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In de financiële verordening is vastgelegd dat de raad met het vaststellen van de
Programmabegroting 2022-2026 de totale lasten en totale baten per beleidsveld
autoriseert. Daarnaast autoriseert de raad met het vaststellen van de begroting de
investeringen die zijn opgenomen in het investeringsplan.
Op donderdag 30 september wordt de begroting gepresenteerd en op maandag 4
oktober wordt een technische presentatie voor raadsleden gegeven. Tot en met
19 oktober is er gelegenheid tot het indienen van technische raadsvragen.
Donderdag 28 oktober is de ambtelijke beantwoording hierop beschikbaar. Op 4
november is er een commissie Bestuur gepland voor insprekers van de begroting.
De begroting wordt vervolgens op maandag 8 en donderdag 11 november 2021 in
de raad besproken.
Waar relevant is dit opgenomen in de tekst van de programmabegroting.
Het college besluit:
1. Het voorstel aan de raad vast te stellen;
2. Gebiedsprogramma en gebiedsplannen 2022 vast te stellen;
de secretaris,
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Besluit Raad
d.d. ……….
(wordt ingevuld door de
griffie)

De raad der gemeente Haarlem,
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,
Besluit:
1. De raad stelt het begrotingskader en de financiële meerjarenraming 2022-2026
uit deel 1 van de programmabegroting vast, met inbegrip van de financiële
gevolgen van:
a. De Meicirculaire 2021;
b. De autonome ontwikkelingen en beleidsafwegingen, zoals op bladzijde 4,
5 en 10 van de Kadernota 2022, tenzij in de begroting hiervoor
uitdrukkelijk een ander voorstel is voorgelegd;
c. De financiële ontwikkelingen die van invloed zijn op de
meerjarenbegroting, maar geen onderdeel uitmaakten van de Kadernota
2022;
d. De nota Versterkers Duurzaam doen (2021/483988), incidentele impuls
voor 2021 t/m 2023;
e. De uitwerking van het Investeringsplan 2022-2026;
f. Uitkomsten treasury;
g. Overige actualisaties.
2. De raad neemt de volgende besluiten:
a. De financiële consequenties uit deel 1 van de programmabegroting;
b. De aanvullende voorstellen van de programmabegroting, conform de
paragraaf Aanvullende voorstellen (paragraaf 1.2);
c. Het doteren van een bedrag van € 6 miljoen aan de algemene reserve in
2022;
Reserve Vastgoed
d. Het doteren van € 1 miljoen aan de reserve Vastgoed en het onttrekken
van € 1 miljoen aan de reserve aan de algemene reserve in 2022;
Reserve Groei
e. Het verhogen van de dotatie met € 288.000 vanaf 2022 aan de reserve
groei van stad voor het terugdraaien van de dekking van
Zonemanagement Spaarnesprong en Spaarndamseweg;
f. Een bedrag van € 700.000 te onttrekken aan de reserve
budgetoverheveling voor het verevenen van 2022;
g. De dotatie aan de reserve Groei voor € 315.000 te verlagen in 2022 en dit
financieel technisch te verwerken in de begroting conform de nota
Versterkers Duurzaam doen voor de dekking van de Erfgoeddeal;
h. De dotatie aan de reserve Groei met een bedrag van € 280.000 in 2022 en
2023 te verlagen en dit financieel technisch te verwerken in de begroting
conform de nota Versterkers Duurzaam doen voor de dekking van de
belangbehartiging, lobby en subsidieverwerving;
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i.

De dotatie aan de reserve Groei van de stad met € 150.000 in 2025 en
€ 600.000 structureel vanaf 2026 te verlagen voor dekking van de
kapitaallasten van de investering Bereikbare steden.
Invullen taakstelling
j. De invulling van de taakstelling “effectiever accommodatiegebruik
culturele instellingen” voor € 80.000 door het sluiten van de
Stationsbibliotheek vanaf 2022, conform de paragraaf Bezuinigingen
(paragraaf 1.5);
k. Het inzetten van de stelpost cultuur (coronacrisis) in de jaren 2022 en
2023 voor € 170.000 ter dekking van de taakstelling “effectiever
accommodatiegebruik culturele instellingen” en daarvoor een onttrekking
te doen aan de reserve steunmaatregelen coronacrisis in 2022 en 2023
van € 170.000 (totaal derhalve € 340.000).
3. De raad stemt in met de voorstellen zoals beschreven in paragraaf 1.6 Gevolgen
van de coronacrisis;
a. Het terugdraaien van de inkomsten- en uitgavenraming steunmaatregelen
coronacrisis in 2022 van respectievelijk € 2 miljoen en € 3 miljoen;
b. Het onttrekken van een bedrag van € 129.000 in 2022 aan de reserve
budgetoverheveling om in te zetten voor gemeentelijk schuldenbeleid;
c. Het onttrekken van een bedrag van € 1.064.000 aan de reserve
steunmaatregelen coronacrisis voor het bevorderen van re-integratie;
d. Het onttrekken van een bedrag van € 330.000 aan de reserve
steunmaatregelen coronacrisis in 2022 voor het opzetten van een
startbanenplan;
e. Het ramen van een onttrekking aan de reserve steunmaatregelen
coronacrisis van € 764.000 in 2022 en in 2023 en 2024 € 218.000 ter
dekking van uitvoeringskosten Tozo in 2022 en verder;
f. Het bedrag van € 1.500.000 dat bij de Bestuursrapportage 2021 is
gedoteerd aan de reserve steunmaatregelen coronacrisis in de jaren 2022,
2023 en 2024 inzetten voor programmasubsidies in 2022-2024 door een
onttrekking aan de reserve steunmaatregelen coronacrisis van € 500.000
in 2022, 2023 en 2024 (in totaal derhalve driemaal € 500.000).
4. De raad besluit ten aanzien van investeringen om:
a. Het geactualiseerde Investeringsplan 2022-2026 (bijlage 5.1) en de daaruit
voortvloeiende wijziging van kapitaallasten vast te stellen;
b. De aanvullende voorstellen en de daaruit voortvloeiende wijziging van
lasten zoals opgenomen in paragraaf 1.7 Investeringen vast te stellen;
c. Een krediet te verlenen van € 235.000 voor de realisatie van het centraal
op afstand bedienen van de bruggen over het Noorder en Zuider Buiten
Spaarne, ten laste van IP post BRG.02, in aanvulling op besluit
2020/565459;
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d. Een krediet te verlenen van € 257.000 voor de Toekomstbestendige
uitbreiding Datacenter hardware, zoals opgenomen in besluit
2021/176574.
5. De raad stelt de geformuleerde doelen en prestaties voor 2022 uit deel 2 van de
programmabegroting vast.
6. De raad autoriseert de baten en lasten op beleidsveldniveau, uit deel 2 van de
programmabegroting per beleidsveld bij het onderdeel ‘Financiën’.
7. De raad stemt in met de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves voor
2022-2026 conform bijlage 5.10;
8. De raad neemt kennis van:
a. De begroting in één oogopslag (paragraaf 1.1);
b. De toelichting op de programma’s en beleidsvelden inclusief de
gebiedsgerichte vertaling hiervan (deel 2);
c. De ontwikkeling van de woonlasten (paragraaf 3.2) en het continueren
van strategisch plan afvalscheiding (verwerking conform nota Versterkers
Duurzaam doen (2021/483988);
d. De paragrafen uit deel 3 van de programmabegroting; met de
kanttekening dat de tarieven lokale heffingen in december 2021 bij de
belastingvoorstellen door de gemeenteraad worden vastgesteld.
de griffier,

de voorzitter,

1. Inleiding
Het college legt de Programmabegroting 2022-2026 ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad
van Haarlem.
De Programmabegroting 2022-2026 is de verdere uitwerking van de financiële kaders die bij de
Kadernota 2022 zijn vastgelegd. Vanwege de grote (financiële) onzekerheden (gevolgen coronacrisis,
compensatie hogere kosten Jeugd en Wmo, herijking gemeentefonds en compensatie
energietransitie) is bij Kadernota 2022 besloten om belangrijke financiële afwegingen die normaal
gesproken bij de kadernota afgewogen zouden worden, te betrekken bij de Programmabegroting
2022-2026. Daarbij was de gedachte dat (een deel van de) onzekerheden omgezet konden worden in
meer duidelijkheid.
Op één punt is meer duidelijkheid gekomen. Er is een incidentele rijksbijdrage toegezegd in 2022
voor de hogere lasten Jeugd. Verder is er nog geen nieuw kabinet en als gevolg daarvan wordt
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nieuwe financiële informatie voor de begroting 2022 niet verwacht. De structurele financiële ruimte
voor 2023 is vooral onzeker door onzekerheid over extra middelen Jeugd en mogelijk extra middelen
Wmo, over het herverdeel effect van het gemeentefonds en over de opschalingskorting.
Gegeven het huidige financiële beeld acht het college het verantwoord om incidentele middelen te
besteden voor de jaren 2021, 2022 en 2023 in een orde van grootte van totaal € 12 miljoen.
2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor om alle besluiten genoemd onder het kopje ‘Besluit Raad’
geformuleerde ontwerpbesluit op bladzijde 2, 3 en 4 van dit raadsstuk vast te stellen. Het college
stelt de raad voor de Programmabegroting 2022-2026 vast te stellen.
3. Beoogd resultaat
In de Programmabegroting 2022-2026 zijn de maatschappelijke effecten, doelen en prestaties van
het college en de raad vastgelegd. Deze zijn in financiële zin vertaald. Bij deze vertaling zijn de
consequenties van moties en amendementen die aangenomen zijn bij de Kadernota 2022 verwerkt
en ook de financiële ontwikkelingen sinds de kadernota en de uitkomsten van de Bestuursrapportage
2021.
4. Argumenten
Op basis van de hiervoor geschetste ontwikkelingen van het financieel kader en de uitkomsten van
de Bestuursrapportage 2021 kan het meerjarig financieel kader 2022-2026 worden bepaald:
Financieel kader
2021
2022
2023
2024
2025
Meerjarenraming 2021-2026, zoals
vermeld op pagina 6 van de Kadernota
1.522 n -1.931 v
-3.423 v
-957 v
-5.188 v
2022
1. Uitwerking IP
-942 v
-914 v
-170 v
213 n
2. Nieuwe ontwikkeling
-5.344 v
809 n
-555 v
2.420 n
Primaire begroting (2021 in
1.522 n -8.217 v
-3.528 v
-1.682 v
-2.555 v
bestuursrapportage)
3. Resultaat Bestuursrapportage 2021
-6.269 v
4. Aanvullende voorstellen begroting
8.217 n
-1.978 v
-1.345 v
-42 v
Uitkomst begrotingskader incl.
bestuursrapportage en aanvullende
-4.747 v
0
-5.506 v
-3.027 v
-2.597 v
voorstellen
Geraamde algemene taakstelling
3.000 n
4.000 n
4.000 n
mogelijk nog in te vullen
Begrotingskader inclusief het niet
-4.747 v
0
-2.506 v
973 n
1.403 n
invullen van de taakstelling
* In uitzonderling op voorgaande begrotingen is dit jaar de jaarschijf 2021 opgenomen. Deze is zoals gebruikelijk verwerkt
in de Bestuursrapportage 2021. Om een compleet beeld te geven is gekozen deze jaarschijf ook hier weer te geven.

2026
-3.149
262 n
-2.230 v
-5.117 v
1.241 n
-3.876 v
4.000 n

5. Risico’s en kanttekeningen
Alle inhoudelijke voorstellen die in deze programmabegroting worden gedaan en waarover
besluitvorming gewenst is door de raad worden toegelicht in de programmabegroting. Daarvan
maken argumenten en risico’s/kanttekeningen deel uit.

Kenmerk: 2021/503552

5/6

124 n

6. Uitvoering
Tot en met 19 oktober is er gelegenheid tot het indienen van technische raadsvragen. Donderdag 28
oktober is de ambtelijke beantwoording hiervan beschikbaar.
7. Bijlagen
1. Programmabegroting 2022-2026
2. Bijlagen van de Programmabegroting 2022-2026 (inclusief Investeringsplan 2022-2026)
3. Bijlage Gebiedsprogramma 2022
4. Bijlage Gebiedsplannen 2022
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