
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

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

gesteld over de Kadernota 2017 (inclusief Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2017-2021). Bij de 

beantwoording is dezelfde werkwijze gevolgd als gebruikelijk, namelijk dat de beantwoording van 

informatieve (technische) vragen niet via B&W is gelopen. In de bijlage treft u aan: 

 

 Antwoorden Kadernota 2017, bladzijden 1 – 30. 

 

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

de raad van 26 tot en met 29 juni 2017.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

M.A. Jonker 

Concerncontroller 
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Erratum Kadernota 2017
In hoofdstuk 4 Investeringen en MPG/grondbeleid is onder het beslispunt d. (blz. 87) en het besluitpunt 14d (blz. 106)
abusievelijk een overschrijding van € 7,2 miljoen van het kasstroomplafond  in 2018 opgenomen. Dit is incorrect en
moet, in lijn met de tekstuele onderbouwing in paragraaf 4.2, € 6,7 miljoen zijn (blz.79).

In bijlage 2 Begrotingskader is bij de beleidsvoorstel post Capaciteit afdeling vastgoed en Cultuur (1,6 fte) voor het
jaar 2017 en 2018 onjuist € 50.000 opgenomen (blz.111), dit had € 100.000 voor het jaar 2018 moeten zijn. Bij de
beleidsvoorstel post monumentale graven is voor 2018 € 100.000 opgenomen, terwijl dit voor 2017 en 2018 € 50.000 
had moeten zijn. In hoofdstuk 2 Ontwikkelingen meerjarenraming en financiële positie zijn de deeltabellen
van het begrotingskader correct opgenomen (blz. 61). Bovenstaande twee aanpassingen heffen elkaar op en hebben
daarom geen consequenties voor het totale financiële beeld.



 

Nr Onderdeel Blz Vraag Pag. 2

  22 Beleidsmatige ontwikkelingen 12
Actiepartij
drs. J. (Joyce) Langenacker

Onder de tien patronen staat bij 2. 'Het veranderen van de rol van burgers....'. Is dit een beleidsintentie
of een constatering van een feit? Ofwel is dit de keuze van de genoemde burgers?

  22 De genoemde patronen zijn voor de gemeente leidend bij de uitwerking van het transformatieprogramma dat in het najaar van 2015 is
vastgesteld. De leidende patronen zijn dus het gemeentelijke uitgangspunt bij de uitwerking van beleid en de wijze waarop cliënten vanuit
gemeente benaderd worden.

  23 Beleidsmatige ontwikkelingen 15
Actiepartij
drs. J. (Joyce) Langenacker

Onder de post 'Sociale Wijkteams en CJG staat voor 2017 60 K begroot voor het plan 1 huishouden, 1
plan, 1 regisseur.  Wat maakt dat dit geen meerjarige investering is? Acht het college dit plan
gerealiseerd met deze eenmalige bijdrage?

  23 Het werken volgens het principe 1 huishouden, 1 plan, 1 regisseur is een vast onderdeel van de samenwerking en methodiek van het sociaal
wijkteam, het CJG en overige partners. Een eenmalige impuls in deskundigheidsbevordering en methodiekontwikkeling is dit moment voldoende.
Er is voorzien in adequate borging van de resultaten.

  26 Beleidsmatige ontwikkelingen 22
Actiepartij
drs. J. (Jur) Botter, MPA

N.a.v. de alinea met de zin: 'Er wordt onderzocht of het mogelijk is dit tekort te verlagen door taken van
de centrumgemeente over te hevelen naar afzonderlijke gemeenten, zonder het budget over te
hevelen.......', de volgende vraag: Gaat dit over de doordecentralisatie van beschermd wonen? En wordt
het budget niet deels wel overgeheveld als regiogemeenten taken op zich nemen die door de
centrumgemeente werd uitgevoerd?

  26 Nee, dit gaat niet over de doordecentralisatie van beschermd wonen. Het gaat over taken die op dit moment door centrumgemeente Haarlem
gefinancierd worden uit de decentralisatie uitkering maatschappelijke opvang, maar die naar hun aard overeenkomen met taken die op dit
moment door alle gemeenten afzonderlijk uit hun lokale Wmo-middelen worden gefinancierd, zoals individuele begeleiding en dagbesteding. En
ja, het budget wordt deels wel overgeheveld als regiogemeenten (naar verwachting per 2020) zelf verantwoordelijk worden voor de
maatschappelijke opvang (en beschermd wonen). Overigens zal dat budget dan naar verwachting voornamelijk nodig blijven om regionale
voorzieningen voor maatschappelijke opvang (en beschermd wonen) in stand te houden.
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  29 Beleidsmatige ontwikkelingen 28
Actiepartij
drs. C.Y. (Cora-Yfke) Sikkema

Onder kringloopbedrijf: Hoe staat het met de inzameling van e-waste?

  29 Kringloopwinkel De Snuffelmug ontvangt als onderdeel van huisraad apparaten. Deze apparaten worden getest door de testafdeling. Als de
apparaten werken, worden ze in de winkel verkocht. Kapotte apparaten worden als e-waste afgevoerd door Spaarnelanden.

  36 Beleidsmatige ontwikkelingen 28
Actiepartij
drs. C.Y. (Cora-Yfke) Sikkema

Onder het eerste bolletje onderaan de pagina staat de zin: 'Het om niet ter beschikking stellen van
Haarlems textiel...te beëindigen.' In het beslispunt op pagina 32 staat de zelfde zin, maar zonder het
woord 'om' :' 'Het niet ter beschikking stellen van Haarlems textiel...te beëindigen. Wordt er nu wel of
geen Haarlems textiel ter beschikking gesteld en zo wel, aan welke kringloopbedrijven dan?

  36 In het beslispunt op pagina 32 is het woord ‘om’ per abuis weggevallen. Op dit moment wordt Haarlems origineel (ongesorteerd textiel) gratis
ter beschikking gesteld aan het kringloopbedrijf van Werkpas. Het voorstel is om dit te beëindigen. Werkpas gaat een marktconforme prijs
betalen voor het origineel.

  37 Beleidsmatige ontwikkelingen 30
Actiepartij
drs. J. (Joyce) Langenacker

In de alinea onderaan de pagina die begint met de zin: 'Verder werkt Haarlem nauw samen met de
woning corporaties..... staat tussen haakjes: bv. programmeren van middeldure huur in
bestemmingsplannen' en 'tijdelijke woningen voor specifieke doelgroepen (zorg etc.)'. Is de
beleidsintentie om middelduur huur permanenter te maken dan sociale woningbouw? Waar verhuizen
de specifieke doelgroepen (dan) heen als de tijdelijke woonruimte vervalt?

  37 Door een wijziging van het Besluit Ruimtelijke Ordening is het binnenkort mogelijk om in bestemmingsplannen ook bepalingen voor de categorie
middeldure huur op te nemen. Het is vooralsnog niet de beleidsintentie om middeldure huur een permanentere status te geven dan sociale huur.
Het gewenste en/of benodigde ruimtelijke instrumentarium voor versterking van de positie van sociale huur in bestemmingsplannen wordt ook
opgepakt.

Extra tijdelijke woonruimte geeft de benoemde groep mogelijkheid om wachttijd op te bouwen en/of op een andere manier permanente
woonruimte te zoeken. Mogelijk kunnen mensen uit de doelgroep ook gebruik maken van de voorrangsregeling maatschappelijke
opvang/beschermd wonen ( contingentregeling).
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  38 Beleidsmatige ontwikkelingen 31
Actiepartij
J.K.N. (Jeroen) van Spijk

Omgevingswet: hoe staat het met het betrekken van gezondheidseffecten bij ruimtelijke ontwikkelingen
in Haarlem? 

  38 In de omgevingswet is de samenhang tussen gezondheid, milieu, veiligheid, ruimtelijke ordening en leefomgeving opgenomen. Deze
samenhang zal in de planvorming (zoals de omgevingsvisie) worden meegenomen. De invoering van de omgevingswet staat op dit moment
gepland op 1 juli 2019 met een overgangsrecht voor onder andere de omgevingsvisie.  

  39 Beleidsmatige ontwikkelingen 37
Actiepartij
drs. J. (Jos) Wienen

Tegengaan van woon- en adresfraude; hoeveel mensen zijn er ontruimd en/of uitgeschreven uit de
basisadministratie door dit beleid en wat is er van hen geworden?

  39 Op jaarbasis worden ongeveer 800 adressen gecontroleerd. In ongeveer 50% van alle gecontroleerde adressen wordt een afwijking
aangetroffen ten opzichte van de BRP en wordt deze gecorrigeerd. Slechts in een klein aantal gevallen zijn burgers uitgeschreven. Veelal gaat
het hier om burgers die terug zijn gegaan naar het land van herkomst en niet hebben gereageerd op berichten van ons. In de meeste gevallen is
recht gedaan aan de feitelijke situatie en zijn burgers ingeschreven op het adres waar ze ook daadwerkelijk verblijven. Dat heeft voor een aantal
van hen ook financiële consequenties. Immers, men staat vaak willens en wetens ingeschreven op een ander adres dan waar men feitelijk
verblijft vanwege financiële redenen (toeslagen, uitkeringen,belastingen). Inschrijving op het feitelijke woonadres kan betekenen dat een toeslag
of uitkering wordt stopgezet en eventueel teruggevorderd. Bij woningcorporaties zijn er tot op heden 70 ontbindingen van huurcontracten
doorgevoerd naar aanleiding van het vaststellen van onrechtmatige bewoning en/of illegale doorverhuur. Ook hier verbleven de bewoners
feitelijk vaak op een ander adres of zijn zij in het bezit van een koopwoning. Waar nodig stellen de corporaties bewoners altijd in de gelegenheid
vervangende woonruimte te zoeken. De gemeente heeft geen signalen ontvangen dat door de aanpak mensen in de problemen zijn gekomen.

  40 Beleidsmatige ontwikkelingen 41
Actiepartij
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Culturele voorzieningen: u stelt dat er geen directe ruimtevraag is voor o.a. bibliotheken. Toch blijkt dat
de centrale bibliotheek boeken afstoot om ruimte te maken voor studieplekken. Hoe verklaart u deze
ogenschijnlijke tegenstrijdigheid?
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  40 Om een goede collectie te bieden schrijft de bibliotheek boeken af. Een bij-effect hiervan is dat er ruimte ontstaat. Deze kan de bibliotheek in
gaan zetten voor bijvoorbeeld studieplekken. De bibliotheek werkt i.s.m. de gemeente aan een toekomstvisie op de huidige filialen en de
mogelijke behoefte van gebruikers aan andere invulling van de ruimten. De raad ontvangt in juni een informatienota.

  41 Beleidsmatige ontwikkelingen 45
Actiepartij
J.K.N. (Jeroen) van Spijk

Welke voorzieningen zijn..... er noodzakelijk op stedelijk en gebiedsniveau? Er is nog geen overzicht
van deze voorzieningen, nu en in de toekomst (waar al jaren om gevraagd wordt). Op basis van welke
concrete informatie, realisatie of beleid concludeert het college dat de motie Voorzie(ningen) in de
toekomst afgedaan is?

  41 De Kadernota 2017 gaat specifiek in op de onderwerpen uit de Motie Voorzie(ningen in) de toekomst, en heeft daarmee aan de strekking van
deze motie voldaan. Maar het college onderkent ook dat daarmee er nog geen gemeentebrede inventarisatie van alle relevante voorzieningen
ligt. De verdiepingsslag naar het volledige gewenste en noodzakelijke voorzieningenniveau, maar ook de inpassing ervan in de stad en de
bekostiging ervan, beslaat naar verwachting een periode van twee tot drie jaar. Momenteel worden hiertoe de voorbereidingen getroffen, en
wordt een plan van aanpak voorbereid. Het college informeert de raad bij begroting en kadernota over de voortgang en resultaten.

  43 Beleidsmatige ontwikkelingen 48
Actiepartij
J.K.N. (Jeroen) van Spijk

Inflatie: Haarlem rekent met 1% inflatie, terwijl het CEP uitgaat van 1,6%. Waarom is hiervoor gekozen
en wat is hier het financieel risico van?

  43 Haarlem hanteert het inflatiecijfer geharmoniseerde consumentenprijsindex (hcip) van het CEP. Voor 2018 is dit percentage op 1,4% geraamd.
Dit percentage hanteert Haarlem voor de begroting 2018 (zie bijlgae 4 uitgangspunten begroting 2018). De 1% inflatie heeft betrekking op de
begroting 2017. Dit percentage is ontleend aan het CEP 2016 en vastgesteld bij de Kadernota 2016.

  49 Ontwikkelingen meerjarenraming
en financiële positie

55

Actiepartij
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Wat is er voor 2017 en verder jaarlijks totaal begroot voor BUUV?
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  49 Het bedrag van € 74.000 dat bij bestemming van het rekeningresultaat wordt overgeheveld naar 2017 heeft betrekking op resterende inkomsten
van andere gemeenten uit BUUV.NL in 2016 waar in 2017 nog kosten tegenover staan. BUUV.NL staat los van BUUV Haarlem.

De totale begroting voor BUUV Haarlem bedraagt € 505.000 per jaar en wordt via subsidies grotendeels verstrekt aan de deelnemende
Haarlemse partners.

 

  52 Investeringen en
MPG/grondbeleid

80

Actiepartij
J.K.N. (Jeroen) van Spijk

In een alinea staat zowel de zin: 'Daardoor is er geen enkele ruimte voor nieuwe investeringen.' Als de
zin: 'Het gunstige economische klimaat en de groei van de stad.....gevolg dat opbrengsten en
investeringen toenemen.' Welke zin is waar of hoe dient dit geïnterpreteerd te worden?

  52 Het feit dat er geen ruimte is voor nieuwe investeringen slaat op de beperking die de gemeente zichzelf heeft opgelegd met het
kasstroomplafond en de afspraak om de schuldenlast terug te brengen en niet op het gunstige economische klimaat waardoor opbrengsten en
investeringen toenemen.

  53 Bijlage 3: Toelichtingen
beleidsintensiveringen

134

Actiepartij
drs. J. (Jos) Wienen

Op welke wijze wordt invulling gegeven aan de 'verbeterde aanpak' nazorg ex-gedinteerden?

  53 De werkwijze en het huidige beleid rond de nazorg aan ex-gedetineerden is geëvalueerd. Het college zal deze evaluatie voor 15 juni 2017 ter
bespreking toesturen aan de commissie bestuur. Uit de evaluatie komt naar voren dat veel zaken goed gaan, en dat er ook verbetering mogelijk
is. In de evaluatie zijn acties benoemd ter verbetering van de aanpak van nazorg aan ex-gedetineerden. Deze liggen op het terrein van
begeleiding van ex-gedetineerden en op de basisvoorwaarden voor een goede re-integratie: ID-bewijs, zorg, werk en inkomen, huisvesting en
schulden.
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  54 Bijlage 1: MPG 7
Actiepartij
J.K.N. (Jeroen) van Spijk

Is er een relatie tussen het negatieve resultaat op de GREX Waarderpolder Noordkop, à 3,9 mio, en de
gedane investering in het bouwrijp maken van het deel ervan dat nu te koop staat? Hoe concreet is de
belangstelling voor deze kavels? En zijn dit nieuwe eigenaren of verhuizende binnen de
Waarderpolder? 

  54 Ja, er is een relatie. De kosten voor bodemsanering en bouwrijp maken (van onder andere het deel dat nu te koop staat), zijn geboekt op de
GREX Waarderpolder Noordkop. De kosten gaan immers voor de baten uit. In het geval van de GREX Waarderpolder Noordkop zijn de totale
kosten groter dan de totale opbrengsten. Door de relatief lange looptijd en de relatief grote investeringen bij deze GREX, wordt de GREX ook
belast met rente. Dit leidt tot een geprognosticeerd negatief resultaat van € 3,9 miljoen. De belangstelling voor de kavels is sinds 2016
toegenomen. Er hebben in 2016 dan ook verkopen plaatsgevonden. Belangstellenden komen overwegend  vanuit andere delen van de
Waarderpolder.

  45 Beleidsmatige ontwikkelingen 29
CDA
J.K.N. (Jeroen) van Spijk

Hoeveel fte heeft onze gemeentelijke organisatie voor de Haarlemse monumenten en hoeveel fte heeft
een monumentenstad als Haarlem nodig om alle nodige en verplichte monumentenzorg in te kunnen
vullen?

  45 Er bestaat een VNG norm voor erfgoedbezetting naar rato van het aantal Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten en beschermde
stadsgezichten. Deze norm gaat uit van de vuistregel 1 fte monumentenexpertise (adviestaken, beleidstaken en ondersteuning) per 200
monumenten, met aanvullend een opslag per beschermd stadsgezicht en een opslag per 200 monumenten voor toezicht en handhaving. Het is
aan elke gemeente vrij om van de VNG norm af te wijken en veel gemeentes blijven eronder. Omdat ook de inrichting van de monumentenzorg
per gemeente verschilt, is de norm lastig toe te passen. Haarlem – 2500 monumenten en 5 beschermde stadsgezichten – heeft nu ongeveer 4,5
fte op advies en beleid en volgt vergeleken met andere grote monumentengemeenten een minimumlijn. Wel is de afgelopen tijd geïnvesteerd in
de bezetting.

  46 Beleidsmatige ontwikkelingen 29
CDA
J.K.N. (Jeroen) van Spijk

Zijn er werkzaamheden in het kader van monumentenzorg die momenteel blijven liggen? Zo ja, welke?

                             7 / 30



 

Nr Onderdeel Blz Vraag Pag. 8

  46 Er wordt voldaan aan de wettelijke taken die de gemeente heeft ten opzichte van haar monumenten ten aanzien van beleid en dagelijkse
advisering.
Bijbehorende taken van de gemeentelijke monumentenzorg, bijvoorbeeld onderzoek, synthese en kennisopbouw, blijven nu grotendeels liggen.

  47 Beleidsmatige ontwikkelingen 41
CDA
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Op de zolders van het stadhuis ligt de prachte collectie Ruijssenaars opgeslagen. Haarlem heeft deze
grote collectie oud kinderspeelgoed (Nationaal Erfgoed) geschonken gekregen en heeft zich verplicht
deze collectie te beheren en regelmatig te tonen. Hoe denkt het College deze afspraken na te komen
anders dan op de zolders hoog, hopelijk droog en onbereikbaar voor belangstellenden op te bergen?

  47 De collectie Ruyssenaers, overigens niet erkend als nationaal erfgoed, is verhuisd naar de zolders van het stadhuis, grotendeels
geïnventariseerd en  droog opgeslagen. De collectie is tot op heden nog niet getoond.

  48 Bijlage 3: Toelichtingen
beleidsintensiveringen

126

CDA
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Wat zijn concreet de financiële gevolgen als de gemeente een opvolger van stadsorganist Jos van der
Kooij aanstelt?

  48 De financiële gevolgen van het door de gemeente aanstellen van een opvolger van stadsorganist Jos van der Kooy bedragen € 60.000
(parttime).

  50 Ontwikkelingen meerjarenraming
en financiële positie

61

CDA
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Het college stelt voor 'een beeldbepalend monumentaal pand op te knappen'. Eerder heeft het college
ons bij brief aangegeven dat het gemeentelijk vastgoed een achterstallig onderhoud heeft van 65
miljoen euro. Kunt u aangeven welke (gemeentelijke) monumenten die in het bezit zijn van de gemeente
nu achterstallig onderhoud kennen en hoeveel er in totaal nodig is om dit achterstallig onderhoud weg te
werken?
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  50 Gemeentelijk Vastgoed heeft geen achterstallig onderhoud ter grootte van 65 miljoen euro. Er is destijds door de raad vastgesteld dat Vastgoed
in tien jaar tijd het achterstallige onderhoud (ter grootte van zo'n 20 miljoen euro) zal gaan wegwerken. 

Hieronder is een overzicht opgenomen waarin is aangegeven hoe is en wordt omgegaan met de onderhoudsbehoefte van de Gemeentelijke en
Rijksmonumenten. Hierin is te zien dat Vastgoed in totaal nog 2,3 miljoen euro moet uitgeven aan het achterstallige onderhoud aan de
monumenten. Een deel hiervan is nog niet uitgevoerd omdat er verkoopplannen liggen of worden voorbereid.

Categorie Adres Rijks- / 
gemeen
telijk M
onumen
t

Wel/niet
handhaven

Planning Kosten

Atelier Amsterdamse Poort 3 RM strategisch regulier oh  
Kantoor Buitenrustlaan 9, Nova college RM NS Uitgevoerd  
Bedrijf Damstraat 29, De Waag/ Spaarne 30 RM strategisch Uitgevoerd  
Bibliotheken Gasthuisstraat 32, Bibliotheek - Doelenplein

Centrum
RM ns Uitgevoerd  

Cultuur Gasthuisvest 47, Egelantier RM ns Gereed  
Atelier Ged. Voldersgracht 22 GM strategisch Uitgevoerd  
Bedrijf Gedempte Oude Gracht 24 RM ns Nog uit te voeren  €          100.000
Atelier Groot Heiligland 27, Ateliers boven Joles GM strategisch Uitgevoerd  
Bedrijf Groot Heiligland 37, PK GM strategisch Uitgevoerd  
Museum Groot Heiligland 47, ABC-HmH-Fotoarch GM strategisch Uitgevoerd  
Museum Groot Heiligland 62 RM strategisch Uitgevoerd  
Museum Grote Markt 16-18 (Gr Houtstr 1), De Hallen RM strategisch Uitgevoerd  
Bedrijf Grote Markt 17 RM strategisch Uitgevoerd  
Kantoor Grote Markt 2, Stadhuis RM strategisch Uitgevoerd/In

uitvoering
 

Bedrijf Grote markt 2a VVV RM strategisch Uitgevoerd  
Museum Grote Markt 20, Vishal cv via Grote markt 16 RM strategisch regulier oh  
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Bedrijf Grote Markt 31 GM ns Nog uit te voeren  €          300.000
Molens Hommeldijk 20, Molen 'de Hommel' RM strategisch Uitgevoerd  
Bedrijf Houtmarkt 7-Fietsz RM ns Uitgevoerd  
Bedrijf Jansstraat 40, Archiefdienst v. Kennemerland RM strategisch Uitgevoerd  
Kantoor Jansstraat 48-50 RM ns leeg  
Woning Kampersingel 2 GM ns Uitgevoerd  
Kerktoren Kerkplein 3, Spaarndam RM strategisch Uitgevoerd  
Woning Kleine Houtstraat 100 b, Egelantier RM ns Uitgevoerd  
Woning kleine houtstraat 116 RM ns Uitgevoerd  
Bedrijf Kleine Houtstraat 70-72,

Restaurant/kantoor/winkel
RM ns Uitgevoerd  

Woning Kleverlaan 1 woning RM ns Uitgevoerd  
Woning Lange wijngaardstraat 14 GM ns Nog uit te voeren  €          600.000
Bedrijf Leidseplein 36 GM strategisch Uitgevoerd  
Buurthuis Leidseplein 49, voormalig badhuis RM strategisch Uitgevoerd  
Bedrijf Schreveliusstraat 27 vm Leidsevaart 220,

Volksuniversiteit
GM strategisch Uitgevoerd  

Bedrijf Lepelstraat 2 RM strategisch regulier oh  
Kerktoren Lepelstraat 3, Toren Bavo RM strategisch Uitgevoerd  
Bedrijf Lepelstraat 4 RM strategisch regulier oh  
Atelier Linschotenstraat 23 ateliers GM strategisch Uitgevoerd  
MS Zorg Magdalenahof 2 RM ns Nog uit te voeren  €          600.000
Kerktoren Nieuwe kerksplein 36, Toren Nieuwe kerk RM strategisch regulier oh  
Woning Noord Schalkwijkerweg 133 GM ns Nog uit te voeren  €          350.000
Berging Rijksstraatweg 24 GM ns Nog uit te voeren  €          100.000
Woning Rijksstraatweg 24 GM ns Nog uit te voeren  €          100.000
Bedrijf Rijksstraatweg 24 GM ns Nog uit te voeren  €          100.000
Woning Rijksstraatweg 370 GM ns Nog uit te voeren  €          100.000
Museum Schotersingel 2 RM strategisch In voorbereiding  
School Schoterstraat 4 GM ns Uitgevoerd  
Molens Schoterveenpolder 1, Molen 'de Stoop' RM strategisch regulier oh  
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Woning Schoterveenpolder 1a GM strategisch leeg  
Woning Slachthuisstraat 152 GM ns Uitgevoerd  
Woning t Pand 2, Beheerderswoning Stadhuis RM strategisch Uitgevoerd  
Begraafplaats Vergierdeweg 273-277, Algemene

begraafplaats
GM strategisch Uitgevoerd  

Begraafplaats Vergierdeweg 456, RK begraafplaats GM strategisch Uitgevoerd  
Bedrijf Vergierdeweg 50-52, Rode Kruis RM ns Uitgevoerd  
Molens Ringvaartpad vm Vijfhuizen 9, Molen 'de

Vijfhuis'
GM strategisch regulier oh  

Woning Vondelweg 511 GM ns Uitgevoerd  
Woning Vondelweg 515 GM ns Uitgevoerd  
Kerktoren Vrouwestraat 12, Bakenesserkerk RM strategisch in uitvoering  
Bedrijf Westkolk 4 GM ns Uitgevoerd  
Woning Westkolk 6 GM ns leeg  
Atelier Witte Herenstraat 36 RM ns Uitgevoerd  
Molens Zuid Schalkwijkerweg 6f, Molen 'de

Eenhoorn'
RM strategisch Uitgevoerd  

 Westkolk Muziekkoepel RM strategisch Uitgevoerd  
      €      2.350.000
 

  51 Inleiding 126
CDA
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Wanneer is besloten tot de bezuiniging op de stadsorganist?

  51 Bij de kadernota 2011 (blz. 67) is in het kader van de grote bezuinigingsopgave onderdeel taken besloten tot de bezuiniging op de stadsmusici
waaronder de stadsorganist.

  55 Inleiding 60
CDA
drs. M. (Merijn) Snoek

Vermeld wordt hogere kapitaallasten onderwijshuisvesting. Graag een toelichting.
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  55 De hogere kapitaallasten onderwijshuisvesting zijn bestemd voor € 3,5 miljoen extra investeringen in onderwijshuisvesting. De dekking komt uit
de vrijvallende kapitaallasten 1ste inrichting onderwijs. Zie ook pagina 122 van de kadernota.

  56 Inleiding 66
CDA
J.K.N. (Jeroen) van Spijk

Een voordeel uit leges van per saldo 594.000 euro. Is dit bedrag genoeg om de leges kostendekking te
krijgen?

  56 De kostendekkendheid van de legestarieven wordt jaarlijks bij de begroting afgewogen en bepaald. Bij de jaarrekening wordt er gerapporteerd.
Zowel de lasten als de baten over 2017 kunnen gedurende het jaar 2017 blijven wijzigen. Het is daarom op dit moment (halverwege het jaar) niet
in te schatten met welk bedrag de leges kostendekkend zal zijn.

  58 Inleiding 79
CDA
J.K.N. (Jeroen) van Spijk

Het kasstroomplafond van 26,5 miljoen is verhoogd met 3,5 miljoen naar 30 miljoen voor activa
maatschappelijk nut. Waar ziet het kasstroomplafond van 33,3 miljoen op in 2017? Waar zien de extra
investeringen maatschappelijk nut op en wanneer is daartoe besloten?

  58 Het besluit ligt voor in deze Kadernota 2017 onder punt 14c. Met ingang van 2017 is het verplicht om activa maatschappelijk nut te activeren en
niet langer meer ten laste van de exploitatie te brengen. Een eerste inventarisatie leverde op dat er jaarlijks circa € 3,5 miljoen activa > € 100.000
geactiveerd zouden moeten worden. Nader uitwerking van het plan 2017 blijkt dat er dit jaar meer uitgaven gedaan worden die onder dit
criterium vallen. Hiervoor wordt nu de exploitatie (POW-budget) met €3,3 miljoen vermindert en dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve
kapitaalslasten maatschappelijk nut. Per saldo is hier dus geen extra budget voor nodig en is het ook niet noodzakelijk om extra middelen aan te
trekken.

  60 Inleiding 79
CDA
J.K.N. (Jeroen) van Spijk

Klopt het dat in de begroting meerjarig niet meer dekking aanwezig is voor de jaarlijkse
afschrijvingskosten van investeringen dan 30 miljoen per jaar (kasstroomplafond?)

  60 Nee, dat is niet correct. Hoewel de kapitaalslasten die voortvloeien uit het investeringsplan vanaf 2019 hoger zijn dan het afgesproken
investeringsplafond kapitaalslasten is in de meerjarenbegroting wel rekening gehouden met deze extra lasten. 
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  24 Beleidsmatige ontwikkelingen 0
D66
J.K.N. (Jeroen) van Spijk

Het college stelt voor om van de verhoogde inkomsten door de groei van de stad de helft te reserveren.
Wordt daarvoor een aparte reserve ingesteld?

  24 Er wordt op dit moment geen aparte reserve ingesteld voor de groei van de stad. De vraag of een aparte reserve wordt ingesteld maakt
onderdeel uit van de verdiepingsslag naar het gewenste en noodzakelijke voorzieningenniveau en de bekostiging daarvan: “Nadere uitwerking
van de voor- en nadelen van het instellen van een reserve voor de groei van de stad…”(Kadernota 2017, blz. 45).

  25 Beleidsmatige ontwikkelingen 29
D66
drs. C.Y. (Cora-Yfke) Sikkema

Voorgesteld wordt om het om niet beschikbaar stellen van Haarlems textiel, te beëindigen. Welke
consequenties zou dit besluit hebben voor 1) de Haarlemse inwoners (o.a. qua gebruikersgemak)? En
2) andere bedrijven/organisaties die textiel inzamelen in Haarlem?

  25 In principe merken de Haarlemse inwoners niets van dit besluit. De fysieke stromen blijven hetzelfde, maar de bekostiging wijzigt. Inwoners
kunnen textiel in de bakken van Spaarnelanden blijven doneren, qua gebruikersgemak verandert er niets. Textielinzameling door organisaties
gebeurt op twee manieren binnen Haarlem. Spaarnelanden heeft en houdt een monopolie op inzameling in de openbare ruimte, in de vorm van
de textielbakken. Andere partijen of organisaties kunnen textiel inzamelen op een privéadres. Dit gebeurt bijvoorbeeld door scholen, kerken en
stichtingen. Kringloopwinkel de Snuffelmug is ook een privéadres waar inwoners textiel kunnen brengen. Kortweg: voor andere bedrijven en
organisaties die inzamelen verandert er niets door het besluit.

  27 Beleidsmatige ontwikkelingen 41
D66
drs. J. (Jur) Botter, MPA

M.b.t. culturele voorzieningen wordt aangegeven dat er geen directe ruimtevraag ligt, maar wel dat er
meer behoefte kan komen aan zalen om te oefenen (toneel, muziek, dans). In hoeverre bieden de
huidig geplande oefenruimtes daarvoor een oplossing? Bijv. in de Slachthuisbuurt?

 

  27 De huidige geplande oefenruimtes in het Popcentrum Haarlem bieden voor de (pop)muziek een oplossing voor het geconstateerde tekort. Met
de toename van het aantal inwoners zal mogelijk ook meer behoefte komen aan zalen voor andere disciplines als bijv. toneel en dans.

  28 Beleidsmatige ontwikkelingen 53
D66
J.K.N. (Jeroen) van Spijk

Aangegeven wordt dat naar verwachting de arbeidsproductiviteit van mensen met een arbeidsbeperking
van 33% stijgt naar 50%. Op basis waarvan is deze verwachting?
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  28 De arbeidsproductiviteit van mensen met een arbeidsbeperking betreft de doelgroep van de Participatiewet. Dat zijn personen uit de Wajong,
personen met een WSW-indicatie en WWB-ers met een arbeidsbeperking die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. In de
beginperiode heeft een ieder die betrokken is bij de Garantiebanen (de mensen uit de doelgroep, leidinggevenden en collega’s) tijd nodig gehad
om een goede werkmodus te vinden. Op basis van ervaringen en kennis rondom de Garantiebanen binnen de gemeente Haarlem, wordt
uitgegaan van een huidig gemiddelde arbeidsproductiviteit van 33%, uitlopend naar circa 50% per 2020.

  30 Beleidsmatige ontwikkelingen 118
D66
drs. J. (Joyce) Langenacker

Paswerk: aangegeven wordt dat het 2 miljoen tekort van de sociale werkvoorziening de komende 3 jaar
uit de reserve Sociaal Domein wordt gehaald. Welke stappen worden er ondernomen om het tekort op
de SW in te perken?

  30 De tekorten op de sociale werkvoorziening worden veroorzaakt door het feit dat de budgetten die het rijk beschikbaar stelt, sneller dalen dan de
uitgaven. De sturingsmogelijkheden die er binnen de sociale werkvoorziening zijn om de kosten te verlagen zijn beperkt. Het grootste deel
daarvan zijn namelijk de salariskosten van de WSW-ers en die niet of nauwelijks te beïnvloeden. WSW-ers hebben een salarisgarantie.
Desondanks wordt er vanuit de sociale werkvoorziening alles aan gedaan om de tekorten zoveel mogelijk te beperken. Hiervoor is door Paswerk
een strategisch plan opgesteld. De eerste resultaten van dit plan zijn reeds in de jaarrekening 2016 van Paswerk zichtbaar.

  31 Beleidsmatige ontwikkelingen 23
D66
drs. J. (Jur) Botter, MPA

…regiogemeenten niet onverkort instemmen met het Haarlemse beleid…. Welke criteria worden er in
regiogemeenten gebruikt om wel of geen slaapplaats aan te bieden?

  31 Regiogemeenten hanteren geen eigen criteria, aangezien het toekennen van een slaapplaats in de opvang is voorbehouden aan de Brede
Centrale Toegang. Regiogemeenten hebben echter wel vraagtekens gezet bij het Haarlemse beleid dat 'niemand tegen zijn of haar wil buiten
hoeft te slapen'.

  32 Beleidsmatige ontwikkelingen 23
D66
drs. J. (Jur) Botter, MPA

In welke richting wordt gedacht bij het formuleren van “ nadere voorstellen” om de tekorten terug te
dringen?23
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  32 Naast efficiencymaatregelen gaat het vooral om het onderaan pagina 22 genoemde onderzoek of taken van centrumgemeente Haarlem kunnen
worden overgeheveld naar de afzonderlijke gemeenten, zonder dat het budget wordt overgeheveld.

  33 Beleidsmatige ontwikkelingen 28
D66
drs. C.Y. (Cora-Yfke) Sikkema

M.b.t. tot SPA, wanneer en waar kan de raad kennis nemen van de exacte gevolgen van de volgende
fase van invoering per wijk?

  33 Zoals in het implementatieplan SPA (2017 /183828) op pagina 26 is weergegeven, is inzicht in de behaalde resultaten van het implementatieplan
nodig om te kunnen beoordelen in welke mate de gestelde doelen van het beleid (SPA) en de uitvoering (implementatieplan) daadwerkelijk zijn
of worden bereikt. Het monitoringsprogramma brengt alle maatregelen in beeld die een bijdrage leveren aan het realiseren van de ambities uit
het SPA.

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2017/16-mei/10:00/Implementatieplan-SPA-omgekeerd-inzamelen-in-
Haarlem

 

  34 Beleidsmatige ontwikkelingen 31
D66
J.K.N. (Jeroen) van Spijk

Waar worden de reeds gemaakte kosten m.b.t. de Omgevingswet uit gedekt en hoe is dit voor 2017
geregeld?

  34 In de Programmabegroting 2017-2021 (pagina 24) zijn middelen voor de invoering van de Omgevingswet beschikbaar gesteld, € 500k voor
2017, € 600k voor 2018 en € 600k voor 2019.

Dekking geschiedt voor € 250k per jaar door verlaging van de post Onvoorzien; de rest zijn als aanvullende voorstellen gedekt uit de algemene
middelen. Het Rijk geeft geen vergoeding voor de invoeringskosten. In een later stadium zal een inschatting worden gemaakt, mede op basis
van bestuurlijke besluiten, van de structurele financiële consequenties voor Haarlem.
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  35 Beleidsmatige ontwikkelingen 32
D66
drs. C.Y. (Cora-Yfke) Sikkema

…Met ingang van 2020 is het budget weer terug.. …daarna komt de kwaliteit. Wanneer is de kwaliteit
van de openbare ruimte weer op niveau volgens de (her)nieuwde norm beeldkwaliteit?

  35 Daar is geen exact  jaartal voor te geven, en zal per domein verschillen. Voor bijvoorbeeld groen is het relatief eenvoudig om weer een hoger
kwaliteitsniveau te behalen, door weer vaker te snoeien en maaien. Het lijkt haalbaar om daarmee in 2021 op niveau te zijn. Bij wegen is meer
inspanning nodig, in de vorm van groot onderhoud. Daar zal het tot minimaal 2024 duren voordat de kwaliteit weer op niveau is.

  1 Beleidsmatige ontwikkelingen 52
Groen Links
drs. C.Y. (Cora-Yfke) Sikkema

programma 5-7; Welke Areaal uitbreiding betreft dit ?
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  1 Bij besluitvorming over aanpassing aan de openbare ruimte worden de financieel gevolgen als besluitpunt meegenomen. Afspraak met de raad
is dat deze eens per jaar met de kadernota gebundeld worden voorgelegd.

Het betreft de areaal aanpassing van de volgende projecten:

DSK
Friese Varkenmarkt - Hooimarkt - Zandersbrug     
Eksterlaan.   
Kinderhuisvest/Kenaupark   
vergroenen parkeergarage de Kamp   
Ijslandpark
Europaweg   
Steenbok-/Meteorenstraat   
Churchilllaan   
Jansweg 15   
Floraplein e.o.   
Julianastraat e.o.   
Rozenprieelstraat e.o.   
Oudeweg
hondenloslooppaaltjes

 

  2 Bijlage 3: Toelichtingen
beleidsintensiveringen

117

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

Wat is de opdracht voor de taskforce huisvesting kwetsbare groepen ? Welke doelen en
handelingsruimte heeft de taskforce ?
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  2 De opdracht voor de taskforce is het ontwikkelen van voorstellen om de huisvestingsmogelijkheden voor kwetsbare groepen in Haarlem binnen
een termijn van 5 jaar te vergroten, zodat wachttijden worden verkort en de uitstroom uit instellingen wordt vergroot. De taskforce legt de
voorstellen voor aan het college van B&W. De handelingsruimte beperkt zich tot het voorbereiden van voorstellen voor bestuurlijke
besluitvorming.

  3 Bijlage 3: Toelichtingen
beleidsintensiveringen

117

Groen Links
drs. J. (Joyce) Langenacker

Zijn doelen en budget van de garantiebanen en re-integratie budget aan elkaar gekoppeld ? Wordt er
integraal gewerkt voor de doelgroepen, die hiervoor in aanmerking komen ?

  3 In het koersdocument Werk en inkomen is vastgelegd dat inspanningen op participatie en re-integratie de komende jaren geïntensiveerd moeten
worden. Dit richt zich op alle doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt, ook cliënten die in aanmerking komen voor een garantiebaan. Er
is dus sprake van een integrale aanpak.

De kosten voor inzet van re-integratie-instrumenten worden gedekt uit de middelen die het rijk toekent voor re-integratie. De kosten van de
loonkostensubsidie die werkgevers krijgen voor medewerkers op een garantiebaan, worden gedekt uit de middelen die door het rijk toegekend
worden voor de uitkeringen (BUIG).

  4 Investeringen en
MPG/grondbeleid

28

Groen Links
J.K.N. (Jeroen) van Spijk

In het overzicht 'Hoofdlijnen van financiën in de gemeentelijke grondexploitaties' bij 'Overzicht op
stadsdeelniveau':
Resultaat Schalkwijk: Saldo NCW Update MPG 2017 = 1.403.000 / G2016 = -/- 816.000 terwijl de
ontwikkeling een bedrag van -/- 2.219.000 (negatief) laat zien. Het lijkt me, dat dit positief moet zijn,
(anders) graag een toelichting.

  4 Uw constatering is juist. Abusievelijk staat er een minteken vermeld. Dat hoort daar niet. Het betreft namelijk een verbetering van het resultaat
met € 2.219.000,-. Dit staat wel correct vermeld in de tabel op pagina 15.
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  42 Investeringen en
MPG/grondbeleid

111

Groen Links
drs. J. (Joyce) Langenacker

Pag 111

 

In het overzicht van investeringen staan digitale welkomstborden twv 110 k opgenomen. In de plannen
voor nieuw parkeerbeleid staat vermeld dat er aandacht besteed zal worden aan communicatie over P
tarieven garage/straat bij de entrees van de stad.

Zijn de beoogde borden in staat de P info te communiceren?

Zo ja, worden deze functies gecombineerd?

 

  42 Met de beoogde digitale welkomstborden kan de gemeente informatie over parkeren te communiceren.
De gemeente wil met digitale borden bezoekers/automobilisten informeren over bezienswaardigheden en verkeersaangelegenheden.
Verder kunnen de borden gebruikt worden voor overige van belang zijnde Haarlem-informatie.

  44 Bedrijfsvoering 1
Groen Links
drs. J. (Joyce) Langenacker

Bedrijven die aan de gemeente leveren en door gemeente gesubsidieerd worden hebben verplichting tot
SROI. Meer mensen met afstand tot arbeidsmarkt aan het werk middels SROI regeling betekent minder
kosten aan uitkeringskant/ re-integratiekosten.

Welk percentage SROI wordt daadwerkelijk gerealiseerd?

Hoe en waar is het financiele effect van SROI zichtbaar in de kadernota?
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  44  Op 16 mei 2017 is de SROI jaarrapportage 2016 (2017-230672) aan de commissie aangeboden. In deze rapportage is vermeld dat het
percentage realisatie SROI in 2016 per saldo 78% bedroeg.

(dit kengetal is als volgt gedefinieerd: de gerealiseerde waarde aan SROI in 2016 wordt uitgedrukt als percentage van de totaal SROI-waardes in
gemeentelijke contracten in datzelfde jaar.)

De financiële effecten van SROI zijn niet separaat zichtbaar in de kadernota. SROI heeft betrekking op een grotere groep burgers dan alleen
Haarlemse uitkeringsgerechtigden. Het kan ook betrekking hebben op inwoners die geen uitkering ontvangen of een uitkering ontvangen van het
UWV. Verder kan de SROI-verplichting ook ingevuld worden door werk te bieden aan inwoners van andere gemeenten. De effecten die
gerealiseerd worden, zijn daarom niet financieel te vertalen in de kadernota. 

  6 Ontwikkelingen meerjarenraming
en financiële positie

55

PvdA
J.K.N. (Jeroen) van Spijk

Bavo: Beschikbaar gestelde middelen (7,5 ton) voor de restauratie van de toren van de katherdrale
basiliek.Wat is de reden dat het nog niet besteed is?

  6 De gemeentelijke bijdrage is in januari 2017 beschikt en betaald t.l.v. budget 2017.

  7 Ontwikkelingen meerjarenraming
en financiële positie

61

PvdA
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Bij de begroting hebben we reeds extra fte gefaciliteerd ter versterking van de afdeling Vastgoed. Wat is
de dat er nu om nog meer financiële middelen voor fte-toevoeging wordt gevraagd? 
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  7 In de kadernota 2016 is de geplande bezuiniging op formatie komen te vervallen. Er was dus geen sprake van versterking van de afdeling
Vastgoed. Een eerste analyse van de huidige werklast van de afdeling heeft uitgewezen dat de afdeling op drie plekken formatie ontbeert:

De financiële capaciteit op de afdeling. Vastgoed rekenen, (financiële) informatiebeheer en het ondersteunen van de afdelingsmanager in
de P&C cyclus onder andere. De afdeling wil meer grip krijgen op de meerjarige Vastgoedexploitatie en verloop van de vermogenspositie
op gebied van vastgoed, om zodanig beter onderbouwde vastgoedkeuzes te kunnen maken. 
Coördinatie op het technische beheer. Vastgoed heeft haar regierol ten aanzien van technisch beheer nog onvoldoende kunnen
realiseren. Nu komt deze coördinatie bij de Accountmanagers terecht en (onder andere) dat zorgt voor werkdruk bij de
Accountmanagers. 
Opstarten en aansturen verkoopdoelstelling. Met de raad is afgesproken een fors deel van de vastgoedportefeuille af te stoten (ca. 25%).
Vastgoed wordt verkocht door externe makelaars. Om een goede opdrachtgever hiervan te zijn is er echter ook voorwerk noodzakelijk en
een correcte bestuurlijke en formele afhechting na het sluiten van de deal. Hiervoor is geen formatie in de afdeling beschikbaar. 

  8 Ontwikkelingen meerjarenraming
en financiële positie

61

PvdA
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Indien gehonoreerd, Hoeveel fte (onderverdeeld in mensen/functies) kent de afdeling Vastgoed? 

  8 De afdeling Vastgoed heeft momenteel 18,33 fte verdeeld over 10 functies. De bezetting bestaat uit 20 medewerkers. Indien het voorstel in de
kadernota wordt gehonoreerd stijgt de formatie met 3 fte.

  9 Inleiding 6
PvdA
drs. M. (Merijn) Snoek

Speeltuinen: Onder Kop ‘transformatie sociaal domein’: Is het technisch mogelijk om ervoor te zorgen
dat de bezuinigingen op onderhoud ook voor de niet-zelfstandige speeltuinen wordt teruggedraaid? 

  9 Er is door de gemeente bezuinigd op de zelfstandige speeltuinen, niet op de niet-zelfstandige speeltuinen.

  10 Beleidsmatige ontwikkelingen 13
PvdA
drs. J. (Joyce) Langenacker

Onder Kop ‘Financiele ruimte voor versnelling’ “In de Decemberrapportage 2016 is daaraan een eerste
impuls gegeven en zijn voor 2017 extra middelen beschikbaar gesteld ten laste van de reserve sociaal
domein (2miljoen euro).”  Is er zicht op de besteding van die middelen tot nu toe? 

                            21 / 30



 

Nr Onderdeel Blz Vraag Pag. 22

  10 De versnellers uit de decemberrapportage hadden betrekking op de volgende onderdelen:

• Versterken innovatiemaatregelen € 900.000
• Slim investeren Participatiewet en schulddienstverlening €800.000
• Minimabeleid € 250.000
• Maatschappelijke Opvang Skaeve Huse € 50.000

Van het budget voor versterken van innovatiemaatregelen is op dit moment circa € 300.000 uitgegeven dan wel verplicht.
Van het budget voor slim investeren en participatiewet is op dit moment circa € 700.000 uitgegeven dan wel verplicht.
Van het budget voor minimabeleid van € 250.000 is op dit moment circa € 80.000 uitgegeven dan wel verplicht.
Van het budget voor maatschappelijke opvang Skeave Huse is nog niets uitgegeven.

  11 Investeringen en
MPG/grondbeleid

75

PvdA
drs. C.Y. (Cora-Yfke) Sikkema

Bereikbaar houden Schalkwijk (- € 4,9 miljoen): Wat zat er in de eerdere inschatting van 10 mln aan kosten, en hoe is de
verlaging van 5 mln aan kosten onderbouwd?

  11 In de eerdere kostenraming werd rekening gehouden met eventueel ongelijkvloerse kruisingen (tunnels).

In december 2016 is de raad geïnformeerd over de verkenning kruispunten Schipholweg en Amerikaweg, waaruit blijkt dat de maaiveld-variant
de voorkeur geniet. De maaiveld-variant is aanzienlijk goedkoper uit te voeren dan de ongelijkvloerse kruisingen. De verlaging van de
reservering in het Investeringsplan bij de Kadernota geeft hier invulling aan.

  12 Investeringen en
MPG/grondbeleid

74

PvdA
drs. C.Y. (Cora-Yfke) Sikkema

Vervanging kade Noorder Emmakade-Tuinlaantje (€ 1,1 miljoen): Is er nu 1,8 mln voor dit project in het IP opgenomen? En
is dat in- of exclusief de 450 duizend meerkosten van bovenbehoud zoals in de recente opinienota aan de raad voorgelegd?

  12 De € 1,8 miljoen in het IP voor het project Noorder Emmakade - Tuinlaantje is inclusief de € 450.000 voor het kunnen behouden van alle (6)
bomen.
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  13 Investeringen en
MPG/grondbeleid

74

PvdA
drs. C.Y. (Cora-Yfke) Sikkema

Herinrichten Gedempte Oostersingelgracht (- € 2,6 miljoen): Waarom is dit project specifiek geclassificeerd als een SOR
wens? Op welk moment wordt dit ter besluitvorming voorgelegd?

  13 De herinrichting van de Gedempte oostersingelgracht is een wens die voortkomt uit de gebiedsvisie Oostradiaal. Deze wens is bevestigd in de
visie Spaarne sprong en SOR. De herinrichting zal aan de orde zijn nadat de plannen voor de Koepel in uitvoering zijn gekomen. Zoals de
planning er nu uitziet zal dat in september 2019 zijn.

De SOR, inclusief het uitvoeringsprogramma, wordt na de inspraakronde aan de raad voorgelegd. Op dit moment is nog niet precies aan te
geven op welk(e) moment(en) dat zal zijn, waarschijnlijk wordt voor het eerst bij de Programmabegroting 2018-2022 een voorstel aan de raad
gedaan voor het reserveren van middelen voor maatregelen die voortvloeien uit de SOR.

  14 Bijlage 3: Toelichtingen
beleidsintensiveringen

127

PvdA
drs. C.Y. (Cora-Yfke) Sikkema

Duurzaamheidsprogramma: Wat is de onderliggende begroting van de 1,5 mln extra middelen? Aan welke programma
onderdelen wordt dit besteed?

  14 Bij de behandeling van de informatienota Versnelling van het Duurzaamheidsprogramma in de commissie Beheer van 23 maart 2017 zijn als
bijlagen de begroting van het duurzaamheidsprogramma (bijlage 4) en een toelichting op de begroting (bijlage 5) meegezonden. De gevraagde
informatie vindt u in deze stukken terug.

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2017/23-maart/17:00/17-30-uur-Vaststellen-informatienota-Versnelling-
van-het-Duurzaamheidsprogramma
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  15 Beleidsmatige ontwikkelingen 28
PvdA
drs. C.Y. (Cora-Yfke) Sikkema

Spaarnelanden: Er wordt voorgesteld om het contract met Spaarnelanden voor het ophalen van textiel
te beëindigen. Klopt het dat Paswerk het textiel nu gaat ophalen en daar een vergoeding van 40 cent
per kilo voor krijgt dat vervolgens in de afvalstoffenheffing wordt doorberekend?

  15 Nee dit klopt niet. Het voorstel is om de huidige wijze van inzameling van zowel textiel als huisraad te handhaven, maar de bekostiging te
veranderen. De vergoeding van 40 cent per kilo is bedoeld voor het proces van inzamelen, sorteren en recyclen van Haarlemse huisraad door
kringloopwinkel De Snuffelmug van Werkpas.

 

  16 Belastingen en woonlasten 95
PvdA
drs. C.Y. (Cora-Yfke) Sikkema

Strategisch Plan Afvalbeheer: Waarom kiest het college ervoor om €850.000 uit de algemene
middelen te halen om een deel van het Strategisch Plan Afvalbeheer (SPA) mee te financieren?

  16 De woonlasten zijn in Haarlem hoger dan de gemiddelde woonlasten van de grote gemeenten. Zonder bijdrage uit algemene middelen zouden
de woonlasten met ruim 4% stijgen. De verwachting is dat de woonlasten in Haarlem dan meer zouden stijgen dan gemiddeld. Door inzet van
algemene middelen kan de woonlastenstijging beperkt blijven tot 2%, dat is 0,6% meer dan de geraamde inflatie van 1,4%.

  17 Investeringen en
MPG/grondbeleid

75

PvdA
drs. C.Y. (Cora-Yfke) Sikkema

Fietsparkeren Botermarkt: Waarom is de fietsvoorziening Botermarkt nog steeds in de investeringen
opgenomen, terwijl daar geen meerderheid voor is?

  17 Het concept IP is vastgesteld in de college vergadering van 16 mei jl. De bespreking waarin bleek dat de raad geen voorstander is van het
investeren in een ondergrondse fietsenstalling in de omgeving Botermarkt was in de cie. van 18 mei jl. Als bijlage bij de begroting wordt het ip
definitief gemaakt en hierin is dit opgenomen.
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  18 Bijlage 7: Actualisatie
investeringsplan

149

PvdA
drs. C.Y. (Cora-Yfke) Sikkema

HOV Rijksstraatweg: Voor 2018 staat een negatief bedrag van €2.372.000 voor aanpassing HOV
Rijksstraatweg. Wat betekent dit?

  18 Dit betreft de bijdrage van de Provincie aan het project. In de rij erboven staan de projectkosten ad. € 2.772.000 per saldo komt er dus € 400.000
voor rekening van de Gemeente Haarlem. Dit is zoals wij alle bijdragen presenteren in het investeringsplan.

  19 Inleiding 0
PvdA
drs. C.Y. (Cora-Yfke) Sikkema

Dynamisch verkeersmanagement: Het dynamisch verkeersmanagement (DVM) wordt in de kadernota
niet genoemd. Wat is daarvoor de reden, en wat is de stand van zaken?

  19 Niet alle onderwerpen waar de gemeente zich mee bezig houdt worden in de Kadernota benoemd. In principe worden alleen die onderwerpen in
de Kadernota opgenomen waar inhoudelijk en/of financieel een afwijking valt te melden ten opzichte van de (doelstellingen uit de) begroting. In
de bestuursrapportage wordt de voortgang van alle in de begroting benoemde doelstellingen en prestaties gemeld. 

De stand van zaken is in de brief van wethouder Sikkema (kenmerk: 2017/31448) aan de commissie Beheer gemeld. In de periode vanaf
februari 2017 is de groene golf op de Schipholweg ingesteld. Ook is het in die brief genoemde FAST systeem op de bolwerkenroute (en de
bijbehorende effectmeting) geactiveerd. Volgens de huidige planning ontvangt de raad eind 2017 een actuele stand van zaken.

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2017/02-maart/17:00/2017031448-nbsp-Brief-van-wethouder-Sikkema-d-
d-31-januari-2017-aan-cie-beheer-Stand-van-zaken-DVM

  20 Financiële voortgangsrapportage
2017

71

Socialistische Partij - SP
J.K.N. (Jeroen) van Spijk

Kan het college een integrale tabel sturen met de ontwikkeling van alle reserves in
meerjarenperspectief, zoals deze voortvloeit uit de kadernota?

  20 Het overzicht zal samen met het overzicht van de begrotingswijzigingen via de kadernota worden meegeleverd.
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  21 Bijlage 3: Toelichtingen
beleidsintensiveringen

123

Socialistische Partij - SP
drs. C.Y. (Cora-Yfke) Sikkema

Wanneer vindt de besluitvorming plaats over de definitieve invulling van de uitgaven van het
Duurzaamheidsprogramma? ( zie ook P26) Wanneer kan de raad hierin nog bijsturen in het kader van
de te nemen maatregelen?

  21 Met de informatienota Versnelling van het Duurzaamheidsprogramma is tegemoet gekomen aan de wens van de raad tot versnelde uitvoering.
In de bijlagen (4) en (5) bij de nota wordt ingegaan op de begroting van het duurzaamheidsprogramma. De financiële gevolgen daarvan stelt de
raad vast bij de Kadernota. Aan de hand van de jaarlijkse monitor van het programma kan de raad desgewenst op onderdelen bijsturen.

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2017/23-maart/17:00/17-30-uur-Vaststellen-informatienota-Versnelling-
van-het-Duurzaamheidsprogramma

  57 Financiële voortgangsrapportage
2017

64

Socialistische Partij - SP
J.K.N. (Jeroen) van Spijk

Is het juist dat de versneller fysiek domein is toegevoegd aan de algemene reserve en in 2017
er weer aan is onttrokken? Zo ja, wordt dan de algemene reserve niet oneigenlijk gebruikt?

  57 Bij de vaststelling van de Decemberrapportage (2016/487091) heeft de raad ingestemd om € 2 miljoen voor het fysieke domein beschikbaar te
stellen ten laste van het resultaat 2016. Hiervoor is in 2016 € 2 miljoen aan de algemene reserve toegevoegd, waarbij gelijktijdig besloten is in
2017 en 2018 weer € 1,6 miljoen en € 0,4 miljoen aan de algemene reserve te onttrekken.

Dit is in lijn met de wijze waarop bijvoorbeeld met de bestemming van het rekeningresultaat wordt omgegaan. Het resultaat wordt aan de
algemene reserve toegevoegd en via de kadernota worden de bestemde bedragen in latere jaren weer onttrokken aan de algemene reserve. In
de nota Reserves en voorzieningen 2016-2020 (2016/253878) wordt als één van de functies van de algemene reserve egalisatie van
rekeninguitkomsten genoemd. Omdat als dekking het resultaat van 2016 is ingezet, is hier op gelijke wijze mee omgegaan als een bestemming
van het rekeningresultaat.
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  59 Beleidsmatige ontwikkelingen 32
Socialistische Partij - SP
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Voor het beheer van het gemeentelijk vastgoed wordt extra inzet gepleegd op het opzetten van een
meerjarige vastgoedexploitatie (blz.32). Bij gemeentelijk vastgoed is sprake van achterstallig onderhoud.
Is er een plan om dit  achterstallig onderhoud in te lopen? Zo ja, op welke termijn? Wordt daarbij
voorrang gegeven aan panden waarbij aan particulieren wordt verhuurd? 

  59 Vastgoed is druk doende om het achterstallig onderhoud weg te werken en trekt hierbij gezamenlijk op met de gecontracteerde leveranciers die
dit uitvoeren. In 2017 en 2018 worden de laatste panden uit de eerste fase - uitvoeren van achterstallig onderhoud in de strategische
portefeuille - uitgevoerd. Inmiddels is het wegwerken van achterstallig onderhoud, waarbij voorrang wordt gegeven aan het strategisch
vastgoed, dermate ver gevorderd dat de huidige onderhoudsstaat van de gebouwenportefeuille opnieuw in kaart wordt gebracht om een goede
actuele stand van zaken te verkrijgen. Begin 2018 is vastgoed hierdoor in staat om de tweede fase van het wegwerken van het achterstallig
onderhoud in te plannen en uit te voeren.

  61 Beleidsmatige ontwikkelingen 31
Socialistische Partij - SP
J.K.N. (Jeroen) van Spijk

Het college kiest voor beleidsintensiveringen in de fysieke cluster. Volgens het CBS waren de
investeringen in materiële vaste activa in Haarlem in 2016 fors hoger dan het landelijke gemiddelde,
namelijk 3905 euro per inwoner per jaar tegenover het landelijk gemiddelde van 3220 euro. Wat is de
oorzaak voor dit verschil? hoe hoog is het gemiddelde bedrag per inwoner voor de G32?

  61 De vermelde cijfers worden niet herkend. Op basis van deze gegevens zou de gemeente Haarlem € 3.905 x 158.000 inwoners € 617 miljoen
geïnvesteerd hebben in materiele vaste activa. Dit is aanzienlijk meer dan feitelijk in 2016 is gerealiseerd, namelijk € 30 miljoen. Mogelijk dat de
cijfers betrekking hebben op de schuld per inwoner.

  62 Bijlage 3: Toelichtingen
beleidsintensiveringen

127

VVD
drs. C.Y. (Cora-Yfke) Sikkema

Graag een specificatie van de inzet van de extra middelen alsmede verwijzing naar de onderliggende
besluitvorming die hiertoe leidt. 
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  62 Bij de behandeling van de Versnelling van het Duurzaamheidsprogramma in de commissie Beheer op 23 maart van dit jaar was als bijlage ook
de door B&W vastgestelde begroting voor de periode 2017 - 2022 gevoegd (plus een gedetailleerde toelichting daarop), gebaseerd op de
financiële consequenties van het scenario 2040 (Haarlem Aardgasvrij 2040). In de nota zelf is daar aandacht aan besteed onder het kopje 'Forse
financiële consequenties voor gemeente en partners', waarna er nog passages volgen over een investeringsfonds, maatschappelijke baten en
het binnenhalen van subsidies. Het college stelt zich voor om jaarlijks aan de raad verantwoording af te leggen over de besteding van de
middelen.

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2017/23-maart/17:00/17-30-uur-Vaststellen-informatienota-Versnelling-
van-het-Duurzaamheidsprogramma

  63 Bijlage 3: Toelichtingen
beleidsintensiveringen

129

VVD
drs. C.Y. (Cora-Yfke) Sikkema

Punt 1: 'Aanpassingen op diverse plekken'. Om welke plekken gaat het en wat voor aanpassingen
moeten er dan gedaan worden? Kan het soms niet beter zijn om de routes te verleggen? 
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  63 De aanpassingen zijn nodig vanwege de inzet van extra lange (21m) bussen. Deze worden ingezet op lijn 300 (Zuidtangent) en in de
nachtbusritten van lijn 385 naar IJmuiden. Ten opzichte van de huidige 18m bus kent deze bus een iets grotere uitzwaai. Veelal kleine
aanpassingen zijn nodig, zoals verleggen van paaltjes, inkorten van middenbermen, of bochtverruimingen. Na een testrit zijn de volgende
locaties naar voren gekomen:

Prinsenbolwerk naar Kennemerplein
Kennemerstraat-Frans Halsstraat
Stationsplein
Parklaan
Gedempte Oude Gracht-Turfmarkt
Turfmarkt-Langebrug
Tempeliersstraat-Van Eedenstraat
Buitenrustbrug naar Rustenburgerlaan
Jansweg naar Prinsen Bolwerk
Oudeweg naar Jan van Krimpenweg
Bocht Laan van Decima bij IKEA

 

  64 Ontwikkelingen meerjarenraming
en financiële positie

41

VVD
drs. M. (Merijn) Snoek

Wanneer komt het college met een visie op de ontwikkeling van Integrale Kindcentra?

  64 In het SHO 2018-2022 wordt de verdere vorming multifunctionele accommodaties in de vorm van integrale kindcentra uitgewerkt. Hierbij
wordt vorm en inhoud gegeven aan integrale onderwijs- opvang en zorgarrangementen.
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  65 Ontwikkelingen meerjarenraming
en financiële positie

41

VVD
drs. M. (Merijn) Snoek

Waarom wordt niet gesproken over over Kinderopvang, zoals bedoeld met de wet IKK? Uitgangspunt is
immers de harmonisatie van alle kinderopvang, terwijl Haarlem een onderscheid blijft maken tussen
peuterspeelzalen en kinderopvang. In vervolg: wanneer en hoe implementeert Haarlem de Wet IKK?

  65 De Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK) beoogt  een verdere kwaliteitsverhoging binnen de voorschoolse voorzieningen, door meer
aandacht voor de ontwikkeling van kinderen en een betere samenwerking tussen scholen en voorschoolse voorzieningen. Deze wet treedt
grotendeels 1 januari 2018 in werking.

Tegelijkertijd wordt de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen van kracht. Met ingang van 1 januari 2018 worden
peuterspeelzaalwerk en kinderopvang wettelijk gelijkgeschakeld op het gebied van kwaliteit en financiën. Dit betekent dat door de harmonisatie
dezelfde kwaliteitscriteria en hetzelfde toetsingskader gaat gelden voor opvangvoorzieningen voor dezelfde leeftijdscategorie (namelijk kinderen
van twee en drie jaar). Vanaf 1 januari 2018 bestaat één financieringsstructuur voor werkende ouders. Met ingang van 1 januari 2018 kunnen
ouders met recht op kinderopvangtoeslag dit recht ook aanwenden voor peuteropvang in de peuterspeelzaal. Dit betekent dat de voorziening en
term peuterspeelzaal niet verdwijnt, maar dat dezelfde kwaliteitseisen en financieringsstructuur voor kinderopvang en peuterspeelzaal gaan
gelden. Kinderopvang is een brede term, die de gehele dagopvang en een leeftijdsgroep van 0 tot 4 jaar beslaat, terwijl de peuterspeelzaal
specifiek gaat over de opvang van peuters.

De gemeenteraad krijgt voor het zomerreces een voorstel aangeboden over de wijze waarop in Haarlem aan deze harmonisatie vormgegeven
wordt.
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