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Het college stemt in met de G40 begroting 2022

Behandelvoorstel voor
commissie

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Bestuur.

Relevante eerdere
besluiten
Besluit College
d.d. 8 februari 2022

n.v.t.
Het college van burgemeester en wethouders
Besluit:
1. In te stemmen met de G40 begroting 2022.
de secretaris,

de burgemeester,

1. Inleiding
Het Dagelijks Bestuur van het G40 stedennetwerk legt de G40 begroting 2022 ter instemming voor.
Gewoonlijk wordt de begroting vastgesteld tijdens de G40 netwerkdag in de bijeenkomst van het
Algemeen Bestuur (AB). Haarlem wordt in het AB vertegenwoordigd door wethouder Berkhout.
Vanwege de Coronacrisis wordt dit jaar schriftelijk om een reactie gevraagd.
2. Besluitpunten college
Het college besluit in te stemmen met de G40 begroting 2022.
3. Beoogd resultaat
Op basis van de in de begroting opgenomen budgetten en projecten voert de G40 de taken als
netwerk en lobbyorganisatie in afstemming met de diverse pijler en themagroepen uit.
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4. Argumenten
1. De begroting is sluitend en in opzet gelijk aan de begroting 2021
De begroting is in lijn met die van voorafgaande jaren. 40% van de begroting is voorzien voor vaste
ondersteunende en secretariële werkzaamheden, die deels door P31 worden ingevuld. Voor het
overige is deze inhoudelijk gericht en overwegend opgebouwd vanuit de inzet die pijler- en
themagroepen geven. Haarlem heeft in de afgelopen jaren steeds met de begroting ingestemd.
2. De afdracht vanuit de gemeenten naar de G40 blijft gelijk
De begroting G40 is opgebouwd vanuit de afdrachten van de deelnemende gemeenten. De hoogte
van de afdracht wordt bepaald door het inwoneraantal maal € 0,21 per inwoner. Dit brengt de G40
begroting op een totaalbudget van afgerond 1,1 miljoen euro. Voor Haarlem bedraagt de afdracht
afgerond €34.500,- Dit bedrag is in de programmabegroting Haarlem structureel opgenomen.
3. De G40 geeft extra accent op lobby inzet naar Kabinet en Kamer
Naast het vaste lobbybudget dat wordt aangewend voor de inhuur van het externe lobbybureau
Eppa, is dit jaar een extra budget van € 60.000 vrijgemaakt om op de G40 lobby inzet naar Den haag
de samenhang en coördinatie te vergroten. Dit bedrag is gevonden door op de budgetten van de drie
pijlers iets in te teren. De behoefte aan betere lobby inzet is door de bestuurlijke pijler en
themagroepen nadrukkelijk aangegeven. Er wordt uit het netwerk iemand gezocht die met de lobby
coördinatie binnen het stedennetwerk en naar Den Haag specifiek belast wordt.
4. Aanzet voor een activiteiten gestuurde begroting in 2023
In de voorliggende begroting zijn de bedragen per onderdeel (bijvoorbeeld voor de diverse pijler- en
themagroepen) min of meer gelijk gehouden aan voorgaande begrotingen. Dit is voor het laatst. Er
wordt voor 2023 toegewerkt naar een begroting die expliciet naar activiteiten is opgezet en waarin
de vaste toedeling naar pijler- en themagroepen wordt losgelaten en ingevuld vanuit de activiteiten
inzet per pijler. Deze omslag is nu in voorbereiding.
5. Risico’s en kanttekeningen
N.v.t.
6. Uitvoering
Wanneer de helft plus één gemeente met de begroting instemmen ligt deze vast en vormt deze de
basis voor de G40 inzet in 2022. Van de veertig gemeenten hebben er, op het moment van schrijven
van deze nota, acht inmiddels hun instemming gegeven. De anderen leggen dit eveneens aan de
colleges voor.
7. Bijlage:
Bijlage 1: G40 Begroting 2022 met toelichting.
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