
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Hierbij bied ik u de ambtelijke antwoorden op de technische raadsvragen aan, die uw raad heeft 

gesteld over de Kadernota 2019 (inclusief Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2019-2023). 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 bijlagen treft u aan: 

 

• Antwoorden Kadernota 2019, bladzijden 1 – 73. Zoals altijd zijn de vragen gesorteerd per 

fractie. Mocht u een andere selectie wensen, dan kunt u dat gemakkelijk zelf digitaal in 

Gemraad doen. 

• Mutatie Kadernota 2019 – ten behoeve van beantwoording vraag 120.  

 

De vragen en antwoorden maken onderdeel uit van de behandeling van de kadernota (en bijlagen) in 

de raad van 1 tot en met 4 juli 2019.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

M.A. Jonker 

Concerncontroller 

 
 

Concernstaf 
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Aanbieding antwoorden op raadsvragen Kadernota 2019 en Meerjarenperspectief 

Grondexploitaties 2019-2023 

Concerncontrol 



 

Vragenronde: Kadernota 2019
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Totaal: 73 pagina's
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Nr Onderdeel Blz Vraag Pag. 2
  20 1. Hoofdlijnen coalitieprogramma 4

CDA
drs. M. (Merijn) Snoek

Wat is het effect van de meicirculaire 2019 op de kadernota?

  20 De meicirculaire is op 31 mei verschenen, op dit moment worden de consequenties van de circulaire voor de gemeente in kaart gebracht. Zodraer meer duidelijkheid is over de budgettaire gevolgen van de meicirculaire wordt de raad hier middels een informatienota over geinformeerd. Demeicirculaire wordt verwerkt in de Programmabegroting 2020.
  21 1. Hoofdlijnen coalitieprogramma 7

CDA
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Wat is de achtergrond bij de forse bijstellingen?

  21 Zoals toegelicht betreft het de meerjarige loon- en prijscompensatie die in 2018 door het Rijk is toegekend. Op het totaalvolume van de Integratie-uitkering zijn dit (meerjarig) aanzienlijke bedragen.
  22 1. Hoofdlijnen coalitieprogramma 9

CDA
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Wat is de huidige verwachting bij de herijking? Wordt naar verwachting aan de voorwaarden voldaan omde reserve sociaal domein op te heffen?

  22 Conform de afspraken zal dat pas volgend jaar (Kadernota 2020) beoordeeld worden.
  23 2. Ontwikkelingenmeerjarenraming en financiëlepositie

23

CDA
drs. M. (Merijn) Snoek

Op blz 23 staat het getal -12 terwijl op blz 25 het getal 0 als effect. Is dit verschil correct?
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  23 Het getal -12 op blz. 23 betreft het budgettair effect van de Decemberrapportage 2018 (voorheen werd dit de derde bestuursrapportagegenoemd).  Het getal 0 op blz. 25 betreft het budgettair effect van de Decembercirculaire 2018 van de algemene uitkering uit hetgemeentefonds.
  24 4. Investeringen en MPG 54

CDA
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Dekking voor 0,9 mln wordt gevonden in de verschuiving van investeringen in de onderhuisvesting. Watis hiervoor de onderbouwing?

  24 Dit komt vanuit de constatering dat het beschikbare geld voor onderwijs niet in het voorgenomen tempo van € 4 miljoen per jaar kan wordenuitgegeven. Daardoor worden deze investeringen, die waren gepland voor de periode 2019 t/m 2022, deels in 2023 worden gedaan. Dat geeft inde periode tot 2022 ruimte binnen het financieel kader voor (de ophoging van) andere investeringen. Zie ook beantwoording vraag 34.
  25 4. Investeringen en MPG 55

CDA
F. (Floor) Roduner

Gesteld wordt dat de reserve ongedeelde stad nog niet is gebruikt. Wat is de verwachting ten aanzienvan de inzet van deze reserve? Wanneer en waarvoor precies?

  25 De reserve ongedeelde stad wordt ingezet om tenminste 40% sociale woningbouw te kunnen realiseren in woningbouwprojecten. Dit kan in devorm van een bijdrage aan de openbare ruimte, parkeervoorzieningen of bijvoorbeeld het accepteren van een mindere grondopbrengst. Dereserve is een instrument om de groei van de stad te verwezenlijken en wordt in de komende jaren ingezet.
  26 7. Capaciteitsplanning en-behoefte 66

CDA
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Geeft het niet een juist beeld om hier uit te gaan van de formatie incl inhuur?

  26 Het optellen van de vaste formatie en de reguliere inhuur leidt tot een totaalbeeld. Er is echter voor gekozen om deze twee gegevens separaat tepresenteren aangezien de reguliere inhuur wordt geregistreerd in aantallen personen en de vaste formatie in fte’s. Hierdoor zou het optellen vande twee getallen leiden tot een vertekend totaalbeeld.
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  27 7. Capaciteitsplanning en-behoefte 67

CDA
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Op basis van de tabel is de inhuur ca 16% van de formatie. Hoe is dat in de andere 38 grotegemeenten?

  27 De BBV indicator ‘Externe inhuur: kosten als % van totale loonsom + totale kosten externe inhuur’ is in de begrotingen van de grote gemeentengebruikt en kan dienen als vergelijkingsmateriaal. De Haarlemse begroting 2019-2023 heeft voor de komende jaren 16,5% als streefwaarde(p.227).
Opgezochte waardes andere grote gemeenten:
Enschede 10,3% (jaar 2019, bron: Programmabegroting 2019)Tilburg 20,4% (jaar 2017, bron: Programmabegroting 2019)Maastricht 11,9% (jaar 2017, bron: Programmabegroting 2019)Eindhoven 10% (jaar 2019, bron: Programmabegroting 2019)Amsterdam 19,5% (jaar 2017, bron: Programmabegroting 2019)Zaanstad 20,6% (jaar 2017, bron: digitale Programmabegroting 2019)Utrecht 15,3% (jaar 2019, bron: digitale Programmabegroting 2019)Alkmaar 6,9% (jaar 2019, bron: Programmabegroting 2019)
https://zaanstad.begroting-2019.nl/p10009/kerncijfers?q=inhuurhttps://utrecht.begroting-2019.nl/p21610/verplichte-bbv-indicatoren?q=inhuur 

  28 7. Capaciteitsplanning en-behoefte 67
CDA
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Hoe is de verdeling van de inhuur over de programma’s?
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  28 Op basis van de gegevens per december 2018 is een verdeling gemaakt over de programma’s:

Programma   1 Maatschappelijke participatie 13%2 Ondersteuning en zorg 6%3 Werk, inkomen en schulden 13%4 Duurzame stedelijke ontwikkeling 5%5 Beheer en onderhoud 25%6 Burger, bestuur en veiligheid 20%7 Algemene dekkingsmiddelen en overhead 17% Totaal 100% 
  29 7. Capaciteitsplanning en-behoefte 70

CDA
drs. J. (Jur) Botter, MPA

In andere sectoren zien we dat digitalisering leidt tot minder werkgelegenheid. Waarom is dat bij degemeente anders?
Als digitalisering nu niet tot minder capaciteit leidt, wordt er dan wel geïnvesteerd in de goede ICT-projecten?

  29 Op termijn zullen besparingen door verdergaande automatisering en datagedreven werken kunnen optreden, maar zal ook meer inzet op ICT-middelen nodig zijn.
  30 Bijlage 4: Aanvullingbeleidsindicatoren 97

CDA
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

1. Op bladzijde 97 van de kadernota staat de volgende prestatie indicator: het aantal woningenvoor tijdelijke vakantieverhuur dat aan de nieuwe regelgeving getoetst is.a. Graag een toelichting waarom dit een goede indicator is en waar de informatie vandaankomt voor deze indicator.

  30 De indicator geeft aan hoeveel aanvragen voor tijdelijke vakantieverhuur bij de gemeente binnenkomen en geeft een indicatie van het effect vanhet nieuwe beleid. De gegevens zullen uit gemeentelijke registratie komen.
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  31 Bijlage 4: Aanvullingbeleidsindicatoren 97

CDA
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

1. Op bladzijde 97 van de kadernota staat de volgende prestatie indicator: het percentageverbouwing en splitsingen dat aan de nieuwe regelgeving is getoetst.a. Graag een toelichting waarom dit een goede indicator is en waar de informatie vandaankomt voor deze indicator.

  31 De indicator geeft aan hoeveel aanvragen voor verbouwingen en splitsingen bij de gemeente binnenkomen en geeft een indicatie van het effectvan het nieuwe beleid. De gegevens zullen uit gemeentelijke registratie komen.
  32 Bijlage 4: Aanvullingbeleidsindicatoren 97

CDA
R.H. (Robbert) Berkhout

1. Op bladzijde 97 van de kadernota staat de volgende prestatie indicator: aantal banen induurzame/circulaire sector.a. Hoe wordt deze indicator gemeten? Waar ligt het onderscheid tussen deduurzame/circulaire sector en de overige sectoren?

  32 Er wordt gewerkt aan een landelijke methode om te meten. In die methode zal ook een werkbare definitie worden ontwikkeld voor hetonderscheid circulair / niet circulaire activiteit en/of sector. Via de Metropool Regio Amsterdam is Haarlem daarop aangesloten. De MRA heefteerder een onderzoek laten uitvoeren: https://www.amsterdameconomicboard.com/app/uploads/2019/02/Metabolic_MonitoringVoorEenCirculaireStadsregio_14122018-002.pdf.Actuele informatie op de MRA site:  https://mraduurzaam.nl/circulair/.
  33 Bijlage 4: Aanvullingbeleidsindicatoren 99

CDA
R.H. (Robbert) Berkhout

1. Op bladzijde 99 van de kadernota staat de volgende prestatie indicator: aantallogiesaccomodaties.a. Wat valt precies onder deze indicator (bv hotels/b&b/airbnb)? Het lijkt erop dat niet hetaantal bedden is genomen als maat, maar het aantal accomodaties. Waarom is nietgekozen voor het totaal aantal bedden?
  33 Alleen logiesaccommodaties in de vorm van hotels vallen binnen de definitie van het hotelbeleid. Voorheen werd gekeken naar het ‘Aantallogiesaccommodaties’ als prestatie-indicator. Ondanks dat het meer werk is, is het een goede suggestie om de capaciteit verder te specificeren.Omdat in de meeste onderzoeken wordt gesproken over kamerbezetting en niet over bedbezetting, wijzigen we de prestatie-indicator naar‘Aantal hotelkamers’. Nieuwe hotelkamers moeten voldoen aan de kwaliteitseisen uit het hotelbeleid.
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  34 4. Investeringen en MPG 50

CDA
drs. J. (Jur) Botter, MPA

1. Op bladzijde 50 van de kadernota wordt aangegeven dat 900kE van de stelpost basisonderwijswordt verschoven van het jaar 2022 naar 2023. De motivatie hiervoor is dat dit geld niet kanworden geïnvesteerd op basis van de realisatie van de afgelopen jaren. a. Na deze aanpassing is de stelpost Basisonderwijs in 2023 4,9 ME. Is er reden om aan tenemen dat dit dan wel wordt gerealiseerd?b. Wat zijn de gevolgen van de onderrealisatie van de afgelopen jaren (en de komendejaren) voor het basisonderwijs?c. Waar is de grootte van deze stelpost (4 ME) op gebaseerd en is deze wel realistischaangezien afgelopen jaren onderrealisatie heeft plaatsgevonden?
  34 a. De stelpost is voor 2023 nog niet in het IP opgenomen. De komende jaren moet nog blijken welke realisatie voor 2023 (en verder) realistischis.

b. Voor de komende jaren verwachten we geen onderrealisatie, zie ook antwoord op vraag 34c. De oorzaak van de onderrealisatie vanafgelopen jaren was met name vertraging in de bouw vanwege bijvoorbeeld benodigde bestemmingsplanwijzigingen of tegenvallendeaanbestedingen. De gevolgen hiervan waren dat scholen op een later dan verwacht moment uitgebreid of gerenoveerd konden worden. Dit heeftniet geleid tot situaties waarbij leerlingen door capaciteitstekort niet op een school geplaatst konden worden. 
c. De stelpost van 4 miljoen euro per jaar (totaal 16 miljoen) is gebaseerd op het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2018-2022. Dit SHO ister informatie aangeboden aan de commissie Samenleving in februari 2018. In de informatienota waren, op basis van de groei van het aantalleerlingen als gevolg van de woningbouw, twee scenario’s opgenomen. Het minimale scenario ging uit van een benodigd budget van 16 miljoeneuro voor het primair onderwijs voor de komende vier jaar en een maximaal scenario van 26 miljoen euro. Er is bij de Kadernota 2019 16 miljoentoegekend. Het toekennen van het minimale scenario gecombineerd met de sterke stijging van de marktprijzen in de bouw en de toename vanhet leerlingenaantal leiden tot de verwachting dat er geen onderrealisatie zal plaatsvinden de komende jaren op het gebied vanonderwijshuisvesting.

  35 4. Investeringen en MPG 50
CDA
drs. J. (Jur) Botter, MPA

1. Op bladzijde 50 van de kadernota wordt aangegeven dat de 2ME bestemd voor de uitbreidingvan het Coornhert wordt verschoven van het jaar 2022 maar 2023. a. Wat zijn de nadelige gevolgen van deze vertraging voor het Coornhert (met name inrelatie tot de verwachte groei van het aantal leerlingen)? b. Is er contact geweest met het bestuur van het Coornhert? Kan het bestuur van hetCoornhert zich vinden in dit besluit?
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  35 a.     De uitbreiding van het Coornhert is bedoeld voor het huisvesten van leerlingen die er nu al zijn. Deze worden op dit moment in tijdelijkelokalen gehuisvest. Er staan dus geen leerlingen ‘op straat’ als gevolg van deze verschuiving.b. Er is doorlopend contact met Dunamare, het bestuur van Coornhert. Ook over deze verschuiving is gesproken. Dunamare zou liever zien datde uitbreiding van de school eerder plaatsvindt.
  36 Bijlage 3: Beleidsintensiveringen 84

CDA
drs. J. (Jur) Botter, MPA

1. Op bladzijde 84 van de kadernota staat de bezuiniging van 54kE op de wijkraden vanaf 2020. a. Hoe groot is de financiele post voor de wijkraden op dit moment (voor de bezuiniging)?b. Op blz 14 staat de wens (nieuwe democratie) om meer zeggenschap te geven aan debuurt, wijk of stad. Tegelijkertijd is er een bezuinigingsopgave van 54kE op de wijkraden.Graag nadere toelichting op deze ogenschijnlijke tegenstelling.
  36 a. Het bedrag dat beschikbaar is voor bezuiniging bedraagt € 279.000. Na de bezuiniging resteert € 225.000.

b. De beslissing om te bezuinigen op de wijkraden is jaren geleden (ten tijde van de efficiencyslagen) genomen. Inmiddels bestaat de wens ommeer zeggenschap aan de buurt, wijk of stad te geven, wordt gekeken naar de wijze waarop de wijkraden functioneren en worden anderemanieren van overdragen van zeggenschap onderzocht. De verwachting is dat in 2020 concrete voorstellen kunnen worden gedaan die zoweltegemoet te komen aan de wens om meer zeggenschap aan de buurt, wijk of stad te geven en ook de bezuiniging door te kunnen voeren.
  37 1. Hoofdlijnen coalitieprogramma 12

CDA
R.H. (Robbert) Berkhout

Er staat: "een positief gevolg van de groei van inwoners is dat het winkelbestand in Haarlem op peilblijft". Waarom denkt het college dat er tussen deze 2 zaken een causaal verband is? Is deaantrekkende economie niet een meer voor de hand liggendere verklaring?

  37 Dit is geen technische vraag.
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  38 7. Capaciteitsplanning en-behoefte 67

CDA
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Hier staat: "er is sprake van een stijging van de inhuur door een verhoging van het uurtarief voortijdelijke inhuur, wat binnen het beschikbare budget minder inhuur in formatieplaatsen uitgedruk mogelijkmaakt"
a. Als door een stijging van de uurtarieven minder mensen kunnen worden ingehuurd, zou dezeontwikkeling (stijging uurtarief) dan niet juist moeten leiden tot een verlaging van het aantal ingehuurdeFTE? (immers de budgetten zijn dan eerder op)

  38 Bij het aanhouden van gelijke financiële middelen voor de externe inhuur zou een hoger uurtarief inderdaad leiden tot een lager aantal in tehuren externen. Het is mogelijk dat de gepresenteerde cijfers een ander beeld laten zien doordat deze in aantallen medewerkers weergegevenstaan. Wanneer er binnen het jaar meer medewerkers voor een korte periode (tegen een hoger tarief) worden ingehuurd zal in de tabel eenstijging te zien zijn in het aantal personen.
  39 4. Investeringen en MPG 49

CDA
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Is de 2 miljoen voor de internationale school bedoeld voor de verhuizing (noodzakelijk) of om denieuwe extra groei op te vangen (een politieke keuze)?

  39 De (maximaal) € 2 miljoen voor het aanpassen van de Paulus Mavo voor de internationale school is noodzakelijk voor het huisvesten van het alafgesproken aantal leerlingen (360 leerlingen).
  40 2. Ontwikkelingenmeerjarenraming en financiëlepositie

31

CDA
F. (Floor) Roduner

a. 1,35 FTE in schaal 11 kan geen 177.000 euro zijn. Ook geen 155K en 132K. Welk getallen (FTE,schaal of euro’s) is onjuist en hoe moet dit rijtje wel luiden?
b. Het basisscenario uit het koepelbesluit is € 25.000 werkgeld p.j. Waarom is de bedrag plotsverviervoudigd?
c. Kan er een schatting worden gemaakt van het aantal FTE dat sinds aanvang van dit burgerinitiatiefdoor de gemeente is gefinancieerd?
d. Welke kosten heeft de gemeente nog meer gemaakt t.b.v. dit burgerinitiatief?

                             9 / 73



 

Nr Onderdeel Blz Vraag Pag. 10
  40 a) Bijgaande de gedetailleerde specificatie:

Koepel Kadernota 2019 2019 2020 2021 2022 2023capaciteit (fte) 1,35 2,00 1,75 1,50 0,50bedrag loonkosten 119 177 155 132 45bedrag overhead 51 73 65 5 18      kosten capaciteit 170 250 220 188 63werkbudget 25 25 25 50 25      Totaal 195 275 245 238 88overhead = € 37.000 per fte       
b) onder het bedrag werkgeld  is ook de bijdrage aan de overhead (€ 37.000 per fte) gepresenteerd.
c) Vanaf 2016 is in totaal voor € 355.000 extra capaciteit door de gemeente gefinancierd. Dit komt overeen met 2,8 fte (inclusief overhead). Datis gemiddeld 0,9 fte per jaar. Dit is grotendeels besteed aan de afstemming met eigen beleid ( uitwerking Spaarnesprong), de besluitvorming vangemeente en bijbehorende complexe checks & balances in het koopcontract met Panopticon (waaronder toetsing van de LOI’s, verlenentoestemming doorleveren aan Elan en Duwo), het opstellen van allonges op de koopovereenkomst, en de vele raadsvragen die daaropbetrekking hebben.
d) Vanaf 2016 is €105.000 aan externe juridische advisering (advocaten) en risicoanalysen betaald, met name gericht op de besluitvorming.

  41 1. Hoofdlijnen coalitieprogramma 11
CDA
F. (Floor) Roduner

in 2020 wordt de integrale schulddienstverlening uitgebreid met vroegsignalering van schulden. Alslandelijke cijfers worden vertaald naar Haarlem zouden circa 12.500 huishoudens schulden hebben.Wanneer mogen klanten toegelaten worden tot budgetbehher? Is de gemeente voorstander van hetopzetten van een afdeling bewindvoering? Zo niet, waarom niet?
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  41 Inwoners die op basis van vroegsignalering schulden geholpen willen worden door de gemeente krijgen direct ondersteuning door het samenopstellen van een plan van aanpak. Als zij recht hebben op de HaarlemPas, kunnen zij daaropvolgend kosteloos budgetondersteuning op maatkrijgen en daarbij indien nodig in budgetbeheer worden genomen. Haarlem zal vooralsnog niet gaan werken met eigen bewindvoerders. Welvolgt de gemeente ontwikkelingen in enkele plaatsen waar beschermingsbewind als gemeentelijke regeling wordt aangeboden en wacht opvoorgenomen wijzigingen in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.
  42 3. Financiëlevoortgangsrapportage 42

CDA
F. (Floor) Roduner

Wat zijn de ervaringen van de gemeente inzake pilot “ New Future” voor jongeren tot 27 jaar metproblematische schulden?

  42 Vanaf oktober 2017 t/m mei 2019 zijn in totaal 33 jongeren tussen de 18 en 27 met onoplosbare financiële problemen schuldenzorgvrijgemaakt. Zij bouwen begeleid door coaches van hulpverlenende organisaties weer aan hun toekomst. In september 2019 zal de commissiemet een evaluatierapport nader worden geïnformeerd over de resultaten van de pilot.
 

  43 3. Financiëlevoortgangsrapportage 42
CDA
F. (Floor) Roduner

Hoeveel klanten hebben gebruik gemaakt van het 023 Steunfonds in 2018?

  43 In 2018 zijn met behulp van het 023 Steunfonds de belemmerende schulden van 116 huishoudens afgekocht. Totaal is afgerond € 170.000uitgegeven. Gemiddeld per gezin was dit afgerond € 1.450. Hiervoor is per klant een leenovereenkomst afgesloten.
 

  44 1. Hoofdlijnen coalitieprogramma 11
CDA
F. (Floor) Roduner

De gemeente neemt drie en zes maanden na afloop van een geslaagd schuldregelingstraject contact opmet klanten voor het verlenen van nazorg en zorgt, waar nodig is, voor warme overdracht. Waar verwijstde gemeente door indien nodig is?
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  44 De gemeente verbindt met vrijwilligers van Humanitas Thuisadministratie of Schuldhulpmaatjes als een maatje nog gewenst is. Blijkt een klantonvoldoende leerbaar en is er reëel risico dat schulden toch weer ontstaan, kan ook doorverwijzing en warme overdracht naarbeschermingsbewind worden gedaan. Dit uiteraard als budgetcoach en klant het hier samen over eens zijn.

Nr Onderdeel Blz Vraag Pag. 12
  45 2. Ontwikkelingenmeerjarenraming en financiëlepositie

6

CDA
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Eind 2018 werd duidelijk dat er sprake is van wachtlijsten bij Veilig Thuis. Om de wachtlijsten weg tewerken heeft de Raad in de vergadering van 18 april 2019 besloten om euro 500.000 beschikbaar testellen. Verwacht het college dat de wachtlijsten toe gaan nemen in 2020, 2021, 2022 en 2023?

  45 Nee, de bezetting van Veilig Thuis wordt uitgebreid, de organisatie wordt verstevigd en de overdracht naar het lokale veld wordt verbeterd. Ditmoet in 2019, maar ook in 2020 en verder resulteren in het niet langer ontstaan van wachtlijsten.
  46 Bijlage 4: Aanvullingbeleidsindicatoren 89

CDA
drs. M. (Merijn) Snoek

Bijlage 4: Aanvulling beleidsindicatoren.
Ten eerste staat er overal "Wat gaan we ervoor doen in 2019?"  moet dat niet 2020 zijn?

  46 Nee, de indicatoren zijn een aanvulling op de Programmabegroting 2019-2023.
  47 Bijlage 4: Aanvullingbeleidsindicatoren 101

CDA
R.H. (Robbert) Berkhout

hier staat: "Het aantal fietsparkeerplaatsen bij haltes van het hoogwaardig openbaar vervoer. ". Zoudendit soort indicatoren niet altijd afgezet moeten worden t.o.v. een behoefte?

  47 Dit klopt. De indicator is gebaseerd op het aantal toegevoegde fietsparkeerplekken in de binnenstad. Hier is duidelijk behoefte aan meerplekken.
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  48 4. Investeringen en MPG 52

CDA
drs. M. (Merijn) Snoek

"Prinsenbrug fiets"; waar kan ik meer info over dit onderwerp vinden?

  48 Er staat meer informatie bij de SOR. Het is een project waarbij een fietsonderdoorgang bij de prinsenbrug wordt gemaakt.
  49 1. Hoofdlijnen coalitieprogramma 0

CDA
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Wat zijn de kaders voor de reserve groei van de stad? Wanneer wordt deze reserve ingezet en onderwelke voorwaarden?

  49 Bij de Bestuursrapportage 2017 is de reserve Groei door de raad vastgesteld ten behoeve van het volgende kader: het reserveren van middelenvoor noodzakelijke uitbreiding van het voorzieningenniveau als gevolg van groei van de Haarlemse bevolking, zoals onderwijsvoorzieningen,investeringen in infrastructuur en de openbare ruimte. Het kader voor de voeding en bestemming van de reserve wordt bepaald door de thans inuitvoering zijnde verdiepingsslag naar het gewenste en noodzakelijke voorzieningenniveau en de bekostiging daarvan (gereed uiterlijk 2020).Voor de bekostiging wordt nu al ‘gespaard‘ in de reserve Groei van de stad. Bij de verdiepingsslag wordt door de raad expliciet besloten welkevoorzieningen in aanmerking komen voor dekking uit de reserve Groei. Belangrijke criteria zullen zijn dat het moet gaan om een noodzakelijkeuitbreiding van het voorzieningenniveau die bovendien direct gevolg is van de toename van het aantal inwoners. De gereserveerde middelendienen tevens ter dekking van kosten van beheer en onderhoud ten gevolge van areaaluitbreiding. Afweging vindt jaarlijks plaats bij dekadernota. De reserve is dus niet bestemd voor nieuwe beleidswensen of als dekkingsmiddel voor onverwachte tekorten.
  135 1. Hoofdlijnen coalitieprogramma 11

D66
F. (Floor) Roduner

Er wordt gesproken over uitbreiding van schulddienstverlening in 2020 met vroegsignalering vanschulden. Wat is de financiële uitwerking van deze aanvullende werkwijze bijvoorbeeld in de vorm meerbudget dan wel fte’s?

  135 De consulenten schulddienstverlening in de sociaal wijkteams zullen samen met de budgetcoaches de taak vroegsignalering schulden uitvoeren.Voor het verbeteren van de aanpak schulden zijn in de Kadernota 2018 meerjarig middelen beschikbaar gesteld. In 2019 en 2020 wordtdaarmee onder andere het implementeren van deze nieuwe taak bekostigd. Vooralsnog vraagt dit niet om uitbreiding van formatie.
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  136 1. Hoofdlijnen coalitieprogramma 13

D66
drs. M. (Merijn) SnoekF. (Floor) RodunerR.H. (Robbert) Berkhout

Wegens oplopende kosten/prijsstijgingen bij gemeentelijke projecten dienen bestuurlijke keuzes teworden gemaakt. Een prioritering in de ambities wordt nu nog niet als optie genoemd (niet alles doen).In hoeverre dit wel als mogelijk scenario uitgewerkt door het college?

  136 Het niet uitvoeren van projecten is inderdaad ook een van de mogelijkheden waartoe bestuurlijk kan worden besloten. Er zijn niet voldoendemiddelen om alle ambities te realiseren.
  137 1. Hoofdlijnen coalitieprogramma 14

D66
F. (Floor) Roduner

In hoeverre zou er een voorziening moeten worden getroffen voor inburgering?

  137 Er is geen wettelijke grondslag om een voorziening in te kunnen stellen. Als bekend is welke middelen het Rijk voor deze nieuwe wetbeschikbaar stelt zal de gemeentelijke begroting hier op aangepast worden.
Zie ook het (inhoudelijke) antwoord op vraag 138.

  138 1. Hoofdlijnen coalitieprogramma 14
D66
F. (Floor) Roduner

Wat is de financiële impact van deze veranderopgave inburgering?

  138 Op dit moment zijn de financiële consequenties van de nieuwe wet nog onbekend. Op 22 mei 2019 heeft de VNG de onderhandelingen metministerie van SZW over de invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel afgebroken. Kern is dat VNG een onafhankelijk onderzoek wil naarfinanciële onderbouwing van de nieuwe gemeentelijke taken. Zoals aangekondigd in de brief van minister Koolmees aan de VNG (19 juni 2019)dient VNG zelf een onafhankelijk financieel onderzoek in te stellen. Het ministerie committeert zich niet aan de uitkomsten van het financieelonderzoek. Voorstel van de minister is om medio september 2019 een bestuurlijk overleg in te plannen en in gesprek te gaan over de uitkomstenvan het financieel onderzoek.
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  139 2. Ontwikkelingenmeerjarenraming en financiëlepositie

26

D66
drs. M. (Merijn) Snoek

Is het grote aantal budgetoverhevelingen het gevolg van krapte in de formatie? Welke garantie is er datde taken dit jaar wel tot uitvoering komen?

  139 Van de 15 bestemmingsvoorstellen is er van 3 aangegeven (uitvoeringsprogramma SOR, de totstandkoming Zonevisies en het programma groeivan Haarlem) dat budgetoverheveling een relatie heeft met capaciteitstekort/vacatures. Bij de aanvraag voor budgetoverheveling is echteraangegeven dat uitvoering in 2019 kan plaatsvinden en past binnen de werkplannen voor 2019.
  140 2. Ontwikkelingenmeerjarenraming en financiëlepositie

26

D66
drs. M. (Merijn) Snoek

Hoe vaak is het de afgelopen 10 jaar eerder voorgekomen dat het colleges voor budgetoverhevelingenmeer dan het bestemmingsresultaat ruimte vrij maakt via de AR? 

  140 Dat is drie keer eerder voorgekomen in 2010, 2011 en 2012. Toen is er resp. € 1,67 miljoen, € 5,47 miljoen en € 1,7 miljoen meer bestemd danhet rekeningsaldo. 
  141 2. Ontwikkelingenmeerjarenraming en financiëlepositie

26

D66
drs. M. (Merijn) Snoek

Welke mogelijkheden zijn er om het aantal budgetoverhevelingen te beperken tot de maximaalbeschikbare ruimte van het positieve bestemmingsresultaat?
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  141 Bestemming rekeningresultaat is een voorstel van het college aan de raad. De raad kan besluiten bepaalde voorstellen niet te honoreren. DeBestuursrapportage (raad oktober) is het P&C-product dat gericht op de uitvoering van de begroting over het lopende jaar. Als blijkt datincidenteel toegekende budgetten niet meer geheel of gedeeltelijk tot uitvoering kunnen komen , is de Bestuursrapportage het middel om deraad te verzoeken budgetten over te hevelen. Soms kan dat inzicht pas later ontstaan. De zogenaamde decembercirculaire van het Rijk wordtpas in december ontvangen. De gemeente kan dan niet meer binnen het kalenderjaar de begroting aanpassen. bestemming va middelen kandan uitsluitend nog via bestemming rekeningresultaat.

 
  142 2. Ontwikkelingenmeerjarenraming en financiëlepositie

31

D66
drs. J. (Jos) Wienendrs. M. (Merijn) SnoekR.H. (Robbert) Berkhout

Is het mogelijk de beleidsintensiveringen van de ambitie kaart Haarlemse wateren, het wandelnetwerkhavendienst iets te temporiseren?
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  142 De uitgaven voor het wandelnetwerk kunnen worden getemporiseerd, door ze uit te smeren over 2 jaar. In 2020 zou dan de eerste helft van deuitgaven kunnen plaatsvinden en in 2021 de tweede helft.  De beheerfase gaat in 2022 in.

De ambities uit de Ambitiekaart Haarlemse Wateren zijn reeds getemporiseerd en opgesplitst in quick wins (<2jr), opgaven middellange termijn(2-5jr) en opgaven lange termijn. De quick wins worden binnen bestaand budget gerealiseerd. Dekking voor de opgaven middellange termijn zijnaangevraagd voor de jaren 2019, 2020 en 2021. Ook hierbij is getemporiseerd; kosten voor voorbereiding en realisatie zijn verspreid overmeerdere jaren. Tevens is de kostenpost voor realisatie van de sanitaire voorziening aan de zuidkant van het centrum -vanwege de hoogte vanhet bedrag- nog niet opgevoerd. Het verder temporiseren van de Ambitiekaart Haarlemse Wateren leidt tot afbreuk van de ambities. Daarnaastzijn er subsidiegelden ontvangen die vervallen als de gemeente Haarlem in 2019 niet haar eigen deel dekt (voorbereidingskosten en 50% van deuitvoeringskosten).   
Voor de havendienst is een risico-inventarisatie uitgevoerd. Uit deze inventarisatie zijn diverse soorten risico’s naar voren gekomen dieleiden van urgente tot minder urgente maatregelen. In deze gradatie zijn ook de budgetten in de kadernota verwerkt en daarmee gefaseerduitgevoerd. Door te temporiseren in de maatregelen vraagt u bepaalde risico’s op uitzonderlijke wijze te beheersen of in stand te houden. In derisico’s die binnen 2 jaar moeten worden hersteld zitten enkele maatregelen die ook binnen 3 jaar kunnen plaatsvinden. Hier kan maximaal €100.000 aan maatregelen naar 2023 worden doorgeschoven, echter ontstaan door het doorschuiven weer andere risico’s.

  143 4. Investeringen en MPG 50
D66
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Wat levert de verschuiving van de bedragen tussen de reserve vastgoed en het IP jaarlijks op? 
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  143 Het gaat niet om een verschuiving tussen de reserve vastgoed en het IP, maar tussen de exploitatie van product Vastgoedbeheer en het IP.Deze verschuiving is, over een lange periode bekeken, financieel neutraal.

Op de korte termijn geeft het een voordeel in de exploitatie. In 2021 en 2022 wordt € 500.000 per jaar minder uitgegeven ten laste van deexploitatie.
In de jaren daarna komen de afschrijvingslasten van de investeringen in levensduur verlengend onderhoud alsnog ten laste van de exploitatie.De aard van de investering bepaalt de afschrijvingstermijn, en daarmee om welke periode het gaat. Het zal vaak gaan om een verbouwing ofrenovatie, die in 20 jaar wordt afgeschreven. Dat houdt in dat de zelfde 500k uitgespreid over 20 jaar ten laste van de exploitatie wordtafgeschreven.

  144 4. Investeringen en MPG 50
D66
drs. M. (Merijn) Snoek

Het verschuiven van investeringen naar latere jaren ten behoeve van hogere investeringen wensen inde periode 2019-2022.  Levert dat geen risico dat er te weinig vrije investeringsruimte is in latere jaren?

  144 Er zal altijd een afweging moeten worden gemaakt tussen de beschikbare ruimte en de noodzakelijke en gewenste investeringen. Debeschikbare ruimte is afhankelijk van de kaders die de raad stelt. Voor de huidige periode geldt een maximale netto schuldquote en daaruit iseen maximum aan toegestane investeringen berekend. Daarom wordt in deze kadernota steeds de afweging gemaakt tussen nieuwe of hogereinvesteringen en de beschikbare investeringsruimte. Zo'n zelfde afweging zal ook in de latere jaren moeten worden gemaakt, waarbijnoodzakelijke vervangingsinvesteringen en investeringen die al eerder waren gepland moeten worden afgewogen tegen de dan nieuwe wensen.
  145 4. Investeringen en MPG 51

D66
drs. M. (Merijn) Snoek

Welke investeringen stelt het college voor te versoberen?

  145 De te versoberen en te verschuiven investeringen zijn de investeringen die in tabel 5a zijn opgesomd, deze worden toegelicht in de tekst bovende tabel (deze tekst begint onder tabel 5, onderaan pagina 49). Het gaat om verschuivingen en een versobering, de versobering is de PrinsBernhardlaan.
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  146 5. Belastingen en woonlasten 59

D66
drs. M. (Merijn) SnoekR.H. (Robbert) Berkhout

Welk bedrag werd exact in rekening gebracht voor de veeginspanning in de afvalstoffenheffing? Staatnamelijk niet genoemd in de 2e alinea op p.59. 

  146 Dit bedrag is € 1.700.000 incl. BTW (bedrag wordt genoemd op pagina 32 voorstellen voor wijzigingen van het begrotingskader)
  4 2. Ontwikkelingenmeerjarenraming en financiëlepositie

23

Groen Links
drs. M. (Merijn) Snoek

Er wordt geschreven dat de overheidsbestedingen waarschijnlijk achter zullen blijven, wat een negatieveinvloed heeft op de algemene uitkering (trap af - in dit geval) Ik zie niet dat daar rekening mee gehoudenis. Klopt dat?

  4 Dat is juist. Afgesproken is dat de berekening van de algemene uitkering wordt gebaseerd op de zogenaamde mei-en septembercirculaire.
Over de uitkomsten van de meicirculaire wordt de raad nog voor de kadernotabespreking afzonderlijk geinformeerd.

  5 2. Ontwikkelingenmeerjarenraming en financiëlepositie
32

Groen Links
drs. J. (Jur) Botter, MPA

In tabel 7 programma 5 - Toegankelijkheid gebouwen.  daar staat een PM. De toegankelijkheid an degebouwen is niet altijd een vanzelfsprekendheid. Daar zal dus aan gewerkt moeten worden. Echter erzijn geen bedragen opgenomen. Is er geen inventarisatie beschikbaar?
 

  5 In het kader van het Actieprogramma Toegankelijk Haarlem zijn de gemeentelijke panden geïnspecteerd.
Op basis daarvan is een bedrag geraamd voor toegankelijkheidsmaatregelen.
De komende jaren moet gemeente bezien hoe deze maatregelen bij renovaties en regulier onderhoud meegenomen kunnen worden.
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  6 3. Financiëlevoortgangsrapportage 42

Groen Links
drs. M. (Merijn) Snoek

Welke reserves hebben wij allemaal? Ik bedoel hiermee hoeveel verschillende potjes hebben wij die wijhebben aangemerkt als een reserve van iets en welke zijn dat. Zijn de reserves genoemd in de tabel opbladzijde 42 alle reserves die we hebben? Graag wil ik een overzicht van alle reserves die wij hebbenmet hoeveel geld er in zit.

  6 U kunt alle reserves terugvinden in paragraaf 4.6 van Jaarverslag en Jaarrekening 2018 (blz. 266 e.v.).
  7 2. Ontwikkelingenmeerjarenraming en financiëlepositie

33

Groen Links
drs. M. (Merijn) Snoek

a. Taakstelling van 2 miljoen per jaar. en evt. tegenvallers van de algemene uitkering met de taakstellingte verrekenen. Dat is wel heel algemeen gesteld. Wat wordt met taakstelling bedoeld? Bepaalde postenin programma 7 of zien jullie dat breder?

  7 Afgesproken is dat in 2020 de uitvoering van het coalitieprogramma wordt herijkt, onder meer vanwege mogelijke gewijzigde economischeomstandigheden. Onderdeel van de herijking is het invullen van de taakstelling. De mogelijkheden voor invulling van de taakstelling wordenonder meer bepaald door de vraag of het hiervoor noodzakelijk is het coalitieprogramma op onderdelen aan te passen of niet.
  8 4. Investeringen en MPG 50

Groen Links
drs. M. (Merijn) Snoek

De 900K extra voor het herstel/renovatie van het Dolhuys wordt gevonden op de stelpostbasisonderwijs. En wordt min of meer gefinancierd door een verschuiving. Betekent dat we in 2023900K op de begroting moeten vinden? Dat we de post letterlijk voor ons uitschuiven?

  8 Voor ons uit schuiven zou inhouden dat we niet investeren in basisonderwijs omdat het geld er niet is of omdat we het beschikbare geld ergensanders aan wordt uitgegeven. In dit geval is de constatering dat het beschikbare geld voor onderwijs niet in het voorgenomen tempo van viermiljoen per jaar zal worden uitgegeven, waardoor de investeringen deels in 2023 worden gedaan. Dat geeft in de periode tot 2022 ruimte binnenhet financieel kader voor (de ophoging van) andere investeringen.
De verschuiving naar 2023 betekent niet dat er in dat jaar nog geld moet worden gevonden. Het houdt wel in dat het Investeringsplan voor 2023al verder is ingevuld. Er staan voor dat jaar bijvoorbeeld geplande investeringen in riolering, de vervanging van automatisering en verschillendeinvesteringen in de openbare ruimte gepland. Zie ook beantwoording vraag 34.
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  9 4. Investeringen en MPG 48

Groen Links
drs. M. (Merijn) Snoek

in 2024 is de ruimte mbt de netto schuldquote nog niet duidelijk. Hangt af van de kadernota 2019. Welkeposten zijn direct van invloed?

  9 Voor de berekening van de netto schuldquote zijn balansposten en het totaal aan baten voor belang. Het gaat hierbij om meerderebalansposten, onder andere: uitzettingen, liquide middelen, debiteuren, crediteuren, vaste schulden, vlottende schulden. Elke keuze in deKadernota met betrekking tot deze balansposten heeft direct of indirect gevolgen voor de netto schuldquote. Bij de programmabegroting2020-2024 zullen de gevolgen van deze keuzes verwerkt worden en een raming van de netto schuldquote 2024 gegeven worden.
  10 4. Investeringen en MPG 51

Groen Links
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Er staan hier een 4-tal PM voor 2021 en 2020. Dat betekent dat voor elke activiteit mbt die doelen geldgevonden moet worden. Meestal is dat de reserve vastgoed?

  10 Het doel van de reserve Vastgoed is beschreven in de nota Reserves en Voorzieningen: "als egalisatiereserve voor verkoop van gemeentelijkvastgoed én voor planmatig onderhoud (ook achterstallig) van gemeentelijk vastgoed". Investeringen vallen buiten deze definitie. Daarbij gaandrie van de vier PM posten in tabel 6 over investeringen in de openbare ruimte, niet in gemeentelijk vastgoed.
  12 7. Capaciteitsplanning en-behoefte 67

Groen Links
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Klopt het dat naast de vaste formatie de reguliere inhuur erbij opgeteld moet worden.
bv: 2019 iets meer dan 1200 formatie en ruim 200 inhuur = totaal tegen de 1500 formatie (van vasteformatie + reguliere inhuur)?
Is er ook zoiets als niet-reguliere inhuur en zo ja; hoeveel personen betreft dat?
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  12 Het klopt dat de vaste formatie en de inhuur samen het totaal vormen. In de gepresenteerde tabel is de inhuur geen uitsplitsing van de vasteformatie maar moeten deze twee staven van de grafiek bij elkaar worden opgeteld om tot het totaal te komen.

De flexibele schil, waar de reguliere inhuur onder valt, bestaat uit meerdere categorieën. Voorbeelden van categorieën die ook onder de flexibeleschil vallen zijn gratis (zoals vrijwilligers van BUUV), stagiaires, pool (bijvoorbeeld medewerkers van de havendienst), paswerk.
De totale omvang van de flexibele schil was 724 medewerkers eind 2018. Hierbij is het belangrijk om te weten dat dit het aantal personen betreften geen fte-aantal is. Anders dan bij de vaste formatie zitten er in de flexibele schil veel medewerkers die slechts voor korte tijd worden ingezetwaardoor de flexibele schil zeer omvangrijk lijkt ten opzichte van de vaste formatie.

Nr Onderdeel Blz Vraag Pag. 22
  13 7. Capaciteitsplanning en-behoefte 68

Groen Links
drs. J. (Jur) Botter, MPA

het aantal extra capaciteit overhead bedraagt voor 2023 vier formatieplaatsen voor een groei van 17,5(21,5 minus 4)
Dat is een span of control van iets meer dan 4 per leidinggevende.  Dat is volgens de huidige inzichten(span of control tussen de 20-30) nogal ruim bemeten.
Daarbij wisselt dit aantal nogal in de jaren - van 1,5 op 24,6 (2019) tot 4 op 25,4 (2020)
vooropgesteld dat ik deze cijfers goed interpreteer...

  13 De tabel op pagina 68 brengt in kaart welke capaciteit er is toegevoegd sinds de Kadernota 2018. Deze capaciteit betreft zowel posities binnende lijnafdelingen als binnen de overhead-afdelingen. De toevoeging van de overhead betekent in dit geval niet hetzelfde als de toevoeging vanleidinggevenden. Het toevoegen van de formatie binnen de overhead-afdelingen betreffen verschillende ondersteunende functies (gedacht kanworden aan medewerkers binnen de afdelingen HRM, financiën, juridische zaken etc. met zeer uiteenlopende werkzaamheden). 
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  14 Bijlage 1: MPG 0

Groen Links
drs. M. (Merijn) SnoekF. (Floor) Roduner

Verkoop van niet-strategisch vastgoed en kavels/grond in de waardepolder zijn een nogal smalle basisvoor de financiering- en  investeringsvraagstukken van de stad. Namelijk erg eindig. Wordt er algekeken of nagedacht, vooral wat betreft de opbrengsten van de waardepolder, hoe we zonder dezeinkomsten de toekomstige investeringen op peil kunnen houden?

  14 De opbrengsten van verkoop kavels grondexploitatie Waarderpolder worden niet gebruikt voor de investeringsvraagstukken van de stad. Degerealiseerde winsten (opbrengsten minus lasten) van grondexploitaties worden toegevoegd aan de reserve grondexploitatie. Verliezen gaan tenlaste van deze reserve. De lopende grondexploitaties in de Waarderpolder zijn eind 2018 in totaliteit nog verliesgevend. Het voorziene en reedsgenomen verlies op de Waarderpolder neemt weliswaar af maar vormt geen bron voor de investeringsvraagstukken van de stad.
Met de nog geraamde opbrengsten is wel rekening gehouden in de liquiditeitsprognoses en daarmee input voor de financieringsfunctie van destad.

  134 4. Investeringen en MPG 54
Groen Links
drs. M. (Merijn) Snoek

Bij punt 9 (stelpost investeringen) staat een rekensom waarvan de uitkomst 364.000 is. Volgens mijnberekeningen zou dit 420.000 moeten zijn waardoor een voordeel van 56.000 ontstaat. Klopt dit?

  134 De bedragen zijn de voorziene uitgaven aan Sport, Onderwijs en Cultuur, die voorheen als investering waren aangemerkt maar met het nieuweactivabeleid onder de ondergrens van een investering blijven. Het gaat om eerste inrichtingen bij onderwijs die niet worden geactiveerd, eentoplaag bij een sportvereniging en uitgaven aan het Patronaat, Philharmonie, Schouwburg en Toneelschuur.
Hiervoor is in 2019 een bedrag van € 1.056.000 beschikbaar in de stelpost. De totale verwachte uitgaven zijn inderdaad € 1.420.000 wat eenoverbesteding of nadeel oplevert van € 364.000.

  1 4. Investeringen en MPG 46
Hart voor Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA

In het Haarlems Dagblad van 4 juni 2019 wordt opgemerkt dat 400 panden van de gemeente Haarlemde komende jaren verduurzaamd moeten worden en van het gas af gaan. In de Kadernota's 2018 en2019 is hierover echter geen specifieke informatie te vinden. De vraag is wat de financiële impact van ditvoornemen is?
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  1 De kosten van verduurzaming van die panden zijn, evenals de financiële dekking, nog niet bekend. Een inventarisatie van de benodigdewerkzaamheden dient inzicht te geven in de kosten, vervolgens kan naar dekkingsmogelijkheden worden gezocht.
  2 3. Financiëlevoortgangsrapportage 41

Hart voor Haarlem
F. (Floor) Roduner

Wat zijn de totale kosten van de verhoging van de inkomensgrens voor armoedebeleid van 120% naar130%?

  2 De verhoging van de inkomensgrens voor armoedebeleid van 120% naar 130% is berekend op € 900.000 indien 73% van de huishoudens meteen inkomen tussen de 120 en 130% daadwerkelijk wordt bereikt.
In de Kadernota 2018 is hiervoor in 2021 een toename van het budget opgenomen van € 900.000.

  3 3. Financiëlevoortgangsrapportage 44
Hart voor Haarlem
R.H. (Robbert) Berkhout

Het 'afkopen' van waterberging is een merkwaardig fenomeen. Anders dan bij bv. CO2 gaat het bijwaterberging immers om het fysiek en lokaal beheersbaar houden van waterstanden. Je kunt niet door'compensatie' in een weiland een paar km verderop voorkomen dat de binnenstad onder water komt testaan wegens te weinig of te veel afvloeiing bij stortbuien. Op welke wijze garandeert het College dat hetafkoopmechanisme en de oprichting van dit fonds gaat bijdragen aan een adequaat lokaalwatermanagement?
  3 Het geheel van de regeling vraagt ook waterberging op eigen terrein te realiseren. Alleen wanneer het niet mogelijk is dan kan het afgekochtworden. De afkoop en ook de voorstellen waar wel de compensatie plaats vindt wordt gedeeld met Hoogheemraadschap. Zij zijn toezichthouderop het juist toepassen van de regeling.
  11 5. Belastingen en woonlasten 58

Hart voor Haarlem
drs. M. (Merijn) Snoek

Hoe valt te rijmen dat gemeentelijke heffingen in 2020 enerzijds volgens staand beleid gecorrigeerdworden voor inflatie (1,4% volgens blz.22), en dan toch 'bij ongewijzigd beleid' een stijging vertonen van5%?
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  11 In bijlage 6, de richtlijnen Programmabegroting 2020-2024 is op blz. 114 opgenomen dat de belastingen met 1,4% voor inflatie wordengecorrigeerd en op blz. 115 dat afval-en rioolheffing 100% kostendekkend worden berekend.

Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen gemeentelijke belastingen (geen directe tegenprestatie) en kostendekkende heffingen zoalsafval-en rioolheffing. De gemeentelijke belastingen, waaronder de OZB, zijn met 1,4% gecorrigeerd voor inflatie. De kosten van afval-enrioolheffing stijgen meer dan de inflatie, onder meer omdat in 2019 de afvalstoffenheffing incidenteel niet kostendekkend is vastgesteld (bijdrageuit algemene middelen). Daardoor moeten ook de tarieven met meer dan inflatie worden verhoogd om 100%-kostendekkendheid te realiseren.Per saldo leidt dit tot een woonlastenstijging van 5% bij ongewijzigd beleid.
  19 7. Capaciteitsplanning en-behoefte 71

Hart voor Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA

In hoofdstuk 7 worden vele redenen opgesomd waarom de formatie stijgt of zou moeten stijgen. Meestalis dit door groei van de stad, door uitbreiding van taken, door nieuwe beleidsambities, of door'achterstallig onderhoud'. De daling tov. 2019 komt door het staken van tijdelijke uitbreidingen die eerderzijn toegekend. Tegelijk staan de operationele kosten in negatieve zin onder druk, vooral door kostenstijgingen in hetsociale domein. Mogelijkheden voor het genereren van meer eigen inkomsten zijn er niet of nauwelijks,en de rijksbijdrage vormt een permanent punt van onzekerheid.De investeringsportefeuille wordt vertraagd uitgevoerd, o.a. door capaciteitsbeperkingen. Op zich is diteen voordeel, omdat de schuld(quote) stijging hierdoor wordt afgeremd. Anderzijds is het achterblijvenvan investeringen geen goed nieuws. Een vitale en kwalitatief hoogwaardige stad heeft investeringennodig.De technische conclusie kan daarom geen andere zijn dan dat Haarlem enerzijds boven zijn stand leeft,maar anderzijds niet genoeg kan investeren voor de toekomst. Deze conclusie wordt ook met zoveelwoorden getrokken (conclusie blz. 71)Onze vraag is waarom het College deze werkelijkheid niet onder ogen wenst te zien en steeds maarverwijst naar de volgende circulaire, de volgende kadernota, of de volgende begroting in de hoop dat ditprobleem hierin op magische wijze verdwijnt? Op 'ruis' moet je niet willen sturen, maar hier gaat het omeen fundamentele onbalans die het College wel vaststelt, maar vervolgens negeert dan wel voor zich uitschuift.
  19 Dit betreft geen technische vraag.
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  81 1. Hoofdlijnen coalitieprogramma 5

Jouw Haarlem
drs. M. (Merijn) SnoekF. (Floor) Roduner

Worden er bij de groei van de stad, naast het tekort aan formatie, andere knelpunten ervaren?

  81 Het college heeft in de recente collegebesluiten zoals de ontwikkelvisies en de informatienota groeipotentie enkele vraagstukken benoemd die inde komende periode verder worden uitgewerkt. Dat betreft met name vraagstukken rondom mobiliteit en economie, die een stedelijke aanpakvergen.
  82 1. Hoofdlijnen coalitieprogramma 7

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

Waarom wordt verwacht dat na 2021 de raming voor het sociaal domein neutraal zal zijn?

  82 Op basis van de huidige financiële informatie en verwachtingen is er in 2022 sprake van een klein voordeel en in 2023 weer een klein nadeel.Zoals op pagina 4 en 5 van de Kadernota is opgenomen zijn er echter nog veel onzekerheden waardoor deze verwachting bijgesteld zou kunnenworden.
  83 1. Hoofdlijnen coalitieprogramma 11

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

Leveren de gemeenten waarmee wordt samenwerk een bijdrage voor de onttrekking van €998.000 aande reserve SD tgv het Regionaal Kompas?

  83 Ja, de verwachte tekorten bij maatschappelijke opvang worden met instemming van de regiogemeenten gedekt door het overschot bijbeschermd wonen.
  84 1. Hoofdlijnen coalitieprogramma 11

Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner

Wat houdt de versneller voor het 50-banenplan in, en waarom wordt ervoor gekozen dit plan niet meeruit te voeren?
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  84 Doel van het plan is om voor 50 langdurig werklozen een baan voor twee jaar aan te bieden tegen cao loon, bedoeld voor cliëntenParticipatiewet, die al ervaring hebben opgedaan bij het Buurtbedrijf of het wijkteam van Spaarnelanden in aanmerking komen voor eentweejarig contract. Zoals in de Kadernota 2019 (pagina 8) opgenomen ligt de financiële positie ten grondslag aan dit voorstel.
  85 1. Hoofdlijnen coalitieprogramma 11

Jouw Haarlem
M-Th. (Marie-Thérèse) MeijsF. (Floor) Roduner

Wat voor bijdrage leveren het Rijk en de MRA aan het versnellen en financieel haalbaar maken van dewoningbouwopgave?

  85 Haarlem werkt op diverse terreinen nauw samen met de provincie, regio en het Rijk. In de Metropoolregio Amsterdam, waar de provincie Noord-Holland ook een van de 35 samenwerkingspartners is, zijn afspraken gemaakt om de woningbouw waar mogelijk te versnellen gezien de hogewoningdruk. De voortgang wordt strak in beeld gebracht met een monitor. Samen met de provincie Noord-Holland is een pool van expertssamengesteld die als een ‘vliegende brigade’ gemeenten bij kunnen staan bij complexe projecten. Daarnaast kunnen gemeenten bij deprovincie Noord-Holland een beroep doen op een onlangs opgericht provinciaal fonds voor financiële ondersteuning.
 

  86 1. Hoofdlijnen coalitieprogramma 13
Jouw Haarlem
drs. M. (Merijn) Snoek

Door de prijsstijgingen moeten er bestuurlijke keuzes gemaakt worden tussen het verhogen van hetbudget, projecten versoberen of een lager onderhoudsniveau. Welke keuze maakt het bestuur?

  86 Dit is geen technische vraag.
  87 1. Hoofdlijnen coalitieprogramma 13

Jouw Haarlem
R.H. (Robbert) Berkhout

Wat houdt de afwegingsmethodiek uit de Structuurvisie openbare ruimte in?
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  87 Eind 2017 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie openbare ruimte en de daarin opgenomen afwegingsmethodiek vastgesteld. Vanuit de staden de gemeente zijn er meer wensen (groen, water, mobiliteit, etc) dan er aan openbare ruimte beschikbaar is. Voor veel knelpunten geeft destructuurvisie een richting voor een oplossing. Voor plekken waar de structuurvisie geen uitspraak over doet is een methode ontwikkeld die degemeente handvatten biedt om verschillende wensen voor de openbare ruimte  af te wegen. Daarbij is afgesproken dat bij herinrichting van deopenbare ruimte prioriteit wordt gegeven aan het beschermen en versterken van de groen- en waterstructuur en het inpassen van de benodigde(extra) klimaat-adaptatiemaatregelen. 

Voor een uitgebreide toelichting zie paragraaf 5.3 van de Structuurvisie Openbare Ruimte – Haarlem 2040: Groen en Bereikbaar.
  88 2. Ontwikkelingenmeerjarenraming en financiëlepositie

22

Jouw Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Hoe ligt de verhouding hoog, middel en laagopgeleiden bij het Haarlemse ambtenarenapparaat?

  88 LBO    7%MBO  38%HBO  42%WO   13%De cijfers zijn indicatief, niet in alle gevallen wordt het opleidingsniveau geregistreerd.
  89 2. Ontwikkelingenmeerjarenraming en financiëlepositie

27

Jouw Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Waarom wordt ervoor gekozen om het volledige bedrag van €471.000 voor de transformatiebewegingjeugd door te schuiven naar 2021?
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  89 In de Meicirculaire 2018 heeft het Rijk gemeld dat voor het Transformatiefonds in de periode 2018, 2019 en 2020 jaarlijks € 36 miljoenbeschikbaar is. Door de jeugdzorgregio's zijn daarvoor aanvragen ingediend (tot 1 oktober 2018). Op grond van deze aanvragen zijn debedragen toegekend en pas in de Decembercirculaire 2018 is de verdeling bekend gemaakt. Als gevolg daarvan zijn de middelen voor 2018 nietin 2018 besteed en wordt voorgesteld deze door te schuiven naar 2021.
  90 2. Ontwikkelingenmeerjarenraming en financiëlepositie

27

Jouw Haarlem
R.H. (Robbert) Berkhout

Het ministerie heeft €130.000 beschikbaar gesteld voor zero emissie stadslogistiek. Voorgesteld wordtdit bedrag voor drie projecten naar 2019 over te hevelen. Welke drie projecten betreft het?

  90 De drie projecten waar het ministerie van I en W een rijksbijdrage voor heeft toegekend zijn:
1. Haalbaarheidsonderzoek Urban Control Room (focus op nul emissie stadslogistiek)2. Onderzoek naar voedsellogistiek3. Efficiëntere bedrijfsafvalinzameling

  91 2. Ontwikkelingenmeerjarenraming en financiëlepositie
28

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

Er staat dat op 19 maart 2019 ingestemd is met de kaderstelling sociale basis 2020-2023. Door wie ishiermee ingestemd?

  91 De datum van 19 maart refereert aan het collegebesluit over het raadsvoorstel voor de kaderstelling voor de sociale basis. De gemeenteraadheeft vervolgens niet ingestemd met de kaderstelling. De tekst in de kadernota is op dit punt dus niet correct.
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  92 2. Ontwikkelingenmeerjarenraming en financiëlepositie

32

Jouw Haarlem
drs. M. (Merijn) Snoek

Wat betekent het niet of minder doorberekenen van de veegkosten voor respectievelijk deafvalstoffenheffing en de rioolheffing?

  92 Door de gewijzigde doorberekening van de kosten van straatvegen daalt de opbrengst afvalstoffenheffing met € 1,7 miljoen en de rioolheffingmet € 0,7 miljoen (zie pagina 32 kadernota).
De woonlasten voor het onderdeel riolering, die bij ongewijzigd beleid zouden stijgen van € 157 naar € 163, dalen nu naar € 153 in 2020.
De woonlasten voor de afvalstoffenheffing, die bij ongewijzigd beleid zouden stijgen van € 383 naar € 413, blijven nu beperkt tot een stijging naar€ 390 (zie pagina 58 en 61 kadernota)

  93 2. Ontwikkelingenmeerjarenraming en financiëlepositie
34

Jouw Haarlem
drs. M. (Merijn) Snoek

Waar komt de 2 en 3 miljoen vandaan die in 2019 en 2020 aan de algemene reserve wordentoegevoegd?

  93 Op pagina 31 en 32 van de kadernota staan de specificaties voor wijziging van het financieel kader. Hierin staan zowel voor-als nadelen. In 2019is een voordeel ontstaan van afgerond € 3,6 miljoen als gevolg van lagere lasten van de BUIG. Onder meer door deze post is ruimte ontstaan in2019 € 2 miljoen aan de algemene reserve te doteren. Voor 2020 is voor de BUIG een zelfde voordeel geraamd, maar de nadelen als gevolgvan de voorgestelde wijzigingen van het financieel kader zijn hoger. Daarom is op pagina 34, als onderdeel van de dekkingsvoorstellen,voorgesteld de opbrengst precario op kabels en leidingen voor een bedrag van € 3,5 miljoen ten gunste van het financieel kader te ramen. Medehierdoor is ruimte ontstaan voor 2020 een bedrag van € 3 miljoen aan de algemene reserve te doteren.
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  94 2. Ontwikkelingenmeerjarenraming en financiëlepositie

34

Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner

Waarom wordt ervoor gekozen de reserve wwb op te heffen?

  94 Het college geeft hiermee uitvoering aan de voornemens uit het coalitieprogramma en de richting die is opgenomen in de Kadernota 2018.
  95 2. Ontwikkelingenmeerjarenraming en financiëlepositie

34

Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner

Is het niet logischer om bij opheffing van de reserve wwb, het bedrag te storten in de reserve sociaaldomein?

  95 Het is niet voor de hand liggend om de reserve WWb op te laten gaan in de reserve Sociaal domein. Op pagina 9 van de Kadernota 2019 isaangegeven dat het college voornemens is om de reserve Sociaal domein per 1 januari 2021 op te heffen. De reserve Sociaal domein is primairgericht op de decentralisatie uitkeringen sociaal domein om schokken in de overgang van het Rijk naar de gemeente op te vangen. Nu dereserve WWB niet meer als buffer dient voor de exploitatierisico's Buig, neemt de algemene reserve deze risicobufferfunctie over, zoals dat bijuitgangspunt voor de expoitatiebegroting geldt.
  96 3. Financiëlevoortgangsrapportage 38

Jouw Haarlem
drs. M. (Merijn) Snoek

Waar komt het financiële voordeel van €65.000 voor het tweede fietsdepot vandaan?

  96 De lasten en de baten van het fietsdepot worden apart geraamd. De opbrengsten zijn de kosten die mensen betalen voor het terughalen van defiets. Op basis van de businesscase waar met een aantal op te halen fietsen wordt gerekend is het uiteindelijk een positief saldo. 
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  97 3. Financiëlevoortgangsrapportage 43

Jouw Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Waar is de €400.000 voor de verkoop van het gemeentelijk vastgoed voor nodig?

  97 De werkzaamheden die nodig zijn voor een verkoop worden beschreven in de nota Verkoopopbrengsten vastgoed en ontwikkelkosten(2018/165411).
De raad heeft besloten ‘te bepalen dat standaard verkoopkosten bij de verkoop van gemeentelijk vastgoed, zoals benoemd in de nota‘Gestandaardiseerde werkwijze voor de verkoop van gemeentelijk bezit’ (2017/504166), zonder goedkeuring vooraf als verkoopkosten ten lastevan de verkoopopbrengst, c.q. de reserve Vastgoed mogen worden gebracht’.
Op de bladzijden 1 en 2 van de nota Verkoopopbrengsten vindt u een uitgebreide opsomming van bedoelde werkzaamheden.

Nr Onderdeel Blz Vraag Pag. 32
  98 3. Financiëlevoortgangsrapportage 43

Jouw Haarlem
R.H. (Robbert) Berkhout

Waarom wordt er een reserve waterberging in het leven geroepen?

  98 Wanneer watercompenasatie niet op eigen terrein of in de directe omgeving kan plaatsvinden kan er besloten worden tot afkoop. Dit geld wordtin een reserve gestort waarmee dan op andere plekken in haarlem waterberging of klimaatmaatregelen genomen kan worden. Het is niet altijdmogelijk om in het jaar van de storting ook uitvoering te geven op een andere plek en op deze manier wordt geregeld dat het geld geoormerkt is.
  99 4. Investeringen en MPG 48

Jouw Haarlem
drs. M. (Merijn) Snoek

Wat is momenteel de netto schuldquote?
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  99 De netto schuldquote is voor het laatst berekend bij de Jaarrekening 2018 en bedroeg 95%.

Bij de Programmabegroting 2020-2024 zal een actualisatie van de (meerjarige) schuldquote gegeven worden.
  100 3. Financiëlevoortgangsrapportage 40

Jouw Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Hoeveel heeft Haarlem van de MRA aan subsidie ontvangen voor de internationale school? is dezesubsidie eenmalig of structureel?

  100 Er zijn twee eenmalige subsidies ontvangen vanuit de MRA:- € 400.000 voor het opstarten en inrichten van de Internationale School Haarlem- € 500.000 voor het realiseren van de eerste 100 leerlingenplaatsen (besteed aan het dekken van een deel van de verbouwingskosten van delocatie Schreveliusstraat)Er zijn geen structurele subsidies ontvangen.
  101 4. Investeringen en MPG 54

Jouw Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Kunt u de bedragen bij punt 9 uitleggen, en waarom het nadeel €364.000 is? Opgeteld komen debedragen namelijk uit op €1.420.000.

  101 De bedragen zijn de voorziene uitgaven aan Sport, Onderwijs en Cultuur, die voorheen als investering waren aangemerkt maar met het nieuweactivabeleid onder de ondergrens van een investering blijven. Het gaat om eerste inrichtingen bij onderwijs die niet worden geactiveerd, eentoplaag bij een sportvereniging en uitgaven aan het Patronaat, Philharmonie, Schouwburg en Toneelschuur.
Hiervoor is in 2019 een bedrag van € 1.056.000 beschikbaar in de stelpost. De totale verwachte uitgaven zijn inderdaad € 1.420.000 wat eenoverbesteding of nadeel oplevert van € 364.000.

  102 4. Investeringen en MPG 55
Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner

Welke grondverkoop heeft langer geduurd door het hogere aandeel sociale woningbouw?
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  102 Plan Deliterrein

Plan Zuidstrook Schalkwijk
Ceylontoren
Zwemmerslaan
AO Spaarne Gasthuis
Fietsznfabriek
Beatrixplein
 
 

  103 6. Bedrijfsvoering 63
Jouw Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Hoeveel trainees doen mee aan het traineeship en hoe divers is de groep?
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  103 Aan de traineepool 2018-2020 nemen 8 trainees deel. De verdeling man/vrouw is 2 mannen en 6 vrouwen. Vanwege privacy redenen kunnenverder geen mededelingen gedaan worden over de mate van diversiteit van deze groep. De mate van diversiteit is aan de voorkant gewaarborgdin de aanbestedingsprocedure voor het wervings- en selectieproces. Hierin is het volgende meegenomen:"Bij de werving en selectie van de kandidaten wordt rekening gehouden met de diversiteit van de samenleving van nu (te denken aan; kennis,competenties en vaardigheden, etnische en culturele achtergrond, seksuele geaardheid en levenservaring) […] In het kader van het themadiversiteit spant opdrachtnemer zich in om te bewerkstelligen dat minimaal 30% van de voor onderhavige opdracht geselecteerde kandidateneen niet-westerse allochtone achtergrond of dubbele nationaliteit heeft. Personen met een niet-westerse allochtone achtergrond zijn personendie in Nederland woonachtig zijn en in landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië  en Japan), of in Turkije zijn geboren, of vanwie ten minste één ouder in één van deze landen is geboren."
  104 6. Bedrijfsvoering 64

Jouw Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Wat houdt het concreet in dat Haarlem gericht is op de ontwikkeling tot een 100% digitaal werkendeorganisatie?

  104 Gemeente Haarlem streeft naar 100% digitalisering van processen. Een voorbeeld hiervan is de afbouw van onze papieren archief die volgensplanning 2022 volledig gedigitaliseerd zal zijn.
  105 7. Capaciteitsplanning en-behoefte 69

Jouw Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Hoe hoog is het arbeidsverzuim momenteel?

  105 Het ziekteverzuim in de maand mei was 3,9%.
  106 7. Capaciteitsplanning en-behoefte 71

Jouw Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Wat wordt bedoeld met 'De kans dat overhaaste beslissingen worden genomen met achteraf onnodignadelige effecten vindt het college te groot.'?
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  106 Het college vindt het niet verantwoord om nu al beslissingen te nemen over formatie waar geen financiële dekking voor is terwijl de uitkomstenvan de Meicirculaire nog niet beschikbaar zijn.
  107 Bijlage 3: Beleidsintensiveringen 83

Jouw Haarlem
drs. J. (Jos) Wienen

Waar zijn de winterligplaatsen aan de Spaarndamseweg voor bedoeld en waar zouden ze precieskomen?

  107 De winterligplaatsen zijn opgenomen in de Ambitiekaart Haarlemse Wateren (2018/450652).
De winterligplaatsen zijn bedoeld voor met name charterschepen. Charterschepen zijn in de winter niet in gebruik. Winterligplaatsen zijn er numet name in het Binnen Spaarne. De winterligplaatsen worden gerealiseerd ten zuiden van de Waarderbrug, tussen de Werfstraat en deRozenhagestraat. Er worden water- en elektravoorzieningen gerealiseerd. 

  108 Bijlage 3: Beleidsintensiveringen 84
Jouw Haarlem
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Initiatieven vanuit de staf t.b.v. het 775 jarig bestaan van Haarlem kunnen worden gestimuleerd. Opwelke staf wordt hier gedoeld?

  108 Hier is sprake van een typefout; bedoeld is initiatieven vanuit de stad.
  109 Bijlage 3: Beleidsintensiveringen 84

Jouw Haarlem
drs. M. (Merijn) Snoek

Waarom komt de areaaluitbreiding ten last van de groei van de stad?

  109 Areaal uitbereiding betreft gewoonlijk uitbreiding die tot stand komt wanneer er ook areaal wordt toegevoegd zoals de Entree. In de middelenvoor groei van de stad is voorzien voor openbare ruimte tbv areaaluitbreiding.
  110 Bijlage 3: Beleidsintensiveringen 85

Jouw Haarlem
R.H. (Robbert) Berkhout

Waar komt de lastenverlaging van €100.000 voor het parkeren vandaan?
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  110 De verlaging op de lasten betreft het betalingsverkeer. Er wordt meer met pin betaald en dat is goedkoper dan het legen van automaten metmuntgeld.
  111 Bijlage 6: RichtlijnenProgrammabegroting 2020-2024 114

Jouw Haarlem
drs. M. (Merijn) Snoek

Wat houdt de rente-omslag van 2,5% in en hoe verhoudt deze zich tot de 1,5% voor lang termijnleningen?

  111 De gemeente hanteert een systeem van centrale financiering. In dit systeem bestaat geen direct verband tussen een bepaalde investering enhet aantrekken van financieringsmiddelen. Alle rentebaten en rentelasten worden verzameld en daarna toegerekend aan de gemeentelijkeproducten op basis van de zogenoemde omslagrente (definitie opgenomen in lexicon).
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/financiele-stukken/Lexicon-2019.pdf
De omslagrente wordt berekend door de rentekosten te delen door de vaste activa, minus rentetoerekening aan grondexploitaties. Indien delanglopende rente daalt, zal ceteris paribis ook het percentage van omslagrente gaan dalen. Om teveel wisselingen te voorkomen, waardoor ookde kapitaallasten tussen de jaren minder goed vergelijkbaar worden, is in de BBV vastgelegd dat een marge van 0,5% mag wordenaangehouden. De omslagrente daalt wel, maar blijft nog binnen de marge van 0,5%.

  112 Bijlage 6: RichtlijnenProgrammabegroting 2020-2024 114
Jouw Haarlem
drs. M. (Merijn) Snoek

Waarom staat er bij de indexatie geen bijdrage van Zandvoort?

  112 De indexatie van de bijdrage van Zandvoort is op pagina 115 toegelicht en bedraagt voor 2020 2,3%. Dit had inderdaad nog in de tabel oppagina 114 opgenomen moeten worden.
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  113 Bijlage 6: RichtlijnenProgrammabegroting 2020-2024 114

Jouw Haarlem
drs. M. (Merijn) Snoek

Waarom wordt voor subsidies en gemeenschappelijke regelingen voor de indexatie niet uitgegaan vande cijfers van het CPB maar wordt een eigen percentage berekend?

  113 Bij subsidies en gemeenschappelijke regelingen is er sprake van materiele kosten en personeelslasten. De stijgingspercentages verschillen.Daarom hanteren we een berekening waarin beide componenten gewogen zijn opgenomen. Overigens zijn de percentages die voor inflatie ensalarisstijging zijn opgenomen wel ontleend aan de cijfers van het CPB
  114 5. Belastingen en woonlasten 60

Jouw Haarlem
drs. M. (Merijn) Snoek

De OZB voor woningen wordt bovenop de inflatie van 1,4% met 4,6% extra verhoogd. Is dit niet in strijdmet het coalitieakkoord?

  114 Dit is geen technische vraag.
  115 1. Hoofdlijnen coalitieprogramma 17

Jouw Haarlem
R.H. (Robbert) Berkhout

Wanneer is de pilot monitoring luchtkwaliteit gestart, en mogen we hiervan de resultaten ontvangen?

  115 De planning van de pilot is als volgt: 
De pilot is begin dit jaar gestart. De eerste iteratie loopt van 15maart-15april 2019, hierop volgen twee bijeenkomsten met de stakeholders. Inmei-juni 2019 wordt het meetnetwerk gekalibreerd. Vervolgens loopt de meetperiode van juni 2019 tot juni 2020 (tussentijdse evaluatie indecember). In juli 2020 worden de resultaten van de pilot verwacht.
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  116 4. Investeringen en MPG 46

Jouw Haarlem
drs. M. (Merijn) Snoek

Een bedrag van 11 miljoen aan voorgenomen investeringen schuift van 2018 door naar 2019 of verder.Om welke doorgeschoven investeringen gaat het?

  116 Het gaat om de volgende investeringen die waren voorzien in 2018 maar (deels) niet zijn gerealiseerd.
Ip-nr. Omschrijving Doorschuif uit 201811.03 Kassa systeem                      100.00012.15 Vervanging betaalapparatuur Appelaargarage                      242.00012.15 Vervanging betaalapparatuur Cronjegarage                      155.00012.15 Vervanging betaalapparatuur Raaksgarage                      300.00012.15 Vervanging camera's in parkeergarage                      140.00012.18 Vervanging parkeervergunning systeem (vignetten)                          2.75612.20 Vervanging parkeerautomaten (kentekenparkeren)                      284.08412.20 Vervanging Parkeerautomaten                        24.00021.01 Vervanging ICT                        27.69121.01 Vervanging ICT - upgrade Topdesk                        49.935-21.01 E-HRM                        31.79621.01 Glasvezelkabel                        29.426-21.01 Mobile Devices 2018                        21.15164.04 a Integraal Waterplan Haarlem Dekking investering (incl. Waarderpolder)                        98.000-64.04 a Integraal Waterplan Haarlem (incl. Waarderpolder)                  1.311.45064.04 a Integraal Waterplan Haarlem Dekking investering (incl. Waarderpolder)                  1.071.000-64.04 b Waterplan Schalkwijk/ o.a. Water langs Aziëweg                          2.382-76.02 Multifunctionele sporthal Duinwijck                      227.00177.01 SHO BO M.L. King/Hildebrandt: dekking GREX (DSK)                     114.237-77.01 SHO BO Mgr. Huibers (Vilniusstraat)                          5.681-77.01 Gymzaal BO De Kring (Gonnetstraat)                      113.55277.01 SHO VO Rudolf Steiner (programmalijn Schalkwijk)                        88.00077.01 SHO BO Piramide Europawijk                          2.313-
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77.01 SHO BO Ter Cleeff / Argonauten                     468.018-77.01 SHO BO H. Schaft                        29.00077.01 SHO BO De Verbeelding (Louis Couperusstraat)                        24.00077.01 SHO BO Cruquius                      150.00077.01 De wadden / Flemingstraat                          3.82477.01 SHO Stelpost                          8.42177.01 SHO BO M.L. King/Hildebrandt: dekking opbrengst oude locatie                     850.000-81.06 Eindenhout THB - Drainage en beregening                      103.74881.06 Vervanging grassportvelden                      207.40681.27 RFC rugby Nieuwbouw kleedkamers                      138.04781.27 DIO Beach volleybal                        83.60081.27 Rugby Nieuwbouw kleedkamers                      200.00081.28 Skatehal                             456-81.28 Ons Kinnehim Bowls vervangen toplaag mat                        41.94081.28 Vervangen inrichtingsmateriaal atletiek Pim Mulier                          6.296-81.28 Toplaag kunstgras voetbal- softbalveld DSS                          6.43481.28 Toplaag half verharding combi voetbal softbalveld DSS                          7.49681.28 LED veldverlichting voetbalvelden 1 en 2 DSS                        11.12981.28 Stelpost verrekening sportaccommodaties 2015-2020                      154.78781.28 Vervanging sportvelden: toplagen                        74.30581.28 Vervanging sportvelden: onderbouw                        71.934-81.28 Eindenhout THB-ombouw naar natuurgrasveld incl. drainage en beregening                          1.86181.28 Renovatie binnenterrein atletiekbaan Pim Mulier                        40.00081.29 Sporthal Sportweg (Nieuwe Beijneshal)                        26.072-84.03 Vervanging Toneelschuur                      510.413DV.07 Website fase 2                      115.000DV.12 ZBB Actieve wachten                        54.639GOB.20 Versmallen rijbaan Amsterdamsevaart                        79.822GOB.23 Autoluwe binnenstad                      568.828GOB.39 Spaarndam- aanleg parkeervoorziening Kerklaan                      267.674GOB.43 Schoterbos                  1.056.099
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GOB.43 Schoterbos -vervolgfasen                      120.732GOB.44 Haarlemmerhout                        50.966GOB.47 Vervanging kade Bakenessergracht                        23.874GOB.48 Vervanging kade Noorder Emmakade-Tuinlaantje                  1.547.197GOB.52 Vervanging kade Zuider Buitenspaarne, Vijverlaan                      140.000GOB.55 Waarderhaven                          1.842-GOB.60 Fietsknelpunten rond Kennemerplein en Schoterweg                        97.515GOB.61 Fietsparkeergarage Raaks                             812-GOB.62 Herinrichting Houtplein                      386.792GOB.62 Herinrichting Houtplein Bijdrage                     550.000-GOB.63 Rijksstraatweg- aanpassing tbv HOV                        70.000GOB.63 Rijksstraatweg- aanpassing tbv HOV Bijdrage                        70.000-GOB.64 Aanpassing kruising Jan Gijzenkade/P.C. Boutenstraat                      100.000GOB.67 Herinrichten Prins Bernhardlaan                      250.000GOB.70 Bereikbaar houden Schalkwijk (Amerikaweg)                      150.000GOB.70 Bijdrage bereikbaarheidsfonds Bereikbaar houden Schalkwijk                     150.000-GOB.71 Bruggen: Industriehaven Waarderpolder                        96.489GOB.73 Groenherstel Schalkwijk                      395.675GOB.74 LV-verbinding Entree-oost ter hoogte van St. Jacob                        10.000GOB.75 Middengebied Schalkwijk herinr. OR                      228.640GOB.78 Integrale vernieuwing openb.ruimte Meerwijk                        98.538-GOB.79 Integrale vernieuwing openb.ruimte Zuiderpolder                        46.694GOB.81 Vervanging parkeerautomaten waterparkeren                        67.730GOB.81 Vervanging parkeerautomaten waterparkeren                        23.000-GOB.86 Schipholweg, veiliger maken oversteek t.h.v. de school                        78.126M&S.100 Vervanging Datacenter/software aanbesteden                     760.741-M&S.101 Optimalisatie werkplekken                          8.539M&S.102 Digitale Transformatie                      365.000M&S.102 Zaakgericht Werken                        74.559M&S.103 Optimalisatie huisvesting                        27.748-M&S.105 ICT middelen agv fusie Zandvoort                        66.674
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MTS.01 Aankoop Nieuweweg 2                        84.606SZ.111 Vervanging Patronaat                        97.000SZ.123 Vervanging Schouwburg (15jr) W-installaties                          7.865SZ.127 Museum het Dolhuijs                      121.604VG.ON Grote Markt 2, verv verdeelinr                        57.200VG.ON Kadijklaan 1, verv plafond (Boerhaavebad)                          6.750-VG.ON Reservering levensduurverlengend onderhoud gemeentelijk bezit                     213.224-VG.ON Reservering levensduurverlengend onderhoud gem. bezit                      125.000WZ.05 Bruggen: Vervanging ophaalbrug Buitenrustbruggen                      190.350WZ.06 Wandelpromenade Sanden/Pratten/Engelenburg                  3.349.573WZ.07 Vervanging kade Spaarne (Melkbrug- Gravestenenbrug)                      261.949 Totaal                   10.978.898  

  117 1. Hoofdlijnen coalitieprogramma 12
Jouw Haarlem
R.H. (Robbert) Berkhout

Het college realiseert zich dat het mobiliteitsvraagstuk vaak om een regionale aanpak vraagt. Hoe staathet met de uitvoering van de moties dat Haarlem bestuurlijk vertegenwoordigd dient te worden bij de hetplatform mobiliteit van de MRA en zich dient aan te sluiten bij de Vervoerregio Amsterdam?

                            42 / 73



 

Nr Onderdeel Blz Vraag Pag. 43
  117 Momenteel wordt de samenwerking binnen de MRA geëvalueerd door drie extern aangezochte deskundigen (Staf Depla, Ralph Pans en Hanniete Grotenhuis). Zij leveren na de zomer hun rapport op, waarna alle MRA-deelnemers hierop kunnen reageren. In de evaluatie wordt o.a.aandacht besteed aan de werkwijze en samenstelling van de platforms. Aan de hand van de uitkomst van de evaluatie zal het college bezienwelke stappen kunnen worden gezet om verder uitvoering te geven aan de motie.

 
Hoewel Haarlem geen lid is van de Vervoerregio Amsterdam zijn de ambtelijke contacten uitstekend. Deze contacten bieden op zich voldoendemogelijkheden om beleidsmatige of uitvoeringstechnische onderwerpen te kunnen aankaarten bij de Vervoerregio respectievelijk gerealiseerd tekrijgen. Zowel wethouder Berkhout als zijn voorganger Sikkema hebben gesproken met de directie van de Vervoerregio en in beide gesprekkenwerd de goede samenwerking door beide partijen onderschreven. Toetreding van Haarlem (en elke andere gemeente) tot de Vervoerregio is eenbesluit dat door het rijk moet worden genomen, want de Vervoerregio is bij wet ingesteld, inclusief deelnemende overheden en budget.
 
Naar verwachting zal dit onderwerp aan bod komen in de evaluatie van de samenwerking binnen de MRA en ook hier kan aan de hand van deuitkomst van de evaluatie te worden bezien welke stappen kunnen worden gezet om verder uitvoering te geven aan de motie.

  118 1. Hoofdlijnen coalitieprogramma 14
Jouw Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Een van de ambities van de nieuwe democratie is om jongeren meer bij het bestuur/besluitvorming tebetrekken. Hoe staat het met de uitvoering van de motie 'kinderburgemeester'?

  118 In het bestuurlijk overleg met de schoolbesturen op 4 oktober 2018 is gevraagd of er belangstelling is voor een kinderburgemeester. Deschoolbesturen hebben hier enthousiast op gereageerd. Het college heeft dit meegenomen in de integrale nota “Samen voor jeugd”. In deconceptnota, die op 6 juni is besproken in de commissie Samenleving, is jeugdparticipatie een onderwerp.
  119 1. Hoofdlijnen coalitieprogramma 4

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

Op welke onderdelen van de WMO is er sprake van financiële overschrijdingen? 
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  119 Zie de toelichting bij de onvermijdelijke uitgaven (pagina 6 en 7 kadernota) en de toelichting in de Jaarrekening 2018 (pagina 18-19). Met nameop begeleiding is sprake van overschrijdingen.
  120 Bijlage 7: BegrotingswijzigingKadernota 2019 118

Jouw Haarlem
drs. M. (Merijn) Snoek

Er staan in deze bijlage allerlei wijzigingen opgesomd. Sommige zijn terug te vinden in de kadernotaandere weer niet. Wilt u zo vriendelijk zijn bij de voorstellen tot wijziging te omschrijven waar het omgaat. Nu staat bijvoorbeeld te lezen dat het bij de wijziging voor onderwijs en sport (1.1) gaat om€5.528.000 Maar wij weten niet om welke concrete wijzigingen het gaat; betreft het ISH, sporthal, etc.Dus graag bij iedere voorgestelde wijziging een precieze toelichting.
  120 Zie bijlage Mutaties Kadernota 2019 - beantwoording vraag 120.
  121 7. Capaciteitsplanning en-behoefte 68

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

Er is 0.5 fte (extra) uitgetrokken voor wonen boven winkels. Hoeveel extra woningen heeft deze inzet totnu toe opgeleverd?

  121 Voor de periode 2019 t/m 2022 is € 50.000 per jaar beschikbaar voor het (opnieuw) stimuleren van wonen boven winkels. Er is gestart is met deinventarisatie van leegstaande ruimten en het voeren van oriënterende gesprekken met betrokken partijen in de binnenstad (CentrumManagement Groep) hoe het budget zo goed mogelijk kan worden ingezet om eigenaren te stimuleren leegstaande verdiepingen boven winkelste benutten. Er zijn tot nu toe nog geen extra woningen toegevoegd door de inzet van dit budget.
  122 7. Capaciteitsplanning en-behoefte 68

Jouw Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA

De vuistregel wordt gehanteerd dat €100.000 gelijk staat aan 1 fte. Waar komt deze vuistregel vandaan,en waarom wordt in andere steden zoals Leiden voor 1 fte een aanzienlijk lager bedrag gereserveerd?

  122 De vuistregel €100.000 is gelijk aan 1 fte is gebaseerd op de totale loonsom per schaal (trede 10) hieruit is een gemiddelde genomen. Het totaalvan €100.000 betreft niet alleen het gedeelte van de loonsom, maar hier is ook rekening gehouden met het deel mee-ademprincipe voor debekostiging van de overheadfuncties. Dit betreft €37.000 per fte. Door de toevoeging van het mee-ademprincipe is de vergelijking met Leidenniet goed te maken.
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  123 3. Financiëlevoortgangsrapportage 40

Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner

Aanpak granieten bestand bijstand. Hoe staat met het experiment basisinkomen?

  123 Het college heeft besloten om zelf geen formeel experiment met regelluwe bijstand te starten, maar de resultaten van de reeds bestaandeexperimenten af te wachten. Dit nadat duidelijk is geworden dat er op gemeentelijk niveau niet met een basisinkomen mag wordengeëxperimenteerd. Ondertussen wordt er een aantal generieke versoepelingen in het uitkeringsproces doorgevoerd die voor iedereen gaangelden (zie collegebesluit van 22 januari 2019 verseon 2018/834361). Het voorstel is besproken tijdens cie samenleving van 7 maart 2019.
  124 1. Hoofdlijnen coalitieprogramma 14

Jouw Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Wat wordt ermee bedoeld dat de ruimte voor persoonlijke dienstverlening en maatwerk bij het KCC,afhankelijk is van het succes van het verleggen van de dienstverlening naar digitale kanalen?

  124 Het budget voor dienstverlening door het KCC en Burgerzaken is beperkt. Door meer in te zetten op digitalisering en automatisering vanstandaard producten en diensten blijft er capaciteit voor maatwerk en persoonlijke dienstverlening waar dit nodig is.
  125 Bijlage 4: Aanvullingbeleidsindicatoren 98

Jouw Haarlem
R.H. (Robbert) Berkhout

Om meer bedrijven naar Haarlem te trekken worden marketing en acquisitieactiviteiten ingezet. Hoestaat het met de aansluiting van Haarlem bij Amsterdam inbusiness?

  125 Haarlem werkt op informele basis samen met Amsterdam Inbusiness waarbij Haarlem relevante leads en contacten doorgespeeld krijgt. Officiëleaansluiting vraagt een (te) grote investering in geld en fte gezien het beschikbare economische programmabudget. De voorraad uitgeefbarekavels van de gemeente Haarlem is inmiddels zoveel geslonken dat een volwaardige deelname in Amsterdam Inbusiness de kosten hiervan nietrechtvaardigt.
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  126 1. Hoofdlijnen coalitieprogramma 14

Jouw Haarlem
drs. J. (Jos) WienenR.H. (Robbert) Berkhout

Bij handhaving en toezicht is het standplaatsenbeleid een nieuw speerpunt voor 2019. Hoeveel fte isvoor het nieuwe standplaatsenbeleid uitgetrokken?

  126 Aangezien het nieuwe standplaatsenbeleid geen extra taken voor handhaving en toezicht betekent, kan dit binnen de huidige formatie wordenopgevangen.
  127 Aanbiedingsbrief 11

Jouw Haarlem
M-Th. (Marie-Thérèse) MeijsF. (Floor) Roduner

Het college wil in de periode t/m 2025 10.000 extra woningen realiseren. Het eindjaar is duidelijk(namelijk 2025), maar vanaf welk jaar wordt de woningbouwproductie geteld? Hoeveel extra woningenzijn er in 2018 gerealiseerd en in welk segment (sociale huur-midden-duur)?
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  127 De 10.000 woningen worden gerekend vanaf 2016 (2016 tot en met 2025 is 10 jaar).

In de periode 2016 tot en met 2018 is de woningvoorraad met bijna 2.000 gegroeid:   
In 2018 zijn 526 nieuwbouwwoningen opgeleverd (zie in onderstaande tabel de verdeling vansegmenten):
Categorie Huur Koop TotaalSegment Sociaal Vrije sector   Eengezinswoning 186 20 159 365Meergezinswoning 86 28 47 161Totaal huur 272 48   Totaal woningen 320 206 526 
De overige toevoegingen bestaan o.a. uit woningsplitsingen en (kantoor)transformaties (we hebbengeen inzicht in welke prijscategorieën deze woningen vallen).
 

  128 1. Hoofdlijnen coalitieprogramma 10
Jouw Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Hoeveel garantiebanen zijn er momenteel bij de gemeente?
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  128 Er zijn tot nu toe (eind mei) 31 mensen, die samen 32,7 fte vertegenwoordigen. Zij zijn verspreid over verschillende afdelingen:

 
Afdeling Aantal  Bestuur & Communicatie 1  Bedrijven 13  Ec. Cultuur, Duurzaamheid & Wonen 1  Facilitaire Zaken 1  Financiën 1  HRM 3  Interne Dienstverlening 1  Jeugd Onderwijs & Sport 1  Project- en Cultuur Management 1  Veiligheid en Handhaving 1  Vergunning, Toezicht & Handhaving 3  Werk & Inkomen 3  Ondernemingsraad 1  Totaal 31   (streefdoel van 29 voor 2019 is daarmee al gehaald).
Bij garantiebanen is bepaald dat iemand die 25,5 uur werkt, telt als 1 fte. Vandaar dat het aantal fte’n hoger kan liggen dan het aantal mensen,wat ook daadwerkelijk het geval is want er werken er een aantal 36 uur per week, wat het cijfer optrekt.

  129 6. Bedrijfsvoering 63
Jouw Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Hoeveel werkervaringsplekken zijn er bij de gemeente, bij welke afdelingen en voor welkeopleidingsniveaus zijn de werkervaningsplekken bedoeld?
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  129 Tussen april 2018 en april 2019 zijn er 8 WerkErvaringsPlekken (WEP) plaatsen gerealiseerd. Vier daarvan zijn op WO niveau. Van de overigenis het niveau niet bekend. Per afdeling:VTH2PG 2JZ 1HRM 2KCC 1
  130 6. Bedrijfsvoering 63

Jouw Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Hoeveel stageplekken zijn er bij de gemeente? Kunt u een splitsing maken naar opleidingsniveau (MBO-HBO-WO)?

  130 Tussen april 2018 en april 2019 zijn er 45 stageplekken vervuld. Van drie is het niveau onbekend. Van de overigen is de verdeling naar niveau:MBO         21   50%HBO         14   33%WO            7   17%Totaal       42 100%
  131 1. Hoofdlijnen coalitieprogramma 9

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

Wilt u de onttrekkingen van 8,8 miljoen in 2018 en de voorgenomen ontrekkingen van 5,5 miljoen aande reserve sociaal domein specificeren? 
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  131

  132 1. Hoofdlijnen coalitieprogramma 10
Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner

Welke rol krijgt de gemeente bij de veranderde inburgering van nieuwkomers vanaf 2021? Hoeveelnieuwkomers telt Haarlem momenteel en welke rol speelt de gemeente bij hun inburgering?
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  132 Met de inwerkingtreding van de nieuwe wet inburgering per 2021 krijgt de gemeente de regierol over het inburgeringstraject van nieuwkomers.Dit betekent dat de gemeente een sleutelpositie krijgt in de uitvoering van het stelsel. De gemeente gaat voor elke individuele inburgeraar eenbrede intake afnemen, op basis daarvan worden een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) opgesteld. Aansluitend bij het PIP is degemeente verantwoordelijk voor een inburgeringsaanbod.

Op dit moment telt Haarlem 794 inburgering plichtige nieuwkomers (peildatum 1 mei 2019, bron: DUO).
De gemeente Haarlem zet zo snel mogelijk naast de reguliere inburgeringstrajecten in op activering en participatie, bijvoorbeeld door een taal-en of werkstage aan te bieden.

  133 1. Hoofdlijnen coalitieprogramma 11
Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner

Als landelijke cijfers naar Haarlem vertaald zouden worden, zouden er in onze gemeente zo'n 12.500huishoudens in de schulden zitten. Hoeveel kinderen maken deel uit van deze huishoudens metproblematische schulden? Hoeveel schuldhulpaanvragen zijn er gedaan?

  133 Er is geen landelijk en ook geen regionaal onderzoek beschikbaar met cijfers over aantal kinderen dat deel uit maakt van huishoudens metproblematische schulden. In 2018 hebben 514 Haarlemse huishoudens een aanvraag schulddienstverlening gedaan; ongeveer een zelfde aantalzit in een lopende schuldregeling. Gezinnen in schulddienstverlening krijgen een HaarlemPas, zodat zij allemaal gebruik kunnen maken van deminimaregelingen.  
  147 7. Capaciteitsplanning en-behoefte 69

Jouw Haarlem
drs. J. (Jos) Wienen Waar heeft de onvoldoende capaciteit mee te maken voor een veilige bediening van de nieuwopgeleverde Figeebrug?Om hoeveel capaciteit heet het? Was hier van tevoren geen rekening meegehouden of gaat het om iets technisch? Als het het laatste betreft, kunnen de kosten op de leverancierverhaald worden?
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  147 Bij de realisatie van de Figeebrug is er vanuit gegaan dat de bediening van de brug toegevoegd kon worden aan de taken van debrugbedienaars van de Waarderbrug en de Prinsenbrug. De recent uitgevoerde risico-inventarisatie laat zien dat de belasting van de met namede brugbedienaren van de Prinsenbrug en de Waarderbrug, voordat de Figeebrug is toegevoegd, te hoog is. Het zonder meer toevoegen van deFigeebrug aan deze twee bruggen levert een nog hogere werkdruk op en daarmee een te groot veiligheidsrisico.

Voor de bediening van een brug (7 dagen in de week van 6.00u tot 22.00u) is 3,44 FTE nodig. Er zal een andere verdeling van het werkgemaakt moeten worden door taken van de Waarder- en Prinsenbrug weg te halen en deze met andere medewerkers in het havenkantoor teorganiseren.
  148 Bijlage 2: Begrotingskader 78

Jouw Haarlem
drs. J. (Jos) Wienen

Waar is de extra capaciteit voor de brugbediening voor nodig? 

  148 De extra capaciteit is noodzakelijk om de bruggen veilig te kunnen bedienen. Een recent uitgevoerd veiligheidsonderzoek laat zien datde werkdruk op met name de Waarder- en Prinsenbrug te hoog waardoor de veiligheid in het geding komt. De coordinatie van de scheepvaart(verkeersleiding) wordt door de brugbedienaar van de Waarderbrug uitgevoerd, met de Prinsenbrug als backup. Door deze taken bij een anderemedewerker neer te leggen, daalt de werkdruk. Ook het veiligheidsrisico dat de brugbedienaar tijdens de bediening van de brug ook anderewerkzaamheden heeft, wordt hiermee weggenomen.
  71 3. Financiëlevoortgangsrapportage 0

PvdA
drs. M. (Merijn) Snoek

Vraagsteller: M. Wiedemeijer
Er is nu een “strafkorting” omdat de OZB woning eigenaren enkel met de inflatie wordt verhoogd, terwijlde WOZ waardes veel sneller stijgen. Welke impact is er op de Algemene Uitkering indien de OZBwoning eigenaren met 1,7 mio (gelijk aan het gat afvalstoffenheffing) wordt verhoogd?

  71 De korting is een feit, ongeacht de OZB-tarieven die de gemeente hanteert. De hoogte van de korting is daarom niet beinvloedbaar door degemeente. Verhoging van de OZB -tarieven wordt voorgesteld als een compensatie voor die korting. Een verdere verhoging van de OZB heeftdus geen impact op de algemene uitkering.
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  72 3. Financiëlevoortgangsrapportage 0

PvdA
drs. M. (Merijn) Snoek

Vraagsteller: M. Wiedemeijer
Bij de toeristenbelasting staat vermeld dat de geraamde baten niet worden geïndexeerd. Welkemeeropbrengsten vallen er in de periode 2020-2024 te verwachten indien er vanuit wordt gegaan vaneen gelijkblijvend tarief ipv gelijkblijvende baten? (rekening houdend met een toenemend aantal kamersen rekening houdend met stijgende prijzen van kamers)

  72 Een dergelijke berekening hebben wij niet. Wij beschikken niet over kamerprijzen. Daarnaast speelt ook de gemiddelde bezetting vanhotelkamers een rol bij de te ramen opbrengst. De verhoging van de tarieven kan van invloed zijn op de gemiddelde bezetting. Daarom is deopbrengst meerjarig geraamd aan de hand van het aantal gerealiseerde overnachtingen tegen het vastgestelde tarief.
  73 2. Ontwikkelingenmeerjarenraming en financiëlepositie

28

PvdA
F. (Floor) Roduner

Vraagsteller: M. Wiedemijer
Op blz 28/29 wordt gemeld dat de kosten voor het opstellen van de ontwikkel visies van de ontwikkelzones aanmerkelijk hoger uit viel dan eerder ingeschat. Is met deze ervaring in het achterhoofd deverwachte kosten in 2020 bijgesteld voor het opstellen van o.a. de ontwikkel strategieën?

  73 De kadernota bevat geen voorstel tot het beschikbaar stellen van extra middelen voor 2020 voor deontwikkelstrategieën. Wel wordt gebruik gemaakt van de middelen die bij het jaarverslag 2018 (naarverwachting) worden overgeheveld naar 2019.
 

  74 7. Capaciteitsplanning en-behoefte 70
PvdA
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Vraagsteller: M. Wiedemeijer
Op blz 70 wordt een formatie uitbreiding zonder dekking gemeld voor de jaren 2020 en verder. Valthieronder ook een formatie uitbreiding voor de processen gerelateerd aan de verdere ontwikkeling vanontwikkelzones? Zo ja, om hoeveel FTE gaat dit en wat zijn de geraamde kosten?
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  74 In de formatie-uitbreidingen zonder financiële dekking zijn ook enkele fte’s aangevraagd die betrekking hebben op de ontwikkeling vanontwikkelzones. De tabel hieronder geeft weer hoeveel fte en kosten dit betreft:

Jaar 2019 2020 2021 2022 2023FTE 2,7 8,5 7,5 7,5 7,5Kosten        233.742        1.163.654 1.036.094 1.036.094        1.036.094N.b. de formatieaanvragen zijn wel breder dan de ontwikkelzones alleen. Het gaat om ruimtelijk beleid in de ruimste zin van het woord, dus ookde projecten en programma’s.
  75 4. Investeringen en MPG 0

PvdA
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Vraagsteller: M. Wiedemeijer
Bij de begroting 2018 is een motie aangenomen om zogenaamde murals mogelijk te maken. Op art. 38vragen van de PvdA is geantwoord dat eind 2019 hierop een voorstel volgt. Is dit tijdig om voorfinanciering te zorgen in 2020? Wordt dit mee genomen in de ontwikkel strategieën van de ontwikkelzones?

  75 Indien aan het voorstel aangaande de murals financiële gevolgen zijn verbonden zal in de nota een dekking hiervoor worden aangegeven. Deontwikkelstrategieën zijn van een ander abstractieniveau dan gewenst voor kunst in de openbare ruimte. Hierin zullen de murals dus niet wordenmeegenomen. Uitvoerende projecten in de openbare ruimte zijn eerder de plek waar ook murals of andersoortige kunst in de openbare ruimtekan worden opgenomen.
  76 3. Financiëlevoortgangsrapportage 0

PvdA
drs. M. (Merijn) Snoek

Vraagsteller: M. Wiedemeijer
Wat zijn de verwachte weerstandsratio’s voor de jaren 2020 t/m 2023?

  76 De verwachte weerstandsratio hangt af van de verwachte benodigde weerstandscapaciteit en het beschikbare weerstandsvermogen.Risicomanagement (met de verwachte benodigde weerstandscapaciteit als een van de uitkomsten) is een continu proces en de risico's wordentweemaal per jaar vastgezet en gedeeld met de raad. Het is niet mogelijk om reeds de benodigde weerstandscapaciteit, en daarmee deverwachte weerstandsratio's, voor toekomstige jaren te bepalen. De begroting 2020 is het eerst volgende moment.
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  77 3. Financiëlevoortgangsrapportage 0

PvdA
drs. M. (Merijn) Snoek

Vraagsteller: M. Wiedemeijer
Hoeveel kan er  jaarlijks onttrokken worden uit de algemene reserve in de jaren 2020 t/m 2023 indienals ondergrens een weerstandsratio van 1,4 wordt aangehouden?

  77 Risicomanagement is een continu proces waarbij voorspellingen voor een moment enkele jaren in de toekomst vrijwel niet mogelijk zijn, zie ookbeantwoording op vraag 76. Daarbij is de ontwikkeling van de algemene reserves (de beschikbare weerstandscapaciteit) afhankelijk van velekeuzes en factoren. Uw vraag is enkel te beantwoorden door alle balansposten én de meest recente risico-inventarisatie ceteris paribus tehouden. Dit zou een onjuiste weergave van de werkelijkheid zijn. Berekening (c.p.) bij begroting 2020 is eerst volgende geëigende moment
  78 3. Financiëlevoortgangsrapportage 0

PvdA
drs. M. (Merijn) Snoek

Vraagsteller: M. Wiedemeijer
In 2020 en 2021 wordt er jaarlijks 3,5 mio onttrokken aan de Reserve Beheer Onderhoud OpenbareRuimte. Zijn er belemmeringen om in de jaren 2020 t/m 2023 meer te onttrekken? Zo ja, wat zijn dezebelemmeringen?

  78 Er wordt niet onttrokken aan de reserve Beheer Onderhoud Openbare Ruimte. Er wordt voorgesteld een deel van de begrote toevoeging vanuitde precario-opbrengsten (voor ondergrondse kabels) aan deze reserve niet te doen in 2020 en 2021 en die opbrengsten aan te wenden terdekking van de voorstellen kadernota (zie pagina 33). Met de begrote toevoeging van precario-opbrengsten wordt gespaard voor de verwachteonderhoudspiek Schalkwijk, de wijk die circa 60 jaar geleden  is opgeleverd. De belemmering om meer precario-opbrengst aan te wenden alsalgemeen dekkingsmiddel is dat er dan een kleinere spaarpot is om het noodzakelijke onderhoud uit te voeren. Als de gespaarde middelen in dereserve niet toereikend zijn om de onderhoudspiek te bekostigen, dan moet dit ook worden gedekt uit de algemene middelen en dit gaat ten kostvan andere prioriteiten in de stad. Achterstallig onderhoud moet namelijk worden voorkomen. Vooralsnog verwacht het college dat € 21 miljoenreserve  BOOR toereikend is.
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  79 3. Financiëlevoortgangsrapportage 60

PvdA
drs. M. (Merijn) Snoek

Vraagsteller: B. Seepers
Op pagina 60 van de Kadernota 2019 wordt gesteld dat we in Haarlem als gevolg van de meer danlandelijk gemiddelde stijging van de WOZ-waarden een korting hebben gekregen op de algemeneuitkering, in 2017 943.000 euro en in 2018 1.300.000 euro.
Twee vragen:
Vraag 1: Heeft deze ontwikkeling zich ook voorgedaan in voorgaande jaren? Zo ja, graag cijfermatiginzicht vanaf 2014.
 

  79 Deze ontwikkeling heeft zich ook in voorgaande jaren voorgedaan. Omdat de WOZ-ontwikkeling in deze jaren gelijkere tred aanhield met delandelijke ontwikkeling waren de gevolgen echter kleiner, namelijk:
Nadeel 2015 (van 2014 naar 2015): -125.000
Nadeel 2016 (van 2015 naar 2016): -157.000
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  80 3. Financiëlevoortgangsrapportage 60

PvdA
drs. M. (Merijn) Snoek

TECHNISCHE VRAAG KADERNOTA 2019
 
Op pagina 60 van de Kadernota 2019 wordt gesteld dat we in Haarlem als gevolg van de meer danlandelijk gemiddelde stijging van de WOZ-waarden een korting hebben gekregen op de algemeneuitkering, in 2017 943.000 euro en in 2018 1.300.000 euro.
 
Twee vragen: 
Vraag 2: Is deze korting op de Algemene Uitkering cumulatief? Met andere woorden: is de korting overde jaren 2017 en 2018 structureel 2.243.000 euro? Zo ja, hoe ziet dat beeld er dan uit vanaf 2014?

  80 De korting heeft inderdaad een cumulatieve doorwerking. Het cumulatieve beeld vanaf 2014 ziet er als volgt uit:
2015 (van 2014 naar 2015): -125.000
2016 (van 2015 naar 2016): -285.000
2017 (van 2016 naar 2017): -1.250.000
2018 (van 2017 naar 2018): -2.600.000
De totale extra korting op de algemene uitkering als gevolg van de bovengemiddelde groei van de gemeente voor de periode van 2014 naar2018 is daarmee € 4,3 miljoen

  15 1. Hoofdlijnen coalitieprogramma 7
Socialistische Partij - SP
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

De meerjarenraming is vanaf 2022 neutraal. Toch wordt geconstateerd dat er meer maatregelen nodigzijn om tot een structureel evenwicht tussen inkomsten en uitgaven te komen. dit lijkt met elkaar integenspraak. Waarom maateregelen als vanaf 2022 het structurele evenwicht bestaat?
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  15 Uit de tabel op pagina 9 blijkt dat er in 2023 weer sprake is van een nadeel (€ 139.000). Op pagina 4 en 5 is aangegeven dat de gemeente zowelop volume- als prijsontwikkeling een risico loopt. Zonder aanvullende maatregelen doen deze ontwikkelingen de uitgaven (en daarmee detekorten) oplopen.
  16 1. Hoofdlijnen coalitieprogramma 7

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

Er moeten verbetervoorstellen komen die structureel bijdragen aan een betere financiële balans in hetsociaal domein.
In spoor 2 wordt toegelicht hoe. daarbij lijkt het er sterk op dat niet gekeken wordt naar kwaliteit enbereik maar alleen naar de mogelijkheden om te bezuinigen. Is dit juist?

  16 Nee de aanpak is breed en beweegt grofweg langs 3 lijnen, wel met als doel inkomsten en uitgaven structureel in balans te krijgen en te houden.
1. het zoeken van een balans tussen kwaliteit en doelmatigheid2. het beter structureren van sociale basis, wijkteams en maatwerkvoorzieningen als nulde, eerste en tweede lijn3. het inrichten van een systematiek van programmering en monitoring van zorgverwijzingen en zorgverlening.

Nr Onderdeel Blz Vraag Pag. 58
  17 1. Hoofdlijnen coalitieprogramma 8

Socialistische Partij - SP
F. (Floor) Roduner

De rijksmiddelen voor de sociale werkplaatsen behoren uitdrukkelijk niet tot de decentralisatiegelden.Toch werden om politieke redenen deze middelen gebruikt voor (andere) voorzieningen binnen hetsociale domein. Ook nu wordt weer ruim 2 miljoen uit de begroting van Paswerk overgeheveld naar dereserve sociaal domein. Per 1 januari 2021 wordt de reserve sociaal domein opgeheven. Wordt dan ookeen einde gemaakt aan de politieke praktijk om de middelen voor Paswerk en de decentralisatiegeldenals één begrotingstechnisch geheel te beschouwen?
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  17 Door het Rijk zijn de middelen voor de uitvoering van de WSW en re-integratie onderdeel gemaakt van de Integratie-Uitkering Sociaal domein.

De rijksbijdrage WSW wordt volledig uitgekeerd aan Paswerk. De gemeentelijke bijdragen aan de GR Paswerk zijn de afgelopen jaren nietvoldoende geweest voor een sluitende begroting van Paswerk. Dit financiële tekort werd door Haarlem gedekt door de inzet van re-integratiemiddelen. Om de extra inzet voor Ken je Klant te kunnen bekostigen is in 2017 besloten het tekort Paswerk te dekken dooronttrekkingen aan de reserve Sociaal domein. Daarmee is het re-integratiebudget volledig beschikbaar (geweest) voor re-integratie.Omdat de begroting en rekening van Paswerk zich sinds 2017 beter ontwikkelt dan verwacht, zijn de geraamde onttrekkingen uit de reserveSociaal domein niet meer nodig.Kortom, er is geen sprake van overheveling van middelen van Paswerk naar de reserve sociaal domein. Het omgekeerde is het geval, middelenuit de reserve sociaal domein zijn niet nodig om begrote tekorten bij Paswerk te dekken.
  18 1. Hoofdlijnen coalitieprogramma 8

Socialistische Partij - SP
F. (Floor) Roduner

Er wordt voorgesteld met het banenplan te stoppen omdat dit een besparing van 400.000 oplevert. Metdit banenplan worden langdurig werklozen met weinig uitzicht op werk aan het werk geholpen. Door hetschrappen van dit project vinden er minder mensen een baan. Is er uitgerekend wat daarvan de kostenzijn? Wordt hier het kind niet met het badwater weggegooid? Liggen er nog beleidsmatige overwegingenten grondslag aan het besluit om te stoppen?
  18 Gemeenten hebben door uitstroom van mensen uit de bijstand minder bijstandskosten. Deze besparing geldt echter alleen in het eerste jaar datde uitstroom heeft plaatsgevonden. Het Rijk stelt namelijk alleen budget beschikbaar voor uitkeringen die er daadwerkelijk zijn dus bij daling vanhet aantal uitkeringen worden het budget naar beneden bijgesteld.

De besparing die is opgetreden in verband met het stopzetten van het 50 banen plan is als volgt:
De gemiddelde bijstandsbesparing voor de gemeente is € 14.000 p.p. Er zijn op dit moment van de 31 succesvolle plaatsingen inmiddels 24personen uitgestroomd naar een betaalde baan bij de werkgever. Dat levert de gemeente € 408.000 aan besparing op de uitkering op. Dit staattegenover de tot nog toe gemaakte kosten van € 655.000. De netto lasten voor Werk en Inkomen zijn dus € 247.000 geweest.
Zoals in de Kadernota is toegelicht (pagina 8) is de huidige financiële situatie aanleiding voor dit voorstel.
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  50 1. Hoofdlijnen coalitieprogramma 10

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

Alle subsidies vervallen per 1 januari 2020. Het gaat om subsidies die elke 4 jaar worden verlengd. Daaris dus structureel geld voor. Is dit juist? Het is daardoor onbegrijpelijk dat er een financieel knelpuntontstaat van 950.000 euro. Graag een toelichting.
Vanaf 2015 zijn de WMO, de jeugdwet en de Participatiewet en de bijbehorende budgetten naar degemeenten gedecentraliseerd. Maakte het geld ten behoeve van de sociale basis onderdeel uit vandeze decentralisatiegelden? Zo ja, in hoeverre?

  50 Naast de subsidies die voor meerdere jaren worden verstrekt (en waar structureel budget voor beschikbaar is) zijn de afgelopen jaren ookeenmalige subsidies verstrekt aan nieuwe initiatieven. Deze eenmalige subsidies zijn gedekt uit incidentele budgetten (m.n. reserve sociaaldomein) of regelingen voor initiatieven. Een deel van deze initiatieven heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een serieus alternatief voor, ofaanvulling op bestaand aanbod. Het is de bedoeling deze nieuwe initiatieven aanspraak te laten maken op een meerjarige subsidie (bijongewijzigd structureel budget). Keuzes daarin zouden gemaakt worden via een gemeentelijke uitvraag en gezamenlijke aanvragen doorthematafels. Door uitstel van de vaststelling van de uitvraag moet nu voor 2020 een andere manier gevonden worden om de genoemde nieuweinitiatieven te continueren. Voor het continueren van de nieuwe initiatieven is ongeveer € 950.000 nodig.
 
De decentralisatiegelden maakten oorspronkelijk geen deel uit van de middelen voor de sociale basis. Door de kanteling per 2018 van een deelvan de dagbesteding van een maatwerkvoorziening naar een algemene voorziening, is een deel van de decentralisatiegelden toegevoegd aande middelen voor de sociale basis.

  51 1. Hoofdlijnen coalitieprogramma 11
Socialistische Partij - SP
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Er is een resterend  tekort op het Regionaal Kompas van 998.000 euro. Op grond van welke oorzaken iser zo'n groot tekort ontstaan? Waren deze oorzaken niet te voorzien?
Daklozenopvang maakt onderdeel uit van het Regionaal Kompas. Deze opvang maakte geen onderdeeluit van de decentralisaties begin 2015. Ook in de jaren daarvóór was de gemeente verantwoordelijkvoor de daklozenopvang. Toch wordt het tekort gedekt uit de reserve sociaal domein. Waarom wordt(wederom) deze reserve als melkkoe gebruikt en worden de decentralisatiegelden aangewend voorandere voorzieningen dan waarvoor zij waren en zijn bestemd?
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  51 Het tekort was voorzien, en komt onder andere door de groei van de opvangcapaciteit in gebouw Velserpoort.

Omdat het hier gaat over de besteding van regionale budgetten is in regionaal verband afgesproken om de tekorten bij het Regionaal Kompas(maatschappelijke opvang) te dekken uit het overschot bij Beschermd Wonen (BW). Het overschot van het regiobudget BW is gestort in dereserve sociaal domein; het tekort van het regiobudget Regionaal Kompas wordt daar weer aan onttrokken.
  52 1. Hoofdlijnen coalitieprogramma 18

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

Volgens de Dikke van Dale heeft monitoring 2 betekenissen: toezicht houden op of controleren. Welkebetekenis wordt hier bedoeld? Wat wordt bedoeld met narratieve data? Gegevens worden geanalyseerdom te raad beter te kunnen informeren. Om welke gegevens gaat het hier precies? Hoe komt degemeente aan de kwalitatieve, kwantitatieve en narratieve gegevens? De huidige beschikbare gegevensleveren nog niet genoeg informatie voor politieke besluitvorming. Is de slotsom van de SP juist dat tot nutoe de politieke besluitvorming is gebaseerd op ontoereikende informatie? Hoe komt dat omdat debeschikbare gegevens onvoldoende zijn geanalyseerd? Door een tekort aan formatie?
Kortom, de gehele alinea roept bij de SP meer vragen op dan zij beantwoord. Graag een toelichting, zomogelijk in Jip en Janneke taal.

  52 Monitoring wordt hier bedoeld als ‘het volgen en analyseren van ontwikkelingen, trends en voortgang’. Monitoring heeft zowel eenfunctie in bijsturen op basis van de verzamelde informatie (toezicht houden op), als in verantwoorden over de mate waarin ambitiesworden gerealiseerd (o.a. t.b.v. de controlerende rol van de raad).Narratieve data/analyse: Door in de verhalen thema’s en (verhaal)lijnen te identificeren, probeert de onderzoeker zich een beeld tevormen van de opvattingen of boodschappen van de persoon of van een andere bron. bijv. verslag van observaties.Bij de gegevens kunt u denken aan gebruikscijfers Jeugdhulp, Wmo, W&I (aantallen, doorlooptijden, wachttijden, in- en uitstroom etc);gegevens uit de sociale basis (gebruik van voorzieningen), clienttevredenheidscijfers, uitkomsten uit onderzoeken, financiële gegevensetc.De kwantitatieve, kwalitatieve en narratieve gegevens worden verkregen via uitvoerende instellingen, via onderzoeken, via onze eigenregistraties, het CBS etc.De slotsom duidt op een proces van steeds meer ontsluiten van data, hetgeen bijdraagt aan betere analyses.
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  53 1. Hoofdlijnen coalitieprogramma 11

Socialistische Partij - SP
F. (Floor) Roduner

De gemeente werkt samen met de MRA en het Rijk om de woningbouwopgave te versnellen en deambities ook financieel te verwezenlijken. Welke bijdragen kunnen MRA en Rijk concreet leveren t.b.v.de versnelling van het programma? Welke financiële bijdragen zijn concreet mogelijk? Waarom wordtniet met de provincie samengewerkt?
Bij bereikbaarheid en mobiliteit wordt niet met de MRA, het Rijk en de provincie samengewerkt, er wordtalthans met geen woord over gerept. Waarom niet? Naar het oordeel van de SP is juist op dat vlaksamenwerking broodnodig.

  53 Haarlem werkt op diverse terreinen nauw samen met de provincie, regio en het Rijk.
In de Metropoolregio Amsterdam, waar de provincie Noord-Holland ook een van de 35 samenwerkingspartners is, zijn afspraken gemaakt om dewoningbouw waar mogelijk te versnellen gezien de hoge woningdruk. De voortgang wordt strak in beeld gebracht met een monitor. Samen metde provincie Noord-Holland is een pool van experts samengesteld die als een ‘vliegende brigade’ gemeenten bij kunnen staan bij complexeprojecten. Daarnaast kunnen gemeenten bij de provincie Noord-Holland een beroep doen op een onlangs opgericht provinciaal fonds voorfinanciële ondersteuning. Ook voor bereikbaarheid en mobiliteit wordt steeds intensiever samengewerkt met Zuid-Kennemerland, IJmond,Provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, MRA en het Rijk.

  54 1. Hoofdlijnen coalitieprogramma 20
Socialistische Partij - SP
R.H. (Robbert) Berkhout

Het winkelbestand in Haarlem blijft op peil, ondanks de concurrentie met internet. De winkeliers in debinnenstad mogen tot 11.00 uur hun winkel bevoorraden, bezorgers van op internet bestelde goederenmogen de hele dag de stad in. Wanneer wordt aan deze ongelijkheid een einde gemaakt?
De vele bezorgers in de binnenstad veroorzaken extra CO2 uitstoot en veroorzaken opstoppingen.Wordt er al gedacht aan een distributiepunt in bijvoorbeeld de Waarderpolder om de overlast, die debezorging van op internet bestelde goederen veroorzaakt, tegen te gaan? Wanneer kan de raad daartoeeen voorstel van het college tegemoet zien?
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  54 Op dit moment hebben de pakketbezorgers een uitzonderingspositie binnen het door de raad vastgestelde beleid en mogen zij na 11.00 uur hetautoluwe deel van de binnenstad in.

Haarlem heeft de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek ondertekend. In dat kader wil de gemeente na 2025 alleen maar emissievrijevoertuigen toelaten tot de binnenstad en worden inspanningen verricht om in de binnenstad minder bevoorradingsverkeer te krijgen. Eendistributiecentrum kan daarbij helpen. In 2017 is geconstateerd dat realisatie van een distributiecentrum door de gemeente onhaalbaar is.Momenteel pakt de markt dit op. In de Waarderpolder is inmiddels een distributiecentrum (Blue Hub) gevestigd en het landelijke City Hub ismomenteel op zoek naar een locatie voor een stedelijk distributiecentrum in Haarlem.
  55 1. Hoofdlijnen coalitieprogramma 13

Socialistische Partij - SP
F. (Floor) Roduner

Is de Omgevingswet al door de Eerste en Tweede Kamer vastgesteld? Wanneer treedt deOmgevingswet naar verwachting in werking?

  55 De Omgevingswet is vastgesteld door de Eerste en Tweede Kamer en gepubliceerd in het Staatsblad. De wet is nog niet afgerond; diverseaanvullingswetten en de Invoeringswet moeten nog worden vastgesteld. De Omgevingswet treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.
  56 1. Hoofdlijnen coalitieprogramma 13

Socialistische Partij - SP
drs. M. (Merijn) SnoekR.H. (Robbert) Berkhout

"Een nieuw ingerichte openbare ruimte heeft veel voordelen: Haarlemmers gaan meer vanzelfsprekendlopen of pakken de fiets, het draagt bij aan de luchtkwaliteit aan de gezondheid van mensen enaan klimaatadaptatie". Op welke wijze kan een openbare ruimte zo worden ingericht dat mensen meergaan lopen of fietsen? Graag voorbeelden. Op welke wijze kan een inrichting van de openbare ruimtebijdragen aan aanpassing aan het klimaat? Ook hier graag voorbeelden.
  56 In de Structuur visie openbare ruimte (2017/477571) wordt een beeld geschetst, zie bv blz 22 voor beschrijving.

Zo wordt het doorgaande autoverkeer via de Regioring rond de stad geleid, terwijl woningen en winkels bereikbaar zijn. De ruimere binnenstad ishet domein van voetgangers en fietsers, auto’s zijn te gast. De levendigheid die zich vooral concentreerde in de binnenstad heeft zich uitgestrektover een groter oppervlak. De afstanden in de stad lijken korter te zijn doordat voorheen drukke verkeersassen makkelijk over te steken zijn. Deomliggende wijken zijn beter aangesloten op het centrum. Het terugbrengen van oude watergangen, om klimaatveranderingen op te vangen,hebben de stad ook aantrekkelijker gemaakt voor recreatie op en rond het water. Recreatieve routes brengen het buitengebied binnenhandbereik. Een fietsring verknoopt (regionale) fietsroutes en biedt een alternatief voor routes door de drukke binnenstad. 
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  57 1. Hoofdlijnen coalitieprogramma 13

Socialistische Partij - SP
drs. M. (Merijn) SnoekR.H. (Robbert) Berkhout

"Een nieuw ingerichte openbare ruimte heeft veel voordelen: Haarlemmers gaan meer vanzelfsprekendlopen of pakken de fiets, het draagt bij aan luchtkwaliteit, aan de gezondheid van mensen en aanklimaatadaptatie".
Op welke wijze kan een openbare ruimte zo worden ingericht, dat mensen meer gaan lopen of fietsen?Graag voorbeelden.
Op welke wijze kan de inrichting van de openbare ruimte bijdragen aan de aanpassing aan het klimaat?Graag voorbeelden.

  57 Zie beantwoording vraag 56
  58 1. Hoofdlijnen coalitieprogramma 14

Socialistische Partij - SP
F. (Floor) Roduner

Er wordt gesproken over de komst van de "Invest MRA". Graag wat informatie over deze organisatie.Welke rechtspersoonlijkheid kent Invest, wie zijn de aandeelhouders, wat is de omvang van het gestortekapitaal. Invest gaat in risico dragende projecten investeren, wie staan er garant indien er verlies wordtgeleden?
Moeten de MRA gemeenten nog instemmen met de komst van Invest? Zo ja, wanneer wordt eenconceptbesluit daartoe aan de Raad voorgelegd? Zo nee, waarom niet?

  58 Er is sinds mei 2019 een kwartiermaker aangesteld, die opdracht heeft om voor het eind van dit jaar met een uitgewerkt voorstel te komen opbasis waarvan definitief besloten kan worden tot Invest-MRA. Belangrijke elementen van dit voorstel zullen zijn:
- Een investeringskader, waarin ook opgenomen de risicoprofielen en rendementseisen.
- De governance, incl. beoogde juridische structuur, statuten etc.
Na bespreking van dit voorstel in MRA-verband, zal het bij voldoende draagvlak onderdeel moeten worden van besluitvorming op provinciaal engemeentelijk niveau.
Voor de zomer worden colleges en raden geïnformeerd over de huidige stand van zaken. Eind september is er voor bestuurlijke bespreking een“50-procent versie” beschikbaar.
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  59 1. Hoofdlijnen coalitieprogramma 16

Socialistische Partij - SP
R.H. (Robbert) Berkhout

Een duurzaamheidsambitie van Haarlem is om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Wat wordt precies metklimaatneutraal bedoeld, welke definitie van klimaatneutraal wordt gehanteerd?

  59 In 2017 heeft de raad bij het vaststellen van de Kadernota 2017 besloten tot het versnellen en verbreden van het duurzaamheidsprogramma. In2017 is gekozen voor de ambitie Haarlem aardgasvrij in 2040, waarbij wordt afgezien van de oorspronkelijke CO2 compensatie in 2030. DeHaarlem Klimaatneutraal ambities voor de bebouwde omgeving waarop Haarlem sindsdien inzet richting 2030 zijn: 50% energiebesparing, 50%duurzame warmte, 100% duurzame elektriciteit.
 

  60 1. Hoofdlijnen coalitieprogramma 16
Socialistische Partij - SP
R.H. (Robbert) Berkhout

In het stappenplan verduurzaming wordt met geen woord gerept over de bijdrage die de inwoners vanHaarlem kunnen leveren en hoe de gemeente Haarlem bewoners met duurzaamheidsplannen denkt tefaciliteren om hun ambities te kunnen verwezenlijken.
De SP denkt daarbij onder meer aan het oprichten van energiecoöperaties, coöperaties die elektrischeauto's willen delen, initiatieven om de openbare ruimte te vergroenen, enz.
Graag een overzicht van de plannen van het college om inwoners te helpen bij plannen om Haarlem teverduurzamen.
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  60 Het stappenplan is er opgericht om de transitie te maken naar duurzaam beleid en investeringen. O.a. door duurzaamheid een relevantbeoordelingscriterium te maken voor de gemeente. De gemeente beoogt hiermee om haar (potentiele) impact op duurzaamheid sterkte vergroten door betere normen voor goed beleid en goede investeringen te introduceren. Het stappenplan is hiermee niet de beleidsagendavan het programma duurzaamheid.

Haarlem zet in op een breed scala aan activiteiten en samenwerkingsverbanden om de stad te verduurzamen. De ambities en hoofdlijnen vanhet duurzaamheidsprogramma zijn afgelopen periode door de raad gedefinieerd in de routekaart klimaatneutraal en aardgasvrij, zie ook verderuitgewerkt in de routekaart Haarlem aardgasvrij 2040. En bijvoorbeeld in het startprogramma Haarlem circulair. Aan het bereiken van dezeambities en doelen wordt hard gewerkt en inwoners worden hierbij actief betrokken. Het duurzaamheidsprogramma rapporteert 2x per jaar overde voortgang van de inspanningen in de voortgangsrapportage duurzaamheidsprogramma najaar 2018 en voortgang duurzaamheidsprogrammavoorjaar 2019.
  61 1. Hoofdlijnen coalitieprogramma 17

Socialistische Partij - SP
R.H. (Robbert) Berkhout

Het college wil voldoende "bestuurlijke commitment voor adaptieve benadering". Wat wordt hier metadaptieve benadering bedoeld?
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  61 Een adaptieve benadering of adaptief programmeren is niets anders dan het slim en constructief omgaan met onzekerheden en kansen, doordeze te onderkennen en transparant mee te nemen in de besluitvorming. Adaptief programmeren wordt vaak toegepast bij projecten enprogramma’s rondom lange-termijn investeringen in infrastructuur, ruimte en water.

De term ‘programmeren’ wordt gehanteerd omdat het niet alleen gaat om het maken van inhoudelijke keuzes, maar ook om het betrekken vanmeerdere beleidsterreinen (beter benutten, energietransitie, digitalisering etc.) en het in de tijd en in samenhang plannen van beslissingen enmaatregelen. Bij adaptief programmeren worden afspraken gemaakt over wanneer te besluiten en, na een besluit, ‘wanneer en hoe bij testuren’ als zich gebeurtenissen voordoen en zo nodig voorbereidingen te treffen om bijsturen in een later stadium mogelijk te maken.
Adaptief programmeren is in geen geval afwachten of beslissingen uitstellen tot een probleem zich vanzelf oplost. Het is wel het anticiperen oponzekerheden door kantelpunten op te nemen, goed uit te zetten wat er per fase gebeurt in de vorm van ontwikkelpaden, en dergelijke. Er is dandus feitelijk weinig onduidelijk over het hoe en wanneer te handelen.
Het draait dus om het anticiperen op niet-beïnvloedbare (exogene) onzekerheden met een significante invloed op de te maken keuzes, oftewelde kernonzekerheden. De benadering is aan de orde als er sprake is van dergelijke kernonzekerheden of als de uitvoering pas op de langetermijn is gepland of gerealiseerd, bijvoorbeeld over meer dan tien jaar. Omdat de wereld er dan bij wijze van spreken anders kan uitzien, is hetaan te bevelen om in zo’n geval adaptief te programmeren.

  62 1. Hoofdlijnen coalitieprogramma 15
Socialistische Partij - SP
drs. M. (Merijn) Snoek

Tijdens de behandeling van de laatste begroting is raadsbreed de motie Groen, groener, groenstaangenomen. Het college kreeg de opdracht met een actieplan te komen om wijken groener te maken.Wanneer wordt dat actieplan aan de raad voorgelegd?

  62 Het actieplan wordt samen met motie over Steenbreek opgepakt en zal begin kwartaal 3 worden voorlegd.
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  63 1. Hoofdlijnen coalitieprogramma 12

Socialistische Partij - SP
drs. M. (Merijn) SnoekF. (Floor) Roduner

Tijdens de behandeling van de begroting is met grote meerderheid de motie Belofte maakt schuldaangenomen. Deze motie gaf het college de opdracht om te onderzoeken op welke wijze bij deuitvoering van werk dat in opdracht van de gemeente wordt verricht het percentage medewerkers meteen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd het beste kan worden verhoogd. Na afronding ditonderzoek ter bespreking voor te geen aan de raad en wel op een zodanig tijdstip dat de aanbevelingenvan dit onderzoek kunnen worden verwerkt in de kadernota 2019.
Het is duidelijk dat het college niet aan de opdracht van de raad heeft voldaan. De SP heeft daarover devolgende vragen:
Is het onderzoek inmiddels gestart? Zo nee, waarom nog niet, wanneer wordt naar verwachting met hetonderzoek begonnen? Zo ja, wanneer worden de resultaten van het onderzoek verwacht? Is openigerlei moment aan de commissie Samenleving medegedeeld dat de uitvoering van de motievertraging oploopt?

  63 Het college is het verkennende onderzoek naar de motie gestart. Het college zal de commissie Bestuur na de zomer informeren over deresultaten van het onderzoek. De commissie Bestuur is niet eerder geïnformeerd over de vertraging van de uitvoering van de motie.
  64 1. Hoofdlijnen coalitieprogramma 16

Socialistische Partij - SP
R.H. (Robbert) Berkhout

Haarlem wil in 2040 circulair zijn. Graag een toelichting op deze doelstelling. Welke definitie hanteert hetcollege voor Haarlem circulair in 2040?

  64 Voor Haarlem circulair wordt het startprogramma Haarlem Circulair gevolgd. De verschillende uitwerkingsrichtingen hebben hun eigenschaalniveaus, snelheden en betrokken partijen. Het Strategisch Plan Afvalstoffen (SPA) wordt op dit moment samen met onze partnersuitgerold, terwijl het stimuleren van de omslag naar een circulaire economie in de gemeente een andere dynamiek kent. Hiervoor zijn deondernemers aan zet. Maar oplossingen moeten ook buiten onze gemeentegrenzen worden gezocht. Het vraagt om een omslag van het helesysteem. Haarlem komt in 2020 met een herziening van het actieprogramma Haarlem Circulair.
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  65 2. Ontwikkelingenmeerjarenraming en financiëlepositie

27

Socialistische Partij - SP
R.H. (Robbert) Berkhout

Haarlem heeft 323.000 euro ontvangen voor de regionale innovatie in energiebesparing bij particulierewoningen. Dit gebeurt in regionale coalities van gemeenten, bedrijven en andere belanghebbenden.Aan welke bedrijven moet daarbij worden gedacht? Burgers worden hier niet uitdrukkelijk genoemd. Datbevreemd de SP omdat het hier om particuliere woningen gaat. Welke rol hebben de particulierehuiseigenaren bij de innovatie? Wanneer wordt de raad geïnformeerd over (concept) plannen metbetrekking tot de innovatie. Is er personeelsformatie beschikbaar voor de ontwikkeling van dezeplannen?
 
 

  65 In 2016 is het programma Innovatieve Aanpakken van de VNG van start gegaan. Dit is een subsidie programma voor koplopers dat is gestart omeen extra impuls te geven aan de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad. De regiogemeenten IJmond en Zuid Kennemerlandhebben gezamenlijk met de Stichting Huizenaanpak, een consortium van samenwerkende vakmensen, succesvol verschillende aanvrageningediend.
Het bedrag wat gemeente Haarlem heeft ontvangen is een toekenning vanuit de VNG aan de Stichting Huizenaanpak, gebaseerd op eenpositieve beoordeling voor de innovatieve aanpakken voor VvE’s (Vereniging van Eigenaren) en het buurtonderhoudsplan (BOP) in hetGarenkokerskwartier. Deze toekenning is overgemaakt naar de Stichting Huizenaanpak. De Huizenaanpak biedt een basispakket aan servicesaan de regiogemeenten (o.a. energieloket, showroom) en daarmee ook aan haar inwoners. Daarnaast wordt dit budget ingezet voor innovatie,waarbij gedacht kan worden aan een aanpak specifiek voor monumentale panden en jaren ’90 woningen. De innovatie gebeurt in de markt enhet effect daarvan wordt merkbaar voor de particuliere woningeigenaar. De Huizenaanpak zet hier eigen uren, en menskracht voor in.

  66 2. Ontwikkelingenmeerjarenraming en financiëlepositie
28

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

Er is 250.000 euro ontvangen voor het programma één tegen eenzaamheid. Dit geld wordt gebruikt voorde inmiddels gestarte verwerving sociale basis. Graag een toelichting op het begrip verwerving socialebasis. Wat is de relatie met lokale aanpak tegen eenzaamheid?
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  66 Met de verwerving sociale basis wordt gedoeld op het subsidietraject om te komen tot nieuwe subsidieafspraken met ingang van 1 januari 2020.Zoals bekend is de kaderstelling hiervoor inmiddels uitgesteld en wordt een besluit voorbereid om voor 2020 afspraken te maken met bestaandepartners en nieuwe initiatieven.

De lokale aanpak tegen eenzaamheid is hiervoor een voorloper. In de Coalitie Haarlem Ontmoet wordt al gewerkt aan een integrale aanpaktegen eenzaamheid. Dit is een samenwerkingsverband van 17 uitvoerende partijen (waaronder Dock, Haarlem Effect, Rode Kruis en Stem in deStad).
  67 2. Ontwikkelingenmeerjarenraming en financiëlepositie

35

Socialistische Partij - SP
F. (Floor) Roduner

Het voorstel is om de reserve WWB is op te heffen. Welke redenen liggen aan dit besluit ten grondslag?Het tekort van 998.000 euro op het Regionaal Kompas wordt gedekt door dit bedrag te onttrekken aande reserve WWB. Wat is het beleidsmatig verband tussen de WWB en de werkzaamheden in het kadervan het Regionaal Kompas? 
Tegelijkertijd wordt met het banenplan gestopt hetgeen een voordeel van structureel 400.000 eurooplevert. Het banenplan is bij uitstek een activiteit die uit het budget WWB kan worden bekostigd.Waarom wordt het banenplan voorlopig niet uit de reserve WWB bekostigd? De SP wijst erop dat hetweerstandsvermogen uitstekend is. De netto schuldquote is 96%, terwijl volgens het coalitieakkoord zijmag stijgen tot maximaal 120%. Wat zijn dan de financiële overwegingen om toch met het banenplan testoppen?

  67 In de Kadernota 2018 is opgenomen dat de reserve Wwb eind 2018 wordt opgeheven. In deze kadernota wordt dit ter besluitvormingvoorgelegd.
het tekort Regionaal Kompas wordt niet ten laste van de reserve Wwb gebracht maar ten laste van de reserve Sociaal domein (zie besluitpunt6b van de kadernota).
Het stopzetten van het banenplan levert incidenteel € 400.000 op, doordat dit bedrag niet aan de reserve sociaal domein onttrokken wordt.
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  68 6. Bedrijfsvoering 202

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

Haarlem is deelgenoot geworden van "de stedelijke agenda voor een vernieuwende en verantwoordeopenbare inkoop".
Graag een toelichting op deze agenda. Welke overheden doen hieraan mee? Samen met welke andereoverheden heeft Haarlem ingekocht? Voor welke bedragen zijn welke goederen ingekocht? Wat hebbende inkopen opgeleverd m.b.t. de beleidsdoelen op het gebied van sociale en ecologischeduurzaamheid?
In welke raadscommissie is deze agenda behandeld? Is hier het budgetrecht van de raad niet in hetgeding? 

  68 Haarlem is coördinator van het Europese programma Urban Agenda (Stedelijke agenda) Innovatief en verantwoord aanbesteden dooroverheden. Het Partnerschap bestaat uit de volgende overheden:
- Haarlem (coördinerende gemeente)
- Metropool Nantes (Frankrijk)
- München (Duitsland)
- Turijn (Italië)
- Larvik (Noorwegen)
- Vantaa (Finland)
- Gabrovo (Bulgarije)
- Lidstaat Italië 
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Daarnaast werken wij samen met de experts op het gebied van circulair aanbesteden van Rijkswaterstaat, met de Tsjechische ministerie, metPraag, met Den Haag, Bratislava, met gerenommeerde Europese kennisorganisaties op het gebied van Inkoop en Aanbesteding. Desamenwerking zorgt voor de kennis uitwisseling en toegang tot best practices. 
 
Het Partnerschap werkt aan 7 acties die Haarlem en andere Europese steden gaan helpen om innovatief, sociaal en duurzaam in te kopen doorde instrumenten, tools en handvatten te ontwikkelen. Zo is bijvoorbeeld een tool ontwikkeld om de bestedingen te meten, een training opgezethoe circulair aan te besteden etc. 
Het valt buiten de scope van dit programma om samen met andere overheden in te kopen of bij te houden voor welke bedragen welke goedereningekocht zijn.

  69 7. Capaciteitsplanning en-behoefte 67
Socialistische Partij - SP
drs. J. (Jur) Botter, MPA

In 2023 is de formatie met 59 fte gedaald ten opzichte van 2019. Volgens de toelichting komt dat doorhet aflopen van tijdelijk toegekende extra formatie. Waarom is deze tijdelijke formatie in de komendejaren niet meer nodig? Graag een toelichting per beleidsveld. Op bladzijde 68 is sprake van eenuitbreiding van de formatie met 21,50 fte t.o.v. 2019 (kadernota 2018). Klopt de slotsom dat detotale formatie in 2023 dan 59 minus 21,50 met 37,50 fte is gedaald?
  69 In eerdere jaren zijn afspraken gemaakt om tijdelijk extra formatie toe te kennen bij afdelingen. Doordat is afgesproken deze formatie enkeltijdelijk toe te kennen komt deze automatisch te vervallen na de afgesproken periode. Het kan ook zijn dat de taken die nu worden uitgevoerddoor de medewerkers op deze tijdelijke posities blijven bestaan. In dat geval is door de afdelingsmanager tijdens de inventarisatie een nieuweaanvraag / capaciteitsclaim ingediend. De berekening met betrekking tot de toevoeging naar aanleiding van de Kadernota 2018 en de afnamenaar aanleiding van het vervallen van tijdelijke formatie is net iets anders. De 21,50 fte die is toegevoegd sinds de Kadernota 2018 is reedsverwerkt in de huidige formatie. Het overzicht met de afname in formatie is ten opzichte van de huidige formatie. Dat wil zeggen dat de 59 fte dietotaal vervallen tot en met 2023 moeten worden afgetrokken van de huidige formatie.
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  70 7. Capaciteitsplanning en-behoefte 70

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

Volgens de tabel is er in 2023 ruim 79 fte aan extra formatie nodig waar geen financiële dekking voor is.Het gaat dan om een structureel bedrag van 5,7 miljoen.
Door dit tekort aan formatie kunnen een aantal beleidsdoelen uit het coalitieprogramma niet of vertraagdworden uitgevoerd. Is deze conclusie juist? Het betreft dan beleidsdoelen als ondersteuning en zorg enduurzaamheid. Onvoldoende zorg levert ook extra lasten op, bijvoorbeeld overlast door de toename vanhet aantal verwarde personen, dat ontoereikende zorg ontvangt. Gevolg extra werk voor de politie. Hetachterblijven van duurzame stedelijke vernieuwing levert onnodige schade op voor het milieu. Is dezeconclusie van de SP juist? Bestaat er enig inzicht in de omvang van deze extra lasten?

  70 De verdeling van de aangevraagde formaties is over verschillende programma’s waaronder ook aanvragen die betrekking hebben opondersteuning en zorg en duurzaamheid. De aanvragen voor formatie lopen uiteen. Doordat het uitvoeren van de verschillende taken enwerkzaamheden ook te maken heeft met het toekennen van bepaalde prioritering is het niet mogelijk om een overzicht te geven in de omvangvan de kosten.
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Mutaties (exclusief reserve)

Programma Beleidsveld Product Omschrijving Baten Lasten

1 Maatschappelijke participatie 11 Onderwijs en sport 1101 Onderwijsbeleid 1 Bestemming resultaat rekening 2018 257.000

2 Ontwikkeling Koepel 144.000

4 Opheffen reserve Wwb en budget leerwerkbedrijf Perspectief 111.000

Beschikking Rijk OAB middelen -4.785.595 4.785.595

Herindeling begroting Regionaal Bureau Leerplicht -318.265

September- en decembercirculaire 2018 229.000

Totaal 11.1101 -4.785.595 5.208.330

1102 Leerplicht regionaal Herindeling begroting Regionaal Bureau Leerplicht -546.568 304.081

Totaal 11.1102 -546.568 304.081

1103 Onderwijshuisvesting 1. Verwijderen oude kapitaallasten -9.434.884

2. Upload nieuwe IP kadernota 2019, inc dekkingen 9.267.390

Bijdrage MRA aan ISH -190.931 190.931

Duurzaamheidsmiddelen voor Rudolf Steiner 194.000

Totaal 11.1103 -190.931 217.437

1105 Sportaccommodaties 1. Verwijderen oude kapitaallasten -3.585.140

2. Upload nieuwe IP kadernota 2019, inc dekkingen 3.383.453

Totaal 11.1105 -201.687

Totaal 11 -5.523.094 5.528.161

12 Sociale basis 1201 Publieke gezondheid September- en decembercirculaire 2018 50.000

Totaal 12.1201 50.000

1202 Sociale basis 1 Bestemming resultaat rekening 2018 384.000

1. Verwijderen oude kapitaallasten -54.089

2. Upload nieuwe IP kadernota 2019, inc dekkingen 54.089

Totaal 12.1202 384.000

1204 CJG Overheveling middelen vanuit de basisvoorzieningen Wmo -590.000

September- en decembercirculaire 2018 250.000

Totaal 12.1204 -340.000

Totaal 12 94.000

Totaal 1 -5.523.094 5.622.161

2 Ondersteuning en Zorg 21 Voorzieningen volwassenen 2103 Huishoudelijke ondersteuning Verschuiving enkele overheadfuncties 114.360

Totaal 21.2103 114.360

Totaal 21 114.360

22 Voorzieningen jeugd 2201 Ambulante jeugdhulp Correctie verdeling budget Jeugdhulp 837.000

Overheveling middelen vanuit de basisvoorzieningen Wmo 590.000

September- en decembercirculaire 2018 -27.000

Totaal 22.2201 1.400.000

2202 Jeugdhulp met verblijf Correctie verdeling budget Jeugdhulp -837.000

Totaal 22.2202 -837.000

2204 Overige voorzieningen jeugd September- en decembercirculaire 2018 392.000

Totaal 22.2204 392.000

Totaal 22 955.000

23 Opvang, wonen en herstel 2301 Maatschappelijke opvang 1 Bestemming resultaat rekening 2018 134.000

1. Verwijderen oude kapitaallasten -22.750

39 Verhoging bijdrage Veilig Thuis 500.000

September- en decembercirculaire 2018 -16.000

Totaal 23.2301 595.250

2302 Beschermd wonen September- en decembercirculaire 2018 1.074.000

Totaal 23.2302 1.074.000

Totaal 23 1.669.250

Totaal 2 2.738.610

3 Werk, Inkomen en Schulden 31 Werk 3101 Re-integratie 40. De versneller '50 banenplan' niet meer uit te voeren -400.000

aanpassing budget baten en lasten ESF subsidie 121.679 -121.679

Coalitiegelden aanpak granieten bestand omzetten naar fte -14.903

September- en decembercirculaire 2018 -2.000

Verschuiving enkele overheadfuncties -46.546

Totaal 31.3101 121.679 -585.128

Totaal 31 121.679 -585.128

32 Inkomen 3201 Inkomen 3 Bijstelling BUIG -1.798.281 -1.827.855

Coalitiegelden aanpak granieten bestand omzetten naar fte -27.322

Verschuiving enkele overheadfuncties -474.661

Totaal 32.3201 -1.798.281 -2.329.838

3202 Inkomensondersteuning Coalitiegelden aanpak granieten bestand omzetten naar fte -7.451

Uitvoering projecten minima 109.467

Verdeling middelen ophoging inkomensgrens 120% -29.003

Totaal 32.3202 73.013

Totaal 32 -1.798.281 -2.256.825

33 Schulden 3301 Schulddienstverlening Inzet Meicirculairegelden 2018 120.000

Uitvoering projecten minima 47.398

Totaal 33.3301 167.398

3302 Budgetondersteuning Inzet Meicirculairegelden 2018 -120.000

September- en decembercirculaire 2018 -87.000

Totaal 33.3302 -207.000

Totaal 33 -39.602

Totaal 3 -1.676.602 -2.881.555

4 Duurz. Stedelijke Vernieuwing 41 Duurzame sted. ontwikkeling 4102 Ruimtelijke ontwikkeling 1 Bestemming resultaat rekening 2018 418.000

correctie op journaal 24875 -50.000 50.000

Overdracht uitvoeringsprojecten SOR -1.650.000

Totaal 41.4102 -50.000 -1.182.000

4103 Omgevingskwaliteit 1 Bestemming resultaat rekening 2018 453.000

30. Formatie Duurzaamheid -37.000

Duurzaamheidsmiddelen voor Rudolf Steiner -194.000

Totaal 41.4103 0 222.000

Totaal 41 -50.000 -960.000

42 Economie, toerisme en cultuur 4201 Economie Bedrijven Investering Zone Amsterdamstraat 2019-2023 16.900

Totaal 42.4201 16.900

4203 Cultuur 1 Bestemming resultaat rekening 2018 110.000

1. Verwijderen oude kapitaallasten -1.280.505

2. Upload nieuwe IP kadernota 2019, inc dekkingen 1.091.499

Totaal 42.4203 -79.006

Totaal 42 -62.106

Totaal 4 -50.000 -1.022.106

5 Beheer en Onderhoud 51 Openbare ruimte en mobiliteit 5103 Beheer openbare ruimte 1 Bestemming resultaat rekening 2018 50.000

1. Verwijderen oude kapitaallasten -5.490.784

18 Areaaluitbreding 146.650

2. Upload nieuwe IP kadernota 2019, inc dekkingen 3.733.718

Lasten/Baten



28 capaciteitsraming formatie civiele projecten -37.000

Continueren en uitbreiden nachttrein -70.000

extra kosten stormschade 2018 263.749

Nieuwe begroting BBOR 2019 ev -350.062 29.497.953

Omzetten technisch adviseur naar manager TA -99.553

Overdracht uitvoeringsprojecten SOR 1.650.000

Totaal 51.5103 -350.062 29.644.733

5104 Haarlem:Wegen,straten,pleinen Nieuwe begroting BBOR 2019 ev 350.062 -19.956.888

Totaal 51.5104 350.062 -19.956.888

5105 Haarlem: Groen & overige 1. Verwijderen oude kapitaallasten -4.293.369

18 Areaaluitbreding 51.239

2. Upload nieuwe IP kadernota 2019, inc dekkingen 4.265.563

Ambitiekaart Haarlemse wateren 93.000

Nieuwe begroting BBOR 2019 ev -9.272.751

Voorziening Land in Zicht 110.000

Totaal 51.5105 -9.046.318

5107 Gebied Noord 1. Verwijderen oude kapitaallasten -6.905

2. Upload nieuwe IP kadernota 2019, inc dekkingen 50.770

Totaal 51.5107 43.865

Totaal 51 0 685.392

52 Parkeren 5201 Fietsparkeren 1. Verwijderen oude kapitaallasten -128

2. Upload nieuwe IP kadernota 2019, inc dekkingen 4.151

centraliseren budget parkeren 421.686

Oprichten tweede Fietsdepot Station Haarlem -143.951 79.116

Totaal 52.5201 -143.951 504.825

5202 Parkeren algemeen 1. Verwijderen oude kapitaallasten -492.764

2. Upload nieuwe IP kadernota 2019, inc dekkingen 323.183

centraliseren budget parkeren 134.793

centraliseren parkeerbudgetten 50.000

Totaal 52.5202 15.212

5203 Straatparkeren 20 Parkeren -150.000 -100.000

centraliseren parkeerbudgetten -50.000

Totaal 52.5203 -150.000 -150.000

5204 Parkeergarages 1. Verwijderen oude kapitaallasten -2.726.040

2. Upload nieuwe IP kadernota 2019, inc dekkingen 2.723.750

Totaal 52.5204 -2.290

5206 Parkeren beleid centraliseren budget parkeren -556.479

Totaal 52.5206 -556.479

Totaal 52 -293.951 -188.732

53 Overige beheertaken 5301 Havendienst 1. Verwijderen oude kapitaallasten -106.404

12 Formatie brugbediening 92.000

2. Upload nieuwe IP kadernota 2019, inc dekkingen 56.000

onderzoek centrale afstandsbediening en Huisvestingsonderzoek 65.000

Risicoinventarisatie Havendienst 287.625

Totaal 53.5301 0 394.221

5303 NME/Kinderboerderij Verschuiving enkele overheadfuncties -76.274

Totaal 53.5303 -76.274

5304 Dierenbescherming Nieuwe begroting BBOR 2019 ev -268.314

Totaal 53.5304 -268.314

5305 Vastgoedbeheer 1. Verwijderen oude kapitaallasten -5.733.566

2. Upload nieuwe IP kadernota 2019, inc dekkingen 5.716.147

400k t.b.v. verkoop Vastgoed 400.000

Dekking formatie accountmanager verkoop 101.160

NEN meting en verduurzaming 250.485

R Peereboomweg 5/5A omzetting erfpacht in verkoop bloot eigendom

-339.690 75.037

Totaal 53.5305 -339.690 809.263

Totaal 53 -339.690 858.896

Totaal 5 -633.641 1.355.556

6 Burger, Bestuur en Veiligheid 61 Dienstverlening 6101 Dienstverlening 1. Verwijderen oude kapitaallasten -196.992

2. Upload nieuwe IP kadernota 2019, inc dekkingen 87.765

Verschuiving enkele overheadfuncties 111.732

Totaal 61.6101 2.505

Verschuiving enkele overheadfuncties -259.471

Totaal 61.6102 -259.471

Totaal 61 -256.966

63 Openbare orde en veiligheid 6301 Openbare orde en veiligheid 1. Verwijderen oude kapitaallasten -16.448

2. Upload nieuwe IP kadernota 2019, inc dekkingen 20.730

Verschuiving enkele overheadfuncties -5.143

Totaal 63.6301 -861

6302 WABO Verschuiving enkele overheadfuncties 34.494

Totaal 63.6302 34.494

6303 Handhaving & overig 1 Bestemming resultaat rekening 2018 33.000

1. Verwijderen oude kapitaallasten -88.656

2. Upload nieuwe IP kadernota 2019, inc dekkingen 4.305

September- en decembercirculaire 2018 119.000

Totaal 63.6303 67.649

Totaal 63 101.282

Totaal 6 -155.684

7 Alg. Dekkingsmiddelen&Overhead71 Lokale belastingen & heffingen 7101 Belastingen Bedrijven Investering Zone Amsterdamstraat 2019-2023 600

Totaal 71.7101 600

7104 Overige belastinginkomsten Bedrijven Investering Zone Amsterdamstraat 2019-2023 -17.500

Totaal 71.7104 -17.500

Totaal 71 -17.500 600

72 Algemene dekkingsmiddelen 7201 Algemene uitkering Algemene Uitkering: actualisatie aantallen 486.085

September- en decembercirculaire 2018 -805.909

Totaal 72.7201 -319.824

7204 Algemene baten en lasten 2. Upload nieuwe IP kadernota 2019, inc dekkingen 660.346

Afrondingsverschil Kadernota 2019 996

Totaal 72.7204 661.342

Totaal 72 -319.824 661.342

73 Overhead 7301 Facilitair huisvest. materieel 1. Verwijderen oude kapitaallasten -3.928.951

2. Upload nieuwe IP kadernota 2019, inc dekkingen 4.181.521

Totaal 73.7301 252.570

7302 ICT materieel 1. Verwijderen oude kapitaallasten -644.195

2. Upload nieuwe IP kadernota 2019, inc dekkingen 367.608

Informatie Voorziening - Van Flex naar vast -267.112



Verdeling van het beschikbaar gestelde automatiseringsbudget uit de 

fusie met Zandvoort wordt verdeeld over twee ICT produkten

348.000

Totaal 73.7302 -195.699

7303 Overige materiele overhead 1. Verwijderen oude kapitaallasten -403.307

2. Upload nieuwe IP kadernota 2019, inc dekkingen 309.115

Facilitaire Dienst - veranderen hoofdrekening van 41108 naar 43001 150.000

Totaal 73.7303 55.808

7304 Pers.centr.besturend proces 26 informatiebeveiliging 200.000

Totaal 73.7304 200.000

7305 Pers.centr.ondersteund.proces Coalitiegelden aanpak granieten bestand omzetten naar fte 2.129

Facilitaire Dienst - veranderen hoofdrekening van 41108 naar 43001 -150.000

Informatie Voorziening - Van Flex naar vast 267.112

Juridische zaken - Te nemen formatiebesluit naar loonsom -20.205 20.205

Verdeling middelen ophoging inkomensgrens 120% 1.243

Verdeling van het beschikbaar gestelde automatiseringsbudget uit de 

fusie met Zandvoort wordt verdeeld over twee ICT produkten

-348.000

Verschuiving enkele overheadfuncties -581.857

Totaal 73.7305 -20.205 -789.168

7306 Personeel decentrale overhead Omzetten technisch adviseur naar manager TA 99.553

Verschuiving enkele overheadfuncties 1.183.366

Totaal 73.7306 1.282.919

7307 Stelposten & doorbel.overhead 12 Formatie brugbediening 56.000

2 Ontwikkeling Koepel 51.000

28 capaciteitsraming formatie civiele projecten 37.000

30. Formatie Duurzaamheid 37.000

Coalitiegelden aanpak granieten bestand omzetten naar fte 47.547

Verdeling middelen ophoging inkomensgrens 120% 27.760

Totaal 73.7307 256.307

Totaal 73 -20.205 1.062.737

Totaal 7 -357.529 1.724.679

Eindtotaal -8.240.866 7.381.661

Mutatie reserves

Programma Omschrijving Totaal

1 Maatschappelijke participatie 1 Bestemming resultaat rekening 2018 -641.000

Totaal 1 -641.000    

2 Ondersteuning en Zorg 1 Bestemming resultaat rekening 2018 -134.000

39 Verhoging bijdrage Veilig Thuis -500.000

4 Opheffen reserve Wwb en budget leerwerkbedrijf Perspectief 578.000

40. De versneller '50 banenplan' niet meer uit te voeren 400.000

Totaal 2 344.000     

3 Werk, Inkomen en Schulden 4 Opheffen reserve Wwb en budget leerwerkbedrijf Perspectief -736.000

Uitvoering projecten minima -156.865

Totaal 3 -892.865    

4 Duurz. Stedelijke Vernieuwing 1 Bestemming resultaat rekening 2018 -981.000

Totaal 4 -981.000    

5 Beheer en Onderhoud 1 Bestemming resultaat rekening 2018 -50.000

2. Upload nieuwe IP kadernota 2019, inc dekkingen 402.359

400k t.b.v. verkoop Vastgoed -400.000

Continueren en uitbreiden nachttrein 40.000

Dekking formatie accountmanager verkoop -101.160

NEN meting en verduurzaming -250.485

R Peereboomweg 5/5A omzetting erfpacht in verkoop bloot eigendom 287.463

Voorziening Land in Zicht -110.000

Totaal 5 -181.823    

6 Burger, Bestuur en Veiligheid 1 Bestemming resultaat rekening 2018 -33.000

Totaal 6 -33.000      

7 Alg. Dekkingsmiddelen&Overhead 18 Areaaluitbreding -197.889

38. Dotatie/onttrekking aan AR bij KN 2019 (financieel kader) 2.000.000

Algemene Uitkering: actualisatie aantallen -304.270

Totaal 7 1.497.841  

Eindtotaal -887.847    


