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Aanbieding antwoorden op raadsvragen Kadernota 2018 en Meerjarenperspectief
Grondexploitaties 2018-2022

Geachte dames en heren,
Hierbij bied ik u de ambtelijke antwoorden op de technische raadsvragen aan, die uw raad heeft
gesteld over de Kadernota 2018 (inclusief Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2018-2022). Bij de
beantwoording is dezelfde werkwijze gevolgd als gebruikelijk, namelijk dat de beantwoording van
informatieve (technische) vragen niet via B&W is gelopen. In de bijlage treft u aan:
 Antwoorden Kadernota 2018, bladzijden 1 – 67.
De vragen en antwoorden maken onderdeel uit van de behandeling van de kadernota (en bijlagen) in
de raad van 9 tot en met 12 juli 2018.
Met vriendelijke groet,
M.A. Jonker
Concerncontroller

Vragenronde: Kadernota 2018
Aangemaakt op: 05-07-2018 05:36
Totaal: 67 pagina's
Gesorteerd op volgnummer (oplopend gesorteerd)
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Mensen met een beperking die bemiddeld worden naar een werkplek in het bedrijfsleven of bij de overheid
ontvangen een loonkostensubsidie. Hoe hoog is deze subsidie? Geldt deze subsidie ook voor werkzoekenden met
een beperking die bemiddeld worden naar een arbeidsplaats bij Paswerk? Zo nee, waarom niet?
Paswerk is een organisatie die veel ervaring heeft met het bemiddelen van werkzoekenden naar het reguliere
bedrijfsleven. Paswerk heeft ook de kennis in huis om te beoordelen welke werkplek voor iemand geschikt is. Een
werkzoekende die in afwachting van bemiddeling naar een andere werkplek in een tijdelijk dienstverband bij
Paswerk werkt, heeft die ook recht op de loonkostensubsidie? Zo nee, waarom niet?

De hoogte van de loonkostensubsidie is afhankelijk van de loonwaarde die de betrokken persoon heeft. De werkgever dient tenminste het
wettelijk minimumloon aan de werknemer te betalen. De gemeente betaalt de werkgever vervolgens het verschil tussen de
vastgestelde loonwaarde en het wettelijk minimumloon. Het totale loon dat door de werknemer ontvangen wordt is dus altijd tenminste 100% van
het geldende minimumloon. Indien er forfaitaire loonkostensubsidie wordt verstrekt, is de loonwaarde gedurende de eerste zes maanden op 50%
gesteld, waarna een feitelijke loonwaarde meting plaatsvindt.
De Gemeenschappelijke regeling Paswerk heeft geen medewerkers met loonkostensubsidie in dienst, maar mensen met een WSW-indicatie.
Deze groep hoort niet tot de doelgroep van de loonkostensubsidie. Indien het gaat om een dienstverband binnen de Werkpas holding is er wel
inzet van loonkostensubsidie mogelijk. Via de Werkpas holding worden de mogelijkheden om mensen in dienst te nemen uit de doelgroep voor
loonkostensubsidie al benut.
Loonkostensubsidie is gebonden aan de persoon. Criterium is of de persoon in kwestie in staat is om zelfstandig het minimumloon te kunnen
verdienen of niet. Een werkzoekende die behoort tot de doelgroep van de loonkostensubsidie heeft hier ook recht op als het een tijdelijk
dienstverband betreft. Zoals aangegeven worden personen die tot de doelgroep behoren niet in dienst genomen bij de gemeenschappelijke
regeling Paswerk. De Werkpas holding heeft wel mensen uit de doelgroep loonkostensubsidie in dienst én bemiddelt ook mensen uit deze
groep naar reguliere banen.
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Hoeveel mensen met een beperking, die werkzaam zijn bij Paswerk, ontvangen op dit moment
loonkostensubsidie?
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Paswerk als GR (Gemeenschappelijke Regeling) heeft geen medewerkers met loonkostensubsidie in dienst (zie voor uitleg beantwoording vraag
3). Binnen de Werkpas Holding (eigendom van alleen Haarlem en Zandvoort) zijn op dit moment 6 medewerkers met loonkostensubsidie in
dienst.
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De gemeente heeft de toezegging gedaan om vanaf 2015 vijf garantiebanen per jaar te realiseren. Is deze
toezegging gehaald? hoeveel mensen met een garantiebaan zijn op dit moment bij de gemeente in dienst?
Ontvangt de gemeente voor deze mensen ook loonkostensubsidie? hoe groot is het totale bedrag aan
loonkostensubsidie dat de gemeente op dit moment ontvangt?

De ambitie die de gemeente zichzelf had gesteld was 19 banen op 31 december 2017. Eén baan staat voor 25,5 uur p/w. Op 1 januari 2018
staat de teller op 19,5 banen waarmee de doelstelling is bereikt.
De 19,5 banen worden ingevuld door 16 personen met een dienstverband binnen de gemeente en 2 personen die via Paswerk worden
ingehuurd.
Voor 4 personen ontvangt de gemeente een subsidie. Afhankelijk van de uitkeringsachtergrond van de persoon krijgt de subsidie vorm in óf een
bedrag wat de gemeente ontvangt óf de gemeente mag het salaris verlagen met een bepaald percentage. De ontvangen subsidie voor die 4
personen bedraagt € 20.500, - bruto op jaarbasis. Voor 2 personen is de subsidieaanvraag nog in behandeling. Voor de overige 12 personen
wordt geen subsidie ontvangen. Dat komt doordat die personen een zodanig hoog inkomen weten te genereren dat de uitkering is geëindigd en
daarmee ook de subsidiemogelijkheid. In de praktijk blijkt dat de meesten in staat zijn om na verloop van tijd te groeien in zowel tijd als in
zwaarte van de werkzaamheden, waar een salariëring in verhouding tot hun prestatie tegenover staat.
Omdat in heel Nederland de overheid achter loopt in de realisatie, is de Quotumwet voor alle overheidspartijen, dus ook Haarlem, geactiveerd.
De gemeente Haarlem heeft een individueel target opgelegd gekregen voor de komende jaren. Eind 2019 zal de gemeente 35 banen moeten
hebben gerealiseerd. Indien dat niet lukt, zal een financiële boete van € 5.000, - per niet gerealiseerde baan volgen. Momenteel wordt gewerkt
aan een procesvoorstel met als doel invulling te geven aan een gemeente brede opgave om de gevraagde doelstelling te realiseren.
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Is het juist dat de WOZ waarde sinds kort een onderdeel uitmaakt van de huurprijsberekening voor een sociale
huurwoning? Is het juist dat hierdoor de huren van (sommige) sociale huurwoningen in Haarlem per 1 juli 2018
extra stijgen? Wordt deze huurstijging voor huurders gecompenseerd door een hogere huurtoeslag?
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Sinds 1 oktober 2015 is de WOZ-waarde onderdeel van het woningwaarderingsstelsel (WWS) Het heeft (in Haarlem en andere gebieden die als
schaarstegebied waren aangewezen) de schaarstepunten vervangen. Het zorgt niet voor extra stijging van de huur van sociale huurwoningen
van corporaties in Haarlem. Corporaties zijn gehouden aan de huursomstijging, het Rijk stelt de jaarlijkse huursom vast wat de gemiddelde
huurstijging van het bezit van een corporatie mag zijn, inclusief de stijging na optrekking van de huur bij leegkomst. Huurstijging kan, afhankelijk
van de huishoudenssituatie en huurverhoging in voorkomend gevallen worden gecompenseerd door een hogere huurtoeslag.
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Volgens Aedes, de vereniging van woningbouwcorporaties, is de belastingdruk voor de corporaties gestegen van
1,9 miljard in 2013 naar 3,6 miljard in 2017. Aedes verwacht voor 2021 een belastingdruk van 4,8 miljard euro per
jaar. Daarbij komt nog een extra belastingverhoging als gevolg van een Europese richtlijn, de ATAD. Zijn de cijfers
van Aedes juist? Door de verhoging van de belastingen is het extra verhogen van de huur voor sociale
huurwoningen onvermijdelijk geworden, aldus Aedes. Welke mogelijkheden heeft de gemeente om huurders die
door deze huurverhogingen in financiële problemen komen te compenseren?

De doorrekening van Aedes kunnen wij niet narekenen. Aedes geeft aan dat de nederlandse implementatie van de Anti Tax Avoidance Directive
(ATAD) gericht op voorkomen van grensoverschrijdende belastingontwijking voor de corporatiesector zware consequenties heeft en dat bij
invoering het onvermijdelijk is dat dit via de huren moet worden gecompenseerd. In principe zorgt de huurtoeslag voor een reeële verhouding
tussen huur en inkomen.
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Door middel van het vaststellen van een doelgroepenverordening kan de gemeente eisen stellen aan het
maximale inkomen van kopers van een sociale koopwoning. Kan de gemeente in een doelgroepenverordening ook
andere voorwaarden stellen aan aspirant-kopers van sociale huurwoningen? Bijvoorbeeld voorrang geven aan
kopers die doorstromen vanuit een sociale huurwoning of kopers die zijn aangewezen op een starterslening van de
gemeente Haarlem?
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De grondslag voor een doelgroepenverordening is Artikel 1.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening. Hierin is als definitie voor de sociale
koopwoning opgenomen; een koopwoning vrij op naam van ten hoogste € 200.000,-, waarbij de instandhouding voor de in de gemeentelijke
verordening omschreven doelgroep voor een in de verordening vastgesteld tijdvak van tenminste een jaar en ten hoogste tien jaar na gebruik is
verzekerd.
De criteria voor omschrijving van de doelgroepen zijn niet in de bro teruggevonden. In Noordwijk wordt in de doelgroepenverordening een
preferente positie gegeven voor sociale koop voor mensen die een huurwoning van de woningstichting achterlaten. Het ziet er daarom naar uit
dat in een doelgroepenverordening voor sociale koop voorrang gegeven kan worden aan genoemde groepen.
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Het kabinet wil per 1 januari 2019 een abonnementstarief invoeren voor de WMO van 17,50 euro per vier weken.
Op grond hiervan is de raming voor de te ontvangen eigen bijdragen al verlaagd met structureel 0,6 miljoen per
jaar. Op grond van welke financiële gegevens is deze verlaging gebaseerd? Op blz. 37 staat dat een "eventueel
nadeel binnen het hek opgevangen moet worden en er dus geen sprake van een effect op financieel gebied voor
de gemeente Haarlem is". Deze vaststelling vindt de SP onbegrijpelijk. Indien de gemeente minder inkomsten
ontvangt dan heeft dit toch invloed op de balans en op de exploitatieruimte?

In de Bestuursrapportage 2017 is gemeld dat de Eigen bijdrage Wmo in 2017 door een aantal oorzaken € 600.000 lager zal zijn dan de raming
(Prognose sociaal domein 2017, pagina 59).

In het raadsstuk "Wijziging Programmabegroting 2018-2022 voor Programma 1, 2 en 3" BBV 2017/527292 is zichtbaar gemaakt dat,
vanwege het structurele karakter van de oorzaken, de raming Eigen bijdrage Wmo structureel met € 600.000 is verlaagd. Deze verlaging van de
baten staat los van de mogelijke financiële effecten van de invoering van het periodetarief.
Zolang het uitgangspunt "rijksbudget = werkbudget" voor de inkomsten en uitgaven Sociaal Domein van toepassing is, moet een eventueel
nadeel Eigen bijdrage Wmo, binnen de beschikbare middelen opgevangen worden. Daardoor is er geen sprake van een financieel effect op de
middelen buiten het hek Sociaal Domein.
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Door het invoeren van het abonnementstarief wordt de eigen bijdrage voor gebruikers van WMO voorzieningen
veel lager. Zo wordt het de eigen bijdrage voor sommige inkomensgroepen die gebruik maken van de HO verlaagd
van soms wel 22 euro per uur naar maximaal 2,25 euro per uur. De SP verwacht dat hierdoor het aantal
gebruikers zal toenemen. De toename van het aantal gebruikers brengen extra lasten met zich mee. Waarom
heeft de gemeente hiervoor geen voorziening getroffen?

De kans op een toenemend gebruik ("aanzuigende werking") wordt onderkend, het is echter op dit moment niet mogelijk een inschatting te
maken van de mogelijke omvang van een toenemend aantal gebruikers en de mogelijke kosten (en opbrengsten) daarvan. Effecten zullen in
2019 goed gevolgd worden.
Zolang het uitgangspunt "rijksbudget = werkbudget" voor de inkomsten en uitgaven Sociaal Domein van toepassing is, moet een eventueel
nadeel binnen de beschikbare middelen opgevangen worden.

Ontwikkelingen meerjarenraming 35
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Welke aanbestedingen op grond van de Jeugdwet en de WMO vinden er deze coalitieperiode plaats en wanneer?
De HO is de laatste keer "bestuurlijk" aanbesteed, dat wil zeggen dat elke aanbieder dezelfde vergoeding krijgt
voor dezelfde diensten en dat de hoogte van de vergoeding in voorafgaand overleg met aanbieders wordt
vastgesteld. Geschieden de aanbestedingen deze coalitieperiode ook bestuurlijk? Zo nee, waarom niet? Worden
bij de aanbestedingen ook eisen gesteld aan het maximum aantal flexwerkers dat bij een aanbieder in dienst mag
zijn?

De verwerving Jeugd, vrijgevestigden en Wmo zijn per 1 januari 2018 gegund voor een periode van 3 jaar met een mogelijkheid tot verlenging
van 2 keer 1 jaar.
De verwerving Beschermd wonen is per 1 juli 2018 gegund voor een periode van 3 jaar met een mogelijkheid tot verlenging van 2 keer 1 jaar.
De aanbesteding hulpmiddelen is in voorbereiding, datzelfde geldt voor de aanbesteding Gecertificeerde Instellingen (onderdeel
Jeugd). Trapliften en medische advisering zijn recent gegund.
Op grond hiervan worden nieuwe aanbestedingen deze collegeperiode in principe niet verwacht.
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Bij de jeugdhulpverlening is Kenter een zeer grote aanbieder. De SP is van mening dat als Kenter de aanbesteding
niet wordt gegund, dat dan in Haarlem een substantieel tekort ontstaat aan jeugdzorg Is deze constatering juist?
Zo ja, is uit dat oogpunt bekeken een aanbesteding nog wel zinvol?

In de afgelopen aanbesteding voor jeugdhulp in 2017 is er nadrukkelijk voor gekozen om te werken met toelatingscriteria in plaats van
gunningscriteria. Dit betekent dat elke aanbieder die voldoet aan de kwaliteits- en geschiktheidseisen en de specifieke eisen voor de opdracht in
aanmerking komt voor een raamovereenkomst. Dit is een bewuste keuze geweest omdat zorgcontinuïteit een belangrijk uitgangspunt is, maar
ook omdat aanbieders verschillen in expertise. Juist in het contact tussen de jeugdige, de aanbieder en de toegang moet dit passend aanbod
vormgegeven worden.
De keuze om te werken met toelatingscriteria heeft ertoe geresulteerd dat de gemeente Haarlem 88 instellingen- en 65 vrijgevestigden heeft
gecontracteerd. Kenter voldoet aan de vigerende eisen uit het aanbestedingsdocument en is derhalve gewoon gecontracteerd. De contracten
kennen een doorlooptijd van 3 jaar met 2x de mogelijkheid een jaar te verlengen.
Indien een aanbieder niet aan de toelatingscriteria voldoet, wordt bezien of de andere aanbieders die hebben ingeschreven en worden
gecontracteerd dit aanbod kunnen bieden. Mocht er onverhoopt toch buiten het gecontracteerd aanbod specifieke zorg nodig zijn die niet is
ingekocht is dit in beginsel op casusniveau mogelijk.

Ontwikkelingen meerjarenraming 34
en financiële positie
Socialistische Partij - SP
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Sinds de decentralisatie hebben veel aanbieders te kampen met extra bureaucratie. Dit is onder meer het gevolg
van het feit dat iedere gemeente waar de aanbieders voor werken, er aparte administratieve regels op nahoudt.
Het percentage dat aanbieders van de beschikbare tijd aan administratie dienen te besteden nam daardoor sterk
toe. Zijn er sindsdien maatregelen genomen om de administratieve last voor aanbieders te verminderen? Zo ja
welke? Welke maatregelen om de bureaucratie te verminderen zijn er nog te verwachten?
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Sinds 2017 loopt een groot deel van het primaire administratieve proces van alle aanbieders binnen de Wmo via iWmo. (berichtenverkeer,
facturatie en betaling). Sinds 1 januari 2018 zijn alle aanbieders Jeugd ook over op iJeugd, mede dankzij veel extra ondersteuning vanuit de
gemeente Haarlem. Dat betekent een aanzienlijke vereenvoudiging van het administratieve proces en snellere betaling (onder voorwaarde van
juiste declaratie).
Door toepassing van deze systemen is een separate eindfactuur en controleverklaring ook niet meer nodig. Ook dat leidt bij aanbieders (en bij
de gemeente) tot een vermindering van administratieve lasten.
Door de implementatie van iWmo en iJeugd is de grootste stap in beperking van administratieve lasten gezet.
In de regio Kennemerland en IJmond heeft Haarlem nog steeds het voortouw bij het uniformeren en standaardiseren van administratieve eisen
die aan aanbieders gesteld worden, om te voorkomen dat per gemeente wisselende eisen worden gesteld die tot veel extra werk bij aanbieders
leiden.
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Graag een overzicht van de formatie van de afdeling Werk en Inkomen over de jaren 2015, 2016 en 2017. Hoe
groot was het percentage vast personeel? Hoeveel medewerkers van de afdeling waren in deze jaren in tijdelijke
dienst, waren er ingehuurd of gedetacheerd? Ondanks de oplevende economie en de toenemende vraag naar
personeel is het aantal klanten van de afdeling in de afgelopen jaren niet afgenomen. Welke oorzaken liggen
hieraan ten grondslag?
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Met een overzicht van de formatie Werk en Inkomen kan geen vergelijking in de tijd worden gemaakt omdat de afdeling Werk en Inkomen pas
sinds 2017 bestaat en de functie integraal klantmanagement pas sinds 2017 is ingevoerd. Bij de afdeling Werk en Inkomen wordt gewerkt met
een vaste formatie en een flexibele schil. Er wordt gestuurd op caseload. Als het aantal uitkeringsgerechtigden groeit en de caseload te groot
wordt, dan wordt de flexibele schil ingezet om personeel in te huren. In 2017 is een deel van het flexibele budget omgezet in vast personeel
omdat de bestandsomvang de afgelopen jaren gestaag is blijven groeien.
Het aantal klanten in de bijstand is in de afgelopen jaren niet afgenomen. Met de invoering van de Participatiewet hebben gemeenten er nieuwe
doelgroepen bijgekregen, namelijk mensen met een arbeidsbeperking. Voor deze groep geldt dat de afstand tot de arbeidsmarkt groter is en
men minder makkelijk uitstroomt naar werk. Ook voor andere groepen zoals de statushouders die de afgelopen jaren in de bijstand zijn
ingestroomd, geldt dat de afstand tot de arbeidsmarkt groter is en men niet gemakkelijk uitstroomt uit de bijstand. In zijn algemeenheid geldt dat
het aantal groepen in de bijstand met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, door de jaren heen is toegenomen. Dit verklaart dat ondanks de
oplevende economie het aantal klanten de afgelopen jaren nog niet is afgenomen. Op dit moment is er voor het eerst sprake van een stabilisatie
van het aantal klanten in de bijstand.
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Maakt de afdeling Werk en Inkomen gebruik van (auto's) met camera's om fraude op te sporen? Zo ja, in wat voor
soort situaties?

In 2017 heeft de Centrale Raad van Beroep overwogen dat de Participatiewet geen wettelijke grondslag biedt voor het gebruik van een camera
bij observaties (Uitspraak ECLI:NL:CRVB: 2017:2807). Hiertoe dient de Participatiewet te worden aangepast. Door team Sociale Recherche
wordt er daarom geen gebruik gemaakt van camera-observatie.
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Om armoede te bestrijden worden de minimaregelingen verandert. De doelgroep wordt verruimd.
Hoe groot is de doelgroep nu?
Hoe groot wordt de doelgroep als deze verruimd wordt naar 120%
Hoe groot wordt de doelgroep als deze verruimd wordt naar 130%
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In Haarlem zijn:
- 9.939 gezinnen met een inkomen tot 115%
-11.059 gezinnen met een inkomen tot 120% (toename van 1.120 gezinnen)
-12.258 gezinnen met een inkomen tot 130% (toename van 1.199 gezinnen)
Deze cijfers komen van de minimascan 2017 van Stimulansz en hebben alleen betrekking op het inkomen. Mogelijk heeft een deel van deze
mensen een vermogen boven de bijstandsgrens. Zij tellen dan wel mee in bovenstaande cijfers, maar behoren feitelijk niet tot de minima.
Bijvoorbeeld iemand die leeft van inkomen uit AOW en vermogen uit de verkoop eigen bedrijf. De vermogensgrens is € 6.020 voor
alleenstaanden en € 12.040 voor gezinnen en alleenstaande ouders.
Van deze gezinnen hadden eind 2017 in totaal 7.233 gezinnen een HaarlemPas; dit is een bereik van 73%.

17

De netto inkomensgrens voor een gezin (twee volwassenen met of zonder kinderen) is:
-115% € 1.549
-120% € 1.617
-130% € 1.752

Ontwikkelingen meerjarenraming 41
en financiële positie
Socialistische Partij - SP
F. (Floor) Roduner
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Om wat voor soort mensen gaat het hier precies? Welke organisatie heeft de diagnose "psychische beperking"
gesteld? Om hoeveel mensen gaat het? Hoe wordt het bedrag van 74.000 euro besteed?Gaat het hier om extra
geld, of zijn er nu al financiële middelen beschikbaar om deze mensen te helpen?

Het gaat om alle mensen die tot de doelgroepen van de Participatiewet behoren en bij wie sprake is van psychische problematiek. Het aantal
mensen is niet afgebakend. Het gaat in deze namelijk om het versterken van de regionale samenwerking, het aanpakken van stigma's en het
verbeteren van de doorstroming van arbeidsmatige dagbesteding naar werk. De bedoeling is dat dit ten goede komt aan alle mensen die onder
de Participatiewet vallen en kampen met psychische problematiek. Het bedrag dat door het Ministerie beschikbaar is gesteld, is besteed aan een
onafhankelijke projectleider en een ervaringsdeskundige projectmedewerker en aan het organiseren van bijeenkomsten en inwinnen van advies
van professionals. Doel van dit project is het verbeteren van samenwerkingsverbanden, het aanpakken van stigma en het vergemakkelijken van
de doorstroom van arbeidsmatige dagbesteding naar betaald werk.
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Hoe groot is het bestand aan verwarde personen in Haarlem nu? Hoe groot was dat bestand in 2015?

Hoewel de berichtgeving soms anders doet vermoeden weten we ondanks veelvuldig landelijk en regionaal onderzoek nog niet of er inderdaad
meer verwarde mensen in Nederland zijn. Dit komt onder andere omdat 'verward gedrag' geen meetbare definitie kent, er veel verschillende
omschrijvingen bestaan en de politie landelijk de enige organisatie is die op 'verward gedrag' registreert. We weten dus niet om hoeveel mensen
het gaat, maar wel dat zij geen homogene groep vormen; dé ‘verwarde persoon’ bestaat niet. Het nu gebruikte containerbegrip ‘verwarde
personen’ en de duiding van de doelgroep (via E33-registraties) gaat voorbij aan complexiteit en de diversiteit van de problematiek die achter
verward gedrag kan liggen. De volgende cijfers bieden dan ook geen totaalbeeld van het probleem. In 2015 waren er per 1000 inwoners 6,5
politieregistraties E-33. In 2017 waren het er 7,0 per 1000 inwoners. Dit betekent een lichte stijging van het aantal registraties bij de politie, maar
dat zegt dus niets over het aantal "personen met verward gedrag".
Het College komt na de zomer met een tussenevaluatie van het Actieprogramma Verbetering aanpak rond mensen met verward gedrag. In die
rapportage zal ook nader in worden gegaan op de aard en omvang van het vraagstuk.
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Soms wordt iemand, die begeleiding krijgt in het kader van het programma begeleid wonen, in staat geacht geheel
zelfstandig, dus zonder begeleiding, te kunnen leven. Ook komt het voor zo'n iemand na enige tijd toch weer het
ontvangen van begeleiding noodzakelijk wordt geacht. De SP heeft van de politie en Pré Wonen vernomen dat dan
opnieuw een aanvraag moet worden ingediend en een nieuw dossier moet worden aangemaakt. Is deze
constatering van de politie en Pré Wonen juist? Zo ja, heeft dat dan tot gevolg dat de persoon in kwestie opnieuw
op een wachtlijst komt, in plaats van dat onmiddellijk kan worden ingegrepen?
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Bij beantwoording van de vraag hebben wij aangenomen dat de maatwerkvoorziening beschermd wonen is beëindigd en de cliënt geen
ambulante ondersteuning ontvangt:

Als er sprake is van een noodsituatie, dan kent de gemeente een spoedprocedure. De aanbieder kan, na een akkoord van de gemeente, direct
de cliënt in zorg nemen De gemeente geeft een spoedindicatie af die maximaal 12 weken kan worden ingezet. Gedurende deze 12 weken moet
er een melding worden gedaan bij de gemeente, omdat er een maatwerkvoorziening wordt verstrekt. De melding wordt via de gebruikelijke
procedure (onderzoek, onderzoeksverslag, beschikking) afgehandeld.
De gemeente kan besluiten om, wanneer de cliënt genoegzaam bekend is, op basis van de aangeleverde informatie het onderzoek te doen.
Soms is het nodig om telefonisch of in een persoonlijk gesprek het e.e.a. uit te vragen.
In het geval een cliënt niet direct bij de aanbieder van voorkeur terecht kan omdat er een wachtlijst is, dan wordt er samen met de aanbieder
gezocht naar een andere vergelijkbare aanbieder. Dat kan binnen en buiten de regio zijn. Ons gezamenlijke doel is dat de cliënt snel de best
passende ondersteuning ontvangt.
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Is het juist dat de politie in Haarlem in het geval van het voorkomen van een calamiteit maar 4 auto's tot zijn
beschikking heeft? Zo nee, hoeveel auto's heeft de politie dan tot zijn beschikking?

Dit is onjuist. De kernbezetting van het team Haarlem betreft een minimum van 4 voertuigen die primair beschikbaar zijn voor de ‘spoed-’ en
‘nu-meldingen’ . In het geval van een grotere calamiteit zullen ook andere voertuigen door het operationeel centrum (de meldkamer) aan
worden gestuurd ten behoeve van de calamiteit. Dit kunnen eenheden van het team Haarlem of van de naastliggende teams zijn.
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Is het juist dat een wijkagent 20% van zijn tijd beschikbaar moet zijn voor het verrichten van andere
werkzaamheden? Is het in dat kader mogelijk dat een wijkagent deel uitmaakt van een arrestatieteam dat een
aanhouding moet verrichten in de wijk, waar hij als wijkagent werkzaam is?
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In cie bestuur 18 februari 2018 is hierover het volgende gezegd: "De heer Garretsen (SP) vraagt of het gerucht klopt dat wijkagenten voortaan
aanwezig dienen te zijn bij binnentreding van woningen door de politie. Dat zou volgens hem de vertrouwensfunctie van de wijkagent kunnen
aantasten. Hij vraagt of de burgemeester dat gerucht kan ontzenuwen.
Burgemeester Wienen antwoordt dat er volgens de politie geen instructie is dat de wijkagent standaard aanwezig dient te zijn bij binnentreding.
Als er een grote impact voor de omgeving wordt verwacht, is de aanwezigheid wel gewenst. Hij is het ermee eens dat de vertrouwensfunctie van
de wijkagent altijd belangrijk is en zoveel mogelijk versterkt dient te worden. De goede relatie met de wijkbewoners dient niet onnodig belast te
worden, maar aan de andere kant moet de politie wel haar werk kunnen doen."
Deze beantwoording geldt nog steeds. Daaraan kan worden toegevoegd, dat er een landelijke richtlijn geldt dat een wijkagent in ieder geval 80%
van de werktijd beschikbaar is voor de wijk. Het is niet juist dat de overige 20% aan andere zaken besteed moeten worden, maar dat die 20%
beschikbaar is voor voorkomende zaken, zowel in de wijk als daarbuiten.
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Is het juist dat wijkagenten dit najaar een ander rooster krijgen waarbij zij ook vroege en late diensten moeten
draaien, dat wil zeggen diensten vóór 9 uur ochtends en na 8 uur avonds? Zo ja, is daarbij rekening gehouden met
het feit dat een wijkagent tijdens de hiervoor genoemde uren geen contact kan onderhouden met bewoners of
instellingen in zijn wijk?

Het team Haarlem hecht er belang aan dat er tussen 07.00 uur ’s ochtends en 23.00 uur ’s avonds naast de collega’s die zich primair bezig houden met de
meldingen ‘Spoed’ en ‘Nu’ ook de kwaliteiten, deskundigheid en kennis van de wijkagenten beschikbaar te hebben. De uren waarbij door de vraagsteller
verondersteld wordt dat deze minder effectief zijn, voor 09.00 uur en na 20.00 uur zijn wel degelijk effectief in te vullen door middel van (voorbereiding van)
contacten met burgers, wijkraden en partners.
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Bij de kadernota 2016 is de motie van de SP "de veiligheid van het kind gaat boven alles" met algemene stemmen
door de raad aangenomen. Is deze motie ondertussen uitgevoerd? Zo ja, graag een verslag van de maatregelen
die zijn genomen. Zo nee, waarom is de motie nog niet uitgevoerd?

Nr

23

Onderdeel

Vraag

Pag. 14

Landelijk hebben OM, Politie en Veilig Thuis afspraken gemaakt over de samenwerking. Deze zijn voor de eenheid Noord-Holland verder uitgewerkt door OM,
Politie en de drie Veilig Thuis organisaties die in de eenheid werken. Voor Noord-Holland is uitgewerkt hoe er bij een huiselijk geweldssituatie of bij
kindermishandeling al in een vroeg stadium overleg plaatsvindt. Soms neemt Veilig Thuis bijvoorbeeld de Politie mee op huisbezoek en soms schakelt de
Politie Veilig Thuis in om mee ter plekke te gaan. De Politie meldt alle situaties waarin huiselijk geweld of kindermishandeling speelt, of waarin anderszins zorg
om minderjarigen bestaat aan Veilig Thuis aan. Landelijk is een werkwijze, met bijbehorend meldingsformulier, uitgewerkt en uitgerold. De Politie heeft
geregeld dat deze meldingen altijd op kwaliteit worden gecontroleerd en waar nodig aangevuld, zodat Veilig Thuis deze goed op kan pakken. Als laatste zijn er
ook nog afspraken gemaakt over wat er moet gebeuren als de samenwerking, ondanks goede afspraken, toch niet goed loopt. De Politie heeft bijvoorbeeld
voor alle drie de Veilig Thuis-regio’s een ‘liaison’, oftewel contactpersoon, aangewezen, zodat Veilig Thuis niet zelf de weg in het politie-apparaat hoeft te
vinden. Veilig Thuis zet door naar passende hulpverlening, zodat de Politie daar niet zelf achteraan hoeft te gaan.
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Blz. 3, duurzaamheid speelt centrale rol: ….., zo min mogelijk klimaat belastend, …. . n.a.v. hiervan:

Van welke normen t.a.v. luchtkwaliteit, gaat de gemeente Haarlem uit in haar beleidsdoelstellingen?

Hieronder aangegeven wat het wettelijk kader is dat Haarlem als toetsingskader moet toepassen (de EU-grenswaarden); de ambitie die Haarlem
in zijn beleid heeft ten aanzien van de luchtkwaliteit (advieswaarden gezondheid van de Wereldgezondheidsorganisatie) en het Haarlemse
beleidsdoel van het klimaatbeleid (klimaatneutraal: netto geen CO2-uitstoot in 2030).
Wettelijk grenswaarden luchtkwaliteit vormen bindend toetsingskader
Voor toetsing van plannen en ontwikkelingen is Haarlem gebonden aan de wettelijke grenswaarden in bijlage 2 van de Wet milieubeheer (Wm).
Deze grenswaarden, geldend voor een reeks van stoffen met effecten op gezondheid van mens, dier en milieu zijn in EU verband vastgesteld en
in de wetgeving van alle EU-landen opgenomen. U vindt een samenvatting op de webpagina van het Compendium voor de Leefomgeving
http://www.clo.nl/indicatoren/nl0237-nationale-luchtkwaliteit-overzicht-normen.
In Nederland worden momenteel voor twee van deze stoffen de geldende grenswaarden nog plaatselijk overschreden. Dit zijn stikstofdioxide
(NO2) en fijnstof (zwevende deeltjes kleiner dan 10 µm (PM10) respectievelijk kleiner dan 2,5 µm (PM2,5). De grenswaarden voor NO2 en
fijnstof zijn samengevat in onderstaande tabel 1.
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Ambitie: advieswaarden Wereldgezondheidsorganisatie.

Pag. 15

Voor wat betreft fijnstof heeft de Wereldgezondsheidsorganisatie (WHO) advieswaarden gesteld die aanmerkelijk lager liggen dan de wettelijke
(EU-) grenswaarden. Deze zijn eveneens in tabel 1 opgenomen. Haarlem heeft als beleidsambitie om deze waarden uiterlijk te bereiken in
2025 (Informatienota Luchtkwaliteitsbeleid BBV 2016/82132). Daarbij geldt wel de kanttekening dat het kunnen realiseren van deze ambitie
mede afhankelijk is van voldoende effectief beleid van rijk en EU. Het overgrote deel van de gehaltes fijnstof in Haarlem (en andere steden) is
namelijk afkomstig van bronnen op grotere afstand, waaronder natuurlijke bronnen, aanvoer uit het buitenland, en industrie, wegen en
huizenverwarming in het hele land (de achtergrondwaarde). Zelfs langs de drukste wegen in Haarlem bedraagt de lokale bijdrage minder dan
10% van het totale gehalte PM10 en minder dan 7% van het gehalte PM2,5. Voldoende nationaal en europees bronbeleid (schoner verkeer en
vervoer, schonere industrie) moet ervoor zorgen dat de achtergrondwaarde voldoende beneden de advieswaarde daalt.Voor NO2 heeft de WHO
tot dusver geen strengere advieswaarden gesteld dan de waarden van de EU en Wm. Haarlem zet zich ook met betrekking tot NO2 wel in voor
een verdere verbetering, onder meer door stimuleren van elektrisch rijden en bevorderen van gebruik van OV, fiets en ketentransport.
CO2: Haarlem Klimaatneutraal in 2030
Voor CO2 gelden geen luchtkwaliteitsnormen voor de buitenlucht. Vanuit oogpunt van duurzaamheid en klimaat is er wel beleid om de uitstoot
(productie) van CO2 door Haarlem te minimaliseren. De doelstelling daarbij is die van Haarlem Klimaatneutraal 2030: netto nul CO2-uitstoot in
2030. Voor een nadere uitwerking daarvan over verschillende bronnen (mobiliteit, gebouwde omgeving, bedrijven) wordt kortheidshalve
verwezen naar de Informatienota Versnelling van het Duurzaamheidsprogramma BBV 2017/93567.
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Blz 10, 4e alinea: “op langere termijn”, wordt de doelgroep verbreed, dat moet zijn: “over 2 jaar”. Dat is
geen lange termijn. Op blz. 14 onder ‘k’ staat het wel goed. Kan dit worden aangepast?

Op bladzijde 14 is inderdaad de juiste termijn genoemd en bedoeld wordt het jaar 2021. Indien er voldoende aanleiding is een erratum op te
stellen zal dit hierin worden opgenomen.
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Blz. 12, Cluster Sociaal, laatste alinea: ''In 2018 is nog sprake van een extra nadeel''. Graag verneem ik
waardoor dit is ontstaan, de omvang en de oorzaak waarom dit niet eerder inzichtelijk was.
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Het in de Kadernota gepresenteerde extra nadeel in 2018 bedraagt € 265.000 ten opzichte van het in de programmabegroting 2018 begrote
tekort op de BUIG. Dit nieuwe beeld is het effect van een nieuwe prognose van de BUIG op basis van de voorlopige beschikking BUIG 2018 (uit
september 2017). Deze beschikking was nog niet bekend ten tijde van het opstellen van de programmabegroting 2018. In de Kadernota wordt
verder aangegeven dat er op basis van dan beschikbare informatie nieuwe prognoses voor de BUIG 2018 zullen volgen. Dit omdat er met name
aan de batenkant onzekerheid bestaat over de hoogte van het definitieve bedrag dat door het rijk aan Haarlem beschikbaar wordt gesteld. De
voorlopige beschikking wordt namelijk gevolgd door een nadere voorlopige beschikking en een definitieve beschikking BUIG 2018. Op basis van
het beeld van de voorjaarsnota van het Rijk is het de verwachting dat het definitieve saldo BUIG 2018 eind september positief zal worden
bijgesteld doordat een stijging van het macrobudget is gepresenteerd. Deze is nog niet verwerkt in de huidige cijfers.
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Blz. 13, Cluster Sociaal, punten. g+ h: ''Voor de jaren 2019 en 2020 is dekking voor het team
statushouders nog niet geregeld, het gaat om een bedrag van E. 325.000 (5FTE) per jaar.''
Waarom is dekking nog niet geregeld?

Waarom 5FTE, is dit voortzetting huidig team of is er sprake van afbouw? Graag motivatie vermelden.

Bij de Kadernota 2018 zou worden bezien of deze extra inzet effectief is en zou moeten worden doorgezet. Het college is van mening dat met de
extra formatie veel meer statushouders in beweging zijn gekomen naar school of werk of participatie. De uitbreiding van 5 fte is een voortzetting.
Met deze voortzetting kan de huidige caseload op 80 klanten per klantmanager blijven in plaats van de reguliere caseload van 120.
Onderdeel
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Blz. 18, onder m., laatste alinea, kunt u aangeven wat wordt verstaan onder “lobby” t.a.v. de SOR? Wat
voor activiteiten horen hierbij?
De € 200.000 wordt verdeeld over “proces, lobby en monitoring”. Betreft dit fte of andere kosten? Graag
inzicht in de verdeelsleutel.
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Onder lobby worden diverse activiteiten verstaan gericht op het onderhouden van contacten met andere overheden en partners, kennis
uitwisselen, invloed uitoefenen op beleid en andere partijen bewegen om gezamenlijk te investeren in voorzieningen met een regionaal belang.
Daarbij is het van belang om eerst een lobbystrategie te bepalen, en daarna daadwerkelijk te gaan lobbyen. Ook moet borging in de organisatie
goed zijn geregeld.
De € 200.000 zal worden ingezet voor ambtelijke capaciteit, externe inhuur en andere materiële kosten. De verhouding fte en overig zal
ongeveer 50/50 zijn, en wordt nog nader bepaald.
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Blz. 18, Cluster Fysiek, Invoering Omgevingswet, onder kopje m. Lobby Structuurvisie: ,,Met ingang van
2018 wordt structureel 2 ton beschikbaar gesteld voor proces, lobby en monitoring van de SOR
(Structuurvisie Openbare Ruimte).''
Wat wordt verstaan onder lobbygeld? Is dat iets anders dan voorlichting, participeren in overleggen met
andere overheden of geld voor het "Samen Doen''? Graag ook een onderbouwing van het gevraagde
bedrag.

Met lobby wordt niet bedoeld voorlichting, maar wel samen met andere overheden en regionale partijen onze regionale (beleids- en
investerings-) ambities realiseren. Een exacte onderbouwing kan nu nog niet worde gegeven. In 2018 zal een relatief groot deel van het budget
worden ingezet voor de voorbereiding van het uitvoeringsprogramma SOR (w.o. onderzoeken) en het monitoringsprogramma en zal het
zwaartepunt in de jaren erna gaan naar samenwerkings- en lobbyactiviteiten.
Zie ook het antwoord op vraag 28.
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Blz. 19, Cluster Fysiek. Uitvoeringskosten duurzame mobiliteit:
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''Miljoenen ook om toekomstige infrastructurele projecten voor te bereiden, zoals de fietsboulevard''.
Graag ontvangen wij inzicht in de (globale) kostenopbouw van deze stelling.
laatste alinea: ''Een deel van het benodigde budget is vanaf 2019 beschikbaar voor 2FTE voor
lopen, fietsen, OV en voorbereiding van invoering van milieuzone.'' Graag inzicht of dit
beleidsmedewerkers zijn of personeel gericht op voorbereiding en uitvoering en welke
beroepsgroepen dit betreft.
Hoe zijn deze 2 FTE onderbouwd? Betreffen de fte inhuur, vaste of tijdelijke interne formatie?

Op dit moment zijn de budgetten gereserveerd, bij de vaststelling van het uitvoeringsprogramma SOR worden deze verder toegewezen. Dan is
ook een inschatting bekend van de kosten van de diverse projecten.
De 2 fte betreft vaste formatie voor de afdeling verkeer.
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Blz 20, ad s:“Tijdelijke uitbreiding capaciteit beleid wonen” nader toegelicht, waarbij er 2 FTE extra is op
genomen voor 3.5 jaar. tot en met 2021.
Is de intentie deze mensen op (tijdelijk) contract in dienst te nemen of wordt dit inhuur?
Is op hoofdlijn aan te geven met welk type functies de 2 fte gaan worden ingezet? M.a.w. gaat
het om Fte t.b.v. beleid, dan wel gericht op (voorbereiden) uitvoering van woningbouw?
De verhoogde bouwambitie loopt tot en met 2025. Is dit aantal FTE, en de aanwezige kennis en
kunde, na 2021 ook nodig? Graag een inschatting of dit aantal extra FTE structureel
noodzakelijk is.
Is er bij de vraag naar fte rekening gehouden met de uitbreiding van de capaciteit voor handhaving (6
fte), waarvan 1,5 fte is bedoeld voor handhaving t.b.v. airbnb achtige activiteiten en woonfraude?
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De extra capaciteit is gekoppeld aan de ambitie om de woningbouw te versnellen en te verhogen. De capaciteit is daarom in principe tijdelijk
zodat dit een extra impuls kan krijgen. De verwachting is dat na een periode van een aantal jaar de formatie kan worden teruggebracht. In
hoeverre formatie op tijdelijke of inhuurbasis kan worden verkregen wordt nog uitgewerkt.
De capaciteit voor handhaving is niet bij deze formatie inbegrepen.
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Blz. 21, bij v, onderhoud en beheer n.a.v. de actualisatie beheervisie.
Vorig jaar bij de begroting is de oorspronkelijke bezuiniging op het onderhoudsniveau ongedaan
gemaakt. Daarvoor is het budget opgeplust. Nu is er weer bijna een half miljoen extra nodig en de
komende jaren nog meer.
Graag uitleg wat de verklaring voor de benodigde extra middelen is. Een nieuwe beheervisie zou tot
efficiency moeten leiden. Betekent het opplussen nu, dat er op termijn langdurig lagere kosten zijn? Die
7 mln extra is dat voor vervangingsinvesteringen of b .v. de opstartfase van een in eerste instantie
duurdere werkwijze?

Met de actualisatie van de beheervisie is doorgerekend wat de totale onderhoudsbehoefte van de openbare ruimte is voor de komende 10 jaar.
Die onderhoudsbehoefte is omgezet in kosten en afgezet tegen de beschikbare middelen voor onderhoud in begroting en investeringsplan.
Daaruit kwam naar voren dat, om de huidige kwaliteitsambitie te behouden, er voor de komende vijf jaar structureel € 475.000,-, per jaar meer
nodig is dan nu beschikbaar. En voor de vijf jaar erna is structureel € 7 miljoen per jaar méér nodig. Die stijging heeft met name te maken met de
leeftijd van het areaal in de openbare ruimte, een groter aandeel dan gemiddeld raakt aan vervanging toe. Maar ook algemene prijsstijgingen en
toename van areaal speelt een rol. Deze vervangingsgolf houdt ongeveer 10 jaar aan en daalt daarna weer. De hogere kosten staan niet in
verband met een andere werkwijze.
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Blz.28,ai, uitbreiding handhaving.

1,5 fte van de uitbreiding Handhaving, zal worden ingezet voor handhaving in het kader van AirBNB
achtige zaken en woonfraude. Dit is nu niet terug te lezen. Is dit in de onderbouwing van de totale
uitbreiding wel verwerkt?

De handhavingscapaciteit voor nieuwe regelgeving in de huisvestingsverordening (op het gebied van airbnb en kamergewijze verhuur etc) is niet expliciet in
deze kadernota opgenomen. De benodigde capaciteit zal worden vastgesteld bij uitwerking van de regelgeving.
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Blz. 55, extra capaciteit VTH/leges: in het 1e half jaar is € 728.000 geraamd voor extra inhuur capaciteit.
Gedekt uit de leges. Het coalitieprogramma gaat uit van een hoog bouwprogramma, is er een raming
opgesteld voor de benodigde capaciteit voor de komende jaren? Zo ja, hoe ziet deze eruit als die
capaciteit wordt ingevuld met inhuur en wanneer met 100% eigen personeel (tijdelijk of vast contract).

Blz. 57, ambtelijke inzet verhogen diverse projecten. De extra kosten bedragen € 250.000. Hoeveel fte is
dit? Is dit inhuur? Wat zouden de kosten zijn als de extra inzet met eigen personeel zou zijn/wordt
ingevuld.

Het gaat hier om verhoging van de projectbudgetten, niet alleen ten behoeve van ambtelijke extra inzet. De ambtelijke inzet betreft diverse
medewerkers met verschillende tarieven vanuit verschillende afdelingen. 250.000 euro betreft ongeveer 2,5 fte. De afdelingen werken met een
flexibele schil, de begrote inzet kan zowel betrekking hebben op interne inzet als op externe medewerkers of uitbestede diensten. Indien alleen
gewerkt zou worden met interne medewerkers dan bedragen de kosten voor 2,5 fte ongeveer 213.000 euro, exclusief overhead. Bij uitbreiding
van vaste formatie wordt voor 2,5 fte 93.500 euro overhead in rekening gebracht.
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Het gaat over incidenteel geld (leges) en daarom is in beginsel gekozen op inhuur binnen de hele ambtelijke keten waar WABOtaken worden uitgevoerd.
Verder geldt vanuit het verleden een ‘trap op trap af-aanpak’ (meer plannen, meer leges, meer personeel; minder plannen - minder leges - minder personeel).
Inmiddels lijkt de economische groei bestendig genoeg om een en ander te vertalen in vaste bezetting. Binnenkort zal de mogelijkheid om vaste bezetting in te
zetten in grote lijnen worden beoordeeld en overeenkomstig andere taakvelden die onder invloed zijn van hoog-laag conjunctuur worden uitgewerkt.

35
Financiële voortgangsrapportage 57
PvdA
F. (Floor) Roduner
35

Vraag

Blz.58: 1e alinea, wordt gesproken van werkdruk, wederom verhoogde inhuur en behoefte aan capaciteit
voor de langere termijn. Is er een overzicht te geven (tabel) van hoeveel vaste capaciteit wordt gevraagd
in deze nota, hoeveel inhuur en wat kan worden ingevuld door mensen op een contract voor bepaalde
tijd aan te nemen.

De structurele extra capaciteit in deze nota bedraagt 1 FTE (€ 57K op jaarbasis) bij de afdeling Vastgoed. Voor de invulling van deze functie
wordt een medewerker in vaste dienst aangenomen.Ten aanzien van inhuur wordt voor 2018 € 3,119 mln; voor 2019 K€ 433; voor 2020 k€ 460
en voor 2021 k€ 103 ingehuurd op basis van het 'hier en nu'

Nr

Onderdeel

Blz

37
Financiële voortgangsrapportage 58
PvdA
drs. J. (Jur) Botter, MPA

37

Vraag

Pag. 21

Blz. 58 capaciteitsknelpunt inhuur fysiek. Kunt u aangeven hoe de verhouding flexibele schil nu is t.o.v.
het vaste personeel en wat het afwegingskader is bij de keuze voor eigen personeel vs. Inhuur?

De verhouding van de flexibele schil ten opzichte van de vaste formatie bedraagt ongeveer 18%. Bij andere 100.000+ gemeenten bedraagt dat
percentage ongeveer 20% (bron: AenO personeelsmonitor 2017).
De afgelopen jaren komen we uit een laagconjunctuur waarbij de formatie was teruggebracht met de mogelijkheid van een flexibele schil voor
kortlopende extra projecten. Met de huidige marktontwikkeling wordt meer inzet gevraagd en groeit de flexibele schil en de hoeveelheid inhuur.
De afweging om inhuur in te zetten wordt zorgvuldig gemaakt, bij de afweging wordt gekeken naar de kosten inhuur versus vast, specifieke
kennis die er nodig is, de balans in aansturing en kennisborging. Elk jaar wordt bekeken hoeveel inhuur nodig zal zijn, gezien de gebiedsopgave
en de vraag vanuit de markt. Dit jaar zal een deel van de inhuur omgezet worden in vaste (tijdelijke) formatie, zodat de balans tussen inhuur en
vast en de borging van kennis goed blijft. Bij daling van projectvolume verlagen we de vaste formatie (de verwachting is dat de komende jaren
pensioneringen te verwachten zijn. We merken overigens op dat het op sommige functies moeilijk is goede kandidaten aan te trekken.

38
Financiële voortgangsrapportage 58
PvdA
drs. J. (Jur) Botter, MPA
38

Het is niet de bedoeling dat voor deze functie medewerkers in worden gehuurd.

39
Financiële voortgangsrapportage 65
PvdA
drs. J. (Jur) Botter, MPA

39

Blz. 58 capaciteitsknelpunt: uitbreiden formatie en additioneel advies en onderzoekskosten. Er wordt
voorgesteld om 1,6 fte voor 4 jaar aan te trekken en 1 fte vast. Worden de 2 personen voor 4 jaar op
een contract voor bepaalde tijd aan getrokken of ingehuurd. Indien gekozen is voor inhuur, kunt u dan
het kostenverschil inzichtelijk maken tussen beide vormen van tijdelijke invulling.
Blz. 65, 'Neutrale wijzigingen': Onder kopje verlichting raadszaal en Raakspoort: ''Past in de lijn van
verduurzamen stadhuis: kosten 125 mille.''
Wat behelst dat programma nog meer?

In de afgelopen periode zijn de lampen in het jachtslotgedeelte van het stadhuis vervangen door LED lampen. Een volgende fase is het
vervangen van de lampen in het kantorendeel (Koningsstraatvleugel). Dit zal omdat er hier sprake is van vervanging, regulier worden
opgenomen in het IP.

Nr

Onderdeel

40
Investeringen en MPG
PvdA
drs. C.Y. (Cora-Yfke) Sikkema

40

74

Vraag

Pag. 22

Op pagina 73 en 74 staat de investering in het Warmtenet in Meerwijk toegelicht. De gelden – 2x 1 miostaan gepland voor 2021 en 2022, terwijl de planning aangeeft dat het in 2019 aangelegd wordt. Moeten
de gelden uit het investeringsplan dan niet vanaf 2019 gealloceerd worden?

Het bedrag is bedoeld als bijdrage aan de aanleg van het warmtenet, en het stimuleren van deelname aan het warmtenet door de bewoners
van Meerwijk. Voor aanleg van het warmtenet wordt gebruik gemaakt van (meegelift met) het project Ivorim (vervanging openbare ruimte
Meerwijk). Ivorim wordt uitgevoerd (huidige planning) in 5 jaar, startend in de tweede helft van 2019. Over de wijze en fasering waarop
bedragen worden ingezet en verdeeld door partijen wordt nog onderhandeld.

41
Investeringen en MPG
PvdA
drs. M. (Merijn) Snoek
41

Blz

76

Op pagina 76 staat: “De verwachte netto schuldquote is eind 2022 11% hoger dan eerder geraamd bij
de Programmabegroting 2018 (109%) en zorgt voor een toename van de schuldpositie van Haarlem.”
Moet dit niet 11 procentpunt zijn in plaats van 11 procent?

De omschrijving is hier inderdaad niet duidelijk genoeg. De verwachte netto schuldquote is eind 2022 120%, waar bij de Programmabegroting
2018 uitgegaan werd van 109%. Daarmee is de huidige verwachte netto schuldquote inderdaad 11 procentpunt hoger dan de eerdere raming.

Nr

Onderdeel
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Investeringen en MPG
PvdA
F. (Floor) Roduner

Blz

82

Vraag

Op pagina 82 staat de tabel “Blijft surplus reserve beschikbaar na inzet kadernota”

Pag. 23

Per jaar staan de volgende bedrag aangemeld als surplus in de tabel:
2017 2,0 mio
2018 2,1 mio
2019 1,3 mio
2022 4,5 mio
Klopt het dat deze bedragen cumulatief 9,9 mio bedragen of zijn bovenstaande bedragen een cumulatief
saldo per jaar?
Is dit saldo vrij aan te wenden voor andere doeleinden? Zijn hier restricties om dit aan te wenden en zo
ja welke?

42

Is het correct dat voor het aanwenden van dit surplus geen rekening gehouden hoeft te worden met
verslechterende marktomstandigheden en/of het reeds aangewende surplus voor de Kadernota 2018?

Nee. bedragen zijn een cumulatief saldo per jaar.

Saldo is vrij aan te wenden voor andere doeleinden. Let wel de saldi vanaf 2019 zijn prognoses. Na afloop van de jaarrekening (2018 en de
daarop volgende jaren) is pas duidelijk hoeveel aangewend kan worden in het daarop volgende jaar. Dan is duidelijk hoeveel van de reserve vrij
kan worden aangewend.
Nee, elk jaar worden de projectrisico's en marktrisico's geactualiseerd en vergeleken met de werkelijke stand van de reserve
bouwgrondexploitatie. Dan wordt duidelijk of de het geprognosticeerde surplus voor 2019 en de daarop volgende jaren ook daadwerkelijk kan
worden aangewend.

43
Investeringen en MPG
Socialistische Partij - SP
drs. M. (Merijn) Snoek

72

De kadernota hanteert als sturingsmiddel een netto schuldquote van 120% eind 1922. Volgens het coalitieakkoord
"gaan we in het voorjaar van 2020 de financiële uitgangspunten van het akkoord herijken". Valt ook de netto
schuldquote onder deze herijking?

Nr

43

Onderdeel

Vraag

Dit is geen technische vraag Kadernota 2018 maar een vraag die betrekking heeft op het coalitieakkoord.

44
Hoofdlijnen coalitieprogramma
Socialistische Partij - SP
drs. J. (Jos) Wienen
drs. J. (Jur) Botter, MPA
drs. C.Y. (Cora-Yfke) Sikkema
drs. M. (Merijn) Snoek
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs
F. (Floor) Roduner

44

Blz

30

De SP heeft de afgelopen periode veel kritiek gehad op het werken in regie, naar de mening van de SP heeft dit de
gemeente veel geld gekost. Ook ambtelijk was er kritiek. In het coalitieakkoord staat: "we onderzoeken of
privatiseringen en uitbestedingen uit het verleden de gewenste resultaten hebben opgeleverd." Welke
privatiseringen worden hier bedoeld? Graag een nadere precisering van het begrip uitbestedingen. Wordt hier ook
het werken in regie mee bedoeld?

Dit is geen technische vraag Kadernota 2018 maar een vraag die betrekking heeft op het coalitieakkoord.

45
Hoofdlijnen coalitieprogramma
Socialistische Partij - SP
F. (Floor) Roduner

27

Pag. 24

In tegenstelling tot veel andere gemeenten voert de gemeente Haarlem een faciliterend in plaats van een actief
grondbeleid. De gemeente Haarlem heeft als een van de weinige Nederlandse gemeenten dan ook geen eigen
grondbedrijf. Wat zijn de voor- en nadelen van een actief- versus een faciliterend grondbeleid? Waarom heeft de
gemeente er in het verleden voor gekozen om het grondbedrijf op te heffen?

Nr

45

Onderdeel

Blz

Vraag

Pag. 25

Er zijn weinig recente onderzoeken die een volledig beeld geven van het door gemeenten gevoerde grondbeleid. Uit onderzoek door Deloitte
(Grexpert nr. 25, 2011) blijkt wel dat in dat 35 onderzochte nota’s een verschuiving plaatsvond naar zogenaamd situationeel grondbeleid. Deze
trend lijkt na 2011 nog verder te zijn doorgezet. Met andere woorden, er is maatwerk per locatie en ontwikkeling in het te voeren grondbeleid. Dit
is ook het grondbeleid in de gemeente Haarlem. Er wordt per project een op maat gesneden houding aangenomen. Daarbij is wel een voorkeur
voor facilitaire productie. Voor zover bekend voeren alleen Almere en Amsterdam een actief grondbeleid. De reden dat Haarlem (en andere
gemeenten) kiezen voor situationeel grondbeleid (met de voorkeur voor faciliterend) zijn de volgende:
De gemeente loopt financiële risico’s bij actief grondbeleid. Indien marktomstandigheden slechter worden, dan kan dit een grote impact
hebben op de reservepositie van de gemeente.
Er zijn sinds 2008 (verbeterde) instrumenten beschikbaar, waarmee de gemeente vanuit een faciliterende rol in staat is kosten te
verhalen op private partijen. Het is ten aanzien van kostenverhaal niet meer nodig om de kosten via gronduitgifte (en dus actief
grondbeleid) te verhalen.
Grondbeleid hoort niet leidend, maar volgend op ruimtelijke doelstellingen te zijn. Indien een gemeente actief grondbeleid voert, ontstaat
het risico dat de gemeente de rollen van marktmeester (publiekrechtelijke belangen; maker van bestemmingsplannen) en marktpartij
(privaatrechtelijk belang; rol als ontwikkelaar van grond) niet goed kan scheiden.
De gemeente Haarlem heeft op papier geen grondbedrijf meer. Dit laat onverlet dat alle rollen en taken die het grondbedrijf kent, wel een plek
hebben binnen de huidige organisatie. De organisatie is zodanig ingericht dat alle wettelijke taken –ook voor een actief grondbeleid- kunnen
worden uitgevoerd. Er is om bredere doelstellingen gekozen voor een inrichting van de organisatie, waarbij geen ruimte is voor een specifiek
grondbedrijf. De organisatie verandert continu naar aanleiding van de vragen die de omgeving aan haar stelt, het al dan niet hanteren van een
grondbedrijf is hier onderdeel van.

Nr

Onderdeel
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Hoofdlijnen coalitieprogramma
Socialistische Partij - SP
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Blz

27

Vraag

Pag. 26

Bij een formatie van bijvoorbeeld 100 fte is altijd een zeker aantal fte niet beschikbaar wegens ziekte,
zwangerschap of verlof. Wordt bij de vaste formatie daarmee rekening gehouden? Of wordt uitgegaan van een
100% bezetting en worden ziekte, zwangerschap en verlof opgevangen door tijdelijke personeel? Vaste formatie is
er, naar de SP heeft begrepen, alleen voor structurele werkzaamheden. Wanneer worden werkzaamheden als
structureel beschouwd, over welke tijdsspanne praten we dan?
Hoe groot is het percentage tijdelijk personeel, zoals uitzendkrachten, gedetacheerd personeel of anderszins
ingehuurd personeel bij de gemeente Haarlem?
Het coalitieakkoord wil dat onderzocht wordt in hoeverre flexibele inzet kan worden omgezet in vaste inzet.
Wanneer is dat onderzoek bij benadering afgerond?

46

De flexibele schil van de gemeente Haarlem bedraagt ongeveer 18% ten opzichte van de vaste formatie. Bij andere 100.000+ gemeenten
bedraagt dat percentage ongeveer 20% (bron: AenO personeelsmonitor 2017). Een fulltime baan (1 FTE) bestaat uit 1.872 uur per jaar. Daarvan
is de norm dat 1.350 uren productief zijn. De overige uren zijn dan voor overleggen, ziekte, verlof etc.
Het onderzoek in hoeverre flexibele inzet kan worden omgezet in vaste inhuur is inmiddels gestart. De verwachting is dat de resultaten eind dit
jaar beschikbaar zijn.

47
Hoofdlijnen coalitieprogramma
Socialistische Partij - SP
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

20

Dertig procent van de huishoudens die een sociale huurwoning krijgt toegewezen, krijgt die rechtstreeks
toegewezen door de corporaties, de overige 70% krijgt een huurwoning via Woonservice. Uit wat voor soort
huishoudens bestaat die 70%?

Geldt de norm dat maximaal 50% van de huishoudens die een huisvestingsvergunning ontvangt, maatschappelijk
of economisch aan de regio Kennemerland gebonden moet zijn, voor alleen voor die resterende 70 procent?
Hoe hoog is het percentage huishoudens, dat voor het eerst in de regio een sociale huurwoning krijgt, dat
afkomstig is uit Haarlem? Hoeveel procent komt uit de rest van de regio?

Nr

47

Onderdeel

Blz

Vraag

Pag. 27

In de beantwoording wordt de correctie zoals aangegeven bij vraag 48 is opgenomen. Overigens is de relatie met de tekst uit de kadernota niet
duidelijk.
In het jaarverslag van woonservice wordt verantwoord aan welke groepen de woningen zijn toegewezen via directe bemiddeling. Het jaarverslag
van woonservice is via Raadsaam toegestuurd aan de raad en ook terug te lezen
op https://www.mijnwoonservice.nl/Nieuws/Jaarverslag%20en%20de%20jaarrekening%202017.
De gemeente Haarlem heeft geen aanleiding gezien om woningen met voorrang aan mensen met een sociaal-economische binding aan de
regio toe te wijzen. Dit komt voort uit de zgn 'bindingsmonitor' waarin woonservice aangeeft hoeveel woningen worden toegewezen aan
woningzoekenden binnen en van buiten de regio. Uit de laatste cijfers blijkt dat van de vrijkomende woningen in de regio Zuid-Kennemerland
69% wordt toegewezen aan huishoudens die in Haarlem wonen, 12 % van het vrijkomend aanbod gaat naar woningzoekenden die nog buiten
de regio Zuid-Kennemerland wonen (maar wel een economische of sociale binding aan de regio kunnen hebben).

48
Hoofdlijnen coalitieprogramma
Socialistische Partij - SP
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs
48

zie vraag 47

20

Er zit een fout in de laatste vraag van de SP. Dertig procent van de sociale huurwoningen wordt rechtstreeks door
de corporaties toegewezen. De SP wil weten uit wat voor soort huishoudens deze dertig procent bestaat.

Nr

Onderdeel

Blz
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Financiële voortgangsrapportage 54
Hart voor Haarlem
drs. M. (Merijn) Snoek

Vraag

Pag. 28

Voor onkruidbestrijding begraafplaatsen gaan we structureel 250.000 euro extra per jaar uitgeven.
Hoe zijn die kosten opgebouwd?
Hoeveel extra medewerkers bijv. gaan we inhuren?
Waarom vallen begraafplaatsen niet onder DVO Spaarnelanden?
Zijn dit geen ideale participatiebanen?
Hoe hoog zijn de extra kosten voor onkruidbestrijding in de rest van de stad?

Afdeling vastgoed krijgt voor max 4 jaar een projectleider om oude en langdurig slepende dossiers aan
te pakken.
Welke dossiers zijn dit en sinds wanneer lopen ze?

Nr

49

Onderdeel

Blz

Vraag

Pag. 29

Door een extern bureau is op basis van kengetallen geraamd dat het op A-kwaliteit houden van de begraafplaatsen, zonder chemische
bestrijdingsmiddelen er 4,8 FTE extra nodig is. Tijdens het groeiseizoen is dat circa 6 full time medewerkers. De kosten hiervan bedragen €
250.000,- (excl. kosten overhead).

Het beheer van de begraafplaatsen valt deels onder het DDO groen (Spaarnelanden). Het onderhoud van de graven, bloemperken en de paden
wordt door eigen medewerkers gedaan. De eigen medewerkers zijn verantwoordelijk voor het voorlopen en het openen en sluiten van graven.
De tijd die overblijft besteden zij aan het onderhoud.
De mogelijkheid om het werk (deels) als participatiebanen uit te voeren wordt nader onderzocht en uitgewerkt.
De extra kosten voor de onkruidbestrijding op de verhardingen bedragen structureel € 450.000,- per jaar.
In de Vastgoednota (2018/49829) wordt in hoofdstuk 6.2 ingegaan op het wegwerken van achterstanden. Bijlage 7 bevat een overzicht van de
bedoelde ‘cold cases’.

50
Financiële voortgangsrapportage 65
Hart voor Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Verduurzamen verlichting raadszaal en Raakspoort.

Graag een uitsplitsing in de kosten en wat kopen we precies?
Is het geld al uitgegeven of gaan we nu achteraf iets goedkeuren?
Raakspoort is een nieuw gebouw, hoeveel was eerder al aan verlichting uitgegeven?
Is er in Zijlpoort ook een duurzame verlichtingswens en wat zijn daar de kosten?

Nr

50

Onderdeel
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Vraag

- a. In de Raakspoort worden de lampen vervangen door LED lampen voor een bedrag van € 94.000.

Pag. 30

b. In de Raadszaal worden - in opdracht van de Raad - ook LED lampen aangebracht. . De kosten hiervoor bedragen € 31.000 Daar er een
direct verband is met de uitzending tijdens de raads- en commissie vergaderingen is een aanpassing noodzakelijk tussen 2 programma's welke
ingeschat worden op € 5.000.
- Om realisatie tijdens het reces mogelijk te maken is de installateur opdracht gegeven om de armaturen te bestellen. Dit is voor een bedrag van
€ 18.000.
- De Raakspoort is inmiddels ruim zeven jaar in gebruik. De aanschaf van de lampen was indertijd onderdeel van de totale bouwkosten. Deze
specifieke kosten zijn niet eenvoudig (en snel) te achterhalen. Het is wel zo dat voor deze vervanging geanalyseerd is wat de
besparingsmogelijkheden zijn. Uit onderstaande analyse blijkt dat in krap twee jaar de kosten zijn terugverdiend.

Nr

Onderdeel

Blz

Vraag

Pag. 31

- In de Zijlpoort zijn direct LED lampen gerealiseerd. De levensduur van LED lampen is twee keer zo groot als van conventionele lampen. De
volgende vervanging wordt meegenomen in het reguliere onderhoud.
- Nee, dat is geen onderdeel van dit voorstel.

51
Aanbiedingsbrief
Jouw Haarlem
drs. C.Y. (Cora-Yfke) Sikkema

3

'Bij nieuwe projecten gaat zal duurzaamheid als belangrijk beoordelingscriterium gaan gelden.' Wat
houdt dit concreet in?

Nr
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Onderdeel
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Vraag

Pag. 32

In het coalitieakkoord staat dat Duurzaamheid altijd een beoordelingscriterium moet zijn voor investeringen en nieuw beleid. Concreet betekent
dat dat bij alle projecten duurzaamheid vanaf de start wordt meegenomen.
Een aantal voorbeelden zijn: eisen mbt energie, klimaatadaptatie en circulariteit bij nieuwbouwprojecten en ontwikkelgebieden, het toepassen
van maatschappelijk verantwoorde inkoopcriteria voor ons inkoop beleid, eisen met betrekking tot energie en circulair denken en handelen bij
onze bedrijfsvoering. Daarnaast neemt de gemeente zelf het initiatief voor laten aanleggen van een warmtenet met duurzame bronnen, het laten
aanleggen van de laadinfrastructuur voor elektrisch verkeer en op termijn het aanpassen van het eigen vastgoed.
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Aanbiedingsbrief
Jouw Haarlem
drs. C.Y. (Cora-Yfke) Sikkema
52

Nr

3

Er wordt voorgesteld om de economie van de stad te versterken door structureel geld vrij te maken om
economische ontwikkeling te stimuleren. Wat moeten we ons hier concreet bij voorstellen?

Concreet betekent dit dat het college voorstelt het 2 jarig contract van de acquisiteur te verlengen vanaf medio 2019 . Het College onderzoekt
daarnaast aansluiting bij Amsterdam Inbusiness om (internationale) investeerders en bedrijven met werkgelegenheid naar Haarlem te halen.
Ook wordt meer ingezet- via een actieprogramma- op dienstverlening aan startende (sociale) ondernemers via een MKB-loket , door het
verbeteren van de “match” op de arbeidsmarkt via stageloket Waarderpolder en het faciliteren van (de oprichting van) bedrijfsinvesteringszones,
zoals in Haarlem centrum, de Amsterdamstraat en de Cronjéstraat. De uitvoering door de gemeente van hieraan gerelateerde afspraken zoals
in het convenant voor de Binnenstad naast de BIZ investeringen van de ondernemers zelf, kan met extra structureel budget meer aandacht
krijgen.
Onderdeel

53
Aanbiedingsbrief
Jouw Haarlem
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Blz
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Vraag
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Er wordt gefocust op preventieve zorg om zorgkosten te vermijden. Wat wilt u daarvoor gaan doen?

Nr
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In de eerste plaats hebben alle voorzieningen en organisaties in de sociale basis een preventieve functie ten opzichte specialistische
ondersteuning. Hier bevordert het college bijvoorbeeld vrijwillige inzet of mantelzorgondersteuning. In de sociale basis bevindt zich het sociaal
wijkteam en het CJG. Zij zijn beide ingericht om vroegtijdig te signaleren zodat eerder kan worden geïntervenieerd en escalatie van
problematieken kan worden vertraagd of voorkomen. Ook dat is preventie.
Van een andere orde is het in beeld hebben van inwoners met een laag inkomen via de HaarlemPas waardoor deze jaarlijks
ambtshalve verstrekt kan worden aan bijstandsgerechtigden, klanten schulddienstverlening, inwoners die gemeentelijke kwijtschelding hebben
ontvangen en ouderen met een aanvulling op de AOW. Ook kunnen we daardoor automatische verkorte aanvraagformulieren aan
HaarlemPashouders sturen wanneer iemand in aanmerking komt voor minimaregelingen.
Tot slot nog een aantal voorbeelden van concrete projecten met een preventieve opdracht:
• Voorlichting over gezonde leefstijl
• BUUV
• Inloopfuncties voor mensen met GGZ-problematiek
• Respijtzorg en inzet mantelzorgconsulenten
• Jogg: Jongeren op gezond gewicht
• Vrijwillige thuisadministratie ter voorkoming van schulden
• Grip op geld, voorlichting en trainingen met specifiek aandacht voor jongeren
• Project Budgetondersteuning op maat
• De recent ingevoerde zorgpolis waarmee ook zorgmijding wordt voorkomen
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Hoofdlijnen coalitieprogramma
Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner
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Blz

12

Hoe staat het met de vorming van het participatiebedrijf?

De gemeente heeft in het najaar van 2017 een eerste verkenning gedaan naar de inrichting van een Participatiebedrijf voor de doelgroep met
een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt. Op 17 december is door het college besloten in 2018 een vervolg te geven aan deze verkenning
en een onderzoek te starten naar financiële en juridische consequenties van een Participatiebedrijf. Het onderzoek is gestart in februari 2018 en
wordt in het najaar van 2018 afgerond. Daarna neemt het college een besluit over het vervolg. De raad wordt bij de besluitvorming betrokken.

Nr

Onderdeel
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Wat is het verschil in caseload voor statushouders en reguliere bijstandsgerechtigden?

Pag. 34

De caseload statushouders en jongeren is 80 klanten per klantmanager.
De reguliere caseload is 120 klanten per klantmanager.

56
Hoofdlijnen coalitieprogramma
Jouw Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA
56

Wat is de definitie van maatschappelijk vastgoed? Hoeveel maatschappelijk vastgoed heeft Haarlem?
Wat is de geografische verdeling van het maatschappelijk vastgoed over stad en dorp? Wat zijn de
voorwaarden om maatschappelijk vastgoed beschikbaar te stellen voor ontmoeting, cultuur en sociale
initiateven?

Maatschappelijk vastgoed is wat onder strategisch vastgoed wordt verstaan (zie de bijlage bij de Vastgoednota (2018/49829). Voor de
geografische verdeling wordt verwezen naar deze bijlage, waarin de adresgegevens opgenomen zijn. In paragraaf 4.1 van de Vastgoednota
staat de afweging wanneer een pand wel of niet tot het strategisch vastgoed gerekend wordt. In het op te stellen portefeuilleplan wordt hier
nader op ingegaan.

57
Hoofdlijnen coalitieprogramma
Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner
57

16

17

Voor de jaren 2018 en 2019 wordt geen (extra) geld uitgetrokken voor de omgevingswet en in 2016 zes
ton en in 2021 zeven ton. Waarom wordt er niet eerder geld uitgetrokken voor deze belangrijke taak en
is het budget voldoende?

Voor de jaren 2018 en 2019 is in een eerder stadium al budget (6 ton per jaar) gereserveerd ten behoeve van de implementatie van de
Omgevingswet.
Nee, het budget is nog niet voldoende. Er zijn extra middelen nodig voor de verplichte aansluiting op een landelijk digitaal stelsel Omgevingswet
(DSO) en mogelijk is extra ambtelijke capaciteit nodig is voor de implementatie. Beide worden vooralsnog pm geraamd, omdat de (financiële)
consequenties nog niet voldoende in beeld zijn.

Nr

Onderdeel

58
Hoofdlijnen coalitieprogramma
Jouw Haarlem
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

58

17

Vraag

Wat is de status van wonen boven winkels?

Pag. 35

In het coalitie-akkoord is opgenomen dat wonen boven winkels gestimuleerd wordt. Ook in het convenant binnenstad is deze ambitie
opgenomen. De afgelopen jaren heeft de gemeente realisatie van wonen boven winkels niet (meer) actief aangejaagd via een acquisiteur,
haalbaarheidsstudies of subsidies. De bestaande kennis werd via de accountmanagers gedeeld met initiatiefnemers. Met de middelen die zijn
opgenomen in de kadernota kan via actieve benadering en inhoudelijke ondersteuning de realisatie van wonen boven winkels opnieuw worden
aangejaagd. Invulling zal worden uitgewerkt in samenwerking met de partners van het convenant binnenstad.

59
Hoofdlijnen coalitieprogramma
Jouw Haarlem
drs. C.Y. (Cora-Yfke) Sikkema
59

Blz

20

Welke resultaten heeft de acquisiteur geboekt?

In het afgelopen kwartaal zijn twee kavels in de Waarderpolder verkocht voor een totaal bedrag van 1,5 miljoen euro. Voor andere beschikbare
kavels is de interesse groot, waarbij meerdere grondtransacties worden verwacht in het najaar. Hierbij werkt de acquisiteur nauw samen met de
huisvestigingscoach van de Waarderpolder.
Ook is de acquisiteur momenteel met zo’n 10 bedrijven in contact die serieuze interesse hebben zich in Haarlem te vestigen. Hij onderhoudt
intensief contact met bestaande belangrijke werkgevers om de desbetreffende bedrijfshuisvestiging in Haarlem te behouden. De acquisiteur
werkt aan een duidelijk zakelijk profiel voor Haarlem en bereidt gerichte acquisitie en marketing/wervingscampagnes tbv dit najaar voor. Hij doet
dit samen met ondernemers en andere relevante stakeholders (kennisinstellingen, belangrijke werkgevers en ondernemersvertegenwoordigers)
in Haarlem en in de MRA . In dat kader heeft de acquisiteur onlangs goed bezochte ronde-tafelgesprekken georganiseerd waar veel input is
opgehaald, en over de ambassadeursrol van de deelnemende ondernemers afspraken zijn gemaakt.

60
Hoofdlijnen coalitieprogramma
Jouw Haarlem
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

20

Is €95.000 voor 1 fte een normaal bedrag?

Nr

60

Onderdeel

23

'Verduurzaming van Haarlem is een belangrijke ambitie en in het investeringsplan wordt daarvoor vanaf
2021 jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar gesteld.' Waarom pas vanaf 2021?

23

Waarom wordt er voor gekozen om de zondagopenstelling van het milieuplein uit de afvalstoffenheffing
te dekken en niet uit de algemene middelen?

het milieuplein voorziet in een vorm van afvalinzameling. De kosten worden daarom doorberekend in de afvalstoffenheffing. De
zondagopenstelling betreft een uitbreiding van die dienstverlening, dus ook de kosten van uitbreiding worden in de afvalstoffenheffing
doorberekend.

63
Hoofdlijnen coalitieprogramma
Jouw Haarlem
drs. M. (Merijn) Snoek
63

Pag. 36

Deze investering is bedoeld voor Duurzaam Grond- Weg en Waterbouw (GWW). Duurzaam GWW is vooral een circulaire doelstelling en heeft
voorbereidingstijd nodig. Om die voorbereiding goed te doen is er vanaf 2019 € 350.000 beschikbaar voor extra capaciteit en externe inhuur. De
projecten die voorbereid worden hebben een aanlooptijd en pas in de jaren 2021 en 2022is er een (tijdelijke) extra investering nodig.

62
Hoofdlijnen coalitieprogramma
Jouw Haarlem
drs. C.Y. (Cora-Yfke) Sikkema
62

Vraag

Het bedrag van € 95.000 voor 1 fte is gebaseerd op formatie uitbreiding voor de functie van beleidsadviseur (salaris- en overheadkosten).

61
Hoofdlijnen coalitieprogramma
Jouw Haarlem
drs. C.Y. (Cora-Yfke) Sikkema

61

Blz

26

'Er wordt blijvend ingezet op schuldvermindering.' Hoe valt deze zinsnede te rijmen met de toename van
de schuld?

De juiste woordkeuze had hier "schuldbeheersing" moeten zijn.

64
Hoofdlijnen coalitieprogramma
Jouw Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA

27

Er wordt drie jaar ruim twee ton uitgetrokken voor Europese stad agenda. Wat levert dit de stad
concreet op?

Nr

64

Onderdeel

Vraag

Pag. 37

Dit is een kans voor Haarlem – als trekker van een Europees partnerschap - invloed op nationaal en Europees niveau uit te oefenen met
betrekking tot regelgeving, beleid en uitvoering rondom innovatiegericht en duurzaam aanbesteden. Zo geeft het partnerschap nu al inbreng voor
guidelines die de Europese Commissie ontwikkelt over innovatiegericht aanbesteden. Ook ontwikkelt het partnerschap kennis en kunde over
circulair inkopen. Door de samenwerking en kennisuitwisseling met andere Europese steden over inkoopkracht alsook de participatie in
relevante EU netwerken, kan Haarlem bovendien kansrijker opereren bij EU subsidietrajecten voor lokale projecten. Daarnaast neemt de
toegang tot (Europese) initiatieven op het vlak van innovatie, duurzaamheid en versterking van de (lokale) economie toe. Haarlem wordt
betrokken bij lopende projecten over innovatie en duurzaamheid. Dit komt de duurzaamheidsagenda van Haarlem de komende jaren ten goede.
De kennis en ervaringen die opgedaan worden tijdens de periode van het partnerschap vertalen zich naar een betere relatie met bedrijven en
instellingen in de Haarlemse omgeving. En daarmee tot een beter aanbod van diensten en producten aan de gemeente. Denk in dit verband
aan: het benutten van kennis van de markt, het tot stand brengen van reële contractvoorwaarden, het beperken van onnodige tenderkosten en
clustering van opdrachten en daarmee het bereiken van een maximale toegang van ondernemers tot overheidsopdrachten.

65
Hoofdlijnen coalitieprogramma
Jouw Haarlem
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs
65
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40

Waar is de €59.000 voor BUUV precies voor bedoeld?

De 59.000 euro is het saldo van de bijdragen uit 2017 van de deelnemende BUUV NL-steden; dit ontstaat doordat de steden per jaar betalen,
maar de betalingen verspreid over het jaar worden ontvangen. Het bedrag is bedoeld om de afgesproken dienstverlening van BUUV NL uit te
voeren. De kosten hiervan zijn voor de continue inzet van personeel, de licenties en hosting van het ICT-platform, helpdesk, beheer en landelijke
kennisdeling.

66
Hoofdlijnen coalitieprogramma
Jouw Haarlem
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

40

'Haarlem heeft overeenkomsten met gemeenten en welzijnsorganisaties over het gebruik van BUUV NL.
Deze partijen betalen een bijdrage dat is gebaseerd op het aantal inwoners.'
Welke gemeenten en organisaties zijn het en hoeveel is de bijdrage?

Nr

66

Onderdeel

Vraag

Pag. 38

Met de volgende gemeenten en welzijnsorganisaties zijn op dit moment overeenkomsten gesloten: gemeente Zaanstad, gemeente Amsterdam
Stadsdeel Zuid, Dynamo Amsterdam Oost, IJmond gemeenten (Velsen, Beverwijk, Heemskerk), Libertas Leiden-Leiderdorp, gemeente Wierden,
Lochem Welzijn, Welcom Monterferland en MET Welzijn Heerhugowaard. In de overeenkomsten is een jaarlijkse bijdrage afgesproken van €
0,25 per inwoner voor de eerste twee jaar van deelname, en daarna € 0,12 per inwoner.

67
Hoofdlijnen coalitieprogramma
Jouw Haarlem
drs. M. (Merijn) Snoek
67
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42

'Het resterende saldo van € 651.000 te bestem men als dekkingsmiddel voor beleidsintensiveringen.'
Welke beleidsintensiveringen betreft het?

Het resterende rekeningsaldo na bestemming van € 651.000 is in het financieel kader (jaarschijf 2018) als voordeel ingebracht, niet specifiek
voor een bepaalde beleidsintensivering. De jaarschijf 2018, inclusief beleidsintensiveringen, sluit met een nadelig saldo van € 2.553.000. Zonder
inbreng van het rekeningsaldo zou het tekort van de jaarschijf 2018 € 3.204.000 bedragen.

68
Hoofdlijnen coalitieprogramma
Jouw Haarlem
drs. M. (Merijn) Snoek

43

Uit de jaarschijf 2017 is € 13,7 miljoen doorgeschoven naar 2018. Om welke doorschuivingen gaat het?

Nr

68

Onderdeel
Cluster
Onderwijs
Onderwijs
Onderwijs
Onderwijs
Onderwijs
Onderwijs
Onderwijs
Onderwijs
Onderwijs
Onderwijs
Sport
Sport
Sport

Sport
Sport
Sport
Sport
Sport
Sport
Sport
Openbare ruimte
Riolering
Openbare ruimte
Openbare ruimte
Openbare ruimte
Openbare ruimte
Openbare ruimte
Bruggen

Blz

Vraag

Omschrijving
SHO Bouw Bos en Vaart
SHO Bouw De Schelp
SHO 2012 Lokaal bewegingsonderwijs Gonnetstraat
SHO programmalijn Schalkwijk
SHO Schoolgebouw Vilniusstraat
SHO Bouw Louis Couperusstraat
SHO Stelpost
SHO Ter Cleeff
SHO PO Cruqius
SHO - Bouw Molenwiek - Dalton
Multifunctionele sporthal Duinwijck
Dekking GREX: Multifunctionele sporthal Duinwijck
Bijdrage Stichting Duinwijck: Multifunctionele sporthal
Duinwijck
Vervanging grassportvelden
Vervanging kleedaccommodaties
Nieuwbouw kleedkamers RFC
Aanleg Skatehal
Vervanging sportvelden: toplagen
Vervanging sportvelden: onderbouw
Stelpost verrekening sportaccommodaties 2015-2020
Waarderhaven
Vervanging rioleringen
Versmallen rijbaan Amsterdamsevaart
Schoterbos
Haarlemmerhout
Vervanging walmuur Bakenessergracht
Vervanging kade Noorder Emmakade-Tuinlaantje
Fietsknelpunten rond Kennemerplein en Schoterweg

2018
102
-314
1.028
176
-402
24
8
363
25
260
2.922
-438
-334
185
263
159
195
546
518
120
39
3.751
267
312
21
27
-11
159
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Nr

Onderdeel

Openbare ruimte
Openbare ruimte
Openbare ruimte
Openbare ruimte
Openbare ruimte
Openbare ruimte
Openbare ruimte
Openbare ruimte
Openbare ruimte
Openbare ruimte
Bruggen
Openbare ruimte
Parkeren
Parkeren
Maatschappelijke voorzieningen
Maatschappelijke voorzieningen
Maatschappelijke voorzieningen

Blz

Maatschappelijke voorzieningen
Gemeentelijk apparaat
Gemeentelijk apparaat
Parkeren
Gemeentelijk apparaat
Gemeentelijk apparaat
Gemeentelijk apparaat
Totaal doorschuiven ultimo 2017

Vraag

Herinrichting Houtplein
29
Rijksstraatweg- aanpassing tbv HOV
515
Bijdrage Rijksstraatweg- aanpassing tbv HOV
-515
Schipholweg, veiliger maken oversteek t.h.v. de school
50
Vervanging ophaalbrug Buitenrustbruggen
250
Renovatie wandelpromenade Sanden/Pratten/Engelenburg 888
Kademuren Spaarne (Melkbrug- Gravestenenbrug)
-33
Bereikbaar houden Schalkwijk
150
Bijdrage bereikbaarheidsfonds Bereikbaar houden Schalkwijk-150
Herinrichten Prins Bernhardlaan
32
Langzaam Verkeer brug Industriehaven Waarderpolder
-245
Reconstructie Nieuwe Groenmarkt
-15
Vervanging parkeerautomaten waterparkeren
20
Vervanging Parkeerautomaten
-43
Vervanging Patronaat
215
Verbindingsgang Kleine Houtweg
53
Reservering levensduurverlengend onderhoud gemeentelijk 317
bezit
Reservering levensduurverlengend onderhoud gem. bezit
500
Kassa systeem
75
ZBB Actieve wachten
82
Vervanging parkeervergunning systeem (vignetten)
74
Vervanging ICT
113
Glasvezelkabel
138
Digitale Transformatie
1.279
13.748
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Nr

Onderdeel

69
Hoofdlijnen coalitieprogramma
Jouw Haarlem
drs. C.Y. (Cora-Yfke) Sikkema

69

Blz

47

Vraag

Pag. 41

'Ook andere budgetten in de begroting zijn beschikbaar om initiatieven in de stad te ondersteunen.'
Welke andere budgetten zijn nog meer beschikbaar voor de ondersteuning van initiatieven?

Op onderstaande budgetten – die ook zijn terug te vinden op de website
van de gemeente (https://www.haarlem.nl/subsidies-vergoedingen-en-leningen) - kunnen initiatieven een beroep doen:
Vastgestelde uitvoeringsregelingen gericht op initiatieven:
Subsidie eenmalige activiteiten zelf- en belangenorganisaties (€ 40.000 per jaar)
Uitvoeringsregeling subsidie sociale initiatieven (€ 150.000 per jaar en aanvullend versnellersbudget in 2018- en 2019 van € 100.000 per
jaar)
Uitvoeringsregeling Leefbaarheid en Initiatiefbudget (€ 230.000 per jaar)
Uitvoeringsregeling Bewonersinitiatieven kleinschalig groen (€ 5.000 per jaar, 2018 is het laatste jaar, de, regeling wordt niet voortgezet)

Niet specifiek benoemd voor ‘ initiatieven’ maar waar uiteraard wel een beroep op kan worden gedaan:
Cultuurstimuleringsfonds, waar ook een component initiatieven in zit (€ 350.000 per jaar)
Uitvoeringsregeling Breedtesportactiviteiten, onderdeel eenmalige kleine activiteiten (€ 6.000 per jaar)
Daarnaast wordt voor een aantal regelingen op het gebied van duurzaamheid een voorstel voorbereid. Het betreft:
Uitvoeringsregeling Collectieve zonnestroom Haarlem (€ 20.000 per jaar)
Een regeling om buurt initiatieven te ondersteunen om van het aardgas te gaan (€250.000).

Nr

Onderdeel

70
Hoofdlijnen coalitieprogramma
Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner

70

Blz
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Vraag

In 2018 wordt voor 8 miljoen aan de reserve sociaal domein onttrokken. Waaraan wordt dit besteed?

Zie hiervoor de Kadernota 2017:
Document

Bedrag (voorgenomen) Besteding
(*
1.000)
Begroting 2018
1.861 Dekking verwacht tekort SD
2018
Kadernota 2017
3.900 Intensiveringen 2018 SD
Kadernota 2017
2.000 Extra onttrekking ten gunste
van algemene middelen
Kadernota 2017
192 extra inzet ken je klant
Kadernota 2017
112 Dekking garantiebanen
Totaal
8.065

71
Hoofdlijnen coalitieprogramma
Jouw Haarlem
drs. J. (Jos) Wienen

55

Pag. 42

Extra capaciteit VTH. Waarom wordt hier voor externe inhuur gekozen?

Nr

71

Onderdeel

Blz

Vraag

Pag. 43

Het gaat over incidenteel geld (leges) en daarom is in beginsel gekozen op inhuur binnen de hele ambtelijke keten waar WABOtaken worden uitgevoerd.
Verder geldt vanuit het verleden een ‘trap op trap af-aanpak’ (meer plannen, meer leges, meer personeel; minder plannen - minder leges - minder personeel).
Inmiddels lijkt de economische groei bestendig genoeg om een en ander te vertalen in vaste bezetting. Binnenkort zal de mogelijkheid om vaste bezetting in te
zetten in grote lijnen worden beoordeeld en overeenkomstig andere taakvelden die onder invloed zijn van hoog-laag conjunctuur worden uitgewerkt.

72
Hoofdlijnen coalitieprogramma
Jouw Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA

65

Verduurzamen verlichting raadzaal en Raakspoort. Worden ook sensoren ingebouwd om onnodig aan
staan te voorkomen?

72

Nee, dat is geen onderdeel van dit voorstel.

73

In de raadsvergadering van 23 november 2017 is geld beschikbaar gesteld voor het “Haalbaarheidsonderzoek fietsverbinding FuikvaartwegBoerhaavelaan”. De financiële verwerking hiervan vindt plaats bij de kadernota 2018. Het haalbaarheidsonderzoek vindt in 2018 plaats
(€50.000,-) en voorbereiding en ontwerpfase in 2019 (€100.000,-).

73
Hoofdlijnen coalitieprogramma
Jouw Haarlem
drs. C.Y. (Cora-Yfke) Sikkema

74
Hoofdlijnen coalitieprogramma
Jouw Haarlem
drs. C.Y. (Cora-Yfke) Sikkema
74

69

73

Er wordt €50.000 in 2018 en €100.00 in 2019 uitgetrokken voor een haalbaarheidsonderzoek
fiestverbinding Fuikvaart. Was hier vorig jaar al niet geld voor beschikbaar gesteld?

Er wordt 2.5 miljoen uitgetrokken voor verbetering doorstroming Waarderweg/Vondelweg. Wat zijn de
plannen voor de Vondelweg? Waarom wordt er pas in 2021 geld beschikbaar gesteld voor de
Waarderweg?

Voor de verbetering doorstroming Vondelweg wordt met name gedacht aan aanpassingen aan de kruisingen.
Naast dat voor de Waarderweg nog uitgezocht moet worden wat de beste maatregelen zijn om de doorstroming te bevorderen (wat tijd kost) is
er eerder eenvoudigweg niet eerder financiële ruimte.

75
Hoofdlijnen coalitieprogramma
Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner

79

Er worden een aantal bouwprojecten genoemd. We missen de Werfstraat. Hoe staat het hiermee?

Nr

75

Onderdeel

Blz

Vraag

Dit betreft het voormalige project ‘Zelfbouw Werfstraat’. Dit project is een aantal jaren geleden gestopt.

Pag. 44

In de uitwerking van de zonneontwikkelvisie Spaarndamseweg wordt onderzocht wat we met deze locatie gaan doen.
Eind dit jaar moet dit duidelijk worden.

76
Hoofdlijnen coalitieprogramma
Jouw Haarlem
drs. M. (Merijn) Snoek
76

0

Hoe zou de schuld zich ontwikkeld hebben als er niet gekozen zou zijn voor de extra investeringen van
83 miljoen?

De investeringen en het investeringsniveau van de gemeente zorgen voor een belangrijke bijdrage van het schuldverloop van de gemeente,
maar de schuldontwikkeling hangt ook van andere factoren af. Denk hierbij aan grondexploitaties, dotaties en onttrekkingen aan reserves en aan
de ontwikkeling van de Algemene Uitkering.
Vergeleken met de Programmabegroting 2018 neemt de totale schuld eind 2022 toe met € 91 miljoen (van een verwachting van € 519 miljoen bij
de Programmabegroting 2018 naar een huidige verwachting van € 610 miljoen), de extra investeringen zijn hiervoor de belangrijkste reden.

77
Hoofdlijnen coalitieprogramma
Actiepartij
F. (Floor) Roduner
77
Nr

12

De nieuwe coalitie heeft toegezegd dat de afdeling bijzondere doelgroepen weer terugkomt. Waar is dit
te vinden in de kadernota? Of heeft dit besluit geen financiële consequenties?

Dit onderwerp wordt meegenomen in de bestuursrapportage
Onderdeel

78
Hoofdlijnen coalitieprogramma
Actiepartij
F. (Floor) Roduner

Blz
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Vraag

Wat is de reden van het extra nadeel dat in de BUIG wordt voorzien in 2018?

Pag. 44

Nr

78

79

Onderdeel

Blz

Vraag
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Het in de Kadernota gepresenteerde extra nadeel in 2018 bedraagt € 265.000 ten opzichte van het in de programmabegroting 2018 begrote
tekort op de BUIG. Dit nieuwe beeld is het effect van een nieuwe prognose van de BUIG op basis van de voorlopige beschikking BUIG 2018 (uit
september 2017). Deze beschikking was nog niet bekend ten tijde van het opstellen van de programmabegroting 2018. In de Kadernota wordt
verder aangegeven dat er op basis van dan beschikbare informatie nieuwe prognoses voor de BUIG 2018 zullen volgen. Dit omdat er met name
aan de batenkant onzekerheid bestaat over de hoogte van het definitieve bedrag dat door het rijk aan Haarlem beschikbaar wordt gesteld. De
voorlopige beschikking wordt namelijk gevolgd door een nadere voorlopige beschikking en een definitieve beschikking BUIG 2018. Op basis van
het beeld van de voorjaarsnota van het Rijk is het de verwachting dat het definitieve saldo BUIG 2018 eind september positief zal worden
bijgesteld doordat een stijging van het macrobudget is gepresenteerd. Deze is nog niet verwerkt in de huidige cijfers.

Ontwikkelingen meerjarenraming 31
en financiële positie
Actiepartij
F. (Floor) Roduner

Op welke wijze anticipeert het college op stijgende inflatie, verhoging lage BTW tarief in relatie tot
armoedebestrijding, schulddienstverlening en een toenemende zorgvraag?

Nr

79

Onderdeel

Blz

Vraag
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Anticiperen op stijgende inflatie en verhoging BTW is inkomensbeleid en is aan het Rijk voorbehouden. Gemeenten hebben hierin geen
beleidsvrijheid en kunnen dus geen algemene kostenstijgingen compenseren. De minimaregelingen behoren niet tot het inkomensbeleid omdat
er sprake is van daadwerkelijke kosten die zich in bijzondere situaties voordoen.
Hierop is één uitzondering: de individuele inkomenstoeslag (IIT). Dit is een toeslag voor mensen die minimaal 3 jaar een laag inkomen hebben.
In Haarlem is gekozen om dit lage inkomen gelijk te stellen aan de HaarlemPas, nu nog 115% van de bijstandsnorm (en die in 2019 naar 120%
gaat). De hoogte van de IIT mogen gemeenten zelf bepalen. In Haarlem is de hoogte nu €366 voor een alleenstaande, €470 voor een
alleenstaande ouder en €523 voor gehuwden. Jaarlijks wordt dit bedrag geïndexeerd. Hiermee worden ca 2200 gezinnen en alleenstaanden
bereikt. De jaarlijkse kosten zijn nu € 900.000. Een extra verhoging van de toeslag van €10 per gezin komt daarmee op een kostenpost van €
22.000.
De IIT heeft echter een aantal nadelen:
De IIT vergroot de armoedeval. Als mensen, een korte tijd, een hoger inkomen hebben dan de HaarlemPas- grens komen zij daarna drie jaar
lang niet aanmerking voor de IIT. Daardoor kan het verhogen van het bedrag van de IIT het onaantrekkelijk maken om weer te gaan werken.
Verder is het alleen mogelijk om de ITT te verstrekken aan mensen die de AOW gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt. Dit is een wettelijk
voorwaarde. Een vergelijkbare toeslag voor AOW gerechtigden bestaat niet, waardoor de IIT een grote groep mensen niet bereikt.

80

We anticiperen bij het team schulddienstverlening op toenemende zorgkosten door budgetbeheer, budgetcoaching en cursussen Grip op
geld aan te bieden. We monitoren of het aantal aanmeldingen (al dan niet via het wijkteam) stijgt en of er voldoende personele capaciteit is voor
de toenemende zorgvraag.

Ontwikkelingen meerjarenraming 40
en financiële positie
Actiepartij
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Wat zijn de totale kosten van BUUV en hoeveel deelnemers zijn er nu? En wat maakt dat Haarlem, als
'bedenkers' van BUUV een bijdrage betaald aan de landelijke BUUV?

Nr

80

81

Onderdeel

Blz

82

Wat maakt dat het college wel de reserves sociaal domein wil opheffen ten gunste van de algemene
middelen, maar wel een schuldbeheersing reserve instelt van een kleine 1,7 mio?

Als de transformatie sociaal domein volgens plan verloopt kan de reserve SD opgeheven worden, er is dan geen specifieke reserve meer nodig
om risico's op te vangen, daarvoor is dan de Algemene reserve beschikbaar.
Op grond van het BBV (boekhoudkundige regels) is het vormen van een reserve nog de enige mogelijkheid om in de begroting middelen in te
zetten voor schuldreductie (alternatieve mogelijkheden zoals versneld afschrijven zijn op grond van de BBV niet meer mogelijk)

Ontwikkelingen meerjarenraming 42
en financiële positie
Actiepartij
drs. J. (Jos) Wienen
drs. J. (Jur) Botter, MPA
drs. C.Y. (Cora-Yfke) Sikkema
drs. M. (Merijn) Snoek
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs
F. (Floor) Roduner
82

Pag. 47

De totale kosten van BUUV Haarlem zijn € 505.000 en er zijn inmiddels 6.978 Haarlemmers ingeschreven bij BUUV (stand juni 2018). Haarlem
betaalt geen bijdrage aan het landelijke BUUV NL; de kosten van die activiteiten worden betaald uit de bijdragen van de andere deelnemende
gemeenten. Haarlem betaalt wel een vaste bijdrage van € 3.600 per jaar aan de (landelijke) leverancier voor gebruik en beheer van de BUUVwebsite.

Ontwikkelingen meerjarenraming 42
en financiële positie
Actiepartij
drs. M. (Merijn) Snoek
81

Vraag

Dit is geen technische vraag.

Betekent dat met het overhevelen van sociaal domein gelden voor 'duurzaam doen' er een verschuiving
plaatsvindt van 'sociaal' naar 'groen'?

Nr

Onderdeel

Blz

83
Financiële voortgangsrapportage 54
Actiepartij
drs. J. (Jur) Botter, MPA

83

Wat is de onderbouwing voor de post 'frictiekosten' à € 9 ton tweejaarlijks?

Pag. 48

De frictielasten betreffen incidenteel € 600.000 voor 2018 en € 300.000 voor 2019. Het jaartal 2019 is per abuis weggevallen op pagina 60.
De frictielasten worden aangewend om de organisatie in te richten en te laten werken conform de organisatievisie. Het zijn van een flexibele en
wendbare netwerkorganisatie. Deze ontwikkeling gebeurt niet vanzelf. Omdat een groot deel van de ondersteunende functies met betrekking tot
bedrijfsvoering, managementondersteuning en bestuursadvies voorheen gekoppeld was aan hoofdafdelingen, heeft een substantiële
centralisatie en herinrichting van functies plaatsgevonden. De frictielasten houden verband met de herijking van verschillende ondersteunende
functies:
1. De functie bestuurscommunicatieadviseur is gesplitst in twee aparte functies voor communicatieadvies en bestuursadvies. Ter ondersteuning
van het nieuwe college zijn nieuwe bestuursadviseurs aangetrokken.
2. De herinrichting en centralisatie van bedrijfsvoerings- en managementondersteuning houdt in dat veel medewerkers sinds dit jaar een nieuwe
rol vervullen. Er wordt stevig geïnvesteerd in de kwaliteit en uniformering van het werk. Verschillende ondersteunende werkprocessen worden
opnieuw ingericht, zodat ze passen bij een meer naar buiten gerichte en integraal werkende netwerkorganisatie. Deze investeringen vergen
ambtelijke inzet bovenop de reguliere werkzaamheden. Daarom groeien afdelingen Interne Dienstverlening en Managementondersteuning
tijdelijk in omvang. In twee jaar krimpen beide afdelingen naar de omvang van eind 2017.

84
Financiële voortgangsrapportage 56
Actiepartij
F. (Floor) Roduner
84

Vraag

Er is veel voordeel op het sociaal domein gerealiseerd. Gaat dit voordeel 1 op1 naar de reserve sociaal
domein?

Het uitgangspunt "rijksbudget = werkbudget" betekent dat de voordelen die in de jaren 2015, 2016 en 2017 zijn gerealiseerd aan de reserve
Sociaal Domein zijn gedoteerd.

85
Financiële voortgangsrapportage 70
Actiepartij
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Er wordt € 400 k. begroot voor verkoop van vastgoed. Over welk vastgoed gaat dit?

Nr

85

Onderdeel

73

Wat is de onderbouwing van kosten van een nieuwe Beijneshal. Is 5 mio. voldoende?

74

Wat maakt dat Haarlem 2 mio uitgeeft aan het warmtenet en wat krijgt de gemeente daar (op termijn)
voor terug? De gemeente mag binnenkort geen belasting meer heffen op kabels en leidingen. Is dit
geen taak van de netbeheerder die terugverdiend via vastrecht?

In het investeringsplan is vanaf 2021 structureel € 1 miljoen beschikbaar voor de aanleg van een warmtenet met bronnen. Met deze bijdrage
financiert de gemeente mee in het warmtenetwerk en/of de bron. De gemeente kan daarmee, naast de netbeheerder, mede-eigenaar van het
warmtenetwerk worden.

88
Investeringen en MPG
Actiepartij
drs. M. (Merijn) Snoek
88

Pag. 49

Voor de nieuwbouw van de Beijneshal is rekening gehouden met een type C3 sporthal. Dit is een standaard type sporthal en qua omvang en
faciliteiten vergelijkbaar met de huidige Beijneshal. De vijf miljoen voor de realisatie van de nieuwe sporthal is een inschatting. Hiervoor is advies
ingewonnen bij verschillende organisaties die zich dagelijks bezig houden met de ontwikkeling, bouw en het onderhoud van maatschappelijk
vastgoed. Afhankelijk van het uiteindelijke programma van eisen en de scenario’s die uitgewerkt worden voor de sporthal, is de inschatting van
vijf miljoen voldoende.

87
Investeringen en MPG
Actiepartij
drs. C.Y. (Cora-Yfke) Sikkema
87

Vraag

Het gaat om het niet-strategische vastgoedbezit van de gemeente, waarvan een overzicht als bijlage aan de Vastgoednota toe is gevoegd
(2018/49829).

86
Investeringen en MPG
Actiepartij
drs. M. (Merijn) Snoek
86

Blz

76

Er wordt gesteld dat de schuldquote van 120% onder de norm van 130% (rood) ligt van VNG. Is 120%
niet oranje? Ofwel verre van gezond, toch?

Een netto schuldquote van 120% ligt inderdaad in de oranje zone. De VNG adviseert bij een netto schuldquote van meer dan 130% (de rode
zone) de schuld af te bouwen.

Nr

Onderdeel

89
Investeringen en MPG
Actiepartij
F. (Floor) Roduner

Blz

80

Vraag

Pag. 50

Waar is de uitspraak van de commissie BBV te vinden die stelt dat 19,6 mio winst genomen dient te
worden uit de reserve grondexploitaties?

Nr

89

Onderdeel

Blz

Vraag

http://www.commissiebbv.nl/begroten/vraag-antwoord-bbv/2017/?zoeken=true&zoeken_term=poc+methode

Pag. 51

Vraag 2017.054 Waar is de wettelijke verplichting vermeld van het tussentijds nemen van winst op
een grondexploitatie?
Toelichting vraag:
Het gemeentelijk beleid is gericht op winstneming bij afsluiting van een grondexploitatie. De gemeente is zeer terughoudend ten aanzien van
tussentijdse winstnemingen. De gemeente wenst om haar moverende redenen vast te houden aan haar geformuleerd grondbeleid. Volgens de
accountant is een tussentijdse winstneming verplicht. Daarbij wordt als voorwaarde gesteld dat er voldoende zekerheid bestaat ten aanzien van
de winst (te berekenen via de Percentage of Completion methode). De gemeente vraagt, lezende de notitie grondexploitatie, waar de wettelijke
verplichting staat tot het tussentijds nemen van winst op een grondexploitatie. De gemeente kan daarover alleen een Aanbeveling vinden en
geen Stellige Uitspraak. Kan de commissie BBV in deze kwestie duidelijkheid verschaffen?
Antwoord commissie BBV:
In de notitie grondexploitaties is noch een stellige uitspraak, noch een aanbeveling opgenomen ten aanzien van winstneming. Dit is in het geval
van winstneming ook niet nodig, omdat winstneming volgt uit het Besluit begroting en verantwoording (BBV). Bij het stelsel van baten en lasten
zoals geformuleerd in het BBV zijn het toerekeningsbeginsel en het voorzichtigheidsbeginsel en het daarmee samenhangende realisatiebeginsel
essentiële uitgangspunten. Baten en lasten - en het daaruit voortvloeiende resultaat – moeten worden toegerekend aan de periode waarin deze
zijn gerealiseerd. Zoals ook bij V&A 2017.005 en in de notitie grondexploitaties 2016 paragraaf 5.2 en 5.5 is aangegeven, is het niet getrouw om
te wachten met winstneming. Wanneer is voldaan aan de voorwaarden van de POC methode en de winst dus niet meer is omgeven door
onzekerheden, dient deze als gerealiseerd te worden beschouwd en verantwoord.

Nr

Onderdeel

90
Belastingen en woonlasten
Actiepartij
drs. M. (Merijn) Snoek

90

Blz

86

Vraag

Pag. 52

Belastingen en woonlasten: In de tekst staat dat de gemiddelde woonlasten in de grote gemeenten €
667,- zijn. Wat maakt dat in het staatje eronder een bedrag van € 742,- staat?

De gemiddelde woonlasten van de grote gemeenten bedragen inderdaad € 677. De grafiek waarnaar u verwijst is niet juist geactualiseerd.
Bijgaand de juiste grafiek, met excuus voor de omissie.

Nr

Onderdeel

91
Bedrijfsvoering
Actiepartij
drs. J. (Jur) Botter, MPA

91

91

Vraag

Pag. 53

Over welk percentage van de externe inhuur of om hoeveel arbeidsplaatsen gaat het bij benadering als
het gaat over meer vaste formatie?

De kadernota vraagt in totaal om 1 FTE uitbreiding van de vaste formatie. Deze formatie is aangevraagd door de afdeling Vastgoed en wordt
vanaf 2023 gedekt uit de algemene middelen. In de jaren 2018 t/m 2022 wordt deze formatie gedekt uit de reserve vastgoed. De overige
aanvragen voor extra capaciteit hebben betrekken op inhuur en hebben een tijdelijk karakter.

92
Hoofdlijnen coalitieprogramma
Hart voor Haarlem
drs. C.Y. (Cora-Yfke) Sikkema

92

Blz

17

Een aantal intensiveringen hebben alleen slaagkans als derde partijen (b.v. burgers, bedrijven, andere
overheden) mee-investeren in de volledige realisatie ervan. Welke garanties zijn er dat dit daadwerkelijk
gebeurt?
Deze vraag geldt voor de volgende intensiveringen:
n, o, s, u, aa, ab, ac (extra kosten gemeente in 2021: €3,7M)

Reacties van bewoners, bedrijven en andere overheden en partijen en initiatieven uit de stad laten zien dat er draagvlak is voor intensiveringen
op onder andere duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie (van steenbreek tot grotere subsidies), circulaire economie en energietransitie. Dat is een
belangrijke basis om vervolgens samen te werken aan realisatie en samen de kosten dragen. Harde garanties liggen er nog niet. De gemeente
geeft wel een belangrijk signaal af door zelf al vast middelen beschikbaar te stellen.

93
Hoofdlijnen coalitieprogramma
Hart voor Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA
drs. C.Y. (Cora-Yfke) Sikkema
drs. M. (Merijn) Snoek
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs
F. (Floor) Roduner

17

Op een aantal onderwerpen wordt geïntensiveerd, zonder dat duidelijk is wat de meetbare doelen van
deze initiatieven zijn. De vraag is deze meetbare doelen toe te voegen.
Deze vraag geldt voor de initiatieven m, q, r, t, en x (extra kosten gemeente in 20121: €1,0)

Nr

93

Onderdeel

Vraag

Pag. 54

De beleidsintensiveringen die de raad vast stelt met deze kadernota worden (op hoofdlijnen) vertaald naar de doelen en prestaties van de
begroting. Waar mogelijk worden deze meetbaar gemaakt met indiciatoren.

94
Bedrijfsvoering
Ouderen partij Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA

94

Blz

90

1A.
Kan OPHaarlem een overzicht ontvangen van de formatiemutatie in 2019 en in 2020-2023
als gevolg van de voorstellen in de Kadernota en
1B.
kan hierbij aangegeven worden in hoeverre het permanente formatie-uitbreiding betreft of tijdelijk
dienstverband of inhuur en
1C.
kan ook specifiek aangegeven welke tijdelijke formatie-uitbreiding waarover al besloten is tot heden in
de Kadernota vooralsnog wordt gecontinueerd en
1D.
kan er een formatieoverzicht over de jaren 2017 en 2018 bijgevoegd worden?

1A. Het coalitieprogramma is de vertaling naar de kadernota. De vertaling naar benodigde fte is in eerste opzet opgenomen in de kadernota en
wordt verder uitgewerkt op weg naar de begroting. De eerste indicatie vanuit de kadernota is minimaal een uitbreiding van 10 tot 20 fte tot 2023.
1B. In aansluiting op 1A wordt dit bij de begroting uitgewerkt. De eerste opzet voor inhuur zal voor 2019 ruim € 1,5 miljoen bedragen, aflopend
tot circa € 0,5 miljoen naar 2023.
1C. Voor de projecten ‘participatiewet’ en ‘statushouders’ is eerder formatie uitbreiding gevraagd en worden deze in de kadernota
gecontinueerd.
1D. Eind 2017 bedroeg de formatie 1.019,8 FTE. De formatie met ingang van 1 januari 2018 is gestegen naar 1.155,2 FTE, voornamelijk als
gevolg van de ambtelijke samenwerking en formatie-uitbreiding naar aanleiding van de Kadernota 2017.

Nr

95

Onderdeel

Blz

Ontwikkelingen meerjarenraming 76
en financiële positie
Ouderen partij Haarlem
drs. M. (Merijn) Snoek

95

2.

Pag. 55
Betekent het afbouwen en het liquide maken van de Reserve Sociaal Domein over de jaren
2018 t/m 2023 van bijna € 23 miljoen en het inzetten van dit bedrag in de exploitatie over
genoemde jaren dat dit gegeven sec leidt tot een toename van de financieringsbehoefte voor
genoemd bedrag?

De gemeente hanteert integrale (totaal)financiering, het is dus niet mogelijk te stellen dat het inzetten van middelen vanuit een bepaald terrein of
reserve sec leidt tot een financieringsbehoefte van diezelfde omvang. Al het overige ceteris paribus klopt de stelling wel dat het liquide maken
van een reserve leidt tot een financieringsbehoefte.

96
Hoofdlijnen coalitieprogramma
Ouderen partij Haarlem
drs. J. (Jos) Wienen
96

Vraag

28

3.

Kan de post ai (pag. 28) overhead handhavingscapaciteit ad € 230.000 nader toegelicht en
gespecificeerd worden? Nu staat er alleen 1 coördinator benoemd.

Tot de overheadkosten behoren allereerst de variabele overheadkosten. Denk daarbij aan ICT, Faza, HRM scholing etc. De kosten daarvan bedragen zo’n €
15.000. Uitbreidingen in de lijn voor de uitvoering van reguliere producten leiden echter ook tot een toename van de overhead. De overhead ademt mee met
de omvang van het primair proces. In eerdere raadsperioden is de overhead meegekrompen met de formatieve besparingen in het primair proces en nu vindt
de omgekeerde beweging plaats. Per extra fte in de lijn vindt een uitbreiding van het overheadbudget plaats met € 22.000. In totaal bedragen de
overheadkosten derhalve € 37.000. In deze specifieke situatie is de overhead per fte wat lager omdat rekening is gehouden met het feit dat er voor de
handhavers minder variabele overheadlasten zijn omdat ze minder kantoorfaciliteiten gebruiken (ze werken veel buiten).

97
Hoofdlijnen coalitieprogramma
Ouderen partij Haarlem
drs. M. (Merijn) Snoek

27

4.

Kan de post aj2 Kosten overhead (van € 150.000 naar € 400.000 toenemend) i.v.m. groei
organisatie nader toegelicht en gespecificeerd worden? (pag. 27 Kadernota)

Nr

97

Onderdeel

Blz

Vraag

In de begroting wordt een bedrag aan overhead berekend van € 37.000

Pag. 56

Voor 2019 wordt, op basis van de kadernotamutaties, een groei van de organisatie voorzien van 4 fte (t.b.v. het beleidsveld wonen en European
Urban Agenda). Dit correspondeert met een bedrag van afgerond € 150.000 aan extra lasten overhead. De handhavingscapaciteit wordt ook
uitgebreid, maar in het gevraagde budget zijn de kosten van overhead al opgenomen).
Voor 2020 e.v. wordt een verdere groei van de organisatie voorzien met 7 fte naar een groei met 11 fte. Dit correspondeer met een bedrag van
afgerond € 400.000. De groei met 7 fte heeft betrekking op erfgoedbeleid, (sport)evenementen, verdere groei capaciteit beleidsveld wonen,
kwaliteitsimpuls mobiliteit en extra inzet voor de funderingsproblematiek.

98
Financiële voortgangsrapportage 53
Ouderen partij Haarlem
drs. M. (Merijn) Snoek
98

5.

Graag ontvangt OPHaarlem een specificatie van twee bedragen genoemd op pagina 53 van de
Kadernota: € 4,3 miljoen onttrokken aan de reserves en € 1,5 miljoen toegevoegd aan de
reserves.

In paragraaf 3.3 (pagina 67 en 68) zijn alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves gespecificeerd.Een onttrekking aan een reserve is
als - aangegeven (= voordeel voor exploitatie) en een toevoeging aan een reserve als een +

99
Financiële voortgangsrapportage 67
Ouderen partij Haarlem
F. (Floor) Roduner

6.

Graag ontvangt OPHaarlem een toelichting op het bedrag genoemd op pagina 67 bij de 1e div bij
reservemutaties zijnde de onttrekking 2018 aan de Reserve Sociaal Domein ad
€ 1.358.000 in relatie tot de op pagina 50 genoemde bedragen van € 1.608.000 en
€ 8.065.000.

Nr

99

Onderdeel

Blz

Vraag

Pag. 57

Op pagina 67 zijn de mutaties opgenomen die onderdeel zijn van de Financiële Voortgangsrapportage 2018 en dus nog niet eerdere geraamde
reservemutaties zijn.

De geraamde onttrekkingen (€ 1.608) zijn als volgt opgebouwd:

Niet bestede versnellers 2017 naar 2018

Onttrekking ik doe mee tlv. reserve SD
SUBTOTAAL
Extra onttrekking reserve SD tbv programmabudget
SUBTOTAAL
TOTAAL ONTTREKKINGEN

186
350
475
59
288
250

1.358
250
1.608

Daarnaast wordt 1 dotatie (€ 910.000) voorgesteld. Beide bedragen zijn terug te vinden in de tabel op pagina 50.
Het bedrag van € 8.056 in de tabel op pagina 50 is opgebouwd uit de (reeds) geraamde onttrekkingen uit de Begroting 2018 en Kadernota 2017.
Zie ook het antwoord op vraag 70.

Nr

Onderdeel

100
Investeringen en MPG
Hart voor Haarlem
drs. M. (Merijn) Snoek

Blz

76

Vraag

Pag. 58

Het College stelt voor de schuldquote van de gemeente richting 2022 op te laten lopen naar 120%.

Vraag 1: Hoe ontwikkelt de solvabiliteit van de gemeente zich als gevolg van deze verhoging van de
schuldquote?
Vraag 2: Deze verhoging is een trendbreuk ten opzichte van het beleid van de afgelopen jaren,
waarmee het College de bovenkant opzoekt van de (nog net) veilige marge 90-130% die de VNG
hanteert. De vraag die dit oproept is hoe 'duurzaam' deze schuldquote is als de externe
omstandigheden weer eens zouden verslechteren. De VNG biedt hiervoor een 'stress-test' aan (zie
brochure 'Houdbare Gemeentefinanciën', VNG, Den Haag 2013), Onze vraag is deze stress-test uit te
voeren op het thans voorliggende plan en op een aantal 'slecht weer' scenario's die zich voor kunnen
doen (uit bestaande en bekende financiële risico's, uit de Rijksbijdragen onder verschillende
economische omstandigheden ('trap-op-trap-af') en uit de lasten onder deze omstandigheden, met
name in het sociale domein, waar de risico's toenemen als de economie slechter gaat draaien).
Vraag 3: Het College kiest voor hoge en voorlopende ambities in het domein energietransitie en
CO2-reductie. Deze ambities richting 2030 ('klimaatneutraal') en 2040 ('aardgasvrij'), alsmede het
geformuleerde voornemen om de lagere inkomensgroepen te compenseren voor transitiekosten, zullen
leiden tot veel hogere kosten en investeringen voor de gemeente dan thans voorzien zijn tot 2022. De
vragen zijn dan:
a) Hoe hoog zullen deze kosten en investeringen richting 2030 en 2040 zijn om de doelen daadwerkelijk
te bereiken?
b) Waarvan gaat de gemeente deze kosten en investeringen na 2022 betalen als de schuldquote de
komende periode reeds maximaal wordt opgerekt (zie ook vraag 2).

Nr

100

Onderdeel

Antwoord 1:

Blz

Vraag

Pag. 59

Na vaststelling van de Kadernota zal in de Programmabegroting 2019 het verloop van de kengetallen inzichtelijk gemaakt worden, waaronder de
solvabiliteit.

Antwoord 2:
Dit is geen technische vraag met betrekking tot de Kadernota 2018.

Antwoord 3:
Dit is geen technische vraag met betrekking tot de Kadernota 2018.

101
Hoofdlijnen coalitieprogramma
D66
F. (Floor) Roduner
101

13

In de kadernota wordt gesteld: “Doordat het bestand nog steeds fors boven het niveau van 2014 ligt,
moet deze tijdelijke formatie opnieuw verlengd worden”. Is het mogelijk de term “fors” hierin te
kwantificeren?

De bestandsomvang op 1 januari 2014 bedroeg 3.214, de bestandsomvang op het laatste peilmoment (februari 2018) was 3.808. Een toename
van het bestand met 594 (21%).

102
Hoofdlijnen coalitieprogramma
D66
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

21

Per 2018 is er 315k euro per jaar beschikbaar voor Funderingsherstel. Hoe is dit bedrag van 315k euro
tot stand gekomen en is het daadwerkelijk de verwachting dat dit een gelijkblijvend bedrag is voor de
komende 6 jaar?

Nr

Onderdeel

Blz

Vraag

Pag. 60

Nr

Onderdeel

Blz

Vraag

Pag. 60

102

103

Het bedrag van € 315.000 is tot stand gekomen op basis van de inschatting voor kosten van een bouwbureau, capaciteit voor procesbegeleiding
en subsidie voor bewoners voor het laten uitvoeren van onderzoek. De bedragen zijn geënt op het Rozenprieel en financiële
ondersteuning/bijdragen aan een funderingsfonds is hierin niet opgenomen (ondersteuning in de vorm van fonds of lening wordt nog uitgewerkt).
De verwachting is dat het funderingsherstel in Haarlem de komende jaren nog ondersteund moet worden door de gemeente.

Ontwikkelingen meerjarenraming 49
en financiële positie

D66
drs. M. (Merijn) Snoek
103

Het ratio weerstandsvermogen is de uitkomst van beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit. De benodigde
weerstandscapaciteit is de capaciteit die nodig is om de gekwantificeerde risico's op te kunnen vangen. Deze zijn voor 2021 nog niet te
becijferen. In het jaarverslag 2017 (pagina 214) is deze voor het laatst berekend op € 12,4 miljoen. Bij een beschikbare weerstandscapaciteit van
€ 20 miljoen en een benodigde weerstandscapaciteit van € 12,4 miljoen zou de ratio 1,6 bedragen en nog steeds ruim voldoende zijn.

104
Bijlage 1: MPG
D66
F. (Floor) Roduner
104

De huidige algemene reserve is betiteld als “ruim voldoende” om de benoemde risico’s financieel te
ondervangen. In jaarschijf 2021 is de reserve het kleinst met bijna 20 miljoen euro. In hoeverre is dit
voldoende om nog steeds binnen de categorie “ruim voldoende” te blijven?

43

De grond Entree Oost is, sneller dan verwacht, geheel geleverd. Is er hier sprake van een residuele
grondwaarde bepaling en zo ja, in hoeverre is dan nog sprake van een eindafrekening op basis van de
gerealiseerde verkoopprijzen van de te bouwen woningen?

Nee, er vindt geen eindafrekening plaats op basis van gerealiseerde verkoopprijzen. Tijdens de kredietcrisis heeft de ontwikkelaar OC023
aangegeven geen kans meer te zien de gronden in Oost af te nemen tegen de overeengekomen voorwaarden. Er hebben heronderhandelingen
plaatsgevonden en er is een aanvullende overeenkomst opgesteld. Hierin is een aangepaste grondprijs afgesproken en termijnen voor de
afname van de grond. Er is een indexeringsclausule (1,5%) en reserveringsvergoeding (5%) van toepassing verklaard.
De aanvullende overeenkomst dateert van 2014 en is ter instemming aan de raad voorgelegd (Bis 2014/93972).
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drs. M. (Merijn) Snoek
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Blz 23, duurzame (led)verlichting: Gaan we van de 220.000 euro ook De Nieuwe Bavo in het
licht zetten?

Het programma is gericht op vervanging en verduurzaming van de bestaande verlichting, in beheer bij Haarlem Lichtstad. De Nieuwe Bavo
maakt daar geen onderdeel van uit.

Ontwikkelingen meerjarenraming 27
en financiële positie

CDA
drs. J. (Jur) Botter, MPA
106

Vraag

Door onze lobby zijn we trekker geworden van het partnerschap rondom innovatief en
verantwoord aanbesteden. Dit kost Haarlem meer dan 200.000 euro. Wat levert het ons naast
bekendheid in Europa verder concreet op?

Dit is een kans voor Haarlem – als trekker van een Europees partnerschap - invloed op nationaal en Europees niveau uit te oefenen met
betrekking tot regelgeving, beleid en uitvoering rondom innovatiegericht en duurzaam aanbesteden. Zo geeft het partnerschap nu al inbreng voor
guidelines die de Europese Commissie ontwikkelt over innovatiegericht aanbesteden. Ook ontwikkelt het partnerschap kennis en kunde over
circulair inkopen. Door de samenwerking en kennisuitwisseling met andere Europese steden over inkoopkracht alsook de participatie in
relevante EU netwerken, kan Haarlem bovendien kansrijker opereren bij EU subsidietrajecten voor lokale projecten. Daarnaast neemt de
toegang tot (Europese) initiatieven op het vlak van innovatie, duurzaamheid en versterking van de (lokale) economie toe. Haarlem wordt
betrokken bij lopende projecten over innovatie en duurzaamheid. Dit komt de duurzaamheidsagenda van Haarlem de komende jaren ten goede.
De kennis en ervaringen die opgedaan worden tijdens de periode van het partnerschap vertalen zich naar een betere relatie met bedrijven en
instellingen in de Haarlemse omgeving. En daarmee tot een beter aanbod van diensten en producten aan de gemeente. Denk in dit verband
aan: het benutten van kennis van de markt, het tot stand brengen van reële contractvoorwaarden, het beperken van onnodige tenderkosten en
clustering van opdrachten en daarmee het bereiken van een maximale toegang van ondernemers tot overheidsopdrachten.

Ontwikkelingen meerjarenraming 37
en financiële positie

CDA
drs. M. (Merijn) Snoek

Blz 36, hogere algemene uitkering: Hoe onzeker zijn de indicatieve bedragen? Kan groot is de
kans dat hier alsnog een gat wordt geslagen in het financieel kader?

Nr

107

Onderdeel

Blz

Vraag

Pag. 62

Op 3 juli 2018 is een informatienota met betrekking tot de meicirculaire 2018 uitgebracht. Hierin worden de gevolgen van de circulaire op de
raming van de algemene uitkering in de kadernota inzichtelijk gemaakt.

108
Belastingen en woonlasten
CDA
drs. M. (Merijn) Snoek

86

Blz 86, woonlasten: In de tekst worden gemiddelden van de grote steden genoemd voor het
tarief voor een meerpeoonshuishouden (274) en voor de totale woonlasten (677) in 2018. In de
grafiek staat resp 322 en 742. Welke bedragen zijn juist?

108

De bedragen in de grafiek zijn onjuist. Een verbeterde grafiek is opgenomen bij de beantwoording van vraag 90 van de Actiepartij.

109

Beschermingsbewind wordt opgelegd door de rechtbank en wordt over het algemeen uitgevoerd door commerciële bewindvoerders. Het
verlenen van bijzondere bijstand aan iemand, die onder beschermingsbewind (curatele of mentorschap) is geplaatst en deze kosten niet zelf kan
dragen, is onvermijdelijk. Hierover is ruime jurisprudentie aanwezig. Sinds september 2017 zijn er met incidenteel budget (Kadernota
2017) budgetcoaches werkzaam op de afdeling schulddienstverlening; zij leveren Budgetondersteuning op Maat (BooM). Budgetcoaching in
combinatie met budgetbeheer kan een alternatief en veel goedkopere oplossing bieden aan mensen die hulp nodig hebben met het regelen van
hun financiën, maar waarvoor beschermingsbewind een te zwaar middel is. Gestreefd wordt mensen duurzaam financieel zelfredzaam te
maken. BooM wordt ingezet ter preventie van schulden en om recidive te voorkomen.

109
Hoofdlijnen coalitieprogramma
CDA
F. (Floor) Roduner

110
Hoofdlijnen coalitieprogramma
CDA
F. (Floor) Roduner

14

10

Op Blz. 14 is te lezen dat er vanaf 2020 ongeveer E750,000 structureel nodig is om de
beschermingsbewindskosten te kunnen vergoeden. Is de gemeente niet voorstander van het
realiseren van een afdeling bewindvoering?

Op Blz. 10 geeft u aan dat in 2019 extra middelen beschikbaar komen voor mensen die langer in
de bijstand zitten en om problematisch schulden te bestrijden. Wat houdt het
uitvoeringsprogramma “ ik doe mee” in?
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Met het door de raad beschikbaar gestelde budget worden alle klanten uit het zittende uitkeringsbestand opnieuw gesproken. In de periode
daarvoor werden alleen mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt gesproken. Het project 'Ik doe mee' is mei 2017 gestart vanuit de
gedachte dat klantcontact een belangrijk re-integratie instrument is om mensen in beweging te krijgen naar werk en als dat (nog) niet mogelijk is
om op een andere manier te participeren, zoals bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, mantelzorg of arbeidsmatige dagbesteding. Tijdens het gesprek
met de klant wordt ook gekeken of aanvullende inkomensondersteuning noodzakelijk is, (bijv minimaregelingen), en wordt het recht op uitkering
opnieuw beoordeeld. Het college is van mening dat dit geen eenmalige actie moet zijn, maar een structureel andere werkwijze en wil hiervoor
extra middelen beschikbaar stellen.

111
Hoofdlijnen coalitieprogramma
CDA
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

10

Op Blz. 10 geeft u aan dat voor alle onderdelen van het sociaal domein geldt dat preventie
belangrijk is. Kunt aangeven wat u concreet doet aan preventie?
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In de eerste plaats hebben alle voorzieningen en organisaties in de sociale basis een preventieve functie ten opzichte specialistische
ondersteuning. Hier bevordert het college bijvoorbeeld vrijwillige inzet of mantelzorgondersteuning. In de sociale basis bevindt zich het sociaal
wijkteam en het CJG. Zij zijn beide ingericht om vroegtijdig te signaleren zodat eerder kan worden geïntervenieerd en escalatie van
problematieken kan worden vertraagd of voorkomen. Ook dat is preventie.
Van een andere orde is het in beeld hebben van inwoners met een laag inkomen via de HaarlemPas waardoor deze jaarlijks ambtshalve
verstrekt kan worden aan bijstandsgerechtigden, klanten schulddienstverlening, inwoners die gemeentelijke kwijtschelding hebben ontvangen en
ouderen met een aanvulling op de AOW. Ook kunnen we daardoor automatische verkorte aanvraagformulieren aan HaarlemPashouders sturen
wanneer iemand in aanmerking komt voor minimaregelingen.
Tot slot nog een aantal voorbeelden van concrete projecten met een preventieve opdracht:
Voorlichting over gezonde leefstijl
BUUV
Inloopfuncties voor mensen met GGZ-problematiek
Respijtzorg en inzet mantelzorgconsulenten
Jogg: Jongeren op gezond gewicht
Vrijwillige thuisadministratie ter voorkoming van schulden
Grip op geld, voorlichting en trainingen met specifiek aandacht voor jongeren
Project Budgetondersteuning op maat
De recent ingevoerde zorgpolis waarmee ook zorgmijding wordt voorkomen

112
Hoofdlijnen coalitieprogramma
CDA
drs. C.Y. (Cora-Yfke) Sikkema
112

Zie het antwoord op vraag 69.

10

Op Blz. 10 is te lezen dat initiatieven uit de stad, van groepen bewoners, van zelforganisaties,
van sociaal ondernemers worden gestimuleerd. Om welke bedrag gaat het op jaarbasis?
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Hoofdlijnen coalitieprogramma
CDA
F. (Floor) Roduner

113

114

Blz

12

Ontwikkelingen meerjarenraming 23
en financiële positie

Op Blz. 12 is te lezen dat er vanaf 2021 nog steeds sprake van een oplopend tekort op de Wet
sociale werkvoorziening (WSW), dat met andere middelen gedekt moet worden. Aan welke
middelen denkt u?

Blz 23, Milieuplein op zondag open: 12 zondagen in een jaar open voor 50.000 euro. Zijn de
kosten voor deze openstelling niet te hoog berekend?

Er is berekend dat voor een openstelling op zondag 7 medewerkers nodig zijn (tegen zondagtarief) en een sorteerkraan. Dit resulteert in ca. €
5.500 per zondag. Een bedrag van € 50.000 is dus zeker niet te hoog berekend.

115
Bijlage 2: Begrotingskader
Christen Unie
drs. M. (Merijn) Snoek
115
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De komende jaren moet rekening worden gehouden met een verder oplopend tekort op de SW- budgetten die door het Rijk worden uitgekeerd.
In de huidige meerjarenraming van de gemeente wordt rekening gehouden met een structureel tekort op de sociale werkvoorziening. In de
Kadernota is onder de versnellers sociaal domein voor 3 jaar (2017 t/m 2019) budget geraamd om het tekort op de bijdrage aan Paswerk te
dekken. Er is vanaf 2021 echter nog steeds sprake van een oplopend tekort op de WSW, dat met andere middelen gedekt moet worden. Over
de dekking van dit tekort op de WSW heeft het college nog geen standpunt ingenomen.

CDA
drs. M. (Merijn) Snoek
114

Vraag

17

Blz. 17 Wat zijn de kosten voor het vervangen van een straatnaambord en hoeveel wordt hier jaarlijks
aan besteed?

Het normbedrag voor het vervangen van een straatnaambord is € 80,- per bord. De werkelijke kosten fluctueren rond dit bedrag. Wat jaarlijks
specifiek aan onderhoud aan straatnaamborden is uitgegeven wordt niet bijgehouden. Straatnaamborden maken onderdeel uit van het
straatmeubilair. Daar wordt, vanuit dagelijks onderhoud, ongeveer 2 ton op jaarbasis aan uitgegeven. Straatmeubilair bestaat naast
straatnaamborden uit banken, palen, fietsrekken, e.d.

Nr

Onderdeel

116
Bijlage 2: Begrotingskader
Christen Unie
drs. J. (Jos) Wienen
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Blz. 17 Het extra ton voor evenementen: naar welke evenementen gaat dit geld? Welke extra prestaties
staan hier tegenover?

19

Blz. 19 wat is het tracé van de genoemde fietsboulevard? Klopt het dat dit voor een belangrijk deel langs
de Kinderhuisvest en Zijlvest loopt die net opnieuw zijn ingericht?

Met de fietsboulevard wordt de fietsring rond het centrum bedoeld. Deze loopt grofweg via de Bolwerken – Ged, Oostersingelgracht – Herenvest
- Singels – Wilhelminastraat en de Kinderhuisvest. Delen van dit traject zijn inderdaad relatief recentelijk opgeknapt.
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Bijlage 2: Begrotingskader
Christen Unie
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs
118

17

Vraag

Dit budget wordt verdeeld over de bestaande evenementen om de hogere kosten voor onder andere veiligheid te compenseren. De
evenementen hebben het de afgelopen jaren zwaar gehad door bezuinigingen en tegenvallende sponsorinkomsten. Ook betekent dit structurele
ondersteuning voor relatief nieuwe evenementen als Schalkwijk aan Zee en Parksessies. De extra prestaties zijn: een aantrekkelijke stad door
een divers aanbod aan evenementen voor alle Haarlemmers.
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Bijlage 2: Begrotingskader
Christen Unie
drs. C.Y. (Cora-Yfke) Sikkema
117

Blz

21

Blz. 21 wonen boven winkels: wat is indicatief nog het potentieel aan nieuwe woonruimte wat met dit
project zou kunnen worden gerealiseerd?

Met een bijdrage van 50.000 euro voor een projectleider die dit met ontwikkelaars mogelijk maakt, zijn dit indicatief 20 wooneenheden per jaar.
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