
Kadernota 2014 
 

Informatiebijeenkomsten voor de gemeenteraad op 10 

en 12 juni 2014 
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Inleiding 

 

 

 

 

- Voorstellen 

 

- Doel van de bijeenkomsten op 10 en 12 juni 

 

- Afspraken en vervolg 
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Programma 

 
1. Van coalitieprogramma naar kadernota naar begroting 

 

2. Financiële meerjarenraming en algemene reserve 

 

3. Bezuinigingen 

 

4. Investeringen 

 

5. Grondbeleid 

 

6.    Sociaal domein 

 

7.    Afsluiting 
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1. Van coalitieprogamma naar kadernota  

naar begroting 
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P&C-cyclus 
  

Missie, visie en 
doelstellingen 

Coalitieprogramma  
 

beleidsnota’s 

Kadernota 
Investeringsplan 

MPG 

 

 

 

 

P&C cyclus 
(kalender) 

Programma- 
begroting 

 

Meerjarenraming 

Directieplan & 
Hoofdafdelings-

plannen 

Bestuurs- 
rapportages 

Jaarverslag en 
jaarrekening 
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Evaluatie en bijstelling 

Uitvoering 

Interne budgettering 

Middellange termijn 
planning 
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Kaderstelling 

Kadernota is kaderstellend P&C-document en de opmaat 

naar de begroting 2015. Op basis van de kadernota wordt de 

komende maanden één en ander uitgewerkt en 

geconcretiseerd. 

Dit moet er toe leiden dat de raad bij de begroting (per 

programma en beleidsveld) kan vaststellen: 

• Wat willen we bereiken? 

• Wat gaan we ervoor doen? 

• Wat mag dat kosten? 
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Hoofdstructuur Programmabegroting 2015 



Informatie in de kadernota 
 

 Van coalitieprogramma naar Kadernota 

  

1. Inzicht in bezuinigingsmaatregelen 

2. Bijgestelde financiële meerjarenraming (zowel wat betreft 

keuzes coalitie als externe invloeden) 

3. Bestemming rekeningresultaat 2013 

4. Ontwikkelingen Sociaal domein 

5. Hoofdrichting middelen nieuw beleid 
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Wat staat er nog niet in de kadernota? 
  

1. Vertaling van beleidsvoornemens uit coalitieprogramma 

Samen Doen! naar de begroting 

2. Concretiseren structurele bezuinigingsmaatregelen  

3. Uitwerking maatregelen nieuw beleid 

4. Financiële gevolgen van de meicirculaire 

5. Consequenties ontwikkelingen sociaal domein: 

rijksvoorwaarden tav uitkering sociaal deelfonds, 

reservevorming, verantwoording etc. 

6. Uitwerking risicomanagement 

 

 Van Kadernota naar Begroting 
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2. Financiële meerjarenraming  

en algemene reserve 
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Bestemming rekeningresultaat 2013 
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Rekeningresultaat 2013 (voor bestemming)  € 1.997.000 

Bestemmingsvoorstellen:   

 Voorbereidingskosten ESF  € 100.000  

 Maatschappelijke opvang € 70.000  

 Instellen reserve wegwerken achterstand 

archief 

€ 585.000  

 Instellen reserve volkshuisvesting € 70.000  

 Verwijderen VRI’s € 200.000  

 Reserve sociaal domein € 972.000  

Totaal bestemmingsvoorstellen  € 1.997.000 

Resultaat 2013 (na bestemming)  € nihil 

 



Hoofdlijn financiële meerjarenraming 
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(bedragen x € 1.000) 

 2015  2016  2017  2018  2019  

                    

Meerjarenraming -26 v -980 v -4.377 v -2.412 v 347 n 

 

Tabel op blz. 17 van de Kadernota 2014 bevat de effecten 

van de financiële ontwikkelingen, voorgenomen beleid en 

bezuinigingen. 



Financiële meerjarenraming (deel 1) 
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Meerjarenraming                              (bedragen x € 1.000) 

  Omschrijving 2014   2015   2016   2017   2018   2019   

  Beginstand Kadernota 2014 2.158 n 5.321 n 1.582 n 624 n 1.552 n 3.241 n 

1 Investeringsplan                         

  Actualisatie IP/ ruimte 

investeringsniveau 

-844 v -1.633 v -744 v -10 v 861 n 670 n 

2 Paswerk                         

  Verwachte tekorten Paswerk     1.700 n 1.900 n 1.900 n 2.000 n 2.000 n 

  Dekking uit participatiebudget     -1.700 v -1.900 v -1.900 v -2.000 v -2.000 v 

3 Onderwijs                         

  Wijziging bekostiging onderhoud 

onderwijsvoorziening 

    1.200 n 800 n 800 n 800 n 1.200 n 

4 Sociaal domein                         

  Sociaal domein rijksbudget = 

werkbudget 

    0 n 0 n 0 n 0 n 0 n 

  Dotatie aan reserve sociaal deelfonds 

tlv begroting  

    3.500 n 500 n             

5 Schuldreductie         2.500 n 2.500 n 2.500 n 2.500 n 

  Rentevoordeel schuldreductie         -125 v -250 v -375 v -500 v 

6 Frictiekosten als gevolg 

van  takenreductie 

    1.200 n 3.900 n 1.450 n         



Financiële meerjarenraming (deel 2) 
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Meerjarenraming                              (bedragen x € 1.000) 

  Omschrijving 2014   2015   2016   2017   2018   2019   

7 Stedelijke vernieuwing (ISV)         1.000 n 1.000 n 1.000 n 1.000 n 

8 Herijking gemeentefonds 1e fase     -560 v -560 v -560 v -560 v -560 v 

  Bijstelling algemene uitkering 2015     -467 v                 

9 Niet realiseren taakstellingen 1.155 n 615 n 897 n 980 n 1.305 n 1.791 n 

10 Beleidswensen en voortzetting 

Haarlem Klimaat Neutraal 

                        

  Duurzaamheid en groen/fietsbeleid     500 n 500 n 500 n 500 n 500 n 

  Sport/veiligheid     500 n 500 n 500 n 500 n 500 n 

  Haarlem Klimaat Neutraal voortzetten     240 n 240 n 240 n 240 n 240 n 

11 Dekking/opbrengsten:                         

  Structurele bezuinigingen -40 v -2.985 v -7.255 v -9.505 v -10.235 v -10.235 v 

  Incidentele bezuinigingen     -6.691 v -4.281 v -2.646 v -500 v 0 v 

  herberekening renteresultaat     -766 v -434 v             

  Stand na mutaties kadernota 2.429 n -26 v -980 v -4.377 v -2.412 v 347 n 



Conclusie meerjarenraming 

 
• Voordelige resultaten voor de jaren 2015-2018 

• 2019 laat nog tekort zien 

Materieel sluitende begroting 

 

• Structurele en incidentele bezuinigingen uit 

coalitieprogramma zijn noodzakelijk voor sluitende 

meerjarenraming 

• Effecten van financiële maatregelen worden getoetst op 

haalbaarheid 

• Onzekerheden in meerjarenraming, onder meer door 

veranderingen in sociaal domein 
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Ontwikkeling algemene reserve  
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Conclusies:  

• De stand van de AR blijft de komende jaren rond de € 26 

miljoen (zie tabel op blz. 21 van de kadernota) 

• De komende jaren zijn geen onttrekkingen aan de AR 

benodigd om tot een sluitende meerjarenraming te komen  

• Bij een ongewijzigd risicoprofiel is het 

weerstandsvermogen (lees: hoogte van de AR) ‘voldoende’ 

• Coalitieprogramma Samen Doen! streeft naar een ratio 

weerstandsvermogen van ‘ruim voldoende’ 

 

 



Belastingen en tarieven 
 

Conform afspraken coalitieprogramma Samen Doen! 

 

 Rioolrechten   kostendekkend 

 Afvalstoffenheffing  kostendekkend 

 OZB woningen  geen stijging boven inflatie 

 

 Precario op ondergrondse  

      leidingen   + 2% boven inflatie 

 

Conform bestaande afspraken 

 OZB niet woningen  + 3% boven inflatie tot en met 2017 
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3. Bezuinigingen 
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Structurele en incidentele bezuinigingen uit 

coalitieprogramma 
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De maatregelen worden toegelicht in bijlage 3 van de 

kadernota. 



Nieuw ijkpunt 2015; financieel en personeel 
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Fte reductie door bezuinigingen € 35 miljoen (ijkjaar 2015) (fte's afgerond) 

Omschrijving 2015 2016 2017 2018 

Fte reductie uit bezuinigingen € 35 miljoen (zie tabel 4) -127 -130 -132 -138 

Geplande fte reductie Concernstaf -6 -6 -7 -7 

Geplande fte reductie hoofdafdeling Middelen en Services -6 -8 -11 -12 

          

Fte reductie uit bezuinigingen € 35 miljoen  -139 -144 -150 -157 

          
Fte reductie uit bezuinigingen € 35 miljoen ten opzichte van ijkjaar 

2015 

  -5 -11 -18 

Bezuinigingstaakstellingen 2010-2014  (ijkjaar 2015) (bedragen x € 1 miljoen) 

Omschrijving 2015   2016   2017   2018   

                  

Nog te realiseren ombuigingen uit vorige 

bestuursperiode in absolute bedragen 

37,2 v 39 v 42,9 v 46,7 v 

                  
Nog te realiseren ombuigingen uit vorige 

bestuursperiode ten opzichte van 2015 

    1,8 v 5,7 v 9,5 v 



 

4. Investeringen 
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Investeringsplan 2014-2019 
• Investeringsplan is vaste bijlage bij kadernota (evenals het 

MPG) 

• Investeringsplan bevat actualisatie van investeringsramingen 

• Voorliggende investeringsplan bevat alleen nieuwe 

noodzakelijke vervangingsinvesteringen 

• Nieuwe investeringswensen komen volgend jaar bij de 

kadernota aan de orde 

• Investeringsplan wordt gelijktijdig met kadernota vastgesteld 

door de raad (gewoonlijk pas bij de begroting) 

• Vanaf 2016 kasstroomplafond instellen van € 26,5 miljoen 
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Ontwikkeling netto kapitaallasten 
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Bedragen x € 1.000 



Investeringsvolume per categorie 
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Ontwikkeling leningenportefeuille 
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Bedragen  € 1.000 



 

5. Grondbeleid 
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Wat is een grondexploitatie   

Creëren van bouwrijpe grond waar marktpartijen 
ontwikkelingen, zoals woningbouw, kunnen 
realiseren. 

 

De gemeente heeft grond of verwerft grond. Er 
worden kosten gemaakt om deze grond bouwrijp 
te maken en om later openbare ruimte in te 
richten. De grond wordt verkocht aan derden wat 
inkomsten oplevert. 

  
27 



Wat is een grondexploitatie niet   

Een grondexploitatie is geen investering al zijn er 
overeenkomsten. Een investering wordt een bezit 
wat men op de balans zet en de (kapitaal-)lasten 
over meerdere jaren verdeeld. 

Bij een grondexploitatie wordt (door bijv. slopen 
en aanleg openbare ruimte) ook waarde 
toegevoegd. De kosten die we maken om de 
waarde toe te voegen behandelen we daarom ook 
als bezit en worden later verrekend met de 
verkoopopbrengsten van de bouwrijpe grond. 
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Wie besluit over 

grondexploitaties   

De gemeenteraad opent een grondexploitatie en 
stelt daarbij de totale inkomsten, uitgaven en 
resultaat vast. 

Over de voortgang van grondexploitaties wordt 
aan de raad met het Meerjarenplan 
Grondexploitaties (MPG) gerapporteerd 
aangezien deze een sterk toekomstgericht 
karakter heeft. 

Bij de begroting wordt het MPG vastgesteld en 
dient als basis voor de komende jaarschijf. 
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Hoe gaan we om met 

risicoprofiel   

Bij een grondexploitatie worden eerst de uitgaven 
gedaan en inkomsten komen later. Juist aan de 
inkomstenkant doen zich de grootste risico’s 
voor.  

In de nota grondbeleid heeft de raad zich 
uitgesproken voor een relatief risicovrije arena 
(voornamelijk faciliterend, geen grondpositie). 

Mochten we toch noodzaak zien om een 
risicovollere grondexploitatie aan te gaan wordt 
dit specifiek door de raad besloten. 
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Hoe werkt een grondexploitaties   

Geld dat nu op de bank staat is meer waard dan 
geld dat over een jaar wordt ontvangen. Het 
verschil is de rente over het bedrag. 

Geldstromen doen zich voor op verschillende 
momenten over meerdere jaren. Alle inkomsten 
en uitgaven worden daarom naar hetzelfde 
moment teruggerekend. Dit levert een saldo 
(resultaat) op van de grondexploitatie. 
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Reserve en voorziening   

Winsten en verliezen worden verrekend met de 
reserve grondexploitaties die het weerstands-
vermogen voor de grondexploitaties omvat. 

Voorzieningen die we moeten treffen voor 
verwachte verliezen regelen we met de 
‘voorziening toekomstige verliezen’. Dotaties en 
onttrekkingen hieraan worden verrekend met de 
reserve grondexploitaties. 

Wanneer de reserve grondexploitatie geen saldo 
meer heeft moet alternatieve dekking worden 
gevonden. 
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Resultaten op grondexploitaties   

Wanneer een grondexploitatie een negatief saldo 
laat zien voorzien we dat we verlies gaan lijden. 
Hiervoor moet uit hoofde van voorzichtigheid een 
voorziening worden getroffen (we nemen het 
verlies direct). 

Heeft een grondexploitatie een voordelig saldo 
dan verwachten we in de toekomst een positief 
resultaat te behalen. Ook uit hoofde van 
voorzichtigheid mogen we dit resultaat pas 
nemen als het gerealiseerd is. 
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Bijzonderheden   

Graszaadscenario’s 

Langdurige stagnatie: Kosten en opbrengsten 
worden voorzichtiger en met vertraging geraamd 

Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) 

Strategische aankopen die binnen afzienbare 
termijn in ontwikkeling worden genomen. 

Nota grondprijzen 

Methodiek waarmee de gemeente de waarde van 
een stuk grond bepaald. 
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6. Sociaal domein 
 

35 



Aanleidingen transitie 

Nieuwe taken voor gemeenten 

Decentralisatie Awbz 

Decentralisatie Jeugd 

Invoering Participatiewet 

Decentralisatie Beschermd Wonen 

Decentralisatie cliëntondersteuning 

 

    Maar met veel minder geld 

Korting Awbz: 25% 

Korting Jeugd: 4% oplopend tot 15% 

Korting Hulp bij het huishouden: 40% 

Korting Participatie: nog niet bekend 

 

 

3
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Herinrichting sociaal domein 



Financiën Sociaal Domein 
 

Verwachte rijksbijdragen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rijksbudget = werkbudget 

Verwachte uitgaven: in beeld op basis van de verwerving 
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      (bedragen x 1.000) 

Ontwikkeling rijksbijdragen 2015 2016 2017 2018 2019 

Nieuwe taken Wmo (incl. Awbz, doventolk, 

cliëntenondersteuning en uitvoeringsorganisatie) 

22.200 22.200 22.200 22.200 22.200 

AWBZ Beschermd Wonen (centrumtaken) 38.600 38.600 38.600 38.600 38.600 

Jeugd (inclusief uitvoeringsorganisatie) 27.100 25.300 21.900 21.900 21.900 

Wmo (bestaand) 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 

Participatiebudget 4.800 5.000 5.100 5.300 5.300 

WSW 16.900 16.000 15.300 14.600 14.600 

Totaal 120.400 117.900 113.900 113.400 113.400 

            

MO/VO 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 

Totaal 129.600 127.100 123.100 122.600 122.600 



Meicirculaire 
1. Definitieve macrobedragen AWBZ (-) Centrumgemeente (-) en 

Jeugd (+) bekend, Participatiewet volgt (naar verwachting) medio 

juni 

2. Gevolgen voor begroting Haarlem worden momenteel berekend; 

separate B&W nota volgt. Bedragen worden opgenomen in 

begroting 2015 

3. Mutaties in bijdragen = mutaties in takenpakket 

4. Strakke bestedings- en verantwoordingsvoorwaarden aan het 

sociaal deelfonds: 
– Alleen de nieuwe decentralisaties (dus “enger” geformuleerd dan het sociaal domein) 

– Middelen uitsluitend besteden aan de nieuwe taken die zijn toegekend 

– Meevallers moeten behouden blijven binnen het deelfonds (reservevorming) 

– Verantwoording over besteding aan gemeenteraad niet aan het rijk maar, 

– Via passende informatieverstrekking (IV3) wél bestedingstoets en monitoring rijk 

– Per 01-01-2018 vervalt het sociaal deelfonds en zijn middelen onderdeel AU 
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Sociaal deelfonds 

2015-2018: sociaal deelfonds (voor bekostiging van de 

decentralisaties uit het sociaal domein) 
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Verdere uitwerking Sociaal Domein 
Van Kadernota naar Begroting:  

1. Uitwerken financiële effecten Meicirculaire 

2. Uitwerken betekenis (rijks)voorwaarden rondom uitkering 

sociaal deelfonds, reservevorming, verantwoording etc. 

3. Vertalen resultaten verwerving 

4. Verdere inrichting van de begroting: 

– verfijnen toedelen budgetten 

– verfijnen aannames budgetgevoeligheid zodat 

onderbouwing omvang reserve verbetert  

– verwerken personele aspecten 

5. Voortzetten risicomanagement 
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7. Afsluiting 
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Overige onderwerpen uit Kadernota 2014 
 

• Hoofdlijnen coalitieprogramma Samen Doen! 

• Grondbeleid 

• Bedrijfsvoering 
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Hoe verder? 
   

 

• donderdag 12 juni 17.00-18.30 uur, mogelijkheid tot 

stellen van technische vragen, notulen komen de 

volgende dag beschikbaar;  

• 19 juni commissie-agendering t.b.v. inspraak voor 

instellingen, burgers (‘luisterzitting’); 

• maandag 23, woensdag 25 & donderdag 26  juni 

raadsbehandeling kadernota 
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