € 60.400.000, te weten:
OZB woningen € 23,2 miljoen
Rioolheffing € 12,3 miljoen
Afvalstoffenheffing € 24,9 miljoen
De woonlasten voor 2021, inclusief de voorstellen voor extra maatregelen voor een sluitende begroting en de lasten die uit de
Bestuursrapportage voortvloeien, zijn berekend op € 896 per meerpersoonshuishouden. Dit correspondeert met een opbrengst aan belastingen
en heffingen van afgerond € 64.000.000, te weten:
OZB woningen € 24,9 miljoen
Rioolheffing € 12,8 miljoen
Afvalstoffenheffing € 26,3 miljoen
De extra taakstelling bedraagt derhalve € 64 miljoen -/- € 60,4 miljoen = € 3.600.000.
Aangezien de baten structureel zijn geraamd, zou – voor een sluitende meerjarenbegroting - ook de extra taakstelling structureel ingevuld
dienen te worden.
De verminderde inkomsten per relevante heffing zijn:
OZB woningen € 1,7 miljoen
Rioolheffing € 0,5 miljoen
Afvalstoffenheffing € 1,4 miljoen
De afval-en rioolheffing zijn daarmee niet meer 100% kostendekkend.
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Het aantal broedplaatsen voor kunst en creatieve bedrijvigheid wordt uitgebreid door leegstaande
locaties in te zetten. Welke locaties komen daarvoor in aanmerking?

11

De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door duurzaam, circulair en inclusief in te kopen, waarbij
nadrukkelijk naar Haarlemse bedrijven gekeken wordt. Kunt u ons in deze een overzicht geven waarbij
Haarlemse bedrijven betrokken zijn?

Bij de inkooppakketten; Uitbesteed werk contracten, Ov. technisch uitbesteed werk, Overige diensten en Inhuur derden worden lokale bedrijven
het meeste betrokken. Ook bij Onderhoud software, Onderzoekskosten, Planmatig onderhoud jaarplan, Achterstallig Planmatig onderhoud,
Overige gebruiksgoederen, Advieskosten (o.a. advocaten), Elektriciteit en Onderhoud platformsoftware zijn opdrachten rechtstreeks aan lokale
marktpartijen gegund.

58
1 Algemeen
Jouw Haarlem
R.H. (Robbert) Berkhout
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Bij leegstand van gemeentelijke vastgoed zal de optie om deze als broedplaats voor kunst en creatieve bedrijvigheid in te zetten worden
meegenomen. Het is op dit moment niet aan te geven welke locaties dat zijn.

57
1 Algemeen
Jouw Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA
57

Blz

12

Welke bijdrage kan Haarlem d.m.v. deelname aan MRA-invest verwachten?

De participanten ontvangen geen dividend. Het fonds is revolverend opgezet waarbij uitgangspunt/streven is de inleg van het fonds aan het eind
van de fondsperiode terug te betalen aan de aandeelhouders tegen inlegwaarde (zonder inflatiecorrectie of rente).
Door middel van het investeren in Invest-MRA wordt een aanzet gegeven tot het oplossen van o.a. de maatschappelijke opgaven op het gebied
van energietransitie en circulaire economie. Invest-MRA financiert innovatieve voorstellen vanuit het (Haarlemse) bedrijfsleven over deze
opgaven.

Nr

Onderdeel

59
1 Algemeen
Jouw Haarlem
R.H. (Robbert) Berkhout
59

Pag. 67

Voor het jaar 2021 is voor 150.000 en voor het jaar 2022 voor 300.00 aan risico t.b.v. MRA-invest
opgenomen. Waarvoor is dit bedrag nodig?

16

Is door de coronacrisis, een verwachting van een kwart minder toeristen voor 2021 een realistische
inschatting?

Aangezien het onzeker is hoe de situatie volgend jaar exact uitpakt, is vooralsnog de inschatting van 25% minder toeristen een realistische
inschatting

61
1 Algemeen
Jouw Haarlem
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs
61

14

Vraag

MRA Invest geeft aan dat elke aandeelhouder zelf moet bepalen of er een reservering wordt opgenomen in verband met mogelijke risico’s in de
deelneming. Indien zou blijken dat er bij de portefeuille van MRA Invest sprake is van duurzame waardevermindering dan dient de waardering
van de participatie hiervoor gecorrigeerd te worden. Dat betekent dan concreet een nadeel in de rekening van de gemeente vanwege deze
duurzame waardevermindering. Door nu een bestemmingsreserve Invest-MRA te vormen, worden potentiele risico’s in ieder geval niet naar de
toekomst verschoven. De tegenvallers kunnen dan uit de risicoreserve worden opgevangen. De door het college voorgestelde dotatie aan de
risicoreserve is 30% van de jaarlijkse inleg. Dat percentage is in lijn met de werkwijze bij sommige andere participanten.

60
1 Algemeen
Jouw Haarlem
R.H. (Robbert) Berkhout
60

Blz

16

Waarom wordt het voordeel uit de reserve Opvang niet zoals afgeschoren in de reserve gestort?

In de Bestuursrapportage 2020 (pagina 56) is een bedrag van ruim € 2.7 mln aan de reserve Opvang, wonen en herstel gedoteerd (het
verwachte positieve saldo 2020). Daarmee is de verwachte eindstand 2020 ruim € 7.0 mln. Gelet op deze stand, de financiele ontwikkelingen in
dit domein waarbij jaarlijks sprake is van onderbesteding en de nadelige financiele ontwikkelingen op de andere beleidsterreinen is het voorstel
om een deel van de reserve aan alle gemeenten (naar rato) uit te keren. Het aandeel van Haarlem wordt op € 1 miljoen geraamd

Nr

Onderdeel

62
1 Algemeen
Jouw Haarlem
R.H. (Robbert) Berkhout
62

Pag. 68

Om welke areaaluitbreiding gaat het hier?

28

Met wie is het contract 'aan de slag' om statushouders aan het werk te helpen gesloten?

De gemeente heeft het contract ‘aan de slag’ gesloten met Vluchtelingenwerk, Pasmatch en Agros.

64
1 Algemeen
Jouw Haarlem
drs. M. (Merijn) Snoek
64

25

Vraag

Voor de afvalinzameling is een dienstverleningsovereenkomst met Spaarnelanden gesloten. De bijdrage aan Spaarnelanden wordt jaarlijks
gecorrigeerd voor inflatie en areaaluitbreiding. Door uitbreiding van het verzorgingsgebied vanwege de groei van het aantal woningen en
wooneenheden stijgen ook de kosten van Spaarnelanden.

63
1 Algemeen
Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner
63

Blz

29

Op het gebied van beheer en onderhoud is een besparing mogelijk van 121.000 door
verantwoordelijkheden die bij de DDO partner liggen ook daadwerkelijk bij der DDO partner te laten. Wat
wordt hier concrete mee bedoeld? Zijn er voorbeelden waarbij de DDO partner zijn verantwoordelijkheid
niet heeft genomen?

zie antwoord op eerdere raadsvraag, nr 17, over dit onderwerp. De gemeente concentreert haar taken nu op strategisch en tactisch niveau. Het
werken op deze manier vergt wel vertrouwen in de uitvoerende capaciteiten van onze partners en dat vertrouwen is dermate gegroeid dat wij het
nu als staand beleid kunnen voorstellen.

65
1 Algemeen
Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner

29

Hoeveel fte blijft er nog over na de voorgenomen bezuiniging van 1 fte bij de sociale recherche?

Nr
65

Onderdeel

Pag. 69

29

Wat doet Werkdag precies voor de gemeente?

De dienstverlening WAW Intensief is bedoeld voor de doelgroep met een zo goed als onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat
hierbij om mensen met multiproblematiek, zoals bijv. psychische problemen, verslaving, verstoord dag- en nachtritme. Deze doelgroep wordt in
de beschermde omgeving van Werkdag begeleid om door middel van gesprekken en oefeningen weerbaar te worden en beter in staat te zijn om
hun problematiek te hanteren. Deze begeleiding en training leidt afhankelijk van iemands mogelijkheden en problemen tot doorverwijzing naar
Wmo dagbesteding, doorverwijzing naar Brijder of GGZ, werkaanvaarding of terugmelding naar de klantmanager met een klantbeeld en een
advies.

67
1 Algemeen
Jouw Haarlem
drs. M. (Merijn) Snoek
67

Vraag

Na de bezuiniging van 1 fte in 2022 resteert er 13,5 fte voor team Sociale Recherche

66
1 Algemeen
Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner
66

Blz

33

Waarom komen standen van de Algemene Reserve op bladzijde 32 en 17 niet overeen?

Op de pagina 17 is de ontwikkeling van de algemene reserve (na de voorgestelde onttrekking van € 8 miljoen in de Bestuursrapportage 2020)
weergegeven om het benodigde weerstandsvermogen te berekenen. In die opstelling is rekening gehouden met een voordeel op Beschermd
wonen van € 1 miljoen, te doteren aan de algemene reserve. Dit is een aanname en daarom is deze dotatie nog niet formeel verwerkt in de
meerjarenraming en niet opgenomen in het overzicht op pagina 32, dat aansluit op de formele voorstellen. In dat overzicht is de algemene
reserve vanaf 2021 daarom € 1 miljoen lager (gelijk aan de nog te ramen dotatie van € 1 miljoen).

Nr

Onderdeel

68
1 Algemeen
Jouw Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA
68

33

Vraag

Pag. 70

Om vervang van welk meubilair gaat het?

Meubilair van de gemeente zoals bureaus en stoelen

69
1 Algemeen
Jouw Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA
69

Blz

37

Om welke 'vervangingsinvesteringen interieur'gaat het precies en welke locaties betreft het?

Het betreft locaties van de Koningsvleugel en de Prinsenhof vergadercentrum.
Op pagina 39 van de programmabegroting staat onderstaande omschrijving bij deze investering:
Vervangingsinvesteringen interieur
De gemeente dient als werkgever zorg te dragen voor goede arbeidsomstandigheden. Dit wordt
periodiek getoetst aan de geldende wet- en regelgeving en vastgelegd in de RI&E’s (risico
inventarisatie en evaluatie) om aan de wettelijke vereisten te kunnen voldoen. Om te zorgen voor
goede omstandigheden, waarbij tevens meer digitaal werken wordt gefaciliteerd, zijn
vervangingsinvesteringen nodig in onder meer meubilair, apparatuur, vloerbedekking en verlichting.

70
1 Algemeen
Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner
70

37

Waarom is het noodzakelijk een pand t.b.v. het depot erfgoed aan te kopen?

Zie ook pagina 42. In verband met de door de gemeente gewenste ontwikkeling ontwikkelzone Zijlweg-West.

71
1 Algemeen
Jouw Haarlem
drs. J. (Jos) Wienen

38

Hoe verhoogt de centrale afstandsbediening voor bruggen de veiligheid van scheepvaart, wegverkeer
en brugbediener? Zijn er incidenten gebeurd?

Nr
71

Onderdeel

Pag. 71

41

De onderdoorgang Prinsenburg staat nu voor 2023/24 gepland. Is het technisch mogelijk deze naar
voren te halen?

De onderdoorgang Prinsenbrug maakt onderdeel uit van de ontwikkelvisie Spaarnesprong en is een project in het uitvoeringsprogramma
SOR. Het haalbaarheidsonderzoek naar de technische mogelijkheden, het daarbij horende kostenplaatje moet nog worden gemaakt. Ook heeft
de onderdoorgang samenhang met andere ontwikkelingen, zoals het afronden Scheepmakerkwartier, de ontwikkelingen rond Oerkap en de
Koepel. De brug naar voren halen is daarom niet mogelijk.

73
1 Algemeen
Jouw Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA
73

Vraag

Ingenieursbureau Antea heeft in opdracht van de gemeente Haarlem hier onderzoek naar gedaan en advies op uit gebracht. Een raadsnota
inclusief de onderzoeksrapportage is in voorbereiding.
De afgelopen jaren zijn er enkele incidenten geweest; 2x keer in relatie tot scheepvaartverkeer en 1x keer in relatie tot voetgangers.

72
1 Algemeen
Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner
R.H. (Robbert) Berkhout
72

Blz

53

Kunt u ons een overzicht geven van de dubbelingen in de zorg?

Vooruitlopend op de behandeling van de programmabegroting 2021, is een informatienota toegezegd aan de commissie Samenleving. Deze
informatienota gaat vergezeld van een bijlage waarin alle voorgestelde maatregelen jeugd en wmo staan uitgewerkt. De informatienota wordt op
20 oktober in het college vastgesteld en staat geagendeerd voor de commissie Samenleving op 29 oktober. Tevens staat een technische sessie
gepland op 19 oktober. Mocht de technische sessie, de informatienota en de uitwerkingen per maatregel onvoldoende antwoord geven op uw
vraag, dan zullen we deze alsnog beantwoorden.

Nr

Onderdeel

74

2 Programma 2 Ondersteuning
en zorg
Jouw Haarlem
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs
74

2 Programma 1
Maatschappelijke participatie
Jouw Haarlem
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

76

Pag. 72

Wat wordt concreet bedoeld met het optimaliseren van de toegang tot de maatschappelijk
ondersteuning?

54

Er is sprake van een toename van het aantal dakloze mensen. Op bladzijde 75 zien we juist een
afname. Wat zijn de daadwerkelijke cijfers wat het aantal dakloze mensen betreft?

Op pagina 75 is inzichtelijk gemaakt wat de gemeente wil bereiken met het beleid. Het doel van het beleid is het terugdringen van het aantal
daklozen. De cijfers van 2018 en 2019 zijn gebaseerd op de registratie van De Brede Centrale Toegang. De Brede Centrale Toegang registreert
het aantal nieuwe daklozen per jaar. Dit zijn alleen de daklozen die zich in 2018 en 2019 hebben gemeld. Het totale aantal dak- en thuislozen is
in werkelijkheid hoger omdat niet alle dak- en thuislozen zich melden, bijvoorbeeld omdat deze mensen nog een logeeradres hebben. Uit deze
cijfers is af te lezen dat er in 2019 meer daklozen zijn geweest die zich hebben gemeld bij de BCT dan in 2018. De cijfers die vermeld staan bij
de jaren 2020 en verder, zijn geen realisatiecijfers, maar streefwaarden.

2 Programma 1
Maatschappelijke participatie
Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner
76

54

Vraag

Vooruitlopend op de behandeling van de programmabegroting 2021, is een informatienota toegezegd aan de commissie Samenleving. Deze
informatienota gaat vergezeld van een bijlage waarin alle voorgestelde maatregelen jeugd en wmo staan uitgewerkt. De informatienota wordt op
20 oktober in het college vastgesteld en staat geagendeerd voor de commissie Samenleving op 29 oktober. Tevens staat een technische sessie
gepland op 19 oktober. Mocht de technische sessie, de informatienota en de uitwerkingen per maatregel onvoldoende antwoord geven op uw
vraag, dan zullen we deze alsnog beantwoorden.

75

75

Blz

56

Om hoeveel inburgeraars gaat het in Haarlem?

Het gaat om circa 65 inburgeraars in Haarlem.

Nr

Onderdeel

77

2 Programma 1
Maatschappelijke participatie
Jouw Haarlem
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs
77

2 Programma 1
Maatschappelijke participatie
Jouw Haarlem
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

2 Programma 2 Ondersteuning
en zorg
Jouw Haarlem
drs. M. (Merijn) Snoek

80

Pag. 73

'De grenzen van méér maatregelen en méér sturing zij wel bereikt.' Hoe verhoudt deze constatering zich
tot de voorgestelde maatregelen en sturing op data aangaande WMO en jeugdzorg?

59

Gelet op de totale omvang van de taakstellingen ligt, lijkt de realisatie daarvan niet realistisch als er
inhoudelijk geen stevige besluiten genomen worden. Wat wordt hier mee bedoeld?

Over de aard van die besluiten en keuzes/alternatieven wordt de gemeenteraad de komende maanden nader geïnformeerd.

79

79

58

Vraag

Met de voorgestelde maatregelen wordt de grens bereikt van hetgeen via maatregelen lokaal is te realiseren. Het structureel beheersbaar
houden van de kosten van het sociaal domein is niet alleen een lokale, maar zeker ook een landelijke opgave.

78

78

Blz

63

We zien een dip in het aantal jeugdsportpassen in 2020. Hoe komt dat?

In verband met Corona was het niet of beperkt mogelijk om te kunnen sporten bij sportverenigingen gedurende de periode maart tot en met juni.
Hierdoor hebben in de eerste helft van 2020 veel minder kinderen een aanvraag voor sport gedaan bij het Jeugdfonds.

2 Programma 2 Ondersteuning
en zorg
Jouw Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA

63

Hoe staat het met het aantal stage- en leerwerkplekken?

Nr
80

Onderdeel

Blz

Vraag

Pag. 74

Er is sprake van een tekort aan stage- en leerwerkplaatsen. De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB)
inventariseert tweemaandelijks welke stagetekorten er per MBO opleiding zijn. Dit doet SBB in opdracht van het ministerie van OCW.
Stagetekorten voor de Beroeps opleidende Leerweg in het MBO (BOL; 4 dagen les, 1 dag stage) doen zich in onze regio vooral voor bij de
opleidingen Zorg, ICT, Gastvrijheid, Office, Metaal en Sport en Bewegen. De stagetekorten voor de Beroepsbegeleidende leerweg in het MBO
(BBL; 4 dagen stage en 1 dag les) zijn voor de opleidingen Zorg, Gastvrijheid en Motorvoertuigen.
InHolland inventariseert zelf per HBO- opleiding de stagetekorten. Deze tekorten lopen per opleiding uiteen. Er is een tekort bij de toeristische
opleidingen en er zal naar verwachting een tekort bij de creatieve studierichtingen ontstaan.

81

2 Programma 3 Werk, inkomen
en schulden
Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner
81

82

Wat houdt het percentage van 73% in dat staat bij uitkeringsgerechtigden met onoverbrugbare afstand
tot de arbeidsmarkt dat participeert? Oftewel, wat moet je doen om als participatief in het percentage
opgenomen te worden?

De doelgroep met een onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt is (nog) niet in staat tot werken en voor hen zijn er diverse mogelijkheden om
te participeren in de maatschappij. Het gaat hierbij om het doen van vrijwilligerswerk, mantelzorg en arbeidsmatige dagbesteding. Tot deze
doelgroep behoren ook de mensen die een zeer grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt, maar die op termijn wel perspectief hebben op het
vinden van werk.

2 Programma 3 Werk, inkomen
en schulden
Jouw Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA
82

65

66

Het percentage gezinnen dat zelfstandig verder kan met of zonder hup is in 2020 met 2 procent naar
80% gedaald. Wat zijn daar de mogelijke verklaringen voor?

Het iets lagere percentage kan verklaard worden door meer complexere problematiek, waaronder ingewikkelde echtscheidingssituaties. Ook is
er een toename in casuïstiek waarin veiligheidsaspecten spelen. Er is hiernaast ook sprake van meer overbruggingszorg ten gevolge van de
toename wachtlijsten voor specialistische hulp.

Nr

Onderdeel

83

2 Programma 1
Maatschappelijke participatie
Jouw Haarlem
drs. M. (Merijn) Snoek
83

2 Programma 2 Ondersteuning
en zorg
Jouw Haarlem
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

85

Pag. 75

Er is in het IP sprake van twee gymzalen voor Mgr. Huibersschool. Klopt dat?

72

Het percentage cliënten WMO dat aangeeft zich beter te kunnen redden door de ondersteuning is in
2020 gedaald. Enig idee waarom?

Wij vermoeden dat onder meer de problemen bij het Hulpmiddelencentrum en de personeelskrapte bij de huishoudelijke ondersteuning hebben
geleid tot een daling van het aantal mensen dat aangeeft zich beter te kunnen redden door de ondersteuning. Een relatief groot deel van de
respondenten (21,9%) ontving ondersteuning van het Hulpmiddelencentrum. In de rapportage van het cliëntervaringsonderzoek worden in de
paragrafen 3.2.1., 3.3.1. en 3.3.2. samenvattingen gegeven van de reacties van respondenten die de uitkomsten nader duiden. Deze rapportage
is als bijlage meegestuurd met de Informatienota Resultaten van het Cliëntervaringsonderzoek Wmo over het jaar 2019 d.d. 8 september 2020,
Commissie samenleving d.d. 24 september 2020.

2 Programma 2 Ondersteuning
en zorg
Jouw Haarlem
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs
85

70

Vraag

Nee dit klopt niet, er wordt 1 gymzaal gebouwd bij IKC Wijzer/Mgr. Huibersschool. Deze gymzaal wordt vanuit twee bronnen gefinancierd: €
1,263 miljoen wordt betaald uit het IP onderwijshuisvesting en € 0,48 miljoen wordt betaald uit het IP Sport. Hiervoor is gekozen omdat de
gymzaal voor zowel onderwijs als sportverenigingen wordt ingezet (zie ook raadsbesluit 2019/842178 “vaststellen strategisch huisvestingsplan
onderwijs 2019-2022).

84

84

Blz

72

Het percentage cliënten WMO dat aangeeft serieus genomen te zijn door medewerkers van gemeente
is flink gedaald van 94 naar 88% in 2020. Enig idee wat de mogelijke verklaring is voor deze daling?

De score in 2017 was 91%, in 2018 85% en in 2019 94%. De voor 2020 genoemde > 88% is de streefwaarde voor 2020. De definitieve waarde
voor 2020 is nog niet bekend.

Nr

Onderdeel

86

2 Programma 2 Ondersteuning
en zorg
Jouw Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA
86

Blz
73

Vraag

Pag. 76

Het percentage jongeren in pleegzorg is in 2020 toegenomen, terwijl het aantal jongeren in pleegzorg
(met 1) is afgenomen. Hoe moeten wij deze cijfers interpreteren?

Het percentage jongeren in pleegzorg of gezinsgerichte omgeving en het aantal jongeren worden meerjarig aangegeven. De percentages en
aantallen zijn schattingen/aannames op basis van de gestelde beleidskaders.
Na afsluiting van een boekjaar wordt het precieze aantal jongeren gemeten en dat aantal wordt in de programmabegroting van het jaar daarop
ingevuld. Dat verklaart het verschil.

87

2 Programma 2 Ondersteuning
en zorg
Jouw Haarlem
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs
87
88

Er is sprake van 4 Skaeve Huses terwijl in het raadsstuk sprake is van 6. Is dit een misverstand of
kunnen we 2 Skaeve Huses schrappen?

Er is in het regionale beleidskader opvang, wonen en herstel steeds sprake geweest van 4 projecten Skaeve Huse in de regio Kennemerland,
waarbij elk project maximaal 6 wooneenheden omvat.

2 Programma 3 Werk, inkomen
en schulden
Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner
88

74

82

Bij het aantal werkzoekenden dat werk zal vinden, staat voor 2021 een streefcijfer van 140, terwijl het de
afgelopen jaren veel minder is geweest. Is dit in het kader van de coronacrisis een realistisch
streefcijfer?

De verwachte instroom zullen werkzoekenden zijn die een zeer recent arbeidsverleden hebben. Het zal gaan om jongeren met een nul uren
contract of werkzoekenden die een kortdurende ww uitkering hebben ontvangen. Dat betekent dat zij geen of een zeer korte afstand tot de
arbeidsmarkt hebben en deze doelgroep wordt dan ook direct doorgeleid naar het uitzendbureau. Vanwege de coronacrisis en de onzekere
ontwikkelingen hierin kan niet voorspeld worden of het verwachte effect gaat plaatsvinden.

Nr

Onderdeel

89

2 Programma 3 Werk, inkomen
en schulden
Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner
89

2 Programma 3 Werk, inkomen
en schulden
Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner

91

Pag. 77

Wie draagt de werkzoekenden over aan een uitzendbureau?

83

Het aantal uitkeringsgerechtigden met een onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat participeert
is van 1300 in 2019 gedaald naar 800 in 2020. Hoe kan dat?

In het klantenbestand is een beweging te zien van meer mensen met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt en minder mensen met een
(tijdelijke) onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt. Deze beweging is onder meer verklaarbaar omdat klantmanagers meer tijd hebben voor
regelmatig klantcontact. Zij hebben alle beschikbare instrumenten, trajecten of voorzieningen ingezet om mensen stappen te laten zetten en te
re-integreren naar werk. Ook zien klantmanagers binnen de groep ‘onoverbrugbare afstand’ mensen met weliswaar een hele grote afstand tot
de arbeidsmarkt (verslaving, schulden, gebrek aan werkervaring, lange werkloosheidsduur) maar die op termijn mogelijk toch perspectief op
betaald werk hebben. Zij plaatsen deze mensen nu dan ook in de categorie ‘overbrugbare afstand’.

2 Programma 3 Werk, inkomen
en schulden
Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner
91

82

Vraag

De klantmanager draagt de werkzoekenden over aan een uitzendbureau. Met het uitzendbureau zijn hierover contractuele afspraken gemaakt.

90

90

Blz

83

Wat is het cijfer voor het jaar 2020 van mensen die aangeven beperkt te worden door de eigen
financiële situatie?

De jaarlijkse inwonerspeiling (Omnibus) loopt momenteel nog; de cijfers voor 2020 zijn daarom nog niet beschikbaar.

Nr

Onderdeel

92

2 Programma 3 Werk, inkomen
en schulden
Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner
92

119

84

Vraag

Pag. 78

Klopt het dat het CBS voor Haarlem voorspelt dat er volgend jaar zo'n 500 extra bijstandsgerechtigden
bij zullen komen?

Het Centraal Plan Bureau heeft in de juniraming 4 scenario’s gepresenteerd om de te verwachte impact van de coronacrisis op te economie
weer te geven. De CPB-scenario’s bevatten geen berekeningen voor het verwachte aantal bijstandsgerechtigden. Hiervoor hebben we zelf op
basis van de rekenregel die het CPB hanteert voor de raming van het bijstandsvolume deze scenario’s vertaald naar een verwachte
bijstandsgroei. De landelijke ontwikkeling uit de scenario’s van het CPB is vervolgens geplot op de Haarlemse situatie. Als de gemeente de te
verwachte landelijke trend zou volgen, dan zijn dit aantallen uitkeringsgerechtigden waar we rekening mee moeten houden.
Het klopt dat we op basis van de raming in 2021 4090 uitkeringsgerechtigden verwachten in het basisraming/herstel scenario. Hoe hoog de
werkelijke toename zal zijn, is ook afhankelijk van de gerealiseerde aantallen over 2020, maar zal inderdaad rond de 500 liggen.

93
1 Algemeen
Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner
93

Blz

10

'Van alle Haarlemmers met een laag inkomen is 94% in beeld en bereikt.' Kan deze stelling met cijfers
onderbouwd worden?

Dit percentage is een van de uitkomsten van de evaluatie van het minimabeleid “Haarlems minimabeleid vergroot bestaanszekerheid’ die in mei
2020 besproken is in de commissie Samenleving. Onderzoeksbureau Kwiz heeft deze cijfers verwerkt in de Minimamonitor, die als bijlage bij de
evaluatie is verspreid. Zie:
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2020/13-mei/20:00/20-10-uur-Evaluatie-minimabeleid-Haarlems-mi
nimabeleid-vergroot-bestaanszekerheid-FR/2019739730-3-Bijlage-2-Minimamonitor-en-Inkomenseffectrapportage-gemeenteHaarlem-2018-2019-Bureau-Kwiz-2.pdf

2 Programma 3 Werk, inkomen
en schulden
Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner

88

Formatie team statushouders staat 113 nadelig. Waarvoor is dit?

Nr
119

Onderdeel

2 Programma 3 Werk, inkomen
en schulden
Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner

2 Programma 3 Werk, inkomen
en schulden
Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner

125

Pag. 79

89

Formatie team statushouders staat 265 nadelig. Waarvoor is dit?

U kijkt hier naar een vergelijking tussen de programmabegroting 2020 en de nieuwe programmabegroting 2021. Het nadeel ontstaat, doordat de
tijdelijke uitbreiding formatie voor het team statushouders middels de kaderbrief 2021 in de programmabegroting 2021 verwerkt wordt. De
programmabegroting 2020 ging niet uit van deze kosten. De lasten op beleidsveld 32 Inkomen zijn daardoor in 2021 265.000 euro hoger dan ze
in 2020 waren.

122

122

Vraag

U kijkt hier naar een vergelijking tussen de programmabegroting 2020 en de nieuwe programmabegroting 2021. Het nadeel ontstaat doordat de
tijdelijke uitbreiding formatie voor het team statushouders middels de Kaderbrief 2021 in de programmabegroting 2021 verwerkt wordt. De
Programmabegroting 2020 ging niet uit van deze kosten. De lasten op beleidsveld 3.1. Werk zijn daardoor in 2021 113.000 euro hoger dan ze in
2020 waren.

120

120

Blz

90

Er is een voordeel van 115 door verschuiving van uitgaven tussen IP en exploitatie. Waardoor is dit
voordeel ontstaan?

U kijkt hier naar een vergelijking tussen de programmabegroting 2020 en de nieuwe programmabegroting 2021. Het voordeel ontstaat, doordat
de lasten horende bij de verschuiving van uitgaven tussen IP en Exploitatie (2020) zich alleen in 2020 voordoen, en niet meer in 2021. De lasten
op beleidsveld 33 Schulden zijn daardoor in 2021 115.000 euro lager dan ze in 2020 waren.

2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing
Jouw Haarlem
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

94

De bouwopgave in Haarlem vindt vooral door verdichting plaats. Hoeveel eenheden zijn er door het
splitsen van woningen extra gecreëerd? Hoeveel vierkante meters hebben deze gesplitste woningen?
Hoeveel van deze gesplitste woningen worden sociaal verhuurd? Kunt u ons een overzicht geven in
welke buurten de gesplitste woningen zich bevinden?

Nr
125

Onderdeel

Blz

Vraag
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De bouwopgave in Haarlem vindt vooral door verdichting plaats.
Hoeveel eenheden zijn er door het splitsen van woningen extra gecreëerd?
Het aantal woningen dat extra wordt gecreëerd door woningvormen (bouwkundig splitsen) wordt niet apart geregistreerd in het systeem
waarmee de vergunningaanvragen worden afgehandeld.
Voor de evaluatie van de vergunningsplicht voor woningvormen (bouwkundig splitsen) en omzetten (kamerverhuur) is in kaart gebracht hoeveel
vergunningen er zijn verleend. De evaluatie wordt in december aan de raad aangeboden.
In 2019 zijn 643 woningen aan de voorraad toegevoegd in de categorie ’toevoegingen anderszins’ (Rapportage woningbouw 2020, zoals
besproken in de commissie ontwikkeling van 24 september jl. - 2020/254747). Dit zijn woningen die zijn ontstaan door zowel splitsen als
transformatie, er wordt geen onderscheidt gemaakt.
Hoeveel vierkante meters hebben deze gesplitste woningen?
Ook voor het aantal vierkante meters geldt dat dit niet apart wordt geregistreerd in het systeem waarmee de vergunningaanvragen worden
afgehandeld. Deze gegevens kunnen helaas niet geleverd worden.
Hoeveel van deze gesplitste woningen worden sociaal verhuurd?
In 2019 zijn er 68 huisvestingsvergunningen verleend voor particuliere sociale huur. Dit aantal komt niet één op één overeen met het aantal
woningen dat door bouwkundig splitsen is ontstaan, omdat een huisvestingsvergunning ook wordt verleend bij mutatie (nieuwe huurder) van een
bestaande woning of omdat er op een andere manier sociale huurwoningen worden toegevoegd (door bijvoorbeeld nieuwbouw of transformatie).

127

2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing
Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner

94

Waar kan de regelgeving voor de geluidscontouren van Schiphol de woningbouwambitie in de weg
zitten? Om hoeveel te bouwen woningen zou het gaan?

Nr
127

Nr

Onderdeel

Vraag

Pag. 81

Onder de nieuwe Omgevingswet moet luchtvaartgeluid zwaar meegewogen worden bij de beoordeling van de totale geluidsbelasting op een
locatie. Hierdoor moeten locaties die binnen de geluidscontour liggen als niet of minder geschikt voor woningbouw aangemerkt worden. Er is
dan een zware motivering nodig om toch te kunnen bouwen. Hoe de contour gaat lopen is nog niet exact aan te geven. Het zou een smalle
strook aan de Oostkant van Haarlem kunnen zijn, die mogelijk de ontwikkelzone Oostpoort raakt. Naar grove inschatting gaat het dan om
ongeveer 100 woningen.

Onderdeel

128

2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing
Jouw Haarlem
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs
128

Blz

Blz
100

Vraag
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De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning is van 8,1 in 2019 gedaald naar 7,7 in 2020. Kunt
u deze daling toelichten?

De waarde voor 2020 is de streefwaarde zoals deze is opgenomen in de begroting 2020:

De werkelijke waarde in 2019 is hoger gebleken dan verwacht. Het werkelijke realisatiecijfer over 2020 zal in april 2021 bekend zijn.
129

2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing
Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner

100

De gemiddelde WOZ waarde is van 326 in 2019 gedaald naar 290 in 2020. Kunt u deze daling
toelichten?

Nr
129

Onderdeel

Blz

Vraag
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De waarde van 290 is in de begroting 2020 opgenomen. De reeks in deze begroting was

Aangezien de werkelijke gemiddelde WOZ-waarde in 2019 286 is, zijn de waardes vanaf 2021 aangepast. De waarde in de begroting 2020 kan
niet meer worden aangepast, omdat dit het lopende jaar is.
130

2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing
Jouw Haarlem
R.H. (Robbert) Berkhout

101

Haarlemmers geven zichzelf een slechter cijfer t.o.v. vorig jaar over de mate waarin ze zelf duurzaam
doen. Is er een onderbouwing voor deze daling te geven?

Nr
130

Onderdeel

Blz

Vraag
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Het cijfer over 2020 is een streefwaarde zoals opgenomen in de begroting 2020:

Het realisatiecijfer over 2020 zal bij jaarrekening 2020 bekend zijn.
132

2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing
Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner
132

108

Waarvoor is de voorbereiding van de grex 'Verre Oosten' in 2021 nodig?

Deze locatie betreft onder meer de rioolzuivering en de volkstuinen langs de Schipholweg.
Zoals beschreven in de startnotitie (2019/467425) doet de gemeente onderzoek naar het verplaatsen van volkstuinen om de bouw van woningen
langs de Schipholweg mogelijk te maken. Hiervoor is een krediet beschikbaar gesteld van €182.500,In 2021 is geraamd hiervan €160.000 uit te geven.

133

2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing
Jouw Haarlem
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

108

Kunt u de vervangingsinvesteringen van 908 t.b.v. cultuurpodia uitsplitsen?

Nr
133

Onderdeel

2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing
Jouw Haarlem
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

2 Programma 5 Beheer en
onderhoud
Jouw Haarlem
drs. M. (Merijn) Snoek

140

108

Waar is de niet-gebouwgebonden vervangingsinvestering van 200 t.b.v. Philharmonie voor bedoeld?

110

We zien een streven om van het huidige aantal bomen van 61.500 te komen op 64.000 volgend jaar.
Hoe wilt u deze groei realiseren?

De groei wordt geprobeerd te realiseren door extra bomen in de openbare ruimte toe te voegen in versteende wijken en daarnaast door in
lopende civiele en ontwikkelprojecten extra bomen toe te voegen.

2 Programma 5 Beheer en
onderhoud
Jouw Haarlem
R.H. (Robbert) Berkhout
140

Pag. 84

Dit gaat om het vervangen van de website en ICT infrastructuur.

137

137

Vraag

Deze vervangingsinvesteringen zijn van het Patronaat (vloerafwerking en verlichting), Philharmonie (verlichting en keukenvoorzieningen), de
Stadsschouwburg (keukenvoorzieningen) en de Toneelschuur (filmprojectoren) en een aantal kleinere vervangingen waarvan bij de Kadernota
nog wordt bezien of zij als investering worden gezien of direct ten laste van de exploitatie moeten komen.

135

135

Blz

112

Welke scholen hebben dit jaar meegedaan aan de aanpak veilige schoolroutes?

Projecten die in schooljaar 2019-2020 hebben gelopen worden in de huidige periode verantwoord en de lijst met deelnemende scholen is nog
niet gepubliceerd. Er zijn echter dit jaar veel organisaties die uitstel hebben gevraagd en vanwege corona en sluiten van de scholen konden
namelijk veel projecten niet doorgaan.

Nr

Onderdeel

142

2 Programma 5 Beheer en
onderhoud
Jouw Haarlem
R.H. (Robbert) Berkhout
142

2 Programma 5 Beheer en
onderhoud
Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner

145

112

Vraag
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Welke scholen hebben dit jaar meegedaan aan landelijke verkeersveiligheidscampagnes?

Projecten die in schooljaar 2019-2020 hebben gelopen worden in de huidige periode verantwoord en de lijst met deelnemende scholen is nog
niet gepubliceerd. Er zijn echter dit jaar veel organisaties die uitstel hebben gevraagd en vanwege corona en sluiten van de scholen konden
namelijk veel projecten niet doorgaan.

143

143

Blz

115

Er is een voordeel ontstaan van 3.638 door verschuivingen van de gebiedsbudgetten. Om welke
verschuivingen gaat het?

De verschuiving is een budgetneutrale wijziging. De lasten zijn van programma 5 (blz 115) naar programma 4 gegaan (blz 105). Dit betreft de
budgetten voor ontwikkel initiatieven, anterieure overeenkomsten, gebiedsregie en wijkradenbudget. Deze gelden horen bij het programma voor
Stedelijke ontwikkeling en niet bij Beheer en Onderhoud.

2 Programma 5 Beheer en
onderhoud
Jouw Haarlem
R.H. (Robbert) Berkhout

117

De geraamde baten bij parkeren zijn voor volgend jaar 3.539 hoger dan in 2020. Kunt deze hogere
raming onderbouwen?

Nr
145

Onderdeel

Blz

Vraag
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De geraamde baten in 2021 zijn forse hoger omdat de parkeerbaten in de begroting 2020 (incidenteel) fors naar beneden zijn bijgesteld als
gevolg van de effecten van Corona.
In 2021 wordt ook een effect van Corona verwacht. Naar verwachting kan pas begin 2021 een goede inschatting maken van de effecten op de
parkeerbaten. Voorwaarde daarbij is wel dat de Corona maatregelen stabiliseren. Op voorhand is in de begroting 2021 rekening gehouden met
5% minder parkeerbaten in 2021 als gevolg van Corona. De prognose zal begin 2021 op basis van gerealiseerde parkeerbaten en inschatting
van de (tegen die tijd geldende Corona maatregelen) herijkt worden

147

2 Programma 6 Burger, bestuur 123
en veiligheid
Jouw Haarlem
drs. J. (Jos) Wienen
147

Er wordt gesteld dat door de noodgedwongen digitale participatie en inspraak nu inwoners gehoord
worden die voorheen minder in beeld waren. Heeft u daar voorbeelden van?

Antwoord bij vraag 147:
Bij participatie- en inspraaktrajecten wordt per onderwerp bekeken hoe zoveel mogelijk mensen kunnen worden bereikt. Sinds enkele jaren
worden daarom naast de bewonersbijeenkomsten ook digitale middelen ingezet. Sinds corona ligt er nog meer nadruk op digitale vormen van
het organiseren van bijeenkomsten. Daarnaast wordt echter ook altijd de mogelijkheid geboden voor een telefonisch spreekuur en/of
inloopspreekuur en contact per mail. Op deze wijze proberen we het scala aan middelen, m.u.v. grotere fysieke bewonersbijeenkomsten, zo
breed mogelijk aan te bieden. Voorbeelden van digitale participatie zijn IVORIM, Initiatievencafé, Schalkwijk aan Zet, Pilot omgevingsplan
Spaarneprong, VO herinrichting bushaltes Rustenburgerlaan, expertsessies Omgevingsvisie, Bomen in Schalkwijk, Boulevard Paulus Loot

149

2 Programma 6 Burger, bestuur 123
en veiligheid
Jouw Haarlem
drs. J. (Jos) Wienen

'Door de coronacrisis is er een belangrijke rol weggelegd voor handhaving van de maatregelen om ook
vanuit gezondheidsoogpunt de stad veilig te houden.' Hoe verhoudt deze constatering zich met de
voorgenomen bezuiniging van 250 op de inzet van handhaving? (zie bladzijde 30)

Nr
149

Onderdeel

Blz

2 Programma 6 Burger, bestuur 124
en veiligheid
Jouw Haarlem
drs. J. (Jos) Wienen

153

'Bij participatie en inspraaktrajecten wordt primair naar digitale participatie gekeken.' Hoe wordt
voorkomen dat de minder-digivaardige burgers buiten de boot vallen?

Bij participatie- en inspraaktrajecten wordt per onderwerp bekeken hoe zoveel mogelijk mensen kunnen worden bereikt. Sinds enkele jaren
worden daarom naast de bewonersbijeenkomsten ook digitale middelen ingezet. Sinds corona ligt er nog meer nadruk op digitale vormen van
het organiseren van bijeenkomsten. Daarnaast wordt echter ook altijd de mogelijkheid geboden voor een telefonisch spreekuur en/of
inloopspreekuur en contact per mail. Op deze wijze proberen we het scala aan middelen, m.u.v. grotere fysieke bewonersbijeenkomsten, zo
breed mogelijk aan te bieden.

2 Programma 6 Burger, bestuur 128
en veiligheid
Jouw Haarlem
drs. J. (Jos) Wienen
153

Pag. 87

De bezuiniging op handhaving is in de tekst niet helemaal helder weergegeven. Het bedrag van 250.000 euro bestaat uit 2 onderdelen: 1,5 fte
integrale handhaving en 1,5 fte CJG coach voor de preventieve aanpak jeugd. Bezuinigingen op handhaving in de huidige tijd is inderdaad een
lastig dilemma. De 6 extra handhavers zijn een ambitie uit het coalitieakkoord. Het college heeft ervoor gekozen om een deel van de
bezuinigingen te vinden in het bijstellen van de ambities. Daarom is gekozen deze extra inzet terug te brengen. De handhavingsprioriteiten
worden continue afgewogen. Op dit moment heeft de handhaving op de coronamaatregelen de hoogste prioriteit. Andere thema’s vragen -mede
door de coronacrisis- minder aandacht, zoals de handhaving op fout gestalde fietsen bij het station of horecaoverlast/horecanachtdiensten. Door
een goede prioriteitstelling kan handhaving toch zo effectief mogelijk optreden om de stad veilig te houden.

150

150

Vraag

Ten opzichte van vorig jaar zijn er behoorlijk meer boetes (9.900>>13.300) gegeven om overlast te
verminderen en juist minder (4.362>>4.000) waarschuwingen. Het lijkt wel of de handhavers sneller
overgaan tot het geven van een boete. Klopt deze gevolgtrekking? Zo nee, waarom niet?

Deze cijfers zijn niet goed geïnterpreteerd. De realisatie van 2019 is opgenomen in het overzicht. De cijfers van 2020 betreft geen realisatie,
maar de begroting. In 2019 zijn er beduidend minder boetes geschreven dan het jaar ervoor. In 2018 waren dat 11.878. In 2019 waren dat er
9.900. Het aantal waarschuwingen is juist gestegen. Van 4095 in 2018 naar 4362 in 2019. Voornaamste reden voor de afname van het aantal
boetes is dat middels het project moderniseren parkeren het fiscale gebied is uitgebreid. Een overtreding in een vergunning gebied is een
overlastboete (zogenaamde mulderboete). En overtreding in een fiscaal gebied is een fiscale naheffing. Door het vergroten van het fiscale
gebied (en daarmee verkleinen van het muldergebied) is het aantal overlastboetes afgenomen en het aantal fiscale naheffingen toegenomen.

Nr

Onderdeel

Blz

156

2 Programma 6 Burger, bestuur 131
en veiligheid
Jouw Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA
156

2 Programma 7 Algemene
dekkingsmiddelen
Jouw Haarlem
drs. M. (Merijn) Snoek
R.H. (Robbert) Berkhout

2 Programma 7 Algemene
dekkingsmiddelen
Jouw Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA

162

Om hoeveel extra aanvragen voor naturalisatie en immigratie gaat het?

136

Er wordt voor 1.901 aan inkomsten toeristenbelasting in 2021 verwacht. Is dit gezien de coronacrisis
een realistische inschatting?

Zie antwoord op vraag 123 van de Actiepartij.

160

160

Pag. 88

In de periode 2010 – 2019 is het aantal aanvragen voor immigratie gestegen van 1859 dossiers per jaar naar 2970 dossiers per jaar. Dit jaar zijn
er al tot en met mei 2454 dossiers gestart. Het aantal aanvragen naturalisatie is van 460 dossiers naar 628 dossiers per jaar gestegen.

157

157

Vraag

145

Er is voor 130 voordeel door het vervallen van bezwaarschriften TOZO regeling. Kunt u dit voordeel
onderbouwen?

In 2020 is eenmalig extra budget toegekend om de bezwaarschriften gerelateerd aan de TOZO regeling af te handelen. Deze toekenning is
incidenteel en dus niet opgenomen in de begroting 2021. In de tabel op pagina 145 wordt de programmabegroting toegelicht t.o.v. 2020. Het
voordeel zit dus in het feit dat deze kosten in 2021 niet meer voorkomen.

2 Programma 7 Algemene
dekkingsmiddelen
Jouw Haarlem
R.H. (Robbert) Berkhout

148

Is het inderdaad zo dat het totale elektriciteitsverbruik door huishoudens steeds minder is geworden
door zuiniger apparatuur en verlichting?

Nr
162

Onderdeel

Blz

Vraag

Pag. 89

Het gaat niet zozeer om een absolute afname van het energiegebruik, maar om een afname van het verbruik ten opzichte van een situatie
waarin geen efficiencyverbetering plaatsvindt. Het besparingstempo volgens het Protocol monitoring energiebesparing (PME) ligt in de periode
2013 tot en met 2020 naar verwachting rond 1,5 procent en tussen 2020 en 2030 rond de 0,9 procent (Zie: klimaat-en energieverkenning, PBL,
2019).
Het Protocol monitoring energiebesparing (PME) gaat over besparing op het zogeheten primaire verbruik door
efficiëntieverbeteringen. Energiebesparing komt altijd voort uit concrete acties van burgers en bedrijven, zoals vervanging van apparaten,
investeringen in gebouw- isolatie, efficiëntere apparatuur, verlichting en voertuigen.

163

3.1 Paragraaf
weerstandsvermogen en
risicobeheersing
Jouw Haarlem
drs. M. (Merijn) Snoek

158

In de structurele exploitatieruimte voor 2021 is sprake van -2%. Betekent dit dat 2% van de totale
begroting niet sluitend is?

Nr
163

Onderdeel

Blz

Vraag
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De relevantie van dit kengetal voor de beoordeling van de financiële positie schuilt erin dat het van belang is om te weten welke structurele
ruimte een gemeente of provincie heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de
lasten daarvoor nodig is. Door incidentele baten kan er ondanks een negatieve structurele exploitatieruimte alsnog een sluitende begroting zijn.
Zonder aanvullende maatregelen is de voorliggende begroting echt niet meerjarig sluitend. Zie voor meer informatie Hoofdstuk 1.2 (pagina 12 en
17) en Hoofdstuk 1.3.1 (pagina 20 en 21).

164

2 Programma 7 Algemene
dekkingsmiddelen
Jouw Haarlem
drs. M. (Merijn) Snoek
164

167

'In de nog vast te stellen Bestuursrapportage 2020 wordt voorgesteld om 8 miljoen aan de algemene
reserve te onttrekken. Dit is nog niet in deze tand verwerkt.' Wat doet de onttrekking met het ratio
weerstandsvermogen als de onttrekking van 8 miljoen wel verweekt wordt?

Hierop is uitgebreid ingegaan op de pagina's 16 en 17 (ontwikkeling financieel kader) van de programmabegroting. Bovenaan pagina 17 is een
overzicht van de algemene reserve opgenomen waarin de € 8 miljoen onttrekking in de Bestuursrapportage is verwerkt. De omvang van de
algemene reserve daalt dan naar € 22,578 miljoen. Bij een benodigd weerstandsvermogen van € 20,5 miljoen daalt de ratio
weerstandsvermogen dan van ruim voldoende naar voldoende. Om te kunnen voldoen aan de doelstelling om een weerstandsvermogen met
een ratio 1,4 aan te houden (= ruim voldoende), dient er in de jaren 2021 tot en met 2024 € 8 miljoen gedoteerd te worden aan de algemene
reserve. Dit is eveneens in het overzicht bovenaan pagina 17 verwerkt en in de meerjarenbegroting.

3.1 Paragraaf
weerstandsvermogen en
risicobeheersing
Jouw Haarlem
drs. M. (Merijn) Snoek
167

160

162

Voor Haarlemmerstroom is een risico opgenomen voor de onrendabele top van het parkeren van 1.8
miljoen. Waarvoor is dit en waarom neemt de gemeente dit risico op zich en niet de ontwikkelaar?

De gemeente is verkoper van twee kavels bij Haarlemmer Stroom. Als de beoogde gebouwde parkeeroplossing ter plaatse geld kost, dan pakt
de waarde van de te verkopen kavels lager uit. De parkeerbehoefte die voortkomt uit de plannen van Lingotto op haar eigen terrein, kan ook
leiden tot een onrendabele parkeeroplossing. Hiervoor draait de marktpartij uiteraard zelf op.

Nr

Onderdeel

169
3.2 Paragraaf Lokale heffingen
Jouw Haarlem
drs. M. (Merijn) Snoek
169

172

Vraag

Pag. 91

Wordt in andere gemeentes de kosten van de kwijtschelding aan de afvalstoffenheffing
toegerekend? Zo nee, waaruit worden de kosten dan betaald?

Dat is een vrije keuze. Er zijn gemeenten die dit doen en er zijn gemeenten die kwijtschelding uit algemene middelen dekken al dan niet als
onderdeel van minimabeleid (dat ook uit algemene middelen wordt gedekt)

173
3.2 Paragraaf Lokale heffingen
Jouw Haarlem
drs. J. (Jos) Wienen
173

Blz

179

Wat zou het begrotingstechnisch doen als de havengelden en marktgelden 100% kostendekkend
gemaakt zouden worden? Hoeveel zou een marktkoopman c.q. gebruiker van onze wateren dan
betalen?

Indien de havengelden en marktgelden 100% kostendekkend gemaakt zouden worden, betekent dat de baten voor de havengelden met €
2.593.000 en de marktgelden met € 230.000 moeten worden verhoogd.
Voor de gebruikers van de haven en de wateren betekent dit een gemiddelde tariefstijging van 233 %. Voor de marktondernemers betekent dit
een gemiddelde tariefstijging van 50 %. Hierbij is geen rekening gehouden met verwachte verminderde afname door de grote tariefstijging.
Hoe dit bij een individuele gebruiker/ondernemer uitpakt, is afhankelijk van de specifiek afgenomen dienstverlening. Bijvoorbeeld bij de
marktgelden gaat het om een tarief per meter.

176
3.2 Paragraaf Lokale heffingen
Jouw Haarlem
R.H. (Robbert) Berkhout
176

182

Waarom komen de cijfers voor de inkomsten van het parkeren niet overeen met die op bladzijde 114?

Op pagina 182 zijn uitsluitend de baten uit belastingen en heffingen weergegeven. De cijfers op pagina 114 omvatten alle inkomsten uit
parkeren, waaronder de inkomsten uit parkeergarages. Dit zijn wel baten, maar geen belastinginkomsten. Het beheer en exploitatie van
parkeergarages vindt plaats vanuit de eigenaarsrol, zoals ook een particuliere parkeergarage entree vraagt. Dat is geen belasting, zoals
bijvoorbeeld wel voor straatparkeren geldt. Dat doet de gemeente uit hoofde van parkeerregulering, dat een overheidstaak is.

Nr

Onderdeel

180
3.5 Paragraaf Bedrijfsvoering
Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner
180

Heeft de uitbreiding van de formatie team statushouders iets te maken met de bezuiniging op 'aan de
slag' voor statushouders?

230

Heeft SRO een winstoogmerk?

292

Is dit de complete en onderbouwde lijst aangaande de toegezegde maatregelen Jeugd en WMO?

Dit is de complete lijst toegezegde maatregelen Jeugd en Wmo voor 2021 en verder.

197
1 Algemeen
Jouw Haarlem
R.H. (Robbert) Berkhout
197

Pag. 92

Dat is correct: SRO heeft een winstoogmerk.

189
5 Bijlagen
Jouw Haarlem
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs
189

200

Vraag

Nee, de formatie staat los van de bezuiniging op ‘Aan de slag’ voor statushouders. Bij de Kadernota 2018 is de tijdelijk de formatie voor het
team statushouders opgehoogd. In de Kaderbrief van 2021 is voorgesteld om de continuering van de tijdelijke formatie voor het team
statushouders in de Programmabegroting 2021 te verwerken.

182
5 Bijlagen
Jouw Haarlem
R.H. (Robbert) Berkhout
182

Blz

37

Kunt u de kosten ad €150.000 per onderzoek naar draagvlak parkeren onderbouwen?

Voor de invoering van parkeerregulering moet eerst draagvlak onderzoek worden uitgevoerd (enquette opstellen, analyse etc), nadat besloten
wordt over invoering wordt er een situatietekeningen gemaakt voor parkeerautomaten en bebording en vervolgens moeten de parkeerautomaten
en bebording worden gekocht en geplaatst en natuurlijk ook aangesloten op de huidige systemen. De kosten betreffen dus voornamelijk de
fysieke aanpassingen die nodig zijn. De genoemde bedragen zijn dan ook niet voor het draagvlakonderzoek zelf maar voor de implemenmtatie
van parkeerregulering in een wijk die kiest voor invoering.

Nr

Onderdeel

213
5 Bijlagen
Jouw Haarlem
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs
213

220

Pag. 93

Maatregel 29 behelst een verlaging van de verhuiskostenvergoeding. Wanneer is deze verlaging
ingegaan en met hoeveel is er verlaagd? Hoe verhoudt deze maatregel zicht tot de nieuw opgestarte
campagne 'Ook later lekker wonen' waarbij ouderen worden aangemoedigd om na te denken over
passende huisvesting? Hoeveel heeft deze nieuwe campagne (inclusief websites) gekost?

166

Krijgen Haarlempas-houders automatisch kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen?

Nee, de criteria voor het toekennen van een Haarlempas zijn niet gelijk aan de criteria voor kwijtschelding. De inkomensnormen voor
kwijtschelding zijn wettelijk bepaald, waarbij o.m. een vermogenstoets van toepassing is. Het toekennen van een Haarlempas gebeurt op basis
van gemeentelijk beleid dat niet gebonden is aan de wettelijke regels die voor kwijtschelding gelden.

2 Programma 3 Werk, inkomen
en schulden
Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner
220

293

Vraag

De maatregel is nog niet uitgevoerd. Het voorstel is om de verhuiskostenvergoeding Wmo te verlagen van € 3.500,- naar € 2.500,- per 1 januari
2021. De campagne ‘Ook later lekker wonen’ zet in op bewustwording van inwoners om rekening te houden met de toekomst en beperkingen
als gevolg van het ouder worden. Uiteindelijk kan de campagne er aan bijdragen dat in de toekomst minder vaak een verhuiskostenvergoeding
vanuit de Wmo verstrekt hoeft te worden. Deze campagne wordt uitgevoerd in samenwerking met de gemeenten in de regio’s Zuid
Kennemerland, de IJmond en de woningcorporaties. De kosten voor deze campagne zijn gebaseerd op het aantal inwoners per gemeente en
bedragen voor Haarlem in 2020: € 7.198,-.

218
3.2 Paragraaf Lokale heffingen
Jouw Haarlem
drs. M. (Merijn) Snoek
218

Blz

84

1350 huishoudens hebben de regeling aangevraagd. Hoeveel totaal aantal huishoudens zouden in
aanmerking voor de schoolkosten-regeling?

In Haarlem zijn 2020 (t/m heden) in totaal 1.129 aanvragen toegekend aan 1.104 gezinnen. Er zijn momenteel 1.720 gezinnen met 1 of
meerdere kinderen van 4 t/m 17 jaar tot de inkomensgrens van 120%.

Nr

Onderdeel

221
5 Bijlagen
Jouw Haarlem
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs
221

2 Programma 3 Werk, inkomen
en schulden
Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner

Kunt u ons een overzicht sturen met alle zorgaanbieders in Haarlem met de producten jeugdzorg en
WMO. En een overzicht van de trajecten van de verschillende indicatiestellers, alsmede inzichtelijkheid
in de procesgang van zorgvraag naar indicatie naar zorgaanbod.

16

Waarom wordt ervoor gekozen om het voordeel van 1 miljoen op Beschermd Wonen uit te keren in
plaats van te storten in de reserve Beschermd Wonen?

83

Doet Haarlem mee aan de nieuwe methode van schuldhulpverlening: 'Collectief schuld regelen'?

Haarlem omarmt de projecten van Schuldenlab Nl en collectief schuldregelen is daar één van. Voorwaarde is het regulier verstrekken van
saneringskredieten. Haarlem maakt daarover momenteel afspraken met de Kredietbank Nederland. In 2021 kan daaropvolgend implementatie
van collectief schuldregelen volgen.

34
1 Algemeen
OPHaarlem
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs
34

Pag. 94

zie het antwoord op vraag 61, zelfde vraag

223

223

292

Vraag

Het beantwoorden van deze vraag kost meer tijd. De beantwoording wordt z.s.m. nagezonden.

222
1 Algemeen
Jouw Haarlem
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs
222

Blz

0

De verhuiskostenvergoeding ad € 1.000 is in de 2e helft van 2020 stopgezet.
Is dit eenmalig is wordt dit gecontinueerd vanaf 2021?

De bijdrage van € 1.000 voor de Ouder Worden Prettig Wonen regeling was een pilot. De bijdrage van € 1.000 als onderdeel van de pilot wordt
niet gecontinueerd. De overige maatregelen in de pilot zoals het behouden van de vaste huurprijs en voorrang bij toewijzing van een geschikte
woning worden wel gecontinueerd.

Nr

Onderdeel

35
5 Bijlagen
OPHaarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA
35

264

Vraag

Pag. 95

Pagina 264 Overzicht personeel
Is de tijdelijke formatieverhoging WMO van 12 FTE in 2020 (deel) afgebouwd en zo ja, tot hoever en
waar is dit zichtbaar in de begroting 2021?

De tijdelijke formatieverhoging WMO betrof uiteindelijk slechts een uitbreiding van 2,83 fte. Dit omdat het budget gehalveerd is en er bij de
begroting geen rekening gehouden was met het interne tarief voor de overhead, waardoor er te optimistisch gerekend was.
De 2,83 fte betreft één afdeling, Maatschappelijke Ondersteuning, de formatie van deze afdeling komt in 2020 op 96,5 fte, de begroting voor
2021 is 93,7 fte, dus daarmee is de afbouw gerealiseerd.

36
3.5 Paragraaf Bedrijfsvoering
OPHaarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA

36

Blz

198

Pagina 198
Wanneer/hoe is door de gemeenteraad het besluit genomen om structureel vanaf de begroting 2021 €
2 miljoen structureel op te nemen voor de invulling van capaciteitsknelpunten?
Gaarne de tekst van het besluit/de toezegging bijvoegen

Het besluit is genomen in november 2019 bij de besluitvorming over de programmabegroting 2020-2024.
In deze begroting is op blz. 17 de volgende tekst opgenomen:

“Voor de Kadernota 2019 is onderzoek gedaan naar de capaciteitsknelpunten in de organisatie. In de kadernota is daar verder verslag van
gedaan. Vanwege het ontbreken van financiële middelen zijn verzoeken om uitbreiding, zeker als het structurele capaciteit betrof, vooralsnog
niet gehonoreerd. Dit is in feite een bezuiniging die weinig zichtbaar is. Om in de komende jaren de meest urgente capaciteitsknelpunten te
kunnen verminderen, wordt de taakstelling met een bedrag van € 2 miljoen verhoogd. “
Hier mee wordt bedoeld dat er door deze extra taakstelling een stelpost € 2 miljoen beschikbaar komt voor capaciteitsknelpunten. Dit is de
komende jaren zo ingevuld. Zie ook het antwoord op vraag 37.

Nr

Onderdeel

37
3.5 Paragraaf Bedrijfsvoering
OPHaarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Blz
198

Vraag
In aanvulling op de vraag

Wanneer/hoe is door de gemeenteraad het besluit genomen om structureel vanaf de begroting 2021 €
2 miljoen structureel op te nemen voor de invulling van capaciteitsknelpunten?

De aanvullende vraag:
Tot welk jaar is de jaarlijks extra € 2 miljoen voorzien?
37

Pag. 96

Hier is structureel in voorzien. Zie onderstaande tabel uit de Programmabegroting 2021-2025.

Nr

Onderdeel

38
5 Bijlagen
OPHaarlem
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs
R.H. (Robbert) Berkhout

38

Pag. 97

Toelichting:
Kadernota 2019, Pagina 67
Afdeling Economie, cultuur, duurzaamheid en wonen heeft tijdelijk extra formatie gekregen voor de
uitvoering van het coalitieprogramma Duurzaam doen.
Vraag:
Hoeveel bedroeg de tijdelijke extra formatie en is deze extra formatie nu zichtbaar in de begroting 2021.
Voor welke tijdelijke periode is de extra formatie beoogd?

292

Pagina 292/293
Tabel 5.13 Maatregelen Jeugd en WMO 2021 e.v.j.
Vraag: betreft dit de tabellen die door de commissie samenleving op 27 augustus 2020 niet zijn
geaccepteerd als toereikende informatievoorziening met betrekking tot de onderbouwing van beoogde
uitgavenbeheersing van de kosten Jeugdzorg en WMO

In de nota 'Ontwikkelingen en maatregelen kostenbeheersing jeugd en Wmo 2021 en verder (BBV 2020/883976) worden alle maatregelen
separaat toegelicht conform afspraken met de commissie.

42
5 Bijlagen
OPHaarlem
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

42

264

Vraag

Bij de Kadernota 2018 is besloten tot tijdelijke extra formatie: beleid wonen 2 fte tot 2022 en capaciteit energietransitie en circulaire economie 3,9
fte tot en met 2022. De extra formatie is niet apart zichtbaar in de Programmabegroting 2021 (alleen mutaties worden toegelicht).

40
5 Bijlagen
OPHaarlem
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

40

Blz

292

Pagina 292/293
Tabel 5.13 Maatregelen Jeugd en WMO 2021 e.v.j.
Vraag: betreft dit de tabellen die eerder dit najaar door de commissie samenleving niet zijn
geaccepteerd als toereikende informatievoorziening met betrekking tot beoogde uitgavenbeheersing van
de kosten jeugdzorg en WMO

zie antwoord vraag 40 (zelfde vraag)

43
5 Bijlagen
OPHaarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA

291
Risico R1343 Kleine/kortstondige uitval van ICT-systemen
Op dit moment wordt een nieuwe (professionelere) infrastructuur aangelegd die meer toekomstgericht is
en verdeeld zal zijn over twee fysieke locaties, waarbij één locatie volledig uit kan vallen. In de loop van
2020 zal deze nieuwe infrastructuur volledig geïmplementeerd zijn
Vraag: wat is thans de status van de implementatie?

Nr
43

Onderdeel

Blz

Vraag

Pag. 98

Door de Coronacrisis zijn in het voorjaar al grote stappen gezet. Dit najaar worden er nog aanvullende activiteiten verricht. Kortom: de uitvoering
van de maatregelen ligt nog steeds op schema.

44
1 Algemeen
OPHaarlem
drs. M. (Merijn) Snoek

12

In de BIEO is in een oogopslag het bedrag aan inkomsten te zien, als mede de toedeling, maar niet het
bedrag aan uitgaven.
Vraag: Kan de digitale versie van de begroting bij Uitgaven voorzien worden van een conforme
presentatie met de Uitgaven bedragen als bij Inkomsten?
OPHaarlem acht het van belang voor het inzicht van Haarlemmers in de BIEO.

44

Er is bewust gekozen om de cirkeldiagrammen op deze wijze te presenteren. De reden hiervoor is dat de inkomsten niet tot hetzelfde bedrag
optellen als de uitgaven. In de cirkeldiagram zijn de inkomsten opgedeeld in percentages en bedragen per categorie. Terwijl in de cirkeldiagram
voor de uitgaven alleen de percentages per programma weergeeft. De bedragen per programma zijn opgenomen bij de tekstuele toelichting.
Deze presentatiewijze is ook met de raad besproken tijdens de conferentie op 27 februari 2019 de begroting ont(k)leed. Indien de raad een
andere presentatiewijze wenst, kan dit vanaf volgend jaar worden toegepast.

46
5 Bijlagen
OPHaarlem
drs. M. (Merijn) Snoek

274

Pagina 274/275
5.8 Taakvelden –Baten en Lasten
Het totaal aan baten voor 2021 bedraagt € 591.585.000
In de BIEO en op pagina 20 staat een bedrag genoemd van € 582.244.000
Het totaal aan lasten bedraagt € 598.621.000. Op pagina 20 staat € 585.383.000
Vraag: Wat maakt het verschil tussen de bedragen?
Vraag: Zijn beide opstellingen, d.w.z. die van pagina 20 en pagina 274, verplicht in het BBV?

Nr
46

Onderdeel

Blz

Vraag

Pag. 99

De baten en lasten op pagina 20 (en in de BIEO) zijn excl. mutatie reserves. Deze opstelling is verplicht, omdat het saldo bepaald moet kunnen
worden voor toevoegingen/onttrekkingen aan reserves.
Op pagina 274 e.v. is het verplichte overzicht taakvelden opgenomen. Een van de taakvelden is taakveld 010, deze omvat de mutatie reserves.
Daarom omvat dit overzicht de baten en lasten incl. reservemutaties.
Het betreft een wijze van presentatie. Beide overzichten sluiten, na mutatie reserves, met een tekort van € 7,036 miljoen in 2021 (excl.
aanvullende maatregelen).
Overigens zijn de woonlasten in de BIEO wel gepresenteerd na aanvullende maatregelen ten behoeve van het inzicht van de burger in de te
verwachten woonlasten.

53
5 Bijlagen
OPHaarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA

264

Op pagina 71 van de Kaderbrief 2019 staat dat er financiële dekking is voor een formatie-uitbreiding van
5,95 FTE in 2021,
Op pagina 198 van de begroting 2021 staat dat er 2 miljoen euro is opgenomen voor een equivalent van
15,1 FTE.
Vraag: Welk van de aantallen FTE’s is verwerkt in het personeelsoverzicht op pagina 264?

53

Op het overzicht op pagina 264 is de formatie vanuit de stelpost voor capaciteitsknelpunten nog niet verwerkt. De 5,95 fte formatie van de
kaderbrief 2019 is volledig verwerkt in de begroting 2021 en is daarmee onderdeel van het overzicht op pagina 264.

54
3.5 Paragraaf Bedrijfsvoering
OPHaarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA

198

Op pagina 198 wordt aangegeven dat 8 FTE gedekt wordt uit andere dekkingsbronnen.
Vraag: Kan per functie/FTE aangegeven worden welke dekkingsbron beschikbaar is?

Nr

Onderdeel

Blz

Vraag

Pag. 100

54
Afdeling
Functie
fte
Dekkingsbron
Werk en Inkomen
Klantmanager
5
Baten annex Buig
Bestuur en Beleid Openbare Ruimte
Adviseur riolering
1
Verhoging van de rioolheffing
Programma- en Gebiedsmanagement
Ontwikkelmanagers
2
Vermindering dotatie reserve groei*)
*) in de meerjarenbegroting is in de tabel abusievelijk vermeld dat dit uit Anterieure overeenkomst gedekt zou worden.
In de toelichting is het wel goed vermeld.

55
1 Algemeen
OPHaarlem
drs. M. (Merijn) Snoek

37

Bij de presentatie van de begroting heeft het college aangegeven in de periode 2021-2024 € 54 miljoen
extra te willen investeren, mede bedoeld als een impuls voor de stad, met daarbij het beoogde doel om
de werkgelegenheid in Haarlem te ondersteunen.
Vraag: welk instrumentarium staat de gemeente ter beschikking om, gegeven de aard en de omvang
van de beoogde investeringen, de werkgelegenheid in Haarlem/de werkgelegenheid voor Haarlemmers
te stimuleren?
Vraag: welke wettelijke beperkingen, of anderszins beperkingen, zijn te voorzien die de beoogde
ambitie in bepaalde mate zullen of kunnen inperken?

Nr
55

Onderdeel

Blz

Vraag

Pag. 101

Er zijn twee belangrijke instrumenten:
1. Opdrachten voor het lokaal bedrijfsleven
Allereerst blijkt in de praktijk dat een behoorlijk deel van de gemeentelijke opdrachten voor werken bij het lokale of regionale bedrijfsleven
terecht komt (hetzij rechtstreeks hetzij via onderaanneming). Daarbij zijn de mogelijkheden voor de gemeente om te sturen het grootste
bij de investeringen die rechtstreeks in opdracht van de gemeente in de markt worden gezet. Dat betreft bijvoorbeeld de werken in
verband met verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Bij bijvoorbeeld de voorgenomen extra investeringen in onderwijshuisvesting
zijn de schoolbesturen opdrachtgever en heeft de gemeente niet zelf direct contact met de bedrijven.
2. Inzetten van Haarlemmers met een afstand tot de arbeidsmarkt door opdrachtnemers
Daarnaast past Haarlem conform haar beleid: ‘Regeling Social Return on Investment’ (2016/356415) en (2018/541643) SROI toe bij
aanbestedingen vanaf 2 ton en subsidies vanaf 5 ton. Contractpartners zijn dan verplicht om 5% van de opdrachtwaarde of het loondeel
van de subsidie in te zetten ten behoeve van het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt:
mensen die de laatste drie maanden geen inkomsten uit arbeid hebben gehad. Bij voorkeur komen deze mensen uit Haarlem of de regio
Zuid-Kennemerland en IJmond, anders kunnen deze mensen uit het hele land komen.

De gemeente Haarlem opereert binnen de wettelijke aanbestedingsregels. Daarin is bijvoorbeeld bepaald dat bij opdrachten boven een
bepaalde waarde 1 op 1 gunnen niet is toegestaan en moeten eisen en uitvoeringsvoorwaarden proportioneel zijn.

Nr

Onderdeel

17
1 Algemeen
Socialistische Partij - SP
drs. M. (Merijn) Snoek

Blz
29

Vraag

Pag. 102

"Beheer en onderhoud Op het gebied van beheer en onderhoud is een besparing mogelijk door
verantwoordelijkheden die bij de DDO partner liggen ook daadwerkelijk bij de DDO partner te laten. Dit
betreft een voordeel van € 121.000 structureel vanaf 2021."
Wellicht dat ik verderop bij lezing het nog tegenkom, maar kan er een iets uitgebreidere beschrijving
komen om welke verantwoordelijkheden het gaat, om welke ddo partner (wie?), en waarom dit niet al
staand beleid is.

17

Het gaat om operationele verantwoordelijkheden ten aanzien van het dagelijks beheer van de openbare ruimte. U kunt daarbij denken aan
bijvoorbeeld aansturing/afstemming met de opdrachtnemer ten aanzien van meldingen in de openbare ruimte. Aansturing van de partners wordt
geconcentreerd op de strategische gesprekken zoals realiseren onze partners (Spaarnelanden en de andere DDO-partners) de afgesproken
kwaliteitsniveaus. Het werken op deze manier vergt wel vertrouwen in de uitvoerende capaciteiten van onze partners en dat vertrouwen is
dermate gegroeid dat wij het nu als staand beleid kunnen voorstellen.

18
5 Bijlagen
Socialistische Partij - SP
drs. M. (Merijn) Snoek

18

230

Een tijd geleden is er 1 van de 2 zebrapaden over de leidsevaart ter hoogte van het boterplein
verwijderd (ten noorden van prins hendrikbrug), omdat de kade te instabiel was. Na herstel kade zou dit
zebrapad weer terugkomen. Ik zie dit kadeherstel niet terugkomen in het investeringsprogramma. Kunt u
mij aangeven of en waar deze herstelwerkzaamheden te vinden zijn in de planning?. Meer in algemene
zin de vraag: is Kadeherstel een uitgave die geactiveerd mag worden in het investeringsprogramma?
Voor hoeveel euro is er aan kadeherstel opgenomen in de komende exploitatie? Hoe kan ik de totale
onderhoudsvoorraad inzichtelijk krijgen als het gaat om kades?

Het groot onderhoudswerk Leidsevaart-Boterplein, vervangen damwand t.h.v. Prins Hendrikbrug N-Westzijde is geprogrammeerd voor 2022
voor € 60.000. Deze post is in de tabel op blz. 184 opgenomen onder Water (kunstwerken, oevers). Vervanging van kades moeten geactiveerd
worden volgens de geldende BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten), een deel groot onderhoud en dagelijks
onderhoud mag niet geactiveerd worden. Vandaar dat er zowel in investeringsplan als in de exploitaties werken aan de kades zijn opgenomen.
In totaal is €4.135.000 geprogrammeerd. De totale onderhoudsvoorraad Water (kunstwerken, oevers) bedraagt € 19.772.000. Hiervan heeft €
9.361.000 betrekking op het groot onderhoud aan oevers.

Nr

Onderdeel

19

3.1 Paragraaf
weerstandsvermogen en
risicobeheersing
Socialistische Partij - SP
drs. J. (Jur) Botter, MPA
19

Blz
162

Vraag

Pag. 103

In hoeverre worden er beheers maatregelen genomen om de schade van een cyberaanval te beperken?
Kunnen we de kans op het voordoen hiervan niet verder beperken door maatregelen?

Het risico van een cyberaanval is financieel gezien het grootste risico op het gebied van informatiebeveiliging. Dit risico groeit nu wereldwijd
exponentieel.
Op basis van de informatiebeveiligingsrisicoanalyse eind 2019 heeft dit geleid tot beheersmaatregelen waaraan in 2020 prioriteit is gegeven.
Eind 2020 wordt de geactualiseerde informatiebeveiligingsrisicoanalyse weer geagendeerd in de commissie Bestuur.
Het scenario van de Cyberaanval maakt hier opnieuw deel van uit, en de prioriteiten van 2021 zullen weer zijn afgeleid van de grootste risico’s.

32
1 Algemeen
Socialistische Partij - SP
drs. J. (Jur) Botter, MPA

26

In hoeverre zijn er kosten te besparen, doordat er nu ( en wellicht later nog steeds) meer thuis wordt
gewerkt? Wordt er al nagedacht over een nieuwe strategie als het gaat om huisvesting personeel

Nr
32

Onderdeel

Blz

Vraag

Pag. 104

In de bestuursrapportage 2020 (Link: file://ssc.lan/home/HLM/suljica/Downloads/Bestuursrapportage%202020[2].pdf) is een overzicht
opgenomen van de besparingen door thuiswerken in 2020. Hieronder de afdoening van de toezegging BBV 2020/0658168, deze ging over de
besparingen in 2020 door thuiswerken:
De coronacrisis heeft ook voor incidentele financiële voordelen gezorgd binnen bedrijfsvoering. Veel trainingen en opleidingen vinden geen
doorgang in 2020. Daarnaast zijn er maatregelen genomen om de reiskosten tijdelijk aan te passen aan de nieuwe situatie. Sluiting van
kantoorgebouwen heeft verschillende financiële voordelen opgeleverd zoals minder cateringkosten en gebruik van kantoorartikelen. Zie
paragraaf 2.1, voor een detailoverzicht van de financiële effecten (hiermee wordt tegemoet gekomen aan de toezegging (BBV 2020/0658168).
Verder bevat de Programmabegroting 2021-2025 op pagina 196 Bedrijfsvoeringparagraaf meer informatie over de toekomstige thuiswerkbeleid.
Hieronder de tekst uit de bedrijfsvoeringparagraaf gerelateerd aan deze vraag:
Ontwikkeling en implementatie thuiswerkbeleid en -protocol
Thuiswerken is sinds de coronacrisis voor veel medewerkers de nieuwe realiteit. In deze situatie is het noodzakelijk om kaders en afspraken
voor een verantwoorde thuiswerkplek conform de Arbowetgeving te hebben. In 2020 zijn tijdelijke maatregelen genomen voor een verantwoorde
thuiswerkplek die voldoet aan de minimale Arbo normen en start de gemeente met de ontwikkeling van een op de langere termijn gericht
thuiswerkbeleid en –protocol. Zodra het beleid concreet is, kan hier een deugdelijke financiële raming voor worden gemaakt. De verwachting is
dat een toename van thuiswerken op termijn besparing zal opleveren, maar het is nog niet goed vast te stellen wanneer deze geëffectueerd zal
worden. Het streven is om in 2021 een goed afgewogen thuiswerkbeleid voor de organisatie vast te stellen en vervolgens te implementeren.

33
1 Algemeen
Socialistische Partij - SP
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

16

Aanname van mij is dat het voordeel op beschermd wonen voortkomt uit het '''Ambtelijke inzet
toerekenen aan beschermd wonen''. Klopt dat? Ongeacht of deze aanname klopt, kan er iets meer
uitgelegd komen wat de oorzaak is van het voordeel. (rekenen we dit door aan andere gemeenten oid?)

Nr
33

Onderdeel

Blz

Vraag
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Nee, het voordeel op Beschermd wonen wordt veroorzaakt doordat de zorguitgaven in 2020 lager liggen dan de inkomsten (rijksbijdrage
Beschermd wonen), zie daarvoor ook de Bestuursrapportage.

De toerekening betreft de Haarlemse ambtelijke inzet en overhead aan het product Beschermd wonen, de kosten komen daarmee ten laste van
het regionale budget.

39

2 Programma 3 Werk, inkomen
en schulden
Socialistische Partij - SP
F. (Floor) Roduner
39

41

Hoe wordt er, ondanks dat "De verwachting is dat werkgevers eerder zullen kiezen voor kansrijke
WW’ers dan voor groepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.", dan wel geïnvesteerd in het
toekomstperspectief voor statushouders?

In het voorjaar was nog de verwachting dat het toekomstperspectief voor statushouders op de arbeidsmarkt beperkt zou zijn. Voortschrijdend
inzicht leert dat het van belang is om blijvend in deze doelgroep te investeren door in te zetten op actieve participatie en voorbereiding op de
deelname aan de arbeidsmarkt zodat perspectief op werk blijft. Vanuit de rijksmiddelen (ondertussengelden 2020) kan extra geld beschikbaar
worden gesteld voor het project ‘Aan de slag’. Ook zullen de deelnemende partijen van ‘Aan de slag’ inspelen op de sectoren waar wel banen
beschikbaar zijn voor deze doelgroep.

2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing
Socialistische Partij - SP
F. (Floor) Roduner
41

28

30

Zijn er al initiatieven in de pijpleiding/gepland/in gang die betaald zouden moeten worden uit het te
schrappen Participatie- en leefbaarheidsbudget voor 2021 en verder. Zo ja welke, en wat is het college
daar mee van plan?

Ja, een gedeelte van het resterende budget is gereserveerd voor activiteiten in het kader van Nieuwe Democratie en de wijkaanpak Rozenprieel.
De reserve participatie en leefbaarheid is voldoende om deze projecten te kunnen betalen en om de schommelingen in het budget op te vangen.
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Onderdeel

45
1 Algemeen
Socialistische Partij - SP
R.H. (Robbert) Berkhout
45

2 Programma 2 Ondersteuning
en zorg
Socialistische Partij - SP
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

49
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Welke overheden hebben al toegezegd te investeren in Invest-MRA, welke hebben dat formeel al
gedaan?

60

"Datzelfde geldt voor het verruimen van (juridische) mogelijkheden." Wat bedoelt het college daar mee?
Welke juridische mogelijkheden? Zijn dat bijvoorbeeld mogelijkheden om recht op zorg te beperken?
Kunt u uitweiden of verwijzen naar een eerder stuk waar hier al op in is gegaan?

Gedoeld wordt bijvoorbeeld op de mogelijkheid inkomen/vermogen mee te laten wegen bij de hoogte van de eigen bijdrage (terugdraaien
abonnementstarief) en het mogelijk maken van bekostiging op (kwalitatieve) resultaten in plaats van op (kwantitatieve) productie.

2 Programma 2 Ondersteuning
en zorg
Socialistische Partij - SP
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs
49

44

Vraag

Wij hebben dit nagevraagd, MRA Invest meldt hierover het volgende:
Amsterdam heeft een principebesluit genomen om € 40 miljoen te investeren. In Ouder-Amstel en Uithoorn heeft de raad ingestemd met
deelname aan Invest-MRA. Bij andere gemeenten in de MRA en NHN is het onderdeel van de behandeling van de begroting, deze
behandelingen vinden plaats in oktober, november en december.

47

47

Blz

74

De SP constateert de afname van beschermd wonen in resultaat en streefcijfers, maar ziet niet
evenredig veel groei in beschut wonen en contingentwonen. Waar blijven de Haarlemmers die (straks)
niet meer onder beschermd wonen vallen?

In het beleidskader Opvang Wonen en Herstel wordt uitgegaan van ambulantisering van Beschermd Wonen en een afbouw van intramurale
plekken. In 2021 wordt de Wet Langdurige zorg (WLZ) opengesteld voor de GGZ-doelgroep. De verwachting is dat 30%-40% van de
plekken/cliënten Beschermd Wonen over zal gaan naar de WLZ. Deze daling van het aantal plekken Beschermd Wonen is voor het eerst
verdisconteerd in de prognose.
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2 Programma 3 Werk, inkomen
en schulden
Socialistische Partij - SP
F. (Floor) Roduner
50

2 Programma 3 Werk, inkomen
en schulden
Socialistische Partij - SP
F. (Floor) Roduner

52
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Waarom wordt er gestreefd naar minder huishoudens (7800 ipv 8000) met een Haarlem pas. Verwacht
het college gezien de economische omstandigheden niet juist (helaas) een groei in in huishoudens die
hier van kunnen profiteren?

85

Waarom verwacht het collegewaarom 4 keer meer uitkeringen op basis van onrechtmatigheid te
beëindigen dan in 2019. Wat deden we niet goed of zijn wij nu strenger ?

We hebben moeten constateren dat de registratie van genoemde gegevens om verbetering vraagt. De wijze van registratie ligt dan ook ten
grondslag aan de tijdelijke verlaging van het aantal genoemde beëindigingen.

2 Programma 3 Werk, inkomen
en schulden
Socialistische Partij - SP
F. (Floor) Roduner
52

84

Vraag

Het aantal minima huishoudens in 2019 in Haarlem vertoonde een marginale daling; dit overeenkomstig de landelijke daling van het aantal
gezinnen met een laag inkomen. Er werden wel meer individuen bereikt. Deze trend heeft zich doorgezet in 2020, waardoor het niet realistisch
is dat de streefwaarde van 8.000 huishoudens dit jaar gehaald zal worden. Voor 2021 verwacht Haarlem inderdaad een stijging van het aantal
minima huishoudens door de economische terugval. De inschatting van die toename is gemaakt op basis van het aantal huishoudens dat in
2019 een HaarlemPas had.

51

51

Blz

86

Er zitten veel fluctuaties in het gestreefde aantal "klanten"" dat succesvol uitstroomt na drie jaar
reguliere schuldbemiddeling. Vorig jaar omhoog, dit jaar omlaag. Vanwaar de verwachte
fluctuatie?(specifiefk waarom 115 in 2023)

De uitstroom in een kalenderjaar is gebaseerd op het aantal klanten dat ongeveer 36 maanden daarvoor gestart is met de schuldbemiddeling en
daarbij horende aflossing. Dat leidt tot deze fluctuaties.
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Onderdeel

158

2 Programma 5 Beheer en
onderhoud
Socialistische Partij - SP
R.H. (Robbert) Berkhout
158

Blz
110

Vraag
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In hoeverre worden er initiatieven ondernomen om ook lokaal er voor te zorgen dat er minder afval
vanaf de bron komt. (bijvoorbeeld minder verpakkingen vanuit detailhandel)

In de landelijke afspraken over producentenverantwoordelijkheid zitten ook preventieafspraken. Zoals over het ontwikkelen van lichtere
verpakkingen die beter recyclebaar zijn en over minder verpakken waar dat kan.
Op Haarlems niveau gebeurt dit wat verpakkingen betreft (nog) niet. Wel wordt met de JAJA-sticker het huishoudelijk papier teruggedrongen en
wordt met bijvoorbeeld kringloopwinkels, repair(café) en refurbishment hergebruik gestimuleerd en de levensduur van producten verlengd.

170
1 Algemeen
Socialistische Partij - SP
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

170

36

"Uit de opgave van de cultuurpodia blijkt dat de vervangingsbehoefte de komende jaren vooral bestaat
uit kosten die niet zijn aan te merken als investering, maar direct ten laste van de exploitatie moeten
worden gebracht. Omdat het financieel effect hiervan erg groot is, wordt in overleg met de podia nog
gekeken of door fasering de uitgaven beter te spreiden zijn over de jaren" Is de verwachting dat er extra
geld vanuit de gemeente nodig zal zijn om deze kosten te maken, of wordt verwacht dat een
kostenneutrale verschuiving wordt van investeringsplan naar exploitatie.

Als de uitgaven niet als investering kunnen worden aangemerkt maar ten laste van de exploitatie komen, heeft dat in de eerste jaren een nadelig
gevolg op het begrotingsresultaat. Immers: hoewel een zelfde bedrag wordt uitgegeven, komen de kosten nu in één keer ten laste van de
exploitatie, terwijl de kosten van investeringen via afschrijvingslasten verdeeld over vijftien jaar ten laste van de exploitatie komen. Gelet hierop
wordt met de podia de komende maanden verkend welke mogelijkheden er zijn om dit anders te organiseren of te faseren waardoor de schuif
tussen Investeringsplan en exploitatie in deze omvang wordt vermeden. De uitwerking van deze verkenning zal worden meegenomen in de
eerstvolgende Kadernota. Of dit tot een nadeel leidt, is dus nog niet aan te geven.
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2 Programma 2 Ondersteuning
en zorg
Socialistische Partij - SP
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Blz
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Vraag
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De SP ziet deze indicatoren, en heeft behoefte aan meer achtergrondinformatie om hiet goed over te
kunnen oordelen.
1.Hoeveel Haarlemmers staan op de wachtlijst Beschermd en beschut wonen?
2. Hoeveel hiervan zitten in de maatschappelijk opvang?
3. Hoeveel Haarlemmers moesten afgelopen 2 jaar naar een Beschermd wonen plek buiten Haarlem?
4. Hoeveel hiervan is >30 km ver geplaatst
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Blz

Vraag
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1.Hoeveel Haarlemmers staan op de wachtlijst Beschermd en beschut wonen?
De cijfers slaan op de hele regio en niet op Haarlem specifiek. In 2020 ontvangen gemiddeld genomen over de maanden heen, ongeveer 110
cliënten overbruggingszorg vanuit Beschermd wonen. Dit betekent dat ze nog geen gebruik maken van een Beschermd wonen plek maar wel
begeleiding krijgen van een Beschermd Wonen aanbieder. Hiernaast zitten er nog ongeveer 30 cliënten in een instelling, wachtende op een
passende beschermd wonen plek.
2. Hoeveel hiervan zitten in de maatschappelijk opvang?
Dit wordt niet centraal geregistreerd. Op basis van de wachtlijsten van de grotere aanbieders BW, die met de gemeente worden afgestemd, gaat
dit om ongeveer 10-15 mensen.
3. Hoeveel Haarlemmers moesten afgelopen 2 jaar naar een Beschermd wonen plek buiten Haarlem?
In 2019 zijn 21 mensen vanuit BW via zorg buiten contract bij een niet gecontracteerde aanbieder gefactureerd via IWmo. Voor 2020 (t/m
september) was dit aantal 24.
Dit betreffen vaak cliënten die een specifieke vraag hebben voor een passende plek of waarbij de vraag zo specifiek en urgent is dat er binnen
de regio geen plek kan worden gerealiseerd.
4. Hoeveel hiervan is >30 km ver geplaatst
Dit wordt niet geregistreerd maar de inschatting is dat het grootste deel > 30 km ver is geplaatst.
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2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing

VVD
F. (Floor) Roduner

100

De gemiddelde woz waarde van woningen in duizenden euro's laat een dip zien in 2020 (290). Waar
komt die dip vandaan? Hoe is die veroorzaakt?
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Onderdeel

Blz

Vraag
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De waarde van 290 is in de begroting 2020 opgenomen. De reeks in deze begroting was

Aangezien de werkelijke gemiddelde WOZ-waarde in 2019 286 is, zijn de waardes vanaf 2021 aangepast. De waarde in de begroting 2020 kan
niet meer worden aangepast.
96
1 Algemeen
VVD
drs. M. (Merijn) Snoek
96

0

Het woord 'taakstelling' komt 70 keer voor in de begroting. Graag een tabel met alle taakstellingen per
programma en per jaarschijf

In onderstaand overzicht zijn zijn alle taakstellingen per programma en beleidsveld en per jaarschijf weergegeven:
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1 Algemeen
VVD
drs. M. (Merijn) Snoek
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In de kaderbrief werd verwezen naar de vier scenario's van het CPB. Met welk scenario wordt nu
rekening gehouden ?

Het CPB heeft in juni (de zogenaamde juniraming 2020) geen verschillende scenario’s meer doorberekend vanwege grote onzekerheden, maar
heeft een basisscenario (matig herstel) opgenomen. Dit houdt een groei van 3% in 2021 in t.o.v. een daling van 6% in 2020. Afhankelijk van de
ontwikkeling van het virus kan er sprake zijn van een volledig herstel, een zwak herstel of een tweede golf. Deze scenario’s zijn niet verder
uitgewerkt.

De huidige onzekerheid stelt de overheid voor grote dilemma’s. Tijdens de herstelfase is beheerst afbouwen van het steunbeleid wenselijk,
maar de mate waarin de overheid kan terugtreden is afhankelijk van het hersteltempo van de economie. Het herstel kan bespoedigd worden
door internationale coördinatie in de aanpak van de crisis en door het waar mogelijk naar voren halen van investeringen, zoals in woningbouw en
de energietransitie.”
Indien een tweede golf besmettingen tot hernieuwde contactbeperkingen leidt, zullen bedrijven aanvullende productieproblemen ondervinden en
te maken krijgen met een verder afnemende vraag naar hun producten en diensten, terwijl hun buffers toch al aangetast zijn. In zo’n scenario
krimpt het bbp ook in 2021, loopt de werkloosheid op tot 10% en neemt de staatsschuld toe tot ruim 75% bbp.

98
1 Algemeen
VVD
drs. M. (Merijn) Snoek

25

Schuldverloop: er staat dat er 64 miljoen bijkomt en 60 miljoen afgaat (2020) in 2021 90 bij, 60 af. Kan
het college een overzicht geven waar de bijkomende bedragen uit bestaan en waar de afgaande
bedragen uit bestaan?
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98

De gemeente doet aan totaalfinanciering. De financieringsbehoefte die in een jaar ontstaat is daarmee het gevolg van het totaal aan kasstromen
van de gemeente. De financieringsbehoefte van € 64 miljoen is het gevolg van kasstromen op de onderdelen: exploitatie, investeringen, grexen
en financiering (de af te lossen leningen). De af te lossen € 60 miljoen, verdeeld over 4 leningen aangegaan in 2009, 2010 en 2012, is daarmee
onderdeel van de financieringsbehoefte.

99

3.3 Paragraaf Onderhoud
kapitaalgoederen

185

Er staat qua stijging van de onderhoudsbehoefte "dan is het wel noodzakelijk om hiervoor voldoende
investeringsruimte te reserveren".vraag: Staat deze ruimte al gereserveerd?

VVD
drs. M. (Merijn) Snoek
99

Nee, dit betreft jaren die verder dan 5 jaar in de toekomst liggen. In de investeringsplannen 2022-2026 en 2023-2027 wordt de noodzakelijke
ruimte gereserveerd. Deze worden in 2021 respectievelijk 2022 aan de raad aangeboden.

100

3.3 Paragraaf Onderhoud
kapitaalgoederen

186

Er staat "door te werken met een voorziening zullen de onderhoudskosten geëgaliseerd worden"
Vraag: Is deze voorziening al gerealiseerd of wanneer wordt deze wel gerealiseerd?

VVD
drs. J. (Jur) Botter, MPA
100

Voorstel tot het instellen van een voorziening voor het onderhoud worden bij de decemberrapportage voorgelegd.

101

2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing

VVD
R.H. (Robbert) Berkhout

101

In de tabel staat het aantal vestigingen van het aantal bedrijven per 1000 inwoners. Dit zijn de totalen.
Graag een overzicht vanaf 2017 van het aantal bedrijven dat zich vestigt/start en het aantal dat
vertrekt/stopt.
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101
Vestigingen (peildatum 1 april)
Totaal oprichtingen
Totaal uitschrijvingen
Toename vestigingen
Aantal faillissementsverklaringen
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Vraag
2017
14.750
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2018
15.600
2.445
1.469
977
25

2019
16.830
2.631
1.574
1.057
31

2020
1.454 t/m juli
1.056 t/m juli
398 t/m juli
12 t/m juni

Paragraaf 1.5 Bezuinigingen
In deze paragraaf zijn in enkele toelichtingen onvolkomenheden geslopen, die bijgaand worden
verhelderd.
Blz. 28: Schrappen Werk met werkbudget
De term ‘schrappen’ is onjuist. Het betreft het verminderen van het bestaande budget. Na de
voorgestelde verlaging resteert het volgende budget:
Werk met werkbudget

Saldo 01-01-2020
Begroting 2021

Bezuiniging Participatie en
leefbaarheidsbudget

2021

2022

2023

2024

2025

450.000

450.000

450.000

450.000

450.000

-450.000

-350.000

-250.000

-

-

-

100.000

200.000

450.000

450.000

Totaal

Blz. 30: Schrappen Participatie- en leefbaarheidsbudget.
Op bladzijde 30 is een toelichting opgenomen op de voorgenomen bezuiniging op het participatie- en
leefbaarheidsbudget. Daar is de term schrappen van het budget gebruikt. Die term is niet juist, het
betreft het verlagen van het budget. Na de voorgestelde verlaging van het budget resteren de
volgende restant-budgetten:
Participatie- en leefbaarheidsbudget

Saldo 01-01-2020

2021

2022

2023

2024

2025

1.136.145

619.145

494.145

494.145

494.145

Begroting 2021

Indexatie 2021-2025

18.178

9.906

7.906

7.906

7.906

Begroting 2021

50% materiele lasten niet indexeren
Bezuiniging Participatie en
leefbaarheidsbudget

-9.089

-4.953

-2.051

-3.953

-3.953

-200.000

-250.000

-500.000

-250.000

-250.000

945.234

374.098

-

248.098

248.098

Begroting 2021
Totaal

Blz. 31: Inzet handhaving en CJG coach
Deze bezuiniging valt uiteen in twee delen:
- Bij het coalitieprogramma Samen doen is afgesproken dat de formatie van handhaving wordt
uitgebreid met 6 handhavers. Dit team kan zich meer richten op specifieke
handhavingsprioriteiten (evenementen, acties, fietsen station, afval, dak- en thuislozen,
vuurwerkoverlast). De wijkhandhavers zouden daarmee meer tijd krijgen om in hun eigen
wijk te zijn. Afgesproken is dat ook de handhaving op AirBnB onder de uitbereiding van de
capaciteit valt. Bij de bezuinigingen van vorig jaar is 1,5 fte ingeleverd. Dit betekent dat er
nog 4,5 fte over zijn waarvan 1,5 fte voor AirBnB en 3 fte integrale handhaving. Voorgesteld
wordt de formatie van handhaving met 1,5 fte te verminderen. De 3 handhavers die
overblijven worden ingezet op AirBnB en integrale handhaving. Bij de uitbreiding is voor
handhavers een lager overheadbedrag (€ 31.000 i.p.v. € 37.000) opgenomen, omdat
handhavers voornamelijk buiten zijn en minder werkplekken bezetten.

-

In 2015 is de aanpak van overlast en criminaliteit in Schalkwijk geïntensiveerd. De
intensivering betrof een extra investering in persoonlijke begeleiding van jongeren (CJG
coach), straathoekwerk en inzet buurtouders. Voorgesteld wordt een deel van deze
intensivering van de aanpak van overlast en criminaliteit te verminderen door een
bezuiniging van 1,5 fte CJG coach.

