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Geacht college, 15 juli tow
Kenmerk

Bijgevoegd treft u een afschrift aan van onze brief van heden aan de 1028822/1239394
gemeenteraad over de financiële positie van uw gemeente in 2019.

Uw kenmerk
Hoogachtend,

R.M. Bergkamp^*H. van Dijk
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POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM

Provincie
Noord-Holland

Raad van de gemeente Haarlem 
Postbus 511 
2003 PB Haarlem

Betreft: financiële positie 2019

Geachte raad,

Wij hebben u in december 201 8 na een quick-scan geïnformeerd over 
het toezichtregime dat voor uw gemeente geldt met betrekking tot het 
financieel toezicht. Er was evenals voorgaande jaren geen aanleiding om 
uw gemeente voor 201 9 onder het preventieve toezicht te plaatsen.

Inmiddels is ook onze reguliere analyse over de financiële positie 201 9 
van uw gemeente uitgevoerd. Aandacht is hierbij onder meer besteed 
aan de weerstandscapaciteit, het inzicht in de risico’s, de staat van het 
onderhoud van uw kapitaalgoederen, het grondbeleid, het 
begrotingsevenwicht, de meerjarenraming en de jaarrekening 2017. 
Daarnaast is op ambtelijk niveau, voor verificatie van de gegevens, 
gesproken met ambtenaren uit uw gemeente.

Een aantal van onze bevindingen:
Bij onze analyse hebben wij uw begroting 201 9 en de daarbij behorende 
meerjarenraming getoetst op structureel en reëel evenwicht. Wij hebben 
geconstateerd dat deze bescheiden daaraan voldoen.

Voor u als raad en ons als toezichthouder is inzicht in het structurele 
saldo belangrijk. Daarom willen wij aanbevelen om het inzicht in het 
structurele resultaat op een prominentere plaats in de begroting op te 
nemen (liefst bij het onderdeel financiële positie én in het 
raadsvoorstel).

Uw incidentele weerstandscapaciteit is ten opzichte van de begroting 
201 8 toegenomen. De behaalde positieve resultaten op de 
bouwgrondexploitaties zijn hieraan debet. Tevens is de omvang van de 
gekwantificeerde incidentele risico’s afgenomen, waardoor de door ons 
berekende ratio boven de door u vastgestelde minimale streefwaarde
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blijft. Dit is goed om waar te nemen.

Vorig jaar hebben wij een opmerking gemaakt over het niet actueel zijn 
van de nota grondbeleid. Het verheugt ons te zien dat deze nota 
inmiddels is geactualiseerd en aangepast aan de veranderingen in de 
wet- en regelgeving zoals do Crisis- en Herslelwet en het Besluit 
begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Een ander belangrijk onderwerp is het onderhoud van de 
kapitaalgoederen. Vorig jaar is in de begroting gemeld dat op het 
onderdeel vastgoed sprake was van enig achterstallig onderhoud. 
Tijdens het ambtelijk gesprek is destijds medegedeeld dat dit 
achterstallig onderhoud nog in 2019 zou worden ingelopen. Nu blijkt 
dat eind 201 9 een onderzoek naar mogelijk achterstallig onderhoud bij 
de gebouwen gaat plaatsvinden met daaraan gekoppeld de actualisatie 
van het meerjarenonderhoudsplan vastgoed. Wij zijn benieuwd naar de 
uitkomsten van dit onderzoek en zullen de voortgang in het wegwerken 
van het achterstallig onderhoud blijven volgen.
Tevens hebben wij wederom de actualiteit van de beheerplannen voor 
het onderhoud beoordeeld. De conclusie is dat deze op onderdelen 
gedateerd zijn. Ambtelijk is medegedeeld dat de beheerplannen nog dit 
jaar worden opgesteld en in de loop van 2020 aan u worden 
aangeboden ter vaststelling.

Tot slot, de Kadernota 201 9 was tijdens het ambtelijk gesprek aan u als 
raad aangeboden en op het internet gepubliceerd. In deze kadernota 
wordt een inkijk gegeven in het meerjarenperspectief 2020-2024 Vanaf 
2021 van de meerjarenraming 2020-2024 is een nog nader in te vullen 
taakstelling ingeboekt. Vooralsnog vertrouwen wij erop dat het u gaat 
lukken om een begroting 2020 te presenteren die structureel en reëel in 
evenwicht is. Mocht dit onverhoopt niet lukken en/of zich tekenen 
aandienen van een verslechtering van de financiële positie, dan vragen 
wij u ons daarvan tijdig te informeren.

Een afschrift van deze brief hebben wij ter kennisname gezonden aan 
het college van burgemeester en wethouders.
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Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de 
contactpersoon die staat genoemd in het briefhoofd.

Deze reactie is afgegeven door het lid van het college dat met dit 
onderwerp is belast.
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