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Onderwerp: Aanbieding antwoorden op technische raadsvragen Kadernota 2023 en
Voortgangsrapportage 2022
Geachte raadsleden,
Hierbij bied ik u de ambtelijke antwoorden aan op de technische vragen die u heeft gesteld over de
Kadernota 2023 en Voortgangsrapportage 2022. In totaal zijn er 27 vragen gesteld, waarvan de
beantwoording van 1 vraag (nr. 6) later volgt.
In bijgaand overzicht zijn alle gestelde vragen opgenomen inclusief de bijbehorende antwoorden. De
vragen zijn alfabetisch gesorteerd per fractie. Zoals gebruikelijk zijn de vragen ingediend en
beantwoord via het digitale systeem Gemraad. De beantwoording is per ommegaande ook in dit
systeem zichtbaar. Dit geeft u de mogelijkheid te zoeken naar vragen, uw eigen selectie te maken
(bijvoorbeeld op basis van onderdeel of partij) en deze als pdf-bestand naar uzelf te mailen. U kunt
tevens met de zoekfunctie gericht zoeken naar woorden in zowel vragen als antwoorden.
Het is gebruikelijk dat, indien vragen niet aan het criterium ‘technisch’ voldoen, maar politiek van
aard zijn, deze niet door de ambtelijke organisatie worden beantwoord. Het staat raadsleden vrij
deze vragen aan het college van B&W te stellen bij de bestuurlijke behandeling in de raad. In deze
vragenronde is er geen vraag gesteld die aan dit criterium voldoet.
De vragen en antwoorden maken onderdeel uit van de behandeling in de raad, dit jaar op maandag
11 juli en donderdag 14 juli.
Met vriendelijke groet,

M. A. Jonker,
Concerncontroller

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie.
[Kies adres]

Kenmerk: [Kenmerk]
Telefoonnummer: 14 023 | www.haarlem.nl
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Vragenronde: Kadernota 2023
Aangemaakt op: 30-06-2022 07:47
Totaal: 14 pagina's
Gesorteerd op fractie (oplopend gesorteerd)
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De nieuwe coalitie zal terughoudend zijn met de verkoop van niet-strategisch vastgoed. Wat is hiervan
de consequentie voor het onderhoud aan het gemeentelijk vastgoed? De huidige werkwijze zoals
beschreven in alinea 2 op blz 12 zou tot 2027 aangehouden kunnen worden. Hoe nu verder, nu er
beperkt niet-strategisch vastgoed verkocht zal worden?

17

In het onderhoud voor het niet-strategisch vastgoed is rekening gehouden met instandhoudingsonderhoud waarbij wordt voldaan aan wettelijke
verplichtingen en er geen veiligheidsproblemen ontstaan (schoon, heel en veilig). Wanneer een gedeelte van het niet-strategisch vastgoed weer
wordt toegevoegd aan het strategisch vastgoed zullen de onderhoudskosten voor deze objecten toenemen. Ze worden namelijk toegevoegd aan
het reguliere onderhoudsbeheer. De benodigde extra middelen zullen (voor zover en zolang mogelijk) onttrokken worden uit de Reserve
Vastgoed. De verkoopraming voor 2022 zal naar verwachting gehaald worden, want deze verkopen zijn al in voorbereiding. De verkopen in de
jaren daarna zijn meer onzeker. Hierdoor zal de Reserve Vastgoed mogelijk eerder dan verwacht opgedroogd zijn, waardoor het
onderhoudsbudget vanuit een andere dekkingsbron aangevuld moet worden.

18
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12

Is in de tabel “ begrote ontwikkeling Reserve Vastgoed” rekening gehouden met verkoopopbrengsten
van niet-strategisch vastgoed? Zo ja, voor welke bedragen en in welke jaren? Moet de begrote
ontwikkeling Reserve Vastgoed worden aangepast nu de nieuwe coalitie uitgaat van terughoudendheid
met verkoop van niet-strategisch vastgoed?

In de tabel “begrote ontwikkeling van Reserve Vastgoed” is rekening gehouden met de verkoopopbrengst van het niet-strategisch vastgoed. De
verwachting is dat er (ongeacht de mogelijke afstel van verkoop niet-strategisch vastgoed) € 6 miljoen in 2022 aan verkoopresultaat wordt
gerealiseerd. Het gaat hier namelijk om grondverkopen dan wel om verkopen die nog in voorbereiding zijn, maar waar wel al besluitvorming over
heeft plaatsgevonden. Voor de jaren daarna is alleen de Egelantier een vaststaand feit, de overige geraamde opbrengsten van € 6 miljoen
worden mogelijk niet gehaald wanneer minder verkoop plaats vindt. Wanneer een andere afweging gemaakt wordt omtrent verkopen van nietstrategisch vastgoed zal dit naar alle waarschijnlijkheid leiden tot aanpassing van de begroting, de Reserve Vastgoed zal eerder
(waarschijnlijk in de loop van 2026) uitgeput zijn. Kanttekening hierbij is dat ook woningen (€ 3 miljoen) zijn opgenomen in de verkoopprognose,
de verwachting is dat verkoop van dit vastgoed gewoon plaats vindt bij vertrek van de huurder(s).
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“Deze loon- en/of prijseffecten vormen een fors risico,….” Is dit risico opgenomen in de risicoanalyse met
financiële risico’s > 50.000 euro? Zo nee, is het verstandig om dit alsnog te doen?

CDA
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs
19

Deze effecten worden opgenomen is het risico ''open einde regeling WMO'' (RIS.33) voor de Programmabegroting 2023-2027. Bij de actualisatie
van de risico's voor de Jaarrekening 2021 (peildatum: 18-02-2022) waren deze huidige ontwikkelingen, zoals inflatie, nog niet direct risico
verhogend.

20

1 Beleidsmatige ontwikkelingen
en toezeggingen
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Hoe zien we het (extra) tekort van 2,3 mln euro terug in de tabel op blz 19? (Bij Jeugd zien we namelijk
wel het (extra) tekort van 4,2 miljoen terug in de tabel (3x 1.400)).

CDA
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs
20

Het mogelijke extra tekort van € 2,3 miljoen in 2026 wordt zichtbaar gemaakt in de grafiek op pagina 19. De trend Wmo (en ook Jeugd) laat jaar
op jaar een groei van het zorggebruik zien. Die trend resulteert in de stijgende lijn van uitgaven (in de grafiek groen gestippeld weergegeven).
Volgens deze trend zou de het effect van de trendmatige groei voor de Wmo in 2026 naar € 12,2 miljoen toenemen.
In de Begroting wordt de trendmatige groei echter niet structureel opgenomen; de groei voor het komende jaar wordt geraamd (in dit geval € 1,6
miljoen extra voor 2023) en wordt daarna constant geraamd (€ 1,6 miljoen). De vlakke doorgetrokken groene lijn in de grafiek (die op € 9,9
miljoen blijft).
Het benoemde extra tekort van € 2,3 miljoen bestaat uit het verschil tussen de vlakke groeilijn en de stijgende lijn € 12,2 - € 9,9 = € 2,3 miljoen
Bij Jeugd is de analyse hetzelfde: de trend laat een extra stijging tot € 10,8 miljoen in 2026 zien. De vlakke lijn blijft op € 6,6 miljoen. Mogelijk
extra tekort van € 4,2 miljoen.
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“Deze loon en/of prijseffecten vormen een fors risico.” Is dit risico opgenomen in de risicoanalyse met
financiële risico’s > 50.000 euro? Zo nee, is het verstandig om dit alsnog te doen?

CDA
drs. J. (Jur) Botter, MPA
21

Deze effecten worden opgenomen in het risico ''open einde regeling Jeugd" (RIS.56) voor de Programmabegroting 2023-2027. Bij de actualisatie
van de risico's voor de Jaarrekening 2021 (peildatum: 18-02-2022) waren deze huidige ontwikkelingen, zoals inflatie, nog niet direct risico
verhogen.
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CDA
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

“Voor € 80.000 is de taakstelling gekoppeld aan de verbouwing van de stadsbibliotheek.” Deze
bezuiniging wordt gerealiseerd nadat het gebouw van de bibliotheek is verbouwd. Zijn er alternatieven
met effectiever accomadatiegebruik culturele instellingen om alsnog de taakstelling van € 330.000 vanaf
2023 te realiseren? Zijn die overwogen?

22

Er zijn enkele mogelijkheden verkend voor het intensiveren van het gebruik van accommodaties, zoals bundeling van bibliotheek en Pletterij.
Instellingen zullen niet snel uit eigen beweging afscheid nemen van hun onderkomen. Uitzondering is de sluiting van de stations-bibliotheek,
waarmee vanaf 2022 voor € 80.000 invulling wordt gegeven aan de taakstelling. Het realiseren van de resterende taakstelling en het combineren
van huisvesting vraagt meer tijd en mogelijk extra investeringen.

23

2 Ontwikkelingen
meerjarenraming en financiële
positie

CDA
E. (Eva) de Raadt

35

19. Schrappen algemene taakstelling. Wat is de reden om deze algemene taakstelling nu te schrappen?
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Deze taakstelling komt voort uit de vorige coalitieperiode waarin het opnemen van deze taakstelling nodig was om een sluitend financieel beeld
te presenteren. Inmiddels is de financiële situatie iets verbeterd. Aangezien het niet wenselijk is dat het vorige college verregaande maatregelen
treft die uitgevoerd moeten worden door een nieuw college, die mogelijk contrair zijn aan de ambities uit het nieuwe coalitieakkoord, en invulling
van de taakstelling financieel niet noodzakelijk is, wordt het besluit voorgelegd deze taakstelling te schrappen.

24

2 Ontwikkelingen
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38

Bedrag van € 2.235.547 wijkt af van het bedrag wat hiervoor wordt genoemd op blz 11, namelijk €
2.281.797. Welk bedrag is juist?

CDA
F. (Floor) Roduner
24

Het bedrag van € 2.235.547 is juist. Op het oorspronkelijke voorstel voor resultaatbestemming van € 2.281.797 heeft in de
controlewerkzaamheden voor de Jaarrekening nog een kleine correctie/verlaging van €46.000 plaatsgevonden. Die correctie is in het bedrag op
pagina 11 ten onrechte niet meer aangepast.
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43

Tussen haakjes wordt verwezen naar paragraaf 2.3. Dit moet paragraaf 2.4 zijn. Dat geldt overigens ook
voor besluit q op blz 104.

CDA
E. (Eva) de Raadt
25

Dit is geen technische vraag, maar een juiste constatering.

26
7 Besluit
CDA
E. (Eva) de Raadt

104

p. Waarom wordt deze algemene taakststelling nu geschrapt? Onderbouwing ontbreekt in de
Kadernota.
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Deze taakstelling komt voort uit de vorige coalitieperiode waarin het opnemen van deze taakstelling nodig was om een sluitend financieel beeld
te presenteren. Inmiddels is de financiële situatie iets verbeterd. Aangezien het niet wenselijk is dat het vorige college verregaande maatregelen
treft die uitgevoerd moeten worden door een nieuw college, die mogelijk contrair zijn aan de ambities uit het nieuwe coalitieakkoord, en invulling
van de taakstelling financieel niet noodzakelijk is, wordt het besluit voorgelegd deze taakstelling te schrappen.

27
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CDA
E. (Eva) de Raadt
27

Blz

103

Met besluit f wordt de motie afgedaan.
SRO voldoet niet aan minimum loon van 14€. Er zou nog overleg moeten plaatsvinden met de andere
aandeelhouder (Amersfoort) . Dan kun je deze toch nog niet afdoen?

De motie roept het college op tot het volgende:
Om in overleg met alle betrokken verbonden partijen te komen tot een beeld van de huidige stand van zaken met betrekking tot de
hoogte van het gehanteerde minimum-uurloon;
Om op basis van de verkregen inzichten een beeld te schetsen wat er gedaan zou moeten worden om overal een minimum-uurloon van
14 euro te hanteren, inclusief de mogelijke consequenties daarvan voor de begroting van de gemeente Haarlem;
Om de Raad over de uitkomsten daarvan uiterlijk bij gelegenheid van de Kadernota 2022 te rapporteren;
Met de beantwoording in de Kadernota 2023 wordt gehoor gegeven aan bovenstaande punten. De intentie van de motie is wel om de uitkomsten
conform te verwerken. Het is aan het nieuwe college om de uitkomst van de inventarisatie te bespreken met mede aandeelhouder Amersfoort en
de directie van SRO.

1
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1. Is er al een overleg gepland met de gemeente Amersfoort over het SRO-breed invoeren van een
minimumloon van EUR 14,--/uur?
2. Heeft het SRO-breed invoeren van een minimumloon van EUR 14,--/uur gevolgen voor de andere
gemeentes waarvoor SRO het onderhoud doet, maar die geen aandeelhouder zijn?
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1

Er is nog geen overleg gepland met de gemeente Amersfoort over het SRO-breed invoeren van een minimumloon van € 14. De intentie van de
motie is wel om de uitkomsten conform te verwerken. Het is aan het nieuwe college om de uitkomst van de inventarisatie te bespreken met
mede aandeelhouder Amersfoort en de directie van SRO.
In het geval SRO zou besluiten om het minimumloon te verhogen naar € 14 kan ook onderzocht worden of het mogelijk is om deze hogere lasten
door te voeren in de tarieven die SRO hanteert.

2
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D66
E. (Eva) de Raadt
2

Volgens de nieuwe CAO GEO 2022-2024 kunnen medewerkers nog steeds twee jaar minder verdienen
dan een uurloon van EUR 14,--. Hoe gaat Spaarnelanden om met medewerkers die minder dan EUR
14,-- verdienen?

Ten tijde van de uitvraag begin februari liepen de CAO onderhandelingen nog. Hierbij is ook streven genoemd om te komen tot minimum uurloon
van EUR 14,-. In nieuwe CAO GEO 2022-2024 komen deze afspraken ook terug. Alleen met een groeipad van 2 jaar.
Spaarnelanden geeft aan wel de CAO GEO aan te willen houden. Dit betekent dat voor de medewerkers met een loon onder de EUR 14,- nu
geen uitzonderingen gemaakt worden. Het gaat om een beperkt aantal medewerkers in schaal C en D. Bij het gereedkomen van de CAO is wel
de eerste 3% CAO stijging doorgevoerd; schaal A is daarmee geheel komen te vervallen.

3
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Hoeveel gedupeerden hebben zich tot nu toe bij de gemeente gemeld?

D66
F. (Floor) Roduner
3

Tot en met juni 2022 hebben zich 415 Haarlemse ouders bij de Belastingdienst gemeld als gedupeerde van de Kinderopvangtoeslagaffaire.
Inmiddels zijn hiervan 179 ouders door de Belastingdienst formeel erkend als gedupeerde. De Belastingdienst informeert de gemeente elke twee
weken met lijstwerk over ontwikkelingen in deze. Haarlem biedt al deze ouders brede ondersteuning aan.
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Heeft de gemeente een MJOP voor al het gemeentelijk vastgoed?
Welk bedrag zal vanaf 2027 jaarlijks gemiddeld nodig zijn om te voldoen aan het jaarlijkse onderhoud
van het gemeentelijk vastgoed?

D66
drs. J. (Jur) Botter, MPA
4

Vraag

Nee, er zijn panden waarbij het onderhoud contractueel bij de huurder ligt en voor dit vastgoed heeft de gemeente geen MJOP.
Het bedrag wat noodzakelijk zal zijn om te voldoen aan het jaarlijks onderhoud is begroot op € 7.524K.

5

1 Beleidsmatige ontwikkelingen
en toezeggingen

D66
F. (Floor) Roduner
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1. Voorgesteld wordt om alle voorbereidingskredieten 2022 vrij te geven. Kunt u een overzicht geven
van de voorbereidingskredieten 2022 per project met doelstelling en bedrag?
2. In nota 2021/0549531 wordt voorgesteld om de voorbereidingskredieten bij de begroting vrij te geven.
Waarom wordt nu gekozen voor de kadernota? Is dat eenmalig of wordt dat de nieuwe werkwijze?

Nr
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Blz

Vraag
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5
1) Bijgaand de voorbereidingskredieten 2022 die vrijgegeven worden bij het besluit Kadernota 2023. Kredieten worden aangewend in 2022 voor
zover zij nodig zijn ten behoeve van voorbereidingswerkzaamheden (het doel) in lijn met besluitvorming raad en college.

Ip-nr.
Omschrijving
U/I IP 2022 - PB 22
OR.003 Fietsknelpunten rond Kennemerplein en Schoterweg
U
150.000
OR.004 Herinrichten Prins Bernhardlaan
U
750.000
OR.005 LV-verbinding Entree-oost ter hoogte van St. Jacob
U
10.000
OR.006 Pladellastraat/Merovingestraat inrichting als fietsstraat
U
200.000
GOB.23 Reconstructie Nieuwe Groenmarkt
U
75.000
GOB.23 Cameratoezicht toegangssysteem
U
50.000
SOR.22 Herstructurering Stadsstraat Europaweg
U
500.000
SOR.23 Dwars door Schalkwijk: Herprofileren Kennedylaan/Belgiëlaan/Floris van Adrichemlaan
U
450.000
OR.018 Prinsenbrug onderdoorgang
U
100.000
PRK.03 Nedtrain parkeeroplossing Spaarnesprong
U
150.000
2)Kadernota/voortgangsrapportage is het eerstvolgende moment om raadsbesluiten te nemen over vrijgave investeringskredieten voor 2022. Dat
is eenmalig. Bij de Programmabegroting 2023 worden alle voorbereidingskredieten 2023 vrijgegeven
6
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Zijn de set van scenario's met de gemeenteraad gedeeld? Zo ja, kunt u een link geven? Zo nee, kunt u
dat alsnog doen?

D66
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs
6

Deze vraag kan niet binnen de gestelde termijn beantwoord worden, het antwoord wordt uiterlijk woensdag 6 juli nagezonden.
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Welke inkomsten vallen globaal genomen onder "overige eigen inkomsten"? Op welke belastingen wordt
gedoeld?

D66
E. (Eva) de Raadt
7

Overige eigen inkomsten o.a.: parkeeropbrengsten, havengelden en vastgoed
Belastingen: precario, OZB, hondenbelasting en toeristenbelasting

8
3 Voortgangsrapportage 2022
D66
F. (Floor) Roduner
8

Is er enige grond om aan te nemen dat wanneer een ontwikkelzone vanwege de huidige
stikstofproblematiek niet mogelijk is, dat die ontwikkeling dan wel kan plaatsvinden wanneer de
ontwikkeling als groter (stedelijk) pakket wordt ontwikkeld? Zo ja, welke?

Nee, met kleinere gebieden kan juist sneller resultaat worden behaald in relatie tot de stikstofproblematiek. Wel wordt steeds vanuit een zo’n
groot mogelijk gebied gehandeld, om als tot de de conclusie gekomen wordt dat de ontwikkeling binnen het grotere gebied niet haalbaar is, terug
te stappen naar een kleiner gebied.

9
3 Voortgangsrapportage 2022
D66
drs. J. (Jur) Botter, MPA
9

64

75

1. Heeft Zandvoort al besloten over de extra capaciteit? Zo nee, wanneer wordt de besluitvorming
verwacht?
2. Wordt de extra capaciteit voor Zandvoort 100% doorbelast aan Zandvoort?

De raadsbehandeling van de voorjaarsnota (waarmee er over de uitbreiding van de capaciteit voor Zandvoort zal worden besloten) staat gepland
voor 28 juni. Mocht deze worden aangenomen, dan zal de uitbreiding van de capaciteit 100% worden doorbelast aan Zandvoort.

10
3 Voortgangsrapportage 2022
D66
F. (Floor) Roduner
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1. Welke kosten worden de komende jaren nog voorzien uit de Reserve Groei van de stad?
2. Klopt het dat het doel van de reserve was "de noodzakelijke uitbreiding van het voorzieningenniveau
als gevolg van de toename van de Haarlemse bevolking", maar dat deze reserve niet gebruikt mag
worden voor de financiering van de uitbreiding van het voorzieningenniveau?
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1.

de voorziene onttrekkingen aan de reserve voor de jaren 2022- 2025 bedragen 722.000, 1.133.000, 1.156.000, 451.000. Onder effect
hoeveelheden staan de geraamde toevoegingen aan de reserve als gevolg van de verwachte groei van het aantal inwoners.
2. Dat klopt niet. De reserve wordt gebruikt voor de reservering van middelen voor noodzakelijke uitbreiding van het voorzieningenniveau als
gevolg van toename van de Haarlemse bevolking
11

4 Investeringen en
MPG/Grondbeleid

76

Hoeveel investeringen zijn er in 2022 al definitief gerealiseerd?

D66
E. (Eva) de Raadt
11

Tot en met de maand mei zijn er voor € 15,1 miljoen aan investeringen gerealiseerd.

12
3 Voortgangsrapportage 2022
D66
drs. J. (Jur) Botter, MPA
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De Egelantier wordt kennelijk in 2024 ipv 2022 opgeleverd. Wat is de achtergrond daarvan? Is de raad
hierover al geïnformeerd?
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Gedurende de verkoopprocedure is de commissie en raad geregeld geïnformeerd over de voortgang en planning:
- De raad heeft in november 2019 de verkoopdocumenten vastgesteld;
- In de periode december 2019 tot en met mei 2021 is de selectie- en verkoopfase doorlopen (inclusief de uitstel start verkoopfase i.v.m. corona).
Hierover is de raad ook geïnformeerd;
- Het gunningsbesluit inclusief winnende plan van Lingotto/AVC en planning is in mei 2021 genomen. Dit besluit is ook besproken in de
commissie op 30 september 2021. In de planning staat dat er eind 2024/begin 2025 opgeleverd wordt.
We lopen conform planning van de koper Lingotto/AVC.

13
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78

De gemeente financiert acht kleedkamers van Koninklijke HFC voor EUR 718.000 (prijspeil 2020). Die
kosten zijn nu met bijna 50% gestegen.
1. Wat betekent dit voor het totale nieuwbouwplan van Koninklijke HFC? Is er vanuit de club wel dekking
voor de kostenstijging van de rest van het nieuwbouwplan?
2. Is de Kadernota de enige plek waarin de gemeenteraad wordt geïnformeerd over deze kostenstijging?
Voor bij voorbeeld het Houtplein is de commissie Beheer separaat geïnformeerd.

Vraag 1:
Wij stellen voor ons deel/onze taak (aanpassen kleedkamers) een krediet beschikbaar en als gevolg van de kostenstijging voor de kleedkamers,
nu een aanvullend krediet. De Kadernota is daarvoor een passend moment.

De kosten van het totale nieuwbouwplan zijn ook fors gestegen. Waar mogelijk zijn kostenbesparingen doorgevoerd en is het ontwerp kleiner
gemaakt. Op dit moment heeft HFC nog een sluitende businesscase.

Vraag 2:
Kadernota is een goed moment in de p&c cylcus om aanpassingen en bijstellingen van kredieten op te nemen in de totale acutalisatie van het
IP. Indien zich buiten de P&C-cylcus belangrijke ontwikkelingen voordoen op dit dossier dan wordt de commissie (Samenleving) daarover
vanzelfsprekend geïnnformeerd.
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D66
R.H. (Robbert) Berkhout

Vraag
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Volgens de accountant van de gemeente, is het over het algemeen onmogelijk om de investeringen met
meer dan 10% te vergroten, omdat dat de maximale stretch is in een organisatie. In het licht hiervan:
hoe realistisch is de nieuwe 5-jaarstermijn?

14

De 5-jaarstermijn is gebaseerd op de ervaringen t.a.v. grote projecten in de openbare ruimte die in het IP zijn geraamd in plaats van de in het
verleden toegepaste 3-jaars termijn. Met het toepassen van de meer realistische doorlooptijd van 5 jaar wordt het geraamde investeringsbedrag
per jaar van deze projecten lager, maar kan dat per project ook in die 5-jaarstermijn gerealiseerd worden. Met de beschikbare financiële ruimte
voor investeringen kunnen er dan wel meer investeringen worden opgestart als de organisatie er in slaagt voldoende capaciteit voor deze extra
projecten aan te trekken of in te huren, dit laatste is gezien de arbeidsmarkt een lastige opgave.

15

4 Investeringen en
MPG/Grondbeleid

D66
F. (Floor) Roduner

15

93

1. Is het stikstofrisico (ontwikkelingen zijn niet meer mogelijk, omdat de stikstofdepositie op de Natura
2000-gebieden met 95% moet afnemen en er in deze omgeving geen boeren zijn die uitgekocht kunnen
worden, zodat er in deze omgeving mogelijk sprake zal zijn van een totale bouwstop) meegenomen in
de prognose en de gevoeligheidsanalyses? Zo nee, wat is het vermoedelijke effect daarvan op de cijfers
op blz. 91-93
2. Bij de tabel staat Financiële stand van zaken 2021 - moet dat niet 2022 zijn?

1. Er zijn geen specifieke risico's opgenomen in de prognose en gevoeligheidsanalyse. Wel is meegenomen in de analyse is de gevoeligheid
voor een langere doorlooptijd als gevolg van bijvoorbeeld vertraging n.a.v. stikstof, economische recessie. Dat is meegenomen in de tabel op
pagina 92 marktrisico's
Mocht er voor bepaalde grondexploitatieprojecten specifiek sprake zijn van risico’s met betrekking tot stikstofdepositie dan worden die apart als
projectspecifiek risico opgenomen en financieel vertaald.
2. Dat klopt, het moet 2022 zijn.

Nr

Onderdeel

16
5 Belastingen en woonlasten
D66
E. (Eva) de Raadt

16
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Op grond van de wettelijke systematiek mag de heffing die de gemeente Haarlem doorrekent aan
gebruikers (bewoners) niet hoger zijn dan de kosten die de gemeente maakt. Op blz. 95 staat dat
verschillen met betrekking tot kwijtschelden tot wijzigingen in de tarieven kunnen leiden. Klopt het dat
kwijtscheldingen op grond van de wettelijke systematiek geen kosten zijn die kunnen worden doorbelast
aan gebruikers?

Nee, de wet biedt de mogelijkheid de kosten voor kwijtschelding toe te rekenen aan de gebruikers.

