Amendement: Aanvullende Investeringen Programmabegroting 2021-2025
De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op maandag 2 en woensdag 4
november 2020, gehoord hebbende de beraadslaging over de Programmabegroting 20212025,
constaterende dat,
-

het college voornemens is om naast de geplande investeringen uit de
programmabegroting 2020-2024 een pakket aanvullende investeringen te plegen in
de programmabegroting 2021-2025,

-

deze aanvullende investeringen een bedrag belopen van 89.671.000 euro (PB, p. 37)

overwegende dat,
-

het college voorziet dat de schuldpositie van de gemeente stijgt van € 467 miljoen in
2020 naar € 621 miljoen eind 2025 (PB 2021-2025, (p.25),

-

deze stijging voornamelijk het gevolg is van reeds geplande investeringen (PB 20212025, p.23),

-

de organisatie nu al niet in staat is om het reeds geplande investeringsprogramma uit
te voeren,

-

85% van de aanvullende investeringen (76.475.000 euro) zijn gepland in de periode
2023 e.v., dus na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022,

-

voor een aantal voorgenomen aanvullende investeringen nog geen enkel plan is
opgesteld, en deze planvorming ambtelijke capaciteit zal vragen,

-

door een aantal voorgenomen aanvullende investeringen te schrappen, te
verschuiven of te versoberen de schuldpositie van de gemeente minder zal stijgen,

-

door een aantal voorgenomen aanvullende investeringen te verschuiven in de tijd
ontstaat een gelijkmatiger aanvullend investeringskader in de resterende
bestuursperiode.

De indieners van het amendement voegen daartoe bij 4.1. Besluit (pagina 227), ten
aanzien van besluitpunt 4. een nieuw besluitpunt 4.a in
Wijzigt besluitpunt 4a in:
Centrale afstandsbediening bruggen: vervallen
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o

De karakteristieke, kronkelende loop van het Spaarne door het centrum van
Haarlem maakt overzicht over de (veiligheids)situatie vanaf een centraal punt
(camera’s) een kostbare aangelegenheid,

o

De handmatige bediening van de karakteristieke bruggen in Haarlem (met
ieder een compleet andere bedieningstechniek) door een brugwachter maakt
onderdeel uit van het karakteristieke beeld van een historische binnenstad
gebouwd aan de oever van een rivier,

o

Nut en noodzaak van deze risicovolle investering is vooralsnog onvoldoende
onderbouwd.

•

Parkeerregulering op basis van draagvlak: temporiseren
o

Vooralsnog een temporisering van de regulering resulterend in een
versobering van 50% in de jaren 2022 en 2023 aangezien dit grotendeels valt
buiten de huidige bestuursperiode en stadsbrede parkeerregulering onderdeel
kan zijn van toekomstig beleid.

•

Nedtrain Parkeeroplossing: versobering en temporisering
o

Uit beantwoording van technische vragen (vraag 176) blijkt dat de investering
ten behoeve van de Nedtrain parkeergarage in totaal 6 miljoen euro bedraagt,

o

De kosten in 2021 en 2022, samen 1 miljoen euro, worden door het college
als voorbereidingskosten aangemerkt,

o

Aangezien de realisatie van de parkeergarage volledig door derden wordt
gerealiseerd is een versobering van de voorbereidingskosten mogelijk,

o

De realisatie van de parkeergarage staat gepland voor 2023 en 2024,
hetgeen betaling van het gemeentelijk deel in 1 jaar aannemelijk maakt.

•

Vervangingsinvesteringen interieur: versobering en temporisering
o

In de huidige crisis is thuiswerken vooralsnog de gewenste norm hetgeen een
temporisering en versobering van vervangingsinvesteringen rechtvaardigt,

o

Een en ander resulteert in een versobering van 50% in de jaren 2021, 2022
en 2023 en temporisering in de jaren daarna

•

Invulling sportaccommodaties: temporisering
o

De voorgenomen aanvullende investeringen zijn gepland voor 2022, 2023 en
2024 en vallen daarmee grotendeels buiten de huidige bestuursperiode,

o

De voorgenomen aanvullende investeringen worden vooralsnog niet
onderbouwd in enig beleidsvoornemen, startnotitie of anderszins

•

Invulling cultuur: temporisering
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o

De voorgenomen aanvullende investeringen zijn gepland voor 2022, 2023 en
2024 en vallen daarmee grotendeels buiten de huidige bestuursperiode,

o

De voorgenomen aanvullende investeringen worden vooralsnog niet
onderbouwd in enig beleidsvoornemen, startnotitie of anderszins

•

Prinsenbrug onderdoorgang: versnelling

•

Aankoop depot erfgoed: versnelling
o

Reeds vanaf circa 2010 wordt de noodzaak van een depot erfgoed binnen de
gemeente onderkend en besproken,

o

In 2020 is de noodzaak hiervan, mede in relatie tot de situatie bij Frans Hals
Museum, door de commissie Ontwikkeling, nogmaals onderkend,

o

Een en ander billijkt een snellere realisatie van een depot dan het door het
college geplande jaartal 2025 of later (voorstel: 2022).

•

Daar waar dit amendement (4.a.) niet in lijn is met andere voorgenomen besluiten,
inclusief bijlagen in § 4.1, deze andere besluiten aan te passen aan de strekking en
inhoud van dit amendement. Het college wordt hierbij gemachtigd deze
aanpassingen uit te voeren.

•

Tevens de tabel op pagina 37 te vervangen door onderstaande tabel.
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•

Aanvullende investeringen
Zuider Buiten Spaarne / Vijverlaan Walmuur
Kerklaan parkeerterrein
Kunstgras met kurk infill
Prins Bernardlaan
Muller orgel
Gedempte Oude Gracht Verwulft plateau
Parkeerregulering Entrée en Sportheldenbuurt
Parkeerregulering obv draagvlak
Automaat waarde documenten
Vervangingsinvesteringen interieur
Nedtrain parkeeroplossing Spaarnesprong
Impulsregeling 2e tranche
Amerikaweg
Archeologisch museum inrichting
Prof. Eijkmanlaan (meerkosten boven vervanging)
Rijksstraatweg en Schoterweg fietspad
Prinsenbrug onderdoorgang
Oprichting warmtenet
Meerwijk openbare ruimte (IVORIM)
Waddenstraat herinrichting bij sloop- / nieuwbouw
SOR Stelpost mobiliteit 2025
SOR Stelpost groen 2025
Aankoop pand tbv depot erfgoed
Invulling sportaccomodaties
Invulling cultuur
Invulling onderwijshuisvesting
Invulling verduurzaming gemeentelijk bezit
Totaal

2021
290
120
910

2022

160

36

2023

2024 2025

1600
60
450
150

150
100
312.5
450
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50
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150
50
150
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PM
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Einde tekst amendement en besluit 4.a.
De positieve effecten van het amendement in rente en afschrijvingen komen ten goede aan
de algemene reserve.,
De Berap 2020, voor zover deze strijdigheden met bovengenoemde wijzigingen dient hierop
aan gepast te worden.
Dit houdt mede in dat de volgende correcties in de tekst van de programmabegroting worden
aangepast.
Schrappen de kopjes met onderstaande verklarende teksten op:
Pagina 38: Centrale Afstandsbediening bruggen,
Pagina 42: Invulling sportaccommodaties en cultuur,
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Pagina 42 onder het kopje “Aankoop pand depot erfgoed” de laatste zin: “Het opnemen van
deze investering heeft geen enkel effect op de netto schuldquote per eind 2024, omdat
het gaat om investeringen in het jaar 2025.”
Het college wordt gemachtigd vorenstaande en andere correcties uit te voeren.
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