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Onderwerp: Aanbieding antwoorden op technische raadsvragen Programmabegroting 2022-2026 

Geachte dames en heren, 

 

Hierbij bied ik u de ambtelijke antwoorden aan op de schriftelijke raadsvragen die u heeft gesteld 

over de Programmabegroting 2022-2026. Bij de beantwoording vindt u een bijlage welke onderdeel 

uitmaakt van de beantwoording van technische vragen 7, 32, 103 en 104. Tevens treft u achter de 

antwoorden een erratum met een aantal wijzigingen op de programmabegroting.  

 

In bijgaand overzicht zijn alle binnen de termijn gestelde vragen opgenomen inclusief de 

bijbehorende antwoorden. De vragen zijn op alfabetische gesorteerd per fractie. Net als voorgaande 

jaren 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. 

 

In een enkel geval dat de vragen niet aan het criterium ‘technisch’ voldoen, maar politiek van aard 

zijn, zijn deze niet door de ambtelijke organisatie beantwoord. In de beantwoording van de 

betreffende vragen is dit aangegeven. Uiteraard staat het u vrij deze vragen aan het college van B&W 

te stellen bij de bestuurlijke behandeling van de begroting in de raad.  

 

De vragen en antwoorden maken onderdeel uit van de begrotingsbehandeling in de raad, dit jaar op 

maandag 8 november en donderdag 11 november. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

M. A. Jonker, 

Concerncontroller  

 

Gemeenteraad Haarlem 

T.a.v. raadsleden en schaduwraadsleden 
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  37 3.1 Paragraaf
weerstandsvermogen en
risicobeheersing

156

CDA
M.R.J. (Michel) Rog

Op blz 156 wordt het verschil aangegeven tussen de weerstandscapaciteit van 17,3 miljoen en de
weerstandscapaciteit na dekking uit de reserves voor grondexploitaties van 15,9 miljoen. Het verschil is
1,4 miljoen. Op blz 157 staat de benodigde weerstandcapaciteit voor de risico’s van grondexploitatie
vermeld ten bedrage van 1,7 miljoen. Moet dit geen 1,4 miljoen zijn?

  37 Dat klopt. Per abuis is dit getal niet geactualiseerd. De lichte stijging van € 0,1 miljoen t.o.v. de Jaarrekening 2020 klopt wel, de berekende
benodigde weerstandscapaciteit voor grondexploitaties was € 1,3 miljoen. 

  38 3.3 Paragraaf Onderhoud
kapitaalgoederen

180

CDA
M.R.J. (Michel) Rog

Hier staat “…door achterstanden in uitvoering van groot onderhoud en vervangingsonderhoud komt de
beeldkwaliteit onder druk.” Zijn we in control met het onderhoud Openbare Ruimte?

  38 De gemeente is in control met het onderhoud van de openbare ruimte. Er wordt gewerkt conform de Visie Strategie Beheer en Onderhoud op de
beeldkwaliteit en voor groot/vervanginsonderhoud op basis van leefttijd aangevuld met gegevens van inspecties.

Wanneer  groot/vervanginsonderhoud later wordt uitgevoerd dan neemt de inzet op dagelijks onderhoud toe om toch de afgesproken
beeldkwaliteit te kunnen waarborgen. Het is bekend waar dit nodig is en hier is in samenwerking met de partners aandacht voor en is de
gemeente in control.

In de herijking van de Visie en Strategie Beheer en Onderhoud zullen ook de beheerplannen worden geactualiseerd met daarin opgenomen de
noodzakelijke inspectieprogramma’s per domein zodat een totaalbeeld ontstaat van de onderhoudsbehoefte.

  39 1 Algemeen 31
CDA
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Zijn de plannen voor een nieuw Haarlems collectiecentrum voor de depotbehoefte van  verschillende
instellingen opgenomen in het investeringsplan? Hebben deze plannen een plek gekregen in de
onvermijdelijke “aanvullende investeringen” (blz 37)  of in de “nieuwe of hogere investeringen voor
latere afweging” (blz 40)?
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  39 Het beoogde nieuwe collectiecentrum is nog niet opgenomen in het investeringsplan. De gemeente is samen met het Noord-Hollands Archief
een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van zo'n depot, waar onder meer de collectie van het FHM een nieuw onderkomen kan vinden. Uit
dit onderzoek moet blijken welke investering nodig is. In het investeringsplan is wel budget opgenomen voor Cultuur (in totaal € 3 miljoen) en
nieuw depot Erfgoed /Archeologie (€ 1,3 miljoen). Deze IP-posten zouden voor het nieuwe gezamenlijke depot ingezet kunnen worden.

  40 5 Bijlagen 231
CDA
M.R.J. (Michel) Rog

Bisschop Bottemanneplein staat opgenomen voor 300k. Dit is niet toereikend voor de volledige
realisatie van het stadspark Koepelkathedraal. Waarom is in het investeringsplan geen rekening
gehouden met de volledige investering voor het stadspark? Of heeft realisatie van het stadspark een
plek gekregen in de onvermijdelijke “aanvullende investeringen” of in de “nieuwe of hogere
investeringen voor latere afweging”?

  40 De herinrichting tot stadspark is een bewonersinitiatief. De kosten zijn begroot op ongeveer € 2,5 miljoen aan kosten voor de gemeente. Op dit
moment is er echter geen beheeraanleiding, noch budget om het initiatief over te nemen door de gemeente; daarbij concurreert een dergelijk
plan ook met andere behoeften in de stad. Omdat het college het initiatief  sympathiek vindt heeft ze via de SOR een budget van €300.000
vrijgespeeld om toch een deel van het park te realiseren. Dat wordt nu uitgevoerd.

  42 2 Programma 5 Beheer en
onderhoud

111

CDA
M.R.J. (Michel) Rog

In projecten worden waar mogelijk meer bomen gepland dan er voorheen stonden en worden er meer
bomen toegevoegd in versteende wijken.

Prestatie indicator Aantal nieuw aangeplante bomen in de openbare ruimte (gemeentelijke registratie).

Zijn dit extra bomen boven op de 1700 uit het coalitieakkoord ? 

  42 Nee, de indicator zegt hoeveel bomen erbij gekomen zijn waarbij kap en herplant niet wordt meegeteld.

  14 1 Algemeen 4
D66
M.R.J. (Michel) Rog

Wat is de huidige stand van zaken t.a.v. de 1700 bomen?
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  14 Van het gewenste aantal van minimaal 1700 extra te planten bomen (dus gerekend zonder door kap te vervangen bomen) zijn er 1440 bomen
geplant tot en met 2020 (zie jaarverslag 2020).

Er komen 128 bomen bij in het plantseizoen winter 2021 t/m maart 2022 met het project ‘Vergroten bomenbestand’. Hiervan worden 73 bomen
geplant binnen het bestaande budget en 55 bomen met inzet van het budget ‘Versterkers’ (€ 240.000 *). Dit zijn met name straatbomen die
worden geplant en voor een groot deel in groenarme wijken.

Er worden 148 extra bomen geplant in andere fysieke projecten tot en met maart 2022, mits deze voorradig zijn.

In totaal zijn er dan 1716 extra bomen geplant in deze coalitieperiode.

 

  15 2 Programma 5 Beheer en
onderhoud

97

D66
M.R.J. (Michel) Rog

Wanneer ontvangt de raad het afwegingskader voor de bestedingen uit de reserve groei?
Hoe vinden bestedingen tot die tijd plaats?

  15 Het voorstel Herijken afwegingskader reserve groei (2021/532230)  is aangeboden de cie Beheer. Bij de voorstellen Duurzaam Doen en de
voorstellen  in de Programmabegroting 2022 is rekening gehouden met het herijkte bestedingskader.  Voorstel is om de inzet voor extra
capaciteit zonemanagement bij de 1e Bestuursrapportage 2021 en de Programmabegroting 2022 niet meer ten laste van de reserve groei te
brengen in lijn met het aangepaste afwegingskader. 

  16 2 Programma 5 Beheer en
onderhoud

111

D66
M.R.J. (Michel) Rog

T.a.v. prestatieindicator beeldkwaliteitsniveau:
Graag ontvangen wij de onderliggende rapportages op basis waarvan dit beeldkwaliteitsniveau wordt
vastgesteld.
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  16 De gewenste beeldkwaliteit is vastgesteld door de gemeenteraad en overgenomen in de resultaatbladen van de DDO contracten. Vier keer per
jaar wordt door een extern bureau de beeldkwaliteit in kaart gebracht.

In de commissie heeft de wethouder een Raadsinformatiemarkt toegezegd  over de beeldkwaliteit inzake het dagelijks onderhoud. Het voorstel
is om in het kader van die bijeenkomst de rapportages over de metingen van de beeldkwaliteit te verstrekken, zodat deze kunnen worden
toegelicht.

  17 2 Programma 5 Beheer en
onderhoud

111

D66
M.R.J. (Michel) Rog

Op welke wijze wordt uitvoering gegeven aan de prestatie om het groenoppervlak van wijk- en
buurtgroen te vergroten?

  17 Tijdens groot onderhoud en herinrichting wordt gekeken in hoeverre er meer groen aan de openbare ruimte toegevoegd kan worden. Veelal door
het oppervlak aan verharding te verkleinen. Eveneens bestaat de regeling Geveltuinen waar bewoners kunnen werken aan de vergroening van
hun buurt en daarnaast is ook mogelijk dat bewoners uit een straat in overleg met de straat een parkeerplek omvormen tot groen of fietsplek.

  18 2 Programma 5 Beheer en
onderhoud

112

D66
M.R.J. (Michel) Rog

Op welke wijze wordt uitvoering gegeven aan de prestatie oppervlakte ecologisch beheerd groen in
hectare?

  18 Het betreft het totale areaal dat onder ecologisch beheer staat. Het betreft natuurgebieden waar ecologisch beheer wordt gevoerd, zoals
bijvoorbeeld de Poelbroek, Meerwijkplas, Hekslootgebied. Oeverlanden van de Liede, maar ook bermen en parken waar het gazon is
omgevormd naar bloemrijk gras, maar ook gazons waar later wordt begonnen met maaien om de vroege nectarproductie door bloemen
beschikbaar te stellen voor insecten. Zo is er onlangs voor alle oevers gekeken waar natuurvriendelijke oevers kunnen komen en bij
groot/vervanginsonderhoud wordt dit dan gelijk meegenomen. Er komen steeds terreinen bij waar het beheer (meer) ecologisch wordt ingericht
en beheerd.
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  19 2 Programma 5 Beheer en
onderhoud

120

D66
M.R.J. (Michel) Rog

Waar zijn de investeringen t.b.v. de Gedempte Oostersingelgracht terug te vinden?

  19 De investeringen voor de Gedempte Oostersingelgracht staan in de toekomstige jaren die geprogrammeerd. Dit is nog niet zichtbaar. In
de informatienota 2021/502924 wordt de raad gevraagd bij de begroting aan te geven welk project uit IP uitgesteld mag worden om de
financiering mogelijk te maken.

 

  20 2 Programma 5 Beheer en
onderhoud

115

D66
M.R.J. (Michel) Rog

In hoeverre zijn de op dit moment opgenomen bedragen in de exploitatie afdoende om de openbare
ruimte te onderhouden conform de door de raad vastgestelde normen? In hoeverre voldoet het bijv. voor
het beheer van parken en plantsoenen, onverharde paden, boomspiegels, ecologisch beheer en
areaaluitbreiding.

  20 De opgenomen bedragen in de exploitatie zijn afdoende om het dagelijks beheer en onderhoud van het bestaande areaal van de openbare
ruimte. Dit is conform door de raad opgestelde normen. In de bestuursrapportage op pagina 63 wordt aangegeven dat de Openbare Ruimte
(gemiddeld) voldoet aan de beeldkwaliteit.

De opgenomen bedragen in de exploitatie zijn voldoende voor groot onderhoud en vervangingsonderhoud maar niet wanneer tijdens
groot/vervangingsonderhoud er ook beleidsambities moeten worden meegenomen en er dus sprake is van een herinrichting.

Wanneer er sprake is van uitbreiding van het areaal dan wordt voor zowel dagelijks als groot/vervangingsonderhoud via de kadernota
aanvullend budget aangevraagd.
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  21 3.1 Paragraaf
weerstandsvermogen en
risicobeheersing

153

D66
M.R.J. (Michel) Rog

De structurele exploitatieruimte staat meerjarig op oranje. Welke afweging is er gemaakt tussen het
creëren van ruimte in de exploitatie en het doen van nieuwe investeringen met bijbehorende
afschrijving, kosten voor beheer en onderhoud, etc (die zorgen voor een druk op de exploitatie ruimte?
Graag ontvangen wij de documenten (en de argumentatie) die ten grondslag hebben gelegen aan deze
afweging.

  21 De bestuurlijke afweging is gegeven in de Aanbiedingsbrief (Financieel kader) en paragraaf 1.2 (paf 14 en 15) Ontwikkeling begrotingskader.

  22 3.1 Paragraaf
weerstandsvermogen en
risicobeheersing

154

D66
M.R.J. (Michel) Rog

T.a.v. kengetal onderhoud. Hoe verhoudt de constatering dat er enkel op beheerdomein vastgoed
sprake is van achterstallig onderhoud zich tot domeinen waarin recent achterstallig onderhoud is
geconstateerd, zoals bij de onverharde paden?

  22 Er is op de andere beheerdomeinen sprake van een onderhoudsvoorraad die met de beschikbare middelen binnen de planperiode op niveau
wordt gebracht. Bij onverharde paden was er geen sprake van achterstallig onderhoud maar was i.v.m. regenval en wateroverlast gecombineerd
met het intensieve gebruik van de paden gedurende corona extra onderhoudsinzet nodig om de paden toch goed te kunnen gebruiken.

  23 2 Programma 2 Ondersteuning
en zorg

49

D66
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Hoeveel extra inzet/budget is er in de komende jaren nodig om de uitdagingen op het gebied van de
maatschappelijke opvang en doorstroom en uitstroom te realiseren? Kan hierbij ook worden ingegaan
op de tekorten bij maatschappelijke opvang die al jaren worden gedekt door het budget beschermd
wonen en per 2023 (doordecentralisatie BW) niet meer mogelijk is?
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  23 Afgelopen jaren was er een structureel tekort van 3 miljoen euro op het budget van het Rijk. Jaarlijks wordt 3 miljoen euro vanuit beschermd
wonen overgeheveld naar het budget maatschappelijke opvang. Het tekort loopt in 2021 verder op (zie toelichting beantwoording vraag 66). Het
is lastig in te schatten hoeveel extra inzet/budget er aankomende jaren nodig is, omdat dit afhankelijk is van verschillende factoren. Zo zijn er
meer passende vervolgplekken nodig om de door- en uitstroom te versnellen. Het realiseren van passende vervolgplekken is echter niet alleen
een financieel probleem. Ook het gebrek aan fysieke ruimte de lange procestijd voor het realiseren van uitstroomplekken zorgt ervoor dat
mensen langer in de maatschappelijke opvang blijven.
Momenteel voeren we met de regiogemeenten gesprekken over de dekking van de tekorten na 2023. De insteek van deze gesprekken is dat er
regionaal naar een oplossing wordt gezocht. We onderzoeken of de tekorten de eerste jaren na de doordecentralisatie (2023) toch gedekt
kunnen worden uit de beschermd wonen gelden. (Zie eveneens antwoord vraag 66.)

  24 2 Programma 3 Werk, inkomen
en schulden

50

D66
F. (Floor) Roduner

Hoeveel Haarlemmers hebben momenteel een bijstandsuitkering? En kan dat opgesplitst worden in
jongeren, ZZP’ers etc.?

  24 Op dit moment ontvangen 3.444 mensen een bijstandsuitkering. De opsplitsing van dit aantal is als volgt: uitkeringsgerechtigden tussen 21 jaar
en pensioengerechtigde leeftijd: 3.182, IOAW uitkering 134, IOAZ uitkering 13, mensen in een inrichting 56, jongeren jonger dan 21 jaar 51,
Krediethypotheek 4, Aanvulling bijstand AOW leeftijd 2, BBZ 2.

  25 2 Programma 3 Werk, inkomen
en schulden

51

D66
F. (Floor) Roduner

Wanneer komt de ontwikkelagenda 2022-2026 van het participatiebedrijf ZK naar de raad?
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  25 De ontwikkelagenda is een uitvoeringsagenda met betrekking tot de taken van het nieuwe Participatiebedrijf die jaarlijks wordt meegenomen in
de begroting en jaarrekening van het bedrijf en op deze wijze met de raad wordt gedeeld. Op grond van de wet gemeenschappelijke regelingen
geeft de raad jaarlijks zijn zienswijze op de begroting. De jaarrekening wordt door het bestuur van de GR ter informatie doorgezonden aan de
raden van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten.

 

NB. De gemeenten hebben géén beleidstaken dan wel verordende taken overgedragen aan de GR maar alleen uitvoeringstaken met betrekking
tot de sociale werkvoorziening, beschut werk, re-integratie en leerwerktrajecten voor jongeren met school uitval.   

  26 1 Algemeen 51
D66
F. (Floor) Roduner

Is er voldoende budget om de gemeentelijke taken rondom de Wet Inburgering per 1 januari 2022 uit te
voeren?
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  26 In 2022 en 2023 zijn er voldoende uitvoeringsmiddelen maar 2024 is mogelijk een omslagpunt. Vanaf dat moment vervallen incidentele
formatieplaatsen. Daarnaast loopt op dat moment de pilot ontzorgen af en zal worden geïnventariseerd hoeveel formatie dan nodig is om de
integrale werkwijze ten behoeve van de doelgroep statushouders voort te zetten. Dit kan dan leiden tot een verzoek extra middelen ter
beschikking te stellen. Dit is ook opgenomen in de kadernota 2022.

Het rijksbudget voor de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering is opgebouwd uit structurele uitvoeringskosten en middelen voor de
inburgeringsvoorzieningen (SPUK-middelen). Het gaat dan over de kosten voor het uitvoeren van de brede intake, het plan Inburgering en
Participatie (PIP), voortgangsgesprekken, financieel ontzorgen, handhaving van het PIP en beleid- en sturingsprocessen De zogenoemde SPUK
middelen zijn bedoeld voor de financiering van de inburgeringsvoorzieningen, zoals de leerroutes, maatschappelijke begeleiding,
Participatieverklaringstraject, Module Arbeidsmarkt en Participatie en de tolkenvoorziening. De rijksmiddelen voor de leerroutes zijn niet
voldoende om onze leerroutes mee te financieren. Voor de bekostiging van de B1-route en de Z-route wordt deels participatiebudget ingezet, om
de leerroutes duaal en integraal (taal én participatie samen) vorm te kunnen geven.

Het rijksbudget voor de onderwijsroute vormt een landelijk knelpunt, zo ook in Haarlem. De 10.000 euro hiervoor beschikbaar is onvoldoende om
deze route te kunnen aanbieden. In opdracht van de VNG en het ministerie van SZW is recent een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd. Nadere
informatie over de inzet van financiële middelen inburgering en de wijze waarop Haarlem de onderwijsroute gaat aanbieden volgt in een
informatienota in januari 2022.

  27 1 Algemeen 51
D66
F. (Floor) Roduner

Een van de doelen van de Wet Inburgering is om de regie voor inburgering weer bij de gemeente neer
te leggen; waarom worden er lokale organisaties gezocht voor de maatschappelijke begeleiding van
inburgeraars en hoe houdt de gemeente regie op dit traject?
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  27 Het doel van de maatschappelijke begeleiding is dat asielstatushouders zich kunnen redden in het dagelijks leven en weten waar ze in Haarlem
en Zandvoort terecht kunnen met hun hulpvragen. We zijn op zoek naar een uitvoerder die ervaring en kennis heeft met het begeleiden van
statushouders, aansluit bij de lokale sociale infrastructuur en bekend is met de lokale voorzieningen in de gemeente.

De klantmanager houdt de regie op dit traject door contact te onderhouden met de maatschappelijke begeleider gedurende de begeleiding. De
maatschappelijke begeleider heeft 3 vaste contactmomenten met de budgetcoach van de gemeente gedurende de wettelijk verplichte zes
maanden financiële ontzorging.

Op deze manier houden we zicht op wat er speelt en waar de statushouder eventueel ondersteuning bij nodig heeft. Na afronding van de
maatschappelijke begeleiding vindt er een warme overdracht plaats naar het sociaal wijkteam.

  28 1 Algemeen 51
D66
F. (Floor) Roduner

Hebben de sociaal wijkteams nog een rol bij de uitvoering van de taken rondom de Wet Inburgering? Zo
ja, welke?

  28 De wettelijke uitvoeringstaken van de wet zijn niet bij het Sociaal Wijkteam  (SWT) belegd. Het is wel belangrijk dat uitvoerders uitleg en
kennismaking met het sociaal wijkteam integraal onderdeel laten uitmaken van het inburgeringsaanbod.  Ook wordt het SWT betrokken bij
de afronding van de maatschappelijke begeleiding zodat de statushouder warm wordt overgedragen naar het betreffende SWT en/of weet
waar hulp te vragen wanneer hij/zij nog extra ondersteuning nodig heeft.

  29 1 Algemeen 51
D66
F. (Floor) Roduner

Werkt de gemeente samen met woningcorporaties om huisuitzettingen te voorkomen van gedupeerde
ouders in de Kinderopvangtoeslagenaffaire? Zo ja, om hoeveel gevallen gaat het?

  29 Huisuitzettingen wordt algemeen voorkomen doordat de sociaal wijkteams de wettelijke taak vroegsignalering schulden uitvoeren en
huisbezoeken doen als sprake is van huurachterstanden. Bovendien is er al jaren een lokaal convenant met de grote woningbouwcorporaties op
basis waarvan huisuitzettingen worden voorkomen. Zo zijn in het verleden ouders - waarvan we nu weten dat ze gedupeerden zijn - geholpen
voordat het gezin daadwerkelijk werd uitgezet. Veelal was onbekend dat het handelen van de Belastingdienst rondom de toeslagen de oorzaak
was. Sinds maart 2021 ontvangen we lijsten van gedupeerden en bieden we aanvullende dienstverlening waar nodig ook als het gaat om
schulden. Dit jaar hebben we tot nu toe geen gevallen van dreigende uitzettingen van gedupeerde ouders gehad.
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  30 2 Programma 2 Ondersteuning
en zorg

73

D66
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Het percentage meldingen bij Veilig Thuis dat direct na een veiligheidsbeoordeling kan worden
overgedragen aan het CJG of een Sociaal Wijkteam daalt naar 45% in 2022. Wat is de verklaring
hiervoor?

  30 Het percentage van 2022 sluit beter aan bij de werkelijkheid. Hiermee sluit de gemeente aan bij het landelijk gemiddelde. Voor de komende
jaren is het de ambitie voor onze regio - en specifieker voor Haarlem - dit percentage te laten stijgen. Het gaat hier niet alleen om een prestatie
van Veilig Thuis (VT). VT moet ook kunnen overdragen aan het lokale veld (CJG en SWT).

  31 2 Programma 2 Ondersteuning
en zorg

53

D66
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Wanneer is er meer duidelijkheid over de mogelijke stijgende tarieven voor huishoudelijke
ondersteuning?

  31 Op 16 september 2021 is hier duidellijkheid over gekomen met de publicatie van de Aanbestedingsleidraad Huishoudelijke Ondersteuning op
Tenderned. Het daarin opgenomen uurtarief bedraagt € 30,15. 

  32 1 Algemeen 31
D66
M.R.J. (Michel) Rog

Het IP is geactualiseerd.  Kunt u inzage geven in welke investeringen zijn doorgeschoven, uitgesteld of
geschrapt?

  32 Zie Bijlage beantwoording technische raadsvragen 32, PB 2022-2026
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  33 1 Algemeen 31
D66
M.R.J. (Michel) Rog

Is het mogelijk dat er in de toekomst weer een wijkraad of werkgroep (zoals wijkraad scheepmakersdijk
en werkgroep Groene Singel) tot de conclusies komt dat eerder opgenomen investeringen uit het IP
verdwenen of uitgesteld blijken en de gemeente toch om actie vragen? Zo nee, waarom niet?

  33 Dit is nooit uit te sluiten. De laatste keer dat vanwege bezuinigingen voorgenomen investeringen uit het Investeringsplan zijn geschrapt, was bij
de Kadernota 2017. Bij latere bezuinigingen, bij de Programmabegroting 2020, zijn investeringen alleen uitgesteld maar niet geschrapt.

Nr Onderdeel Blz Vraag Pag. 13

  34 1 Algemeen 37
D66
M.R.J. (Michel) Rog

Wat is de relatieve bijdrage van het voorgestelde extra investeringspakket van 97 mln eur op de NSQ?
Dus zelfstandig zonder rekening te houden met andere investeringen.
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  34 In onderstaande tabel is weergegeven wat de ontwikkeling van de netto schuldquote is:

- exclusief de actualisaties (pagina 35) die in deze begroting hebben plaatsgevonden

- inclusief de actualisaties (pagina 35) die in de begroting hebben plaatsgevonden 

- inclusief de actualisaties én inclusief de voorgestelde extra investeringen (pagina 37) van € 97,6 miljoen

In het eerste en derde geval is de aanname dat alle overige ontwikkelingen gelijk blijven (ceteris paribus).

Er valt te zien dat het voorgestelde extra investeringspakket leidt tot een verhoging van de NSQ met 1% in 2023 oplopend tot 15% in 2026.

Ontwikkeling netto schuldquote 2021 2022 2023 2024 2025 2026
NSQ exclusief actualisaties en exclusief aanvullende investeringen
(ceteris paribus)

86% 91% 103% 109% 107% 105%

NSQ inclusief actualisaties en exclusief aanvullende investeringen
(conform Programmabegroting 2022)

84% 88% 101% 108% 107% 106%

NSQ inclusief actualisaties en inclusief aanvullende investeringen
(ceteris paribus)

84% 88% 102% 113% 117% 121%

  35 1 Algemeen 37
D66
M.R.J. (Michel) Rog

Graag een overzicht van de ontwikkeling van de NSQ van het niet-geactualiseerde IP ten opzicht van
het geactualiseerde IP zonder de voorgenomen extra investeringen.

  35 Zie beantwoording vraag 34

  36 1 Algemeen 37
D66
M.R.J. (Michel) Rog

Kunt u een nadere onderbouwing geven van de 45 mln voor bereikbare steden? Waarom niet 40 of 50
mln?
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  36 Nee, op dit moment is het nog niet mogelijk een nadere onderbouwing te geven.

In het Gebiedsplan Bereikbare steden (2021/0332154) zijn 25 projecten opgenomen die bijdragen aan een betere verdeling en bereikbaarheid
van wonen en werken. Het publieke tekort op deze regionale en bovenregionale voorzieningen bedraagt meer dan € 300 mln.

De financiële haalbaarheid en fasering worden grotendeels bepaald door bijdragen van het rijk. Door de vertraging in de kabinetsformatie is daar
nog geen informatie over. Wel is de inschatting dat naarmate Haarlem er samen met regio, provincie, markt en andere partijen meer in slaagt om
zelf cofinanciering op te brengen, het rijk meer zal bijdragen. Sowieso is de verwachting dat het rijk minder geneigd zal zijn bij te dragen aan
tekorten op projectonderdelen die meer gericht zijn op leefbaarheid en verduurzaming, die Haarlem dan zelf moet financieren.

De € 45 miljoen is nu gereserveerd voor drie jaar is een eerste inschatting, rekening houdend met onzekerheden over besluitvorming door het
rijk en mogelijke financiering door derden, en de financiële mogelijkheden van Haarlem. 

  47 2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing

101

D66
R.H. (Robbert) Berkhout

De doelstelling van het aantal verstrekte duurzaamheidsleningen staat op 100 per jaar, ook de komende
jaren. Is dit het maximaal aantal leningen wat verstrekt kan worden met de huidige middelen? Of is er
een andere reden om dit niet verder toe te laten nemen?

  47 Er is geen maximum aan het aantal leningen wat per jaar kan worden verstrekt. Het plafond is gesteld op 4 miljoen euro en op dit moment is er
genoeg ruimte om meer dan 100 leningen per jaar te verstrekken. De indicator geeft weer in hoeverre de duurzaamheidslening bekend en
gebruikt wordt door Haarlemmers.

  48 2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing

103

D66
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

De doelstelling van het aantal gesubsidieerde projecten uit het CSF is steeds 90. Is dit het maximaal
aantal projecten wat binnen het budget past of is er een andere reden dit op 90 projecten te zetten? En
is 2021 (met 90 projecten) overvraagt en zo ja, met hoeveel projecten?
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  48 90 gehonoreerde aanvragen is een streefgetal, geen maximum. Het aantal projecten dat per jaar gesubsidieerd wordt, is afhankelijk van de aangevraagde
bedragen (die per project uiteen lopen) en het oordeel van de CSF commissie. Het CSF kent jaarlijks drie aanvraagronden, in januari, mei en september.
Omdat tot juni sprake was van een lockdown, is het CSF in 2021 niet overvraagd. Van in totaal 79 aanvragen zullen naar verwachting 52 projecten worden
gesubsidieerd.

  49 5 Bijlagen 300
D66
M.R.J. (Michel) Rog

Een van de 14 risico's is het niet verkopen van de Drijfriemenfabriek. Ik ben in de veronderstelling dat de
koop al gesloten is, klopt dat? En is dit risico dan gebaseerd op de het wel of niet uitvoering geven aan
de verder gemaakte afspraken met betrekking tot de verkoop?

  49 Op moment van peildatum (18 juni 2021) was dit nog niet geheel duidelijk. Daarom is in de bijlage van het risico de volgende zin opgenomen:
''Note na peildatum: Inmiddels is dit risico vervallen, dit zal verwerkt worden bij de Jaarrekening 2021'' (zie bladzijde 300; RIS.63)

  8 3.4 Paragraaf Financiering 187
Groen Links
M.R.J. (Michel) Rog

even eenvoudig beginnen:

De tweede zin eindigt met (en euro 3.790 eind 2026) dat bedrag zal wrs 3.632 moeten zijn? Het nu
opgeschreven getal is bij huidige aantal inwoners terwijl de zin gaat over het verwachte aantal.

  8 Dat is correct. Het juiste bedsrag bij de verwachte aantal inwoners in 2026 is € 3.632

  9 3.4 Paragraaf Financiering 188
Groen Links
M.R.J. (Michel) Rog

In hoeverre is het de verwachting dat de deelnemingen ook daadwerkelijk dividend kunnen uitkeren tgv
de Corona pandemie?

  9 De huidige verwachting is dat de dividenden in 2022 (en later) daadwerkelijk uitgekeerd zullen worden. Voor 2021 is de verwachting wel dat er
minder dividend wordt uitgekeerd als gevolg van de coronacrisis en is er € 781 duizend aan dividend begroot. Dit bedrag is voor een groot
gedeelte reeds ontvangen en voor het overige deel toegezegd (via AvA).

  10 3.4 Paragraaf Financiering 189
Groen Links
M.R.J. (Michel) Rog

Ik begrijp niet goed waarom het negatieve bedrag aan rente mbt taakvelden en programma's van 0,9
wordt genivelleerd door lagere toerekening aan de taakvelden.
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  10 De gemeente rekent met een interne rekenlast voor haar taakvelden(/programma's), afgerond op halve procenten. Voor 2022 is de omslagrente
bepaald op 1,0 %. De netto rentelasten van de gemeente worden tegen dit percentage omgeslagen over de taakvelden.

Als er gerekend zou worden met een exact berekende omslagrente, de toe te rekenen rente, zou de omslagrente voor 2022 1,13% zijn. Doordat
de gehanteerde omslagrente (de toegerekende rente van 1,0%), lager is dan de werkelijke omslagrente (de toe te rekenen rente van 1,13%)
ontstaat er een negatief renteresultaat op het taakveld treasury.

In andere woorden: De werkelijke rente wordt niet volledig doorbelast/toegerekend aan de overige taakvelden. Een nadeel voor het taakveld
treasury en voordelen van een gelijke omvang voor de overige taakvelden, waardoor er per saldo gemeentebreed vrijwel geen budgettair effect
is.

  11 1 Algemeen 41
Groen Links
R.H. (Robbert) Berkhout

Er is niet in beeld gebracht wat de meerkosten zijn voor klimaatadaptatie in al uitgevoerde projecten.
Dan varen we een beetje blind voor komende projecten.

Worden de kosten voor klimaatadaptatie ondertussen wel geregistreerd, zodat de financiële planning
van huidige en nieuwe projecten beter in beeld kunnen worden gebracht?

  11 Het is lastig om de meerkosten van klimaatadaptatie in beeld te brengen, omdat moeilijk vast te stellen is welke werkzaamheden enkel en
alleen nodig waren voor klimaatadaptatie. Bijvoorbeeld het planten van een boom wordt gedaan vanuit het groenbeleid, maar helpt ook om
hittestress tegen te gaan. En het plaatsen of juist weglaten van verkeersdrempels kan helpen om wateroverlast tegen te gaan, maar is ook nodig
vanuit het verkeersbeleid. De meerkosten voor klimaatadaptatie zitten dus in de maatregelen die nog nodig zijn nadat er wordt voldaan aan de
andere beleidsvelden. Hierdoor zijn de meerkosten per project verschillend en lastig aan te tonen. Deze kosten worden daarom nu ook nog niet
apart begroot.

  12 2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing

97

Groen Links
M.R.J. (Michel) Rog

Er wordt gezegd dat voor de besteding van incidentele middelen voor 2022-2024 nog een nader
voorstel volgt.

Kunt u aangeven wanneer we die ongeveer kunnen verwachten?
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  12 In het raadsstuk: versterkers Duurzaam Doen: incidentele impuls voor 2021 en 2023 (2021/483988) zijn 2 voorstellen opgenomen voor de
reserve groei. Er is voor 2022 € 315.000 beschikbaar voor de Erfgoeddeal en voor 2022 en 2023 € 280.000 per jaar voor belangenbehartiging,
lobby en subsidieverwerving. Versterkers Duurzaam Doen is behandeld in de commissies. Beide voorstellen zijn in lijn met het raadsvoorstel
herijken afwegingskader reserve groei (2021/532230) wat ter advisering is voorgelegd aan de cie Bestuur.

  13 2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing

100

Groen Links
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

De indicator geeft aan dat de wachttijd voor een sociale woning 8,1 jaar is.

We lezen vaak én de eigen ervaring is dat daar rustig 3 jaar bij opgeteld kan worden voor een
gemiddelde Haarlemmer.

Zijn in dit cijfer ook wachttijden met indicatie/voorrang etc verwerkt, waardoor het gemiddeld aantal jaren
lager is dan de ervaring ons leert?

  13 Het gaat over de gemiddelde wachttijd voor een regulier woningzoekende, dus indicatie/voorrang etc. worden niet meegerekend. De optelling
van 3 jaar, waar naar gerefereerd wordt, heeft te maken met woonwensen. Woningzoekenden ‘sparen’ inschrijftijd, om een meer
passende woning in meer gewenste wijk te vinden.

  82 5 Bijlagen 229
Groen Links
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

regel CLT.11 - staat per 2025 een bedrag van 1.3 miljoen vermeld als aankoop bedrag voor een depot
voor erfgoed.

Ik zie nergens verbouw- of inrichtingskosten of aanschaf benodigde apparatuur.

1.3 miljoen is een zeer laag bedrag. klopt mijn aanname?

  82 De opgenomen investering is in eerste instantie bedoeld voor de aankoop van een pand. De gemeente is samen met het Noord Hollands Archief
een onderzoek gestart naar een gezamenlijk depot waar ook het depot van Erfgoed in gehuisvest kan worden. Naast de gemeente (Frans Hals
Museum en Archeologie) en het NHA zijn ook andere partijen geïnteresseerd om deel te nemen. Uit dit onderzoek moet blijken welke investering
daadwerkelijk benodigd is voor alle partijen. 
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  86 3.6 Paragraaf Verbonden partijen
en subsidies

215

Groen Links
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Bijzonderheden en risico's:

"Voor de langere termijn zal op basis van een aantal scenario's...."

Er staat niet bij op welke termijn. Is het bekend wanneer dit wordt besproken?

 

  86 Met incidentele extra subsidies in 2020 en 2021 is een verslechtering van de financiële positie op korte termijn voorkomen. De genoemde langere termijn heeft
betrekking op de structurele exploitatie van het museum, niet het moment van besluitvorming hierover. Met de Versterkers Duurzaam Doen wordt voorgesteld
budget beschikbaar te stellen voor extra inhuur, om deze besluitvorming voor te bereiden. Met de begroting wordt voorgesteld de subsidie voor het FHM
structureel met € 300.000 te verhogen. Het streven is om voor de verkiezingen de herijkte opdrachtformulering te presenteren. Dit is afhankelijk van wanneer
de benodigde extra tijdelijke capaciteit is gerealiseerd.

  91 5 Bijlagen 298
Groen Links
F. (Floor) Roduner

Ik lees dat er weinig gebruik van wordt gemaakt. Kunt u aangeven wat er gedaan is om deze regeling
onder de aandacht te brengen van de doelgroep?

  91 De TONK is onder de aandacht gebracht door de regeling te communiceren met de klantmanagers die de Tozo uitvoerden en via de
gemeentelijke website. Via de gemeentelijke sociale media kanalen is drie keer gecommuniceerd over de TONK. Daarnaast is gecommuniceerd
met partners in de stad via de nieuwsbrief sociaal domein. Ook was er landelijk aandacht voor de TONK. Vooral in de eerste paar maanden van
de lockdown is er beroep gedaan op de TONK. Zodra de lockdown werd opgeheven, liep het aantal aanvragen fors terug.

  100 5 Bijlagen 299
Groen Links
F. (Floor) Roduner

Daarin wordt het risico vermeld 'uitstel invoering omgevingswet' naar 01-07-2022. Risico 25%.

Dit risico het zich toch al voor? Dus is 100%?

  100 Met het risico wordt bedoeld dat de omgevingswet nogmaals wordt uitgesteld in plaats van de nu verwachte datum van 01-07-2022. In de
Tweede Kamer wordt in november wederom hierover gesproken. Daarnaast is ook na besluiten van uitstel later dan 01-07-2022 nog onzeker of
de effecten die worden beschreven bij het risico zich ook daadwerklelijk voor gaan doen. Zolang deze onzekerheden er zijn zal het risico
opgenomen blijven in de risico-simulatie. 
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  80 2 Programma 2 Ondersteuning
en zorg

55

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

Onze vragen betreffen beleidsveld 2.2. Voorzieningen Jeugd:

1. Graag zien wij een uitsplitsing van de totale lasten Voorzieningen Jeugd 2017 - 2026 in interne kosten
gemeentepersoneel (eigen + inhuur) en externe kosten inkoop/financiering dienstverlening (all-in, incl.
pgb).

2. Graag ontvangen wij een overzicht waaruit de aansluiting valt af te leiden tussen de mutatie-gerichte
en deels cumulerende uiteenzetting op de pagina's 54/55 (cumulerend b.v. als het gaat om 'trend jeugd')
en de resulterende jaarlijkse lasten en baten op pagina 74 (voor de betreffende jaren). Dwz. als
(jaarrekening) 2020 als basisjaar genomen wordt (het 'harde ijkpunt' volgens pag. 55), hoe komen we
dan via de vermelde mutaties uit bij de begrote waarden voor de jaren 2021-2026 (graag weergeven
met en zonder reservemutaties voorzover van toepassing)?

3. Graag ontvangen wij inzicht in de thans bestaande taakstelling Jeugdhulp voor de jaren 2022-2026
en inzicht in de wijze waarop deze taakstelling ingevuld gaat worden. Het gaat hier met name om de
omvang van de taakstelling die de gemeente beoogt via de verwervingsstrategie Jeugdhulp in te vullen
in deze jaren. Graag een uitsplitsing van deze taakstelling in interne kosten (eigen personeel + inhuur)
en externe kosten. Gezochte vorm: verwachte kostenontwikkeling (intern/extern) bij ongewijzigd beleid
vs. verwachte kostenontwikkeling na implementatie verwervingsstrategie.

  80  

1. Deze vraag is helaas niet eenvoudig te beantwoorden. Dit heeft de volgende redenen:

Externe kosten inkoop/financiering dienstverlening zijn geen kosten die separaat bijgehouden worden in de systemen. De kosten voor
het gemeentepersoneel (intern en extern) worden op afdelingsniveau gemonitord en niet op beleidsveld niveau. Dat betekent dat er geen
exact separaat inzicht is op de personeelslasten per beleidsveld. We werken momenteel aan een manier om dit voor de toekomst - op
afdelingsniveau voor intern vast-, en tijdelijke personeel, inzichtelijker te maken.
Wel worden personeelslasten op basis van een verdeelsleutel verdeeld over de beleidsvelden. Op basis daarvan is een overzicht
gemaakt van de kosten op dit beleidsveld en daarbij een onderscheid tussen (1) directe zorgkosten (‘all-in tarief en pgb’), (2) de kosten
voor de dienstverlening van het transformatieplan Jeugd en (3) overige kosten. De doorbelaste personeelslasten (op basis van de
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verdeelsleutel) vallen voor een groot onderdeel onder de overige kosten, zie hierna:

 

2017 hebben wij buiten beschouwing gelaten omdat de structuur op dit beleidsveld destijds behoorlijk anders was en de methodiek van een
afdelingskostenplaats en de doorbelasting van lonen naar beleidsvelden destijds nog niet bestond. Daarmee kan geen appels-met-appels
vergelijking gemaakt worden.

Voor de historische personeelslasten van de afdelingskostenplaats, verwijzen we naar de paragraaf of bijlage (voor 2018) "overzicht personeel"
bij de jaarrekeningen 2018-2020.

2. Allereerst is het belangrijk om aan te geven dat de begrotingsstand per jaar voor de jaren 2020-2026 op pagina 74 exclusief de aanvullende
voorstellen is. De aanvullende voorstellen bevat hoofdzakelijk de effecten vanuit de jaarrekening 2020, de groei, het prijseffect en de invulling
van de taakstelling. Voor de belangrijkste mutaties op de begroting buiten de aanvullende voorstellen verwijzen we naar het mutatie-overzicht op
pagina 75. De aanvullende voorstellen voor beleidsveld 2.2. zijn als volgt:
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Structurele effecten kosten o.b.v. 2020 - Jeugd: verlaging van begroting van € 70 duizend structureel vanaf 2022 en daarnaast een
eenmalige verlaging vanwege de aanvullende Jeugdhulp middelen vanuit de septembercirculaire 2020 van € 690 duizend in 2022.
Continuering van trend in aantal cliënten Jeugd: verhoging van de begroting van € 1,46 miljoen structureel vanaf 2022.
Prijseffecten Jeugd: verhoging van de begroting van € 0,1 miljoen structureel vanaf 2022.
Effecten woonplaatsbeginsel en Gecertificeerde Instellingen: verhoging van de begroting van € 0,7 miljoen structureel vanaf 2022.
Maatregelen en Taakstellingen Jeugd: verhoging van de begroting van € 1,9 miljoen structureel vanaf 2022 omdat de taakstelling niet
volledig haalbaar wordt geacht.

Bij elkaar opgeteld leiden bovenstaande mutaties tot een verhoging van de begroting van ca. € 3,4 miljoen in 2022 en daarna ca. € 4,1 miljoen
structureel vanaf 2023. Dit is overeenkomstig met de bijlage bij de Kadernota 2022: KN bijlage 6 bij Jeugd Wmo.

De bedragen van deze aanvullende voorstellen moeten dus nog opgeteld worden bij de begrotingsstanden op pagina 74 en zijn geen onderdeel
van het mutatie-overzicht op pagina 75.

3. De taakstelling is niet specifiek opgenomen in de financiën voor de verwervingsstrategie. Deze is opgenomen in het totaal beschikbare
budget voor Jeugdhulp. De taakstelling na begrotingswijziging voorjaar 2021 is als volgt.

 

Voorzieningen Jeugd 2022 2023 2024 2025 2026
 - 1.627.000 -2.318.000 -2.318.000 -2.318.000 -2.318.000
Sinds 2019 is de gemeente Haarlem begonnen met het in gebruik nemen van specifieke maatregelen voor kostenbeheersing in de jeugdzorg.
Financiële maatregelen betreffen onder andere de invoering van budgetplafonds voor de zorgaanbieders, het voorkomen en sturen op
dubbelingen in zorg. En het toepassen van een striktere toekenning van light-contracten. Tegelijkertijd is gestart met ‘data gestuurd werken’.
Hiermee werd het mogelijk om dieper in de geleverde zorg te duiken en te analyseren wat er gebeurt, met als doel om met die kennis, de
jeugdzorg beter en efficiënter in te richten. Denk hierbij aan analyses van de ‘top 10 duurste cliënten’, ‘top 10 duurste aanbieders’ en de
‘zorgproducten met de grootste groei’. En zijn de extra middelen vanuit het rijk gebruikt om de kosten te dekken. Ook voor het komende jaar en
in de nieuwe verwerving worden deze maatregelen gebruikt om de taakstelling in te vullen.
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  81 2 Programma 2 Ondersteuning
en zorg

52

Hart voor Haarlem
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Onze vragen betreffen beleidsveld 2.1. Voorzieningen Volwassenen:

1. Graag zien wij een uitsplitsing van de totale lasten Voorzieningen Volwassenen 2017 - 2026 in interne
kosten gemeentepersoneel (eigen + inhuur) en externe kosten inkoop/financiering dienstverlening en
producten (all-in).

2. Graag ontvangen wij een overzicht waaruit de aansluiting valt af te leiden tussen de mutatie-gerichte
en deels cumulerende uiteenzetting op de pagina's 52/54 (cumulerend b.v. als het gaat om 'trend
WMO') en de resulterende jaarlijkse lasten en baten op pagina 74 (voor de betreffende jaren). Dwz. als
(jaarrekening) 2020 als basisjaar genomen wordt (het 'harde ijkpunt' volgens pag. 55), hoe komen we
dan via de vermelde mutaties uit bij de begrote waarden voor de jaren 2021-2026 (graag weergeven
met en zonder reservemutaties voorzover van toepassing)?

3. Graag ontvangen wij inzicht in de thans bestaande taakstelling WMO voor de jaren 2022-2026 en
inzicht in de wijze waarop deze taakstelling ingevuld gaat worden. Het gaat hier met name om de
omvang van de taakstelling die de gemeente beoogt via de verwervingsstrategie Gewoon-in-de-Wijk in
te vullen in deze jaren. Graag een uitsplitsing van deze taakstelling in interne kosten (eigen personeel +
inhuur) en externe kosten. Gezochte vorm: verwachte kostenontwikkeling (intern/extern) bij ongewijzigd
beleid vs. verwachte kostenontwikkeling na implementatie verwervingsstrategie.

  81 1. Deze vraag is niet precies te beantwoorden omdat:
- Externe kosten inkoop/financiering dienstverlening zijn geen kosten die separaat bijgehouden worden in de systemen.
- De kosten voor het gemeentepersoneel (intern en extern) worden op afdelingsniveau gemonitord en niet op beleidsveld niveau. Dat betekent
dat er geen exact separaat inzicht is op de personeelslasten per beleidsveld. Wel worden personeelslasten op basis van een verdeelsleutel
verdeeld over de beleidsvelden. Op basis daarvan is een overzicht gemaakt van de kosten op dit beleidsveld en daarbij een onderscheid tussen
directe zorgkosten en overige kosten, waar de doorbelaste personeelslasten een groot onderdeel van is:
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2017 hebben wij buiten beschouwing gelaten omdat de methodiek van de doorbelasting van lonen naar beleidsvelden destijds nog niet bestond.
Voor de historische personeelslasten van de afdelingskostenplaats, verwijzen we naar de paragraaf of bijlage (voor 2018) "overzicht personeel"
bij de jaarrekeningen 2018-2020.

2. Allereerst is het belangrijk om aan te geven dat de begrotingsstand per jaar voor de jaren 2020-2026 op pagina 74 exclusief de aanvullende
voorstellen is. De aanvullende voorstellen bevat hoofdzakelijk de effecten vanuit de jaarrekening 2020, de groei, het prijseffect en de invulling
van de taakstelling. Voor de belangrijkste mutaties op de begroting buiten de aanvullende voorstellen verwijzen we naar het mutatie-overzicht
onderaan op pagina 74. De aanvullende voorstellen hebben alleen betrekking op 2022 omdat de besluitvorming voor de Wmo voor 2023 en
verder is doorgeschoven naar de Kadernota 2023. Voor beleidsveld 2.1 omvat dit de volgende voorstellen voor 2022:
- Structurele effecten kosten o.b.v. 2020 - Wmo: verlaging van de begroting van € 870 duizend
- Continuering van trend in aantal clienten Wmo: verhoging van de begroting van € 970 duizend.
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- Prijseffecten Wmo: verhoging van de begroting van € 750 duizend.
- Maatregelen en Taakstellingen Wmo: verhoging van de begroting van € 3,9 miljoen omdat de taakstelling niet volledig haalbaar wordt geacht.
Bij elkaar opgeteld leiden bovenstaande mutaties tot een verhoging van de begroting van ca. € 4,8 miljoen in 2022. Dit is overeenkomstig met de
bijlage bij de Kadernota 2022: KN bijlage 6 bij Jeugd Wmo.

Daarnaast is een bedrag van € 600 duizend opgenomen in de aanvullende voorstellen voor o.a. een soepele overgang naar Gewoon in de Wijk
en een niet haalbare taakstelling bij Huishoudelijke Ondersteuning (beiden in 2022).

De bedragen van deze aanvullende voorstellen moeten dus nog opgeteld worden bij de begrotingsstanden op pagina 74 en zijn geen onderdeel
van het mutatie-overzicht op pagina 75.

3. In de Programmabegroting 2021 is vanaf 2022 voor de Wmo een taakstelling opgenomen van € 5.164.000. Van deze taakstelling wordt in
2022 € 1.345.000 ingevuld (zie ook vraag 71). Meerjarig wordt ruim € 2.300.000 van de taakstelling ingevuld en ruim € 2.800.000 niet. Dat komt
door het uitblijven van aanpassingen van de wet- en regelgeving rond het resultaatgericht beschikken, het meenemen van het inkomen en
vermogen binnen de ‘eigen kracht’ en eventuele aanpassingen van het Abonnementstarief Wmo. Hiermee zijn de sturingsmogelijkheden
beperkt.

Aan de taakstelling wordt deels invulling gegeven door de afgeronde verwerving voor de woningaapassingen Wmo en de lopende verwervingen
voor Huishoudelijke Ondersteuning en Gewoon in de Wijk. Met betrekking tot de taakstelling van Gewoon in de Wijk is per 2023 een bedrag van
€ 1.900.000,- opgenomen. Het betreft hierbij enkel externe kosten. De verwachting is dat deze taakstelling zonder Gewoon in de Wijk niet
gerealiseerd kan worden.

  50 1 Algemeen 14
Jouw Haarlem
M.R.J. (Michel) Rog

'Het financiële beeld laat geen ruimte voor structurele lastenverzwaring...' Wat wordt hiermee bedoeld?

  50 Door de onzekerheden en in afwachting van een nieuw coalitieakkoord van een nieuw kabinet is op dit moment geen ruimte voor structurele
lastenverzwaring. Hiermee wordt bedoeld dat het financieel kader geen ruimte laat voor het begroten van structureel hogere lasten, tenzij
autonoom of van bijzonder bestuurlijk belang. 
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  51 1 Algemeen 19
Jouw Haarlem
M.R.J. (Michel) Rog

Wordt er voorgesteld om in 2022 en in 2023 voor €280.000 uit de reserve Groei te gebruiken voor
Belangenbehartiging, lobby en subsidieverwerving?

  51 Klopt, conform bladzijde 17 van de Versterkers Duurzaam Doen (2021/483988). 

  52 1 Algemeen 20
Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner

Hoe staat het met de uitvoering van de wettelijke taak vroegsignalering schulden, met het sneller en
efficiënter schulden regelen en met het bieden van integrale hulp aan jongeren met schulden? Hoeveel
jongeren zijn geholpen, hoeveel mensen met schulden zijn in totaal geholpen? Zijn er wachtlijsten?

  52 De Commissie Samenleving is met de vergadering van 2 september 2021 geïnformeerd over ‘Vroegsignalering van schulden in Haarlem’
middels een informatienota (2021/243002). Hierin zijn de stand van zaken en doorontwikkeling terug te lezen. De uitvoering door de sociaal
wijkteams en de budgetcoach Vroegsignalering verloopt conform de convenant-afspraken.

De voorbereidingen voor sneller en efficiënter schulden regelen lopen momenteel zodat de uitvoering vanaf januari 2022 kan starten. Daarom
zijn ook in de Programmabegroting indicatoren met streefwaarden opgenomen die pas vanaf 2022 gelden. Onder de voorbereidingen horen
onder andere de samenwerkingsafspraken met de Kredietbank Nederland voor het verstrekken van saneringskredieten, het technisch en
inhoudelijk implementeren van het Schuldenknooppunt en het Collectief schuldregelen, inclusief benodigde koppelingen tussen de systemen en
het (bij)scholen van de medewerkers.

In 2020 hebben 71 jongeren zich aangemeld voor de trajectbegeleiding NewFuture. Na aanmelding krijgen zij ondersteuning met aandacht voor
inkomen, opleiding, wonen, en worden samen met het team Schulddienstverlening de schulden opgepakt. In 2020 waren vooral de gevolgen van
corona onder deze doelgroep fors. Tot nu toe in 2021 zijn er tot 1 oktober 68 aanmeldingen.

Er is geen sprake van wachtlijsten onder volwassenen, jongeren en/of ondernemers met schulden. Dit zal ook te allen tijde worden voorkomen.

  53 1 Algemeen 20
Jouw Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Voor een kleine 4 ton staat 'Aanpassing huurbaten' bij de autonome ontwikkeling opgenomen. Waar
heeft deze aanpassing betrekking op?
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  53 Door verschillende huurmutaties en het actualiseren van de huurbegroting gedurende het jaar zijn er in 2022 en verder circa € 0,4 miljoen minder
huurbaten en inkomsten uit grondhuur en erfpachten. De belangrijkste huurmutaties zijn de verhuur van aangehuurde Anton Pieckhof € 120.000
(v); de lagere huurbaten van de Schoterstraat 4 van € 42.000 (n) in verband met verhuur tegen gebruiksvergoeding (bekostigingsstelsel), het
vertrek van het Novacollege uit de Buitenrustlaan 9 € 172.000 (n) en overige huurmutaties onder € 50.000 gezamenlijk € 12.000 (v).
De invoering van de kostprijsdekkende huur voor de Pletterij levert een verlaging van de huurinkomsten met € 39.000 (n). Doordat het subsidie
ook met dit bedrag wordt verlaagd betreft dit een neutrale mutatie. Verder heeft een herijking van de huurbegroting plaatsgevonden waarbij de
begroting is gelijkgesteld aan de actuele verwachting. Dit zorgt voor een structureel nadeel van € 289.000. 

  54 1 Algemeen 28
Jouw Haarlem
M.R.J. (Michel) Rog

Wat zou de afvalstoffenheffing zijn geweest zonder de €870.000 uit de algemene middelen?

  54 De afvalstoffenheffing voor meerpersoonshuishoudens is nu berekend op € 412. Zonder de bijdrage uit algemene middelen van € 870.000 zou
het tarief voor meerpersoonshuishoudens afgerond € 426 moeten bedragen om een kostendekkendheid van 100% te realiseren.

  55 1 Algemeen 30
Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner

De Tozo en andere corona steunmaatregelen zijn per 1 oktober jl. afgeschaft. Zijn er bij SoZaWe
sindsdien meer aanmeldingen voor bijvoorbeeld bijstand (of BBZ) geweest?

  55 De Tozo is inderdaad per 1 oktober jl. inderdaad afgeschaft. De verwachting is dat 35% zal instromen in een aangepaste BBZ regeling. Huidige
stand van zaken (eind oktober) is dat door enkele ZZP-ers en ondernemers een melding is ingediend voor reguliere bijstand of aangepaste BBZ.

  56 1 Algemeen 30
Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner

In het kader van het Startbanenplan kunnen 15 tot 20 mensen duurzaam aan het werk. Wat is de stand
van zaken, hoeveel mensen hebben daadwerkelijk een vaste baan gekregen?

  56 Het Startbanenplan (leerwerktrajecten) bevindt zich nog in de beginfase en wordt in samenwerking met het Pasmatch en per 1 januari 2022 het
Participatiebedrijf ontwikkeld. Pas in de loop van 2022 zijn concrete resultaten te melden.  
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  57 1 Algemeen 30
Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner

Hoeveel Haarlemmers hebben Tozo aangevraagd en hoeveel zijn er toegekend?

Zijn er Haarlemmers die Tozo terug moeten betalen, zo ja hoeveel?

 

  57 In totaal hebben 5.039 Haarlemmers de Tozo aangevraagd en van dit aantal zijn er 4.732 toegekend.

Ja, dit is het geval voor 184 Haarlemmers.

  58 1 Algemeen 34
Jouw Haarlem
drs. J. (Jos) Wienen

Waar is de laatste €50.000 tbv de Havendienst voor nodig?

  58 In het investeringsplan is de € 50.000 al opgenomen maar dit bedrag was nog niet door de gemeenteraad vrijgegeven. Dat voorstel is nu bij de
begroting opgenomen. Dit budget is onderdeel van het project Centrale Afstandsbediening Bruggen met een totaal budget in het
investeringsplan van € 1.650.000.

  59 1 Algemeen 37
Jouw Haarlem
R.H. (Robbert) Berkhout

Om welke parkeergarages en om welke apparatuur (€350) gaat het?

  59 Het bedrag is een verhoging van een al gereserveerd budget. De investeringen betreffen vervanging van o.a. verouderde slagbomen,
betaalapparatuur en het parkeermanagementsysteem. Vervanging is noodzakelijk omdat de apparatuur sterk verouderd is. Er is veel uitval en
onderdelen zijn niet meer beschikbaar. Iedere garage heeft onderdelen die vervangen moeten worden dus werkzaamheden vinden plaatsen bij
raaks, appelaar, cronje, dreef en houtplein garage.

  60 1 Algemeen 37
Jouw Haarlem
R.H. (Robbert) Berkhout

Om welke garages gaat het qua speedgates (€490)?
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  60 Het gaat om garages Cronje, Raaks, Houtplein, Dreef en Kamp

  61 1 Algemeen 38
Jouw Haarlem
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Om welke verwachte vervangingsinvestering van 1,2 miljoen in de cultuurpodia gaat het?

  61 De op pag 38 van de programmabegroting genoemde 1,2 mln kan niet worden toegerekend aan één of meerdere specifieke vervangingsinvesteringen. Het
bedrag is het verschil tussen het totaal van de benodigde investeringen in de cultuurpodia voor de periode 2021-2025 en het reeds in het IP opgenomen
bedrag. Dit is het resultaat naar aanleiding van de actualisatie van de vervangingen door de podia in het voorjaar van 2021. 

De totale verwachte investeringen in 2025 zijn ten opzichte van voorgaande jaren relatief hoog. Dit heeft voor een deel een relatie met het na 20 jaar moeten
vervangen van enkele grote zaken bij de Philharmonie. Die is in 2005 opgeleverd en 2025 is dan het jaar waarin oa de besturing van de lift, de
luchtbehandeling en de theaterstoelen aan vervanging toe zijn. Overigens worden vervangingen alleen aangevraagd als dit technisch noodzakelijk is. Het
enkele feit dat een afschrijftermijn is verlopen, is geen reden voor vervanging. Er wordt door de podia kritisch gekeken naar de noodzaak tot vervanging.

  62 1 Algemeen 39
Jouw Haarlem
R.H. (Robbert) Berkhout

Hoeveel storingen zijn er geweest door het niet tijdig vervangen van de apparatuur in de
parkeergarages? Welke parkeergarages betrof het? Om hoeveel omzetverlies gaat het? Was de
oorzaak inderdaad direct te herleiden tot het niet vervangen van apparatuur of had het met iets anders
te maken (bijvoorbeeld stroomstoring)?

  62 De vermelde storingen betreffen uitsluitend storing als gevolg van uitvallen van verouderde apparatuur (dus niet als gevolg van bijvoorbeeld een
stroomstoring). Apparatuur is zodanig verouderd dat reserveonderdelen niet of nauwelijks meer te verkrijgen zijn. Reparaties of vervangen duurt
daarom langer. Betreft met name parkeergarages Raaks en Kamp. In Raaks en Appelaar zijn wel preventief slagboominstallaties vervangen uit
reguliere beheerbudgetten. In 2021 zijn er circa tien (10) storingen geweest. Het aantal is echter niet het belangrijkste, de impact per storing wel.
De meeste storingen konden snel verholpen worden of zorgen ervoor dat apparatuur deels niet werkt, maar de garage als geheel nog wel. Er
was in 2021 één grote storingen in de Raaks waardoor de slagboominstallaties niet meer functioneerden en parkeren als gevolg daarvan gratis
was. Dit incident heeft bij benadering twee dagen aan omzetverlies (circa twintig duizend euro) gekost.

  63 1 Algemeen 39
Jouw Haarlem
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Om wat voor overlast gaat het dat door de thuis- en daklozen in de parkeergarages wordt veroorzaakt?
Hoe vaak komt de overlast voor, en in welke parkeergarages?
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  63 In totaal gaat om een groep van 5 tot 10 personen die in wisselende samenstelling, meerdere nachten en dagen per week met name in
parkeergarage de Raaks verblijven. Zij mogen in de maatschappelijke opvang verblijven, maar doen dit om verschillende redenen niet. Zij
vervuilen de garage onder andere door het achterlaten van afval. Ook is er met enige regelmaat sprake van schade, zoals defecte verlichting en
deurklinken, waarbij er een redelijk vermoeden is dat dit wordt veroorzaakt door deze personen.

  64 1 Algemeen 43
Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner

Is de beoordeling van de Provincie aangaande het Omgevingsrecht inmiddels binnen? Zo ja, wat is de
beoordeling?

  64 In 2020 is de gemeente als adequaat aangemerkt. De beoordeling voor 2021 is nog niet ontvangen, deze wordt in november verwacht.

  65 2 Programma 1
Maatschappelijke participatie

48

Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner

Hoe zet de gemeente in op dienstverlening aan werkzoekenden, jongeren en zelfstandigen om te
voorkomen dat het aantal uitkeringen oploopt na beëindiging van de rijksregelingen? Hoeveel
werkzoekenden, jongeren en ZZP'ers zijn hiermee bereikt en geholpen?
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  65 Vooralsnog is er geen sprake van een toename van het aantal aanvragen voor een uitkering Participatiewet ten gevolge van de beëindiging van
de coronaregelingen van het rijk. De economie herstelt zich goed en de arbeidsmarkt is weer even krap als voor de coronacrisis. Toch neemt de
gemeente (vooral in regionaal verband) een aantal maatregelen voor jongeren, werkenden en zelfstandig ondernemers.

Voor jongeren heeft de gemeente de volgende maatregelen genomen:

Het aanstellen van twee jongerencoaches bij het WSP om jongeren die kortdurend of geen WW ontvangen naar behoefte ondersteuning te
bieden. Sinds het vierde kwartaal van 2020 zijn in totaal 969  jongeren benaderd met het aanbod tot ondersteuning. Bij 208 jongeren leidde dit
tot een traject op maat (niet altijd naar werk) en 98 jongeren worden bemiddeld naar werk.

Vanuit extra middelen in het kader van de regionale aanpak jeugdwerkloosheid wordt in samenwerking met het NOVA college nazorg en
ondersteuning naar werk geboden aan MBO-schoolverlaters uit 2020 en 2021 en aan voortijdig schoolverlaters en jongeren in kwetsbare
posities. De meeste studenten willen doorstuderen.

(Gediplomeerde) jongeren die willen gaan werken en zich na afronding van hun studie bij hun school melden om hulp richting werk, worden nu
via een warme overdracht direct in contact worden gebracht met de re-integratiepartners die ondersteuning bieden bij het vinden van werk.
Overigens willen de meeste jongeren verder studeren. Van de 322 jongeren die via een enquête zijn benaderd, hebben twaalf jongeren
aangegeven van het aanbod gebruik te willen maken.

Voor werkzoekenden en zelfstandig ondernemers zijn in het hele land Regionaal Mobiliteitsteams (RMT) opgericht. Ook onze regio heeft vanaf 1
september een dergelijk team. Het RMT biedt ondersteuning aan werkenden, werkzoekenden en zelfstandig ondernemers waarvoor extra
ondersteuning nodig is, bijvoorbeeld in de vorm van om- of bijscholing. Met de aantrekkende arbeidsmarkt en de recente beëindiging van de
steunmaatregelen is het aantal aanmeldingen op dit moment nog minimaal, namelijk minder dan 10.

De gemeente Haarlem heeft sinds de start van de steunmaatregelen regelmatig contact gehouden met zelfstandig ondernemers die Tozo
aanvroegen. Al deze ondernemers is ondersteuning aangeboden bij het vinden van ander werk in loondienst. Daarnaast heeft de gemeente
Haarlem voordat het RMT van kracht was vanuit het sociaal plan 9 zelfstandig ondernemers geholpen aan een passende opleiding.
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  66 2 Programma 1
Maatschappelijke participatie

49

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

Hoeveel bedragen de tekorten op de maatschappelijke opvang? Hoe worde deze tekorten uit de
middelen voor beschermd wonen gedekt? Wordt uit de reserve 'opvang, wonen en herstel' geput of
anders?

  66 Afgelopen jaren was er een structureel tekort van 3 miljoen euro op het budget van het Rijk. Jaarlijks wordt 3 miljoen euro vanuit beschermd
wonen overgeheveld naar het budget maatschappelijke opvang. Het tekort loopt in 2021 verder op vanwege de indexering van subsidies en het
verhogen van de tarieven binnen de huidige contracten n.a.v. een evaluatie (zie informatienota Uitkomsten evaluatie contracten
Maatschappelijke Opvang, 2021/100565). Ook het organiseren van extra tijdelijke opvanglocaties i.v.m. de geldende coronarichtlijn voor de
opvang dak- en thuisloze mensen leidt tot extra kosten. Voor de opvang blijft gelden dat alle voorzieningen zo veel mogelijk ingericht moet
worden volgens de 1,5 meter norm. Momenteel is onduidelijk of we vanuit het Rijk een compensatie krijgen voor de impact van corona zoals we
dat in 2020 kregen (circa 1.9 miljoen euro). Indien we geen of onvoldoende compensatie krijgen vanuit het Rijk voor de gemaakte coronakosten,
wordt het tekort gedekt uit de reserve Opvang, Wonen en Herstel. (Zie eveneens antwoord vraag 23).

  67 2 Programma 1
Maatschappelijke participatie

50

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

Welke aanvullende interventies worden gedaan om jongeren met minimaal een startkwalificatie af te
laten sluiten?

  67 Er worden diverse aanvullende maatregelen uitgevoerd om jongeren, die hun opleiding met een startkwalificatie kunnen afsluiten, hierbij te
ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn: het stimuleren van de aanwezigheid van studenten op school, de inzet van de leerwerkmakelaars en
intensieve begeleiding door trajectcoaches op school. Deze aanvullende maatregelen worden in nauwe samenwerking met de schoolbesturen
en andere partners in de regio getroffen en uitgevoerd door het Regionaal Bureau Leerplein (RBL).

  68 2 Programma 1
Maatschappelijke participatie

50

Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner

Wat is de stand van zaken rond het Regionaal Mobiliteitsteam? 
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  68 Met de ondertekening van de bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst en de begroting kon het Regionaal Mobiliteitsteam per 1 september van
start met haar dienstverlening. Medio september is de website ZKIJwerktdoor.nl gelanceerd. De landelijke communicatiecampagne die hieraan
wordt gekoppeld laat op zich wachten, waardoor nog niet veel mensen zich via deze weg aanmelden. Omdat de steunmaatregelen nog maar
kort geleden zijn gestopt, en de economie sterk aantrekt, is het aantal aanmeldingen ook nog laag.

 

Momenteel wordt steviger ingezet in het in beeld krijgen van de mensen met een doelgroep registratie die na 12 maart 2020 hun werk zijn
verloren zodat de extra dienstverlening juist ook voor deze extra kwetsbare groep kan worden ingezet.

  69 2 Programma 1
Maatschappelijke participatie

51

Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner

waaruit bestaat de aanvullende en brede ondersteuning voor ZZP'ers en ondernemers die het door de
coronacrisis zwaar te verduren hebben (gehad)?

  69 De aanvullende en brede ondersteuning voor ZZP’ers en ondernemers richt zich voornamelijk op drie gebieden, namelijk hulp bij geldzorgen en
schulden, hulp bij het versterken van de eigen onderneming en hulp bij oriëntatie naar ander werk. De hulp bij geldzorgen wordt in
samenwerking met de organisatie ‘Over Rood’ gedaan. Schulddienstverlening en het loket voor Bbz (Bijstand voor zelfstandigen) werken nauw
samen om ondernemers te helpen als sprake is van schulden. Voor hulp bij het versterken van de eigen onderneming heeft de organisatie
Ondernemersklankbord landelijke subsidie ontvangen waardoor het aanbod tijdelijk gratis is, hier verwijst de gemeente Haarlem naar door. Hulp
bij oriëntatie naar ander werk wordt opgepakt door Agros en Pasmatch, zij brengen de situatie van de ZZP’er of ondernemer in kaart en hebben
de mogelijkheid om hen met maatwerk te begeleiden richting ander werk. Tot slot zet het Regionaal Mobiliteitsteam zich in om mensen die
vanwege corona hun werk zijn verloren of dreigen te verliezen, individueel maatwerk te bieden, bijvoorbeeld op het gebied van om- en
bijscholing en trainingen.   

  70 2 Programma 1
Maatschappelijke participatie

50

Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner

In sommige wijken groeit een kwart tot een derde van de kinderen in armoede op. Om welke wijken gaat
het? Welke acties worden er ondernomen om deze kinderen uit de armoede te halen?
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  70 De evaluatie van het minimabeleid is besproken in de cie Samenleving van 13 mei 2020
(https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2020/13-mei/20:00). In bijlage 1 op pagina 37 staat een
plattegrond van Haarlem met de percentages van kinderen dat leeft in een gezin dat moet rondkomen van een laag inkomen. In de volgende
wijken is dit 23% of meer:

23% Delftwijk;

24% Slachthuiswijk;

27% Europawijk;

27% Molenwijk;

33% Boerhaavewijk;

36% Meerwijk.

Dit zijn schokkende cijfers. Het college heeft de bestrijding van kinderarmoede tot speerpunt gemaakt vanaf 2021 in de beleidsvisie In Haarlem
meer kans voor financieel kwetsbaren. https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/26-november/19:30.

De bekende minimaregelingen zijn te vinden op https://www.haarlem.nl/regelingen-bij-een-laag-inkomen/ en de folder 
https://www.haarlem.nl/bestandsopslag/bestanden/Werk_en_uitkering/BROCHURE_minima_Haarlem_2019.pdf

Om zoveel mogelijk kinderen te bereiken werken we samen met de wijkteams en partners in de stad. Ook recent bracht de gemeente
kinderarmoede nog onder de aandacht bij partners in de stad in een livestream https://www.facebook.com/dock.haarlem. Kinderarmoede is ook
een bijzonder aandachtspunt bij ‘Gewoon in de wijk’.

Op 15 oktober 2021 was de gemeente medeondertekenaar van de Verklaring Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede (HATKA) om ons
samen met organisaties in de stad in te zetten tegen kinderarmoede.
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  71 2 Programma 1
Maatschappelijke participatie

54

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

Waaruit bestaat de taakstelling van €1.345.000 die in 2022 voor de WMO ingevuld wordt?

  71 'De invulling van de taakstelling in 2022 bestaat uit een aantal maatregelen op verschillende maatwerkvoorzieningen:
- Woningaanpassingen Wmo (€ 377.000) ingevuld via het sluiten van samenwerkingsafspraken met woningcorporaties over het aanpassen van
vastgoed en het financiële voordeel uit de nieuwe overeenkomsten voor het leveren van woningaanpassingen.
- Ambulante Begeleiding en Dagopvang (€ 823.000) ingevuld via de verwerving Gewoon in de Wijk.
- Gezinsbegeleiding en Jongvolwassenen (€ 130.000) ingevuld door het opstellen van afspraken over de toegang tot deze ondersteuning, de
ingevoerde budgetplafonds en de verwerving Gewoon in de Wijk.
- Overige voorzieningen (€ 15.000) besparing door onder andere minder inzet van medische advisering.

  72 2 Programma 1
Maatschappelijke participatie

63

Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner

Het percentage uitkeringsgerechtigden met onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat participeert
van 82% vorig jaar naar 73% dit jaar gedaald. Is corona de boosdoener of speelt er iets anders?

  72 Het percentage van 73% is afkomstig als streefwaarde uit de Programmabegroting 2021. Deze mag lopende het jaar niet aangepast worden en
wordt verantwoord in het Jaarverslag 2021. 

Wel is te zien, en ook opgemerkt bij de jaarstukken 2020, dat de coronacrisis hierin een grote rol speelt. Door de coronacrisis konden
uitkeringsgerechtigden minder of helemaal niet participeren, omdat de meeste organisaties waar participatieplekken zijn, voor een groot deel van
2020 gesloten waren.

  73 5 Bijlagen 283
Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner

De reserve minimagelden bedroeg vorig jaar €973 in deze begroting bedraagt de reserve €870 Is er geld
uit de reserve gehaald. Zo ja, waarvoor?
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  73 In de jaarrekening 2020 is de volgende toelichting gegeven:

De toevoeging van € 246.000 was de toevoeging van niet besteedde minimamiddelen aan het einde van het jaar 2020. De onttrekking van €
350.000 was een onttrekking ter dekking van verwachtte hogere lasten bijzondere bijstand gedurende 2020.

De onttrekking van de minimagelden is dus uitsluitend ter dekking van de uitgaven aan de minimaregelingen en bijzondere bijstand.

  74 2 Programma 3 Werk, inkomen
en schulden

83

Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner

Waarvoor wordt bijzondere bijstand aangevraagd? Hoeveel aanvragen voor de bijzondere bijstand zijn
er in absolute getallen binnengekomen? Hoeveel van die aanvragen zijn niet toegekend? 

  74 Voor de volgende kosten is in 2020 bijzondere bijstand aangevraagd. Bijzondere bijstand kan voor uiteenlopende zaken worden aangevraagd,
zoals kosten woninginrichting, verhuiskosten, kinderopvang, rechtsbijstand, schuldhulpverlening/bewindvoering, medische kosten.

In 2021 zijn tot nu toe 2.492 aanvragen bijzondere bijstand binnengekomen. Hiervan zijn er nog een aantal in behandeling. Van de behandelde
aanvragen zijn slechts 8 aanvragen afgewezen.

  75 2 Programma 3 Werk, inkomen
en schulden

83

Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner

Hoeveel HaarlemPas zijn er in 2021 (cijfer ontbreekt)?
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  75 Omdat er geen streefwaarde in de Programmabegroting 2021 voor deze indicator is opgenomen, staat hier geen cijfer ingevuld. Lopende het
jaar mag dit niet aangepast worden. De verantwoording van het hele jaar vindt u terug in het Jaarverslag 2021. 

Het aantal verstrekte HaarlemPassen voor 2021 zijn tot en met 19 oktober:

11.065 passen in totaal, aan

7.327 verschillende huishoudens,

1.226 partners (samen 8.553 volwassenen) en

2.512 kinderen.

De komende twee en halve maand zal het aantal verstrekte HaarlemPassen nog toenemen.

  76 2 Programma 3 Werk, inkomen
en schulden

83

Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner

Het aantal Haarlemmers dat aangeeft in het dagelijks leven beperkt te worden door de financiële situatie
steeg van 15% vorig jaar naar 20% dit jaar. Wat is de mogelijke verklaring voor deze stijging?

  76 Het percentage van <20% is afkomstig als streefwaarde uit de Programmabegroting 2021. Deze mag lopende het jaar niet aangepast
worden en wordt verantwoord in het Jaarverslag 2021. 

In de streefwaarden voor 2022 en verder is opgenomen dat de verwachte stijging onder de 20% zal blijven. Mogelijke oorzaken voor deze
verwachte stijging zijn langdurige gevolgen van de coronacrisis, beëindiging van coronasteunmaatregelen in 2021, inflatie, hoge
energielasten en de situatie op de woning- en arbeidsmarkt.
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  77 2 Programma 3 Werk, inkomen
en schulden

84

Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner

Het beoordelingscijfer over de dienstverlening minimavoorzieningen is gedaald van 7,6 naar 7,0. Wat
wordt in het klanttevredenheidsonderzoek als redenen hiervoor aangedragen?

  77 Het cijfer van 7,0 is afkomstig als streefwaarde uit de Programmabegroting 2021. Deze mag lopende het jaar niet aangepast worden en wordt
verantwoord in het Jaarverslag 2021. 

Het beoordelingscijfer voor de dienstverlening van de minimavoorzieningen kende voor 2021 een streefwaarde van 7.0. Die streefwaarde is
hoger dan het resultaat van de enquête van 2018 (te weten 6,7). Het resultaat van de enquête van 2020 was een 7.6. Gelet op deze gestegen
waardering voor de dienstverlening zijn de streefwaardes voor de komende jaren naar boven bijgesteld.

  78 2 Programma 3 Werk, inkomen
en schulden

83

Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner

Is het inmiddels mogelijk gemaakt om bijzondere bijstand digitaal aan te vragen?

  78 De ontwikkeling van een digitaal aanvraagformulier heeft vertraging opgelopen. Het afgelopen jaar is de beschikbare capaciteit voor het
ontwikkelen van digitale formulieren ingezet voor het ontwikkelen van formulieren voor o.a. de TOZO 3,4 en 5 en de TONK 1,2 en 3. Doordat
deze formulieren prioriteit hebben gekregen, is het tot nu toe niet gelukt om een digitaal aanvraagformulier beschikbaar te hebben voor de
bijzondere bijstand. De verwachting is dat dit formulier eind 2021 operationeel zal zijn.

  79 2 Programma 3 Werk, inkomen
en schulden

85

Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner

Het percentage succesvolle uitstroom uit schulden is dit jaar gedaald van 95% naar 85%, wat is de
verklaring voor deze daling?
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  79 Het percentage van 85% is afkomstig als streefwaarde uit de Programmabegroting 2021. Deze mag lopende het jaar niet aangepast worden en
wordt verantwoord in het Jaarverslag 2021. 

Voor 2021 kan pas na afloop van dit kalenderjaar het gerealiseerde percentage succesvolle uitstroom uit schulden definitief berekend
worden. Voor 2020 was de streefwaarde ook 85%, maar lag de werkelijke resultaat hoger. 95% was succesvol uitgestroomd. Verwachting is dat
het resultaat van 2021 ook boven de streefwaarde zal liggen.

  83 2 Programma 5 Beheer en
onderhoud

111

Jouw Haarlem
M.R.J. (Michel) Rog

Bij 2021 staat het aantal van 64.000 bomen. In de tekst erboven staat dat de waarde voor 2021 een
oude inschatting is die niet realistisch is. Wat is het dan wel het realistische aantal bomen?

  83 Het getal van 64.000 bomen is afkomstig als streefwaarde uit de Programmabegroting 2021. Deze mag lopende het jaar niet aangepast worden
en wordt verantwoord in het Jaarverslag 2021. 

Per 25 oktober zijn 63.522 stuks bomen in beheer bij gemeente Haarlem. Er worden er nog een aantal gepland maar ook nog een aantal gekapt.
Het is nog niet aan te geven hoeveel er daadwerkelijk op 31 december 2021 zijn.

  84 2 Programma 5 Beheer en
onderhoud

111

Jouw Haarlem
M.R.J. (Michel) Rog

Het percentage Haarlemmers dat (zeer) tevreden is over het onderhoud van de openbare ruimte is
gestegen van 45% vorig jaar naar 50% dit jaar. Hoe is dit percentage gemeten en welke wijken hebben
hier aan meegedaan?

  84 Het percentage van 50% is afkomstig als streefwaarde uit de Programmabegroting 2021. Deze mag lopende het jaar niet aangepast worden en
wordt verantwoord in het Jaarverslag 2021. 

Jaarlijks vindt er gemeentebreed een onderzoek onder de bewoners plaats (zie Haarlem in cijfers - Dashboard - Centrum). De gemeente draagt
zorg dat deze enquête representatief is, dat betekent uiteraard ook dat er voldoende deelnemers uit alle wijken zijn. Dit blijkt ook onder meer uit
het feit dat er betrouwbare uitspraken gedaan kunnen worden op stadsdeelniveau, ook voor deze vraag.
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  85 2 Programma 5 Beheer en
onderhoud

112

Jouw Haarlem
M.R.J. (Michel) Rog

Wat zegt het cijfer 77 over de biodiversiteit? Op welke locaties is het aantal soorten wilde bijen gemeten
en hoe vindt deze meting plaats?

  85 Dit betreft een nulmeting. In 2020 zijn in totaal 77 wilde bijensoorten aangetroffen op 34 groene locaties verspreid door de stad. Dit vormt de
basis voor een monitoringsprogramma waarbij om het jaar de soorten en hoeveelheden wilde bijen zullen worden geïnventariseerd. Omdat het
nu een nulmeting betreft, zegt 77 soorten nog niet veel over de biodiversiteit. Wanneer de monitoring meerdere jaren heeft plaatsgevonden,
kunnen eventuele trends in de toe- of afname of stabiliteit van het aantal soorten worden waargenomen. Wilde bijen zijn hierbij een
indicatorgroep voor de algehele biodiversiteit: wanneer het goed gaat met de wilde bijen, betekent dit dat het naar alle waarschijnlijkheid ook
goed gaat met de diversiteit aan (wilde) plantensoorten in Haarlem. Verschillende wilde bijensoorten zijn immers afhankelijk van verschillende
inheemse plantensoorten. Ook andere dieren (zoals veel andere soorten insecten) zijn afhankelijk van deze planten, die op hun beurt weer
voedsel leveren aan o.a. insecteneters (zoals bepaalde vogels, zoogdieren, amfibieën, insecten). De hoeveelheid wilde bijensoorten zegt
bovendien wat over de verbondenheid van het Haarlems ecologisch netwerk/groennetwerk. Wilde bijen kunnen slechts korte afstanden
overbruggen waardoor korte onderbrekingen in het groen al snel onoverkomelijke barrières vormen. Wanneer het aantal soorten hoger ligt, is de
verwachting dus dat er minder sprake is van barrières. Dit is niet alleen gunstig voor wilde bijen, maar ook voor de meeste andere diersoorten in
de stad.

  87 2 Programma 5 Beheer en
onderhoud

112

Jouw Haarlem
M.R.J. (Michel) Rog

Waar bevindt zich de 249 ha ecologisch beheerd groen?

  87 In heel Haarlem is ecologisch beheert groen. Het betreft de hotspots uit het Ecologisch Beleidsplan (2019) die ecologisch worden beheerd, of
waar Haarlem een bijdrage aan levert, de bermen die ecologisch worden beheerd, gazons die zijn omgevormd naar bloemrijk gras en gazons
waar later in het voorjaar wordt begonnen met maaien (en afvoeren van maaisel) om de vroege nectarproductie door bloemen beschikbaar te
stellen voor insecten en natuurvriendelijke oevers. 
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  88 2 Programma 5 Beheer en
onderhoud

112

Jouw Haarlem
R.H. (Robbert) Berkhout
M.R.J. (Michel) Rog

Waarom wordt er verwacht dat het aantal kilo's huishoudelijk restafval van 200 dit jaar 230 volgend jaar
gaat stijgen?

  88 Het aantal van 200 is afkomstig als streefwaarde uit de Programmabegroting 2021. Deze mag lopende het jaar niet aangepast worden en wordt
verantwoord in het Jaarverslag 2021. 

Het afgelopen jaar laten in Haarlem een stijging van de kilogrammen huishoudelijk restafval per inwoner en een daling van het
scheidingspercentage t.o.v. 2019 zien. Verklaringen hiervoor zijn 1) de verslechtering van de nascheidingsresultaten van het AEB, 2) de door de
overheid gestelde coronamaatregelen die leidden tot een vertraging van de uitrol van bakken in de laatste wijken en 3) de lockdown die zorgde
voor een grote toename van restafval (verplaatsing van  bedrijfsafval naar huishoudelijk afval, sluiting van restaurants, horeca, hotels,
middenstand, scholen, sportverenigingen en sportscholen,  opruimwoede/ verbouwingen/ herinrichtingen, afzetproblemen rondom textiel).

Resumerend wordt gesteld dat zonder deze effecten het scheidingspercentage verder zou zijn toegenomen en er een afname zou zijn geweest
van de hoeveelheid restafval per inwoner. De cijfers/streefwaarde voor 2022 zijn hiermee in lijn gebracht met wat realistisch verwacht wordt.

  89 2 Programma 5 Beheer en
onderhoud

114

Jouw Haarlem
R.H. (Robbert) Berkhout

Van 2019 tot 2021 zijn er in de binnenstad 726 fietsparkeerplekken bijgekomen. Waar zijn deze extra
plekken gerealiseerd?

Om hoeveel fietsrekken en om hoeveel plekken in fietsvakken gaat het?
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  89 Het aantal van 7.323 is afkomstig als streefwaarde uit de Programmabegroting 2021. Deze mag lopende het jaar niet aangepast worden en
wordt verantwoord in het Jaarverslag 2021. 

Het gaat dus niet om een gerealiseerd aantal fietsparkeerplekken, maar om een streefgetal. Dit geldt ook voor de jaren erna.

Het hogere streefgetal voor 2021 t.o.v. 2019 is o.a. gebaseerd op de extra fietsparkeerplekken die momenteel worden gerealiseerd in de Raaks
III-fietsparkeergarage.

  90 2 Programma 5 Beheer en
onderhoud

114

Jouw Haarlem
R.H. (Robbert) Berkhout

De parkeerdruk buiten het gereguleerd parkeren gebied is blijkbaar van 98% vorig jaar naar 88% dit jaar
gedaald. Wat is de mogelijke verklaring voor deze daling?

  90 Het percentage van 88% is afkomstig als streefwaarde uit de Programmabegroting 2021. Deze mag lopende het jaar niet aangepast worden en
wordt verantwoord in het Jaarverslag 2021. 

De 98% is een werkelijk gemeten parkeerdruk van 2020. Het cijfer 88% in 2021 is een streefwaarde waarbij pas later de werkelijk gemeten
parkeerdruk wordt vastgesteld. Op basis van deze streefwaarde in 2021 is ook de ambitie en streefwaarde voor 2022 vastgesteld. Onder andere
doordat 2020 een speciaal jaar was vanwege corona met (gedeeltelijke) lockdowns en veel thuiswerken, is de verwachting dat de werkelijke
cijfers in 2021 lager uitvallen in vergelijking met 2020.

  92 2 Programma 5 Beheer en
onderhoud

120

Jouw Haarlem
M.R.J. (Michel) Rog

Hoe verhoudt de 3 miljoen voor de Amerikaweg (GOB.70) zich tot de motie 'Een groene Singelgracht'?

  92 Het onderhoud aan de Amerikaweg moet nog wel plaatsvinden voor fietspaden. Voor de Gedempte Oostersingelgracht wordt in de
informatienota aan de raad gevraagd om zich bij de begroting uit te spreken welk project later kan worden uitgevoerd om ruimte te maken voor
voorbereiding en uitvoering Gedempte Oostersingelgracht.
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  93 2 Programma 6 Burger, bestuur
en veiligheid

128

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

Waarom staat er  '>0' bij de net promotor score van het klantcontactcentrum (KCM survey)?

  93 De netpromotorscore geeft de verhouding aan tussen het aantal respondenten dat een 9 of hoger heeft gegeven ten opzichte van diegene die
een 6 of lager hebben gegeven. Een score van een 7 of 8 telt niet mee. Een score hoger dan 0 betekent dat er meer mensen zijn die een 9 of
hoger geven dan mensen die een 6 of lager geven. Het is een indicator waaruit gezien de score blijkt dat mensen positief zijn over de
dienstverlening.

  94 2 Programma 6 Burger, bestuur
en veiligheid

128

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

Hoeveel bedraagt het aantal klachten over de dienstverlening van het KCC tot nu toe en waar gaan de
klachten over?

  94 Het jaar 2021 is nog niet afgerond. Tot en met september 2021 zijn er 141 klachten geweest over het KCC. De klachten gingen over een breed
aantal onderwerpen zoals de wachttijd aan de balie. Over de klachten wordt jaarlijks gerapporteerd in het jaarverslag klachten.

 

  95 2 Programma 6 Burger, bestuur
en veiligheid

128

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

Wat is de daadwerkelijke score van de telefonische bereikbaarheid van het KCC in 2021?

  95 Het laatst gehouden onderzoek stamt uit 2020. Toen was de bereikbaarheid van de gemeente een 6,2. Het KCC als afdeling scoort zelf een 8,5.
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  96 2 Programma 6 Burger, bestuur
en veiligheid

128

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

Is het percentage telefoontjes dat binnen 60 seconden wordt beantwoord van 77% naar 75% (2021)
gedaald? Zo ja, wat is hiervoor de verklaring?

  96 Het percentage van >75% is afkomstig als streefwaarde uit de Programmabegroting 2021. Deze mag lopende het jaar niet aangepast worden en
wordt verantwoord in het Jaarverslag 2021. Het jaar 2021 is nog niet afgerond, de streefwaarde mag daarom niet aangepast worden. 

  97 2 Programma 6 Burger, bestuur
en veiligheid

128

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

Klopt het dat het percentage Haarlemmers dat het eens is met de stelling dat de gemeente de inwoners
voldoende betrekt bij haar plannen gedaald is van 45% (2020) naar 42% (2021)? Dezelfde vraag voor
de stelling dat Haarlemmers voldoende ruimte krijgen om ideeën en initiatieven te realiseren, daling van
43% (in 2020) naar 38% in 2021.

  97 Het percentage van >42% en >38% is afkomstig als streefwaarde uit de Programmabegroting 2021. Deze mag lopende het jaar niet aangepast
worden en wordt verantwoord in het Jaarverslag 2021. De cijferreeks vanaf 2021 zijn allemaal streefwaarden en geen realisatiewaarden. 

De resultaten van de inwonerspeiling zijn voor 2019 en 2020 bekend. Daaruit blijkt Inwonerspeiling Haarlem dat er een voorzichtige positieve
trend (lichte stijging - niet significant) te zien is in het aandeel inwoners dat vindt dat zij door de gemeente voldoende worden betrokken bij
plannen, activiteiten en voorzieningen (2019: 42% vs. 2020: 45%). Het aantal Haarlemmers dat vindt inwoners voldoende ruimte krijgen om
ideeën en initiatieven te realiseren, is (significant) gestegen ten opzichte van 2019. In 2020 is 43% van de inwoners het met deze stelling eens
en in 2019 was dat 38%.

Bijgevoegd de resultaten van de Inwonerspeiling Haarlem met als onderwerp burger- en overheidsparticipatie.

  98 2 Programma 6 Burger, bestuur
en veiligheid

130

Jouw Haarlem
drs. J. (Jos) Wienen

Klopt het dat het percentage jongeren dat met een delict voor de rechter is verschenen, is gestegen van
1% vorig jaar naar 2% dit jaar? Zo ja, waar heeft deze stijging mee te maken?
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  98 Het percentage van 2% is afkomstig als streefwaarde uit de Programmabegroting 2021. Deze mag lopende het jaar niet aangepast worden en
wordt verantwoord in het Jaarverslag 2021. 

De cijfers in de tabel zijn afkomstig van het CBS. De laatste bekende realisatiewaarde in de tabel is het percentage over 2019; dat was 1%. De
gegevens over 2020 en ook 2021 zijn nog niet bekend. Het is dus nog niet uit de cijfers te halen of er sprake is van een stijging van het aantal
jongeren dat met een delict voor de rechter is verschenen.

  99 1 Algemeen 4
Jouw Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Wat houdt de inzet op om- en bijscholing naar kansrijke sectoren concreet in? Wat zijn de resultaten van
deze inzet voor jongeren, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en zelfstandigen?
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  99 Om- en bijscholing naar kansrijke sectoren krijgt voor genoemde doelgroepen op verschillende manieren vorm. Voor de beoordeling of sprake is
van een kansrijk beroep dient onder andere het overzicht dat UWV regelmatig publiceert als leidraad.

Voor jongeren betekent dit het zoveel mogelijk volgen van een (brede) opleiding die kansen biedt op de arbeidsmarkt.

Jongeren worden onder andere via heroriëntatietrajecten gestimuleerd een andere opleiding te volgen of worden bijgeschoold waar mogelijk in
overleg met re-integratiepartners en werkgevers.

De definitieve resultaten voor jongeren zijn nog niet bekend, omdat de trajecten veelal nog lopen.  Wel geeft het jaarverslag 2020-2021 van het
RBL Leerplein de (tussentijdse) stand van zaken voor plaatsing op stageplekken/leerwerkplekken, naar opleiding of werk voor jongeren die al
geen schoolbinding meer hadden.

Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en zelfstandigen die na 12 maart 2020 geen of niet voldoende werk hebben wordt om- en
bijscholing aangeboden via het Regionaal Mobiliteitsteam. De dienstverlening vanuit dit team is gestart per 1 september en per medio september
kunnen mensen zich aanmelden via de website van het RMT.

Vanuit het RMT wordt de beoordeling gemaakt of de om- en bijscholingsvraag daadwerkelijk opleidt voor een kansrijk beroep. 

Om- en bijscholing is ook mogelijk in de vorm van praktijkleren.

Hiermee kunnen jongeren zonder startkwalificatie en werkenden in een bedrijf het vak leren waarbij het ROC Nova College erkende
(deel)certificaten of praktijkverklaringen (3e leerweg, naast diploma’s en certificaten) kan afgeven.

In de aanloop naar de start van het RMT heeft de gemeente Haarlem 9 zelfstandig ondernemers een omscholingstraject aangeboden, als gevolg
van de individuele dienstverlening die ontvangers van een Tozo-uitkering is aangeboden.

  101 2 Programma 1
Maatschappelijke participatie

50

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

'Door de corona-maatregelen in de kinderopvang en het onderwijs zijn er ontwikkelings- en
leerachterstanden bij kinderen en jongeren ontstaan.' Om welke ontwikkel- en leerachterstanden gaat
het, hoeveel jongeren betreft het, kan er iets gezegd worden over waar de achterstanden zich het meest
voordoen (bijvoorbeeld het soort onderwijs, wijk, etc.)? 
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  101 Door de corona maatregelen in de kinderopvang  en het onderwijs kunnen inderdaad ontwikkelings- en leerachterstanden bij kinderen en
jongeren ontstaan. Vanaf de zomer van 2020 is er al door scholen begonnen met inventariseren om welke educatieve achterstanden het gaat en
is er uitvoerig overleg geweest met de basisscholen en de kinderopvang via het coronacrisisoverleg. Hieruit bleek dat scholen, ondersteund door
hun bestuur en de Samenwerkingsverbanden, in kaart hebben gebracht wat de individuele achterstanden van kinderen waren, en indien
aanwezig, hoe deze in te halen zijn. Uit deze inventarisaties blijkt dat de behoeften per leerling heel erg uiteen lopen, hier komt niet direct een
eenduidig beeld, of een beeld per wijk uit. Landelijk is er al wel onderzocht dat leerlingen met een lastige thuissituatie, vaker een leerachterstand
hebben opgelopen.

Naast educatieve achterstanden, geven basisscholen en kinderopvang aan dat zij ook sociaal-emotionele achterstanden en behoeften zien. Ook
deze lopen zeer uiteen per kind, en zijn niet per wijk of school zichtbaar.

Voor het Voortgezet Onderwijs en het MBO gelden bovenstaande opmerkingen ook, en is tevens duidelijk dat de lange termijn ontwikkeling van
deze achterstanden onzeker is, bijvoorbeeld voortijdige schooluitval. Een aantal jongeren heeft een verkeerde opleidingskeuze gemaakt en
wordt nu al naar heroriëntatietrajecten op het MBO toe geleid.

In de kinderopvang en het onderwijs zelf worden vele diverse maatregelen getroffen om de (leer)achterstanden weg te werken vanuit de
middelen van het Nationale Programma Onderwijs, (NPO) waar nodig in samenwerking met gemeenten. Hierover lopen momenteel gesprekken.

  102 2 Programma 2 Ondersteuning
en zorg

72

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

Klopt het dat het aantal plekken t.b.v. beschut wonen van 585 vorig jaar naar 320 dit jaar is afgenomen?

  102 Het aantal van 320 is afkomstig als streefwaarde uit de Programmabegroting 2021. Deze mag lopende het jaar niet aangepast worden en wordt
verantwoord in het Jaarverslag 2021. 

Nee, dit klopt niet. Het aantal vanuit de Wmo door de gemeente gefinancierde beschermd wonen plekken is afgenomen van 585 in 2020 naar
320. De oorzaak hiervan is de overgang van cliënten naar de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze plekken worden nu gefinancierd door het
Zorgkantoor.
Het aantal beschut wonen plekken is met 1 plek toegenomen, van 59 in 2020 naar 60 in 2021.
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  103 2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing

94

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

'Op basis van de huidige woningbouwplannen is voor de periode 2021 tot en met 2025 een groei
mogelijk van ruim 6.000 woningen.' Waar zijn deze woningen gepland en kunt u een uitsplitsing maken
naar sociale huur, middensegment en duur?

  103 Zie Bijlage beantwoording technische raadsvragen 7, PB 2022-2026

  104 2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing

94

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

'In de periode 2016 tot en met 2020 is de woningvoorraad netto met bijna 3.500 woningen gegroeid.'

Hoeveel hiervan waren in de sociale huursector, middelduur en duur? Hoeveel van de 3500 woningen
zijn d.m.v. splitsing gerealiseerd? 

  104 Zie Bijlage beantwoording technische raadsvragen 7, PB 2022-2026

Het aantal toevoegingen door bouwkundig splitsen is uitgezocht voor de evaluatie van de vergunningsplicht. Van 1 januari 2017 tot 1 mei 2021
zijn 236 bestaande woningen bouwkundig gesplitst in 615 woningen. Het saldo is 379 toegevoegde woningen over deze periode. De cijfers vòòr
2017 en na 1 mei 2021 zijn niet bekend.

  105 2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing

100

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

Het aantal sociale huurwoningen van woningcorporaties in Haarlem komt niet overeen met de cijfers die
de raad enkele weken gelden van de corporaties ontvangen heeft ihk van de prestatieafspraken. Welke
cijfers moeten we aanhouden?

  105 De cijfers die door de corporaties zijn aangedragen in het kader van de prestatieafspraken betreffen de aantallen van Pré Wonen, Elan Wonen
en Ymere. Naast deze corporaties verhuren nog een aantal andere corporaties sociale huurwoningen in Haarlem (DUWO, Rosehaghe,
Woonzorg Nederland) waardoor het aantal in de programmabegroting hoger uitkomt.
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  106 2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing

100

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

Klopt het dat de wachttijd voor een sociale huurwoning van gemiddeld 8,1 jaar in 2020 naar 7,6 in 2021
is gedaald? Zo ja, waar is deze daling aan te danken?

  106 Het cijfer van 7,6 is afkomstig als streefwaarde uit de Programmabegroting 2021. Deze mag lopende het jaar niet aangepast worden en wordt
verantwoord in het Jaarverslag 2021. De definitieve cijfers over 2021 worden bekend in het 2e kwartaal van 2022 (bron: monitor Woonservice).

  107 2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing

102

Jouw Haarlem
R.H. (Robbert) Berkhout

Hoe kan de verhouding tussen banen en woningen tgv banen gestegen zijn en tegelijkertijd de
verhouding tussen het aantal banen en het aantal inwoners gedaald zijn?

  107 Er is een trend gaande dat er meer gewerkt wordt in woonwijken, wat terug te zien is in het percentage functiemenging. De indicator over de
woon-werkbalans gaat over Haarlem breed. Voor dit jaar is de afspraak gemaakt om indicatoren tot maximaal 1 cijfer achter de komma te
plaatsen waardoor het lijkt dat er een verslechtering in de woon-werkbalans ontstaat. We streven echter wel degelijk nog steeds naar een woon-
werkbalans van 0,44 voor het jaar 2021. 
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  1 3.4 Paragraaf Financiering 188
PvdA
M.R.J. (Michel) Rog

In de begroting 2022-2026 is op bladzijde 188 een overzicht van de garanties opgenomen.

In de tekst wordt alleen uitleg gegeven over de volkshuisvesting gerelateerde in het verleden verstrekte
garanties.

1. waarom is er geen verklaring t.a.v. de risico's en stand van zaken opgenomen t.a.v. de garanties
t.b.v .de nutsbedrijven?

2. dit jaar is besloten dat er garant wordt gestaan voor een lening voor het  Zonnewarmtenet
Ramplaankwartier voor een maximaal bedrag ad 7 mln. Het collegebesluit dateert van 21
september. 

1. Waar is dit in de begroting terug te vinden?
2. bij succes zal deze aanpak over de stad worden uitgerold. Hoe kan de raad dit volgen in

de P&C cyclus en hoe krijgt de raad inzicht in de risico ontwikkeling?

Ienke Verhoeff

PvdA
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  1 1. Er is per abuis een fout getal bij de Nutsbedrijven eind 2022 geplaatst. Het gaat om een verwachte gegarandeerd totaal van € 14,8 miljoen
voor eind 2022 (dus niet € 8,9). Omdat dit een natuurlijk/lineair verloop is conform verwachting wordt er geen specifieke verklaring voor deze
ontwikkeling gegeven. Omdat er op dit moment geen verwachting is dat een garantie daadwerkelijk actief wordt is ook hier geen toelichting over
gegeven of een risico voor opgenomen.

Voor de garanties van culturele instellingen is wel een risico opgenomen (RIS.10 bladzijde 301 van de begroting) voor de garantie voor culturele
instelling Hart in verband met een negatief eigen vermogen (bladzijde 200 van de begroting). Dit risico is echter beperkt en lager dan in
voorgaande jaren. Ter info: dit risico is inmiddels al weer lager dan ten tijde van het peilmoment ten behoeve van de begroting doordat de
aflossing voor 2021 inmiddels heeft plaatsgevonden. De maximale impact is daardoor verlaagd van € 520 duizend naar € 390 duizend.

2.1 Ten tijde van het opstellen van de begroting was nog niet genoeg informatie bekend over het al dan niet verlenen van een garantie en het
moment van ingaan en het bijbehorende bedrag van de garantie. Wanneer de daadwerkelijke garantie in 2022 verstrekt zal worden, zal dit terug
te vinden zijn in de Jaarrekening 2022 en mogelijk al in de Programmabegroting 2023.

2.2 Naast dat besluiten tot het verstrekken van garanties langs de raad gaan, wordt de raad bij zowel de begroting als de jaarrekening
geïnformeerd over de uitstaande garanties. Met name de Jaarrekening geeft hierbij inzicht in de totaalstanden en de onderliggende verschillende
garanties (bij het onderdeel 'niet uit de balans blijkende verplichtingen'). Wanneer de inschatting is dat er een (verhoogd) risico is op het actief
worden van de garanties zal dit ook terug komen in de risicoparagraaf van de jaarrekening en/of begroting.

  3 2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing

90

PvdA
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

In de Woonvisie werd aangegeven dat er een onderzoek zou volgen in 2021 naar de wenselijkheid van
huurdersondersteuning in de gehele stad in plaats van alleen in de Transvaal/Frans Hals. Kunt u
aangeven wat hiervan de status is en wat de mogelijke kosten van stadsbrede ondersteuning zijn? Dit
laatste is op verzoek van oa de PvdA al eerder in beeld gebracht.

Maarten Wiedemeijer 

PvdA
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  3 Het onderzoek naar vraag/behoefte voor een stadsbreed huurders-steunpunt zoals dat is opgenomen als activiteit in de uitvoeringsagenda van
de woonvisie is nog niet afgerond.

Vooruitlopend hierop is onlangs door !Woon wel in beeld gebracht wat de kosten zouden zijn van invoering van een stadsbreed steunpunt, zoals
dat eerder ook in beeld is gebracht op verzoek van de PvdA.

 

In grote lijnen is dit als volgt:

De huidige kosten voor het huurderssteunpunt, dat zich alleen richt op Transvaal- en Frans Halsbuurt zijn € 69.000,-  (per jaar, gefinancierd
tot 2023 vanuit veiligheidsaanpak Lelie)

De kosten voor ondersteuning voor de hele stad vanuit huurderssteunpunt Cronjéstraat zijn € 100.000,-

De kosten voor ondersteuning voor hele stad met een spreekuur elders in de stad (extra locatie) zijn € 126.000

Bij deze laatste is niet gerekend met kosten voor de locatie en ambtelijke ondersteuning (inschatting: 50 uur/jaar)

Dit betreft kosten voor de eerste periode voor het draaien van spreekuur en geven van adviezen, naarmate de bekendheid groeit zal het aantal
vragen en verzoeken om advies en ondersteuning kunnen toenemen (en daarmee de kosten). Hierin zijn geen kosten voor ondersteuning voor
huurdersorganisaties opgenomen.

  4 2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing

90

PvdA
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

In het oktober 2020 aangenomen initiatiefvoorstel “(Ver)bouw aan een levensloopbestendig /
vergrijzingsproof’’ wordt het college opgedragen in 2021 een stadsdeal ouderenhuisvesting te sluiten.
Kunt aangeven wat hiervan de status is?

Maarten Wiedemeijer 

PvdA
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  4 Gemeente, corporaties en ouderenzorgaanbieders hebben gezamenlijk een externe projectleider ingehuurd om deze stadsdeal tot stand te
brengen. De planning is om eind 2021 de concept-afspraken gereed te hebben.

  5 2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing

90

PvdA
F. (Floor) Roduner

In de in juli 2021 aangenomen motie “op naar een groene lange heerenstraat – het vervolg” wordt het
college opgeroepen om voor de Begroting in de Commissie Beheer een startnotitie voor te leggen. Ik
heb deze nog niet voorbij zien komen. Welke stappen zijn er ondernomen in de uitvoer van deze motie?

Maarten Wiedemeijer 

PvdA

  5 In antwoord op uw vraag welke stappen er zijn ondernomen in de uitvoering van de motie op naar een groene Lange Heerenstraat kan ik u
berichten dat er nog geen initiatieven zijn ontplooid om de motie uit te voeren. De reden hiervoor is dat er geen ambtelijke capaciteit en geen
budget beschikbaar is. De lange Heerenstraat zal als onderdeel van de herontwikkeling van het Stationsplein worden opgepakt maar dat is
nadat planontwikkeling en sloop van Beerestijn heeft plaatsgevonden.    

  6 1 Algemeen 22
PvdA
M.R.J. (Michel) Rog

Op pag. 22 in de woonlasten staat de OZB jaarlijks op 332 euro van 2022 tot en met 2026. Met welke
reden is hier geen jaarlijkse inflatiestijging in mee genomen?

 

Maarten Wiedemeijer

PvdA

  6 Voor de gehele meerjarenbegroting (alle baten en lasten) geldt dat deze in constante prijzen is opgesteld naar loon-en prijsniveau 2022.
Loonkosten en inflatie kunnen van jaar tot jaar nogal fluctueren. Voor een meerjarige ontwikkeling is onvoldoende informatie aanwezig en allerlei
tussentijdse aanpassingen komt de vergelijkbaarheid van de meerjarenraming niet ten goede.
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  7 2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing

94

PvdA
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

“In de periode 2016 tot en met 2020 is de woningvoorraad netto met bijna 3.500 woningen gegroeid. Op
basis van de huidige woningbouwplannen is voor de periode 2021 tot en met 2025 een groei mogelijk
van ruim 6.000 woningen (70% van de plancapaciteit).” Pag. 94.

Kunt u aangeven in welke segmenten de netto groei was in de periode 2016-2020 en in welke
segmenten de groei wordt verwacht in de periode 2021-2025?

Maarten Wiedemeijer

PvdA

  7 Zie Bijlage beantwoording technische raadsvragen 7, PB 2022-2026

  41 1 Algemeen 31
VVD
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

De programmasubsidies Cultuur worden vooruitlopend op de Cultuurvisie met €500.000 aangevuld
vanuit tijdelijke middelen verkregen voor Coronasteun. Hierover heb ik de volgende vragen;

- De middelen zijn (nog) niet uitgegeven maar wel verkregen voor Coronasteun, waarom zijn deze
middelen niet eerder uitgegeven en hoe groot is de kans dat dit nog uitgegeven wordt mbt
Coronasteun?

- De programmasubsidies worden met tijdelijke middelen aangevuld, waarom wordt dit niet structureel
opgenomen?

- Hoe bent u tot de €500.000 gekomen? Had dit niet €1.000.000 moeten zijn? Of €250.000?
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  41 De middelen voor coronasteun zijn steeds ingezet met maximale matching daarbij door landelijke cultuurfondsen of de provincie. Met name de maximale
matching voor de grote podia en het FHM heeft ultimo 2020 geresulteerd in corona-bestemmingsreserves waarmee ook tekorten in 2021 kunnen worden
afgedekt en waardoor zij in 2021 niet opnieuw een beroep hoefden te doen op het gemeentelijk noodfonds. 

In de Bestuursrapportage 2021 wordt een voorstel gedaan voor de bestemming van de resterende middelen (pag 22-23). Een deel blijft  beschikbaar voor
eventuele noodsteun. Hoe groot de kans is dat opnieuw steun verleend moet worden, kan niet met zekerheid worden gezegd. Dit blijft afhankelijk van het
verloop van de coronacrisis.

De programmasubsidies zijn een nieuw instrument, waar vooralsnog alleen incidentele dekking voor is. Met dit budget kunnen meer organisaties en
cultuurmakers worden ondersteund in het leveren van een bijdrage aan de ambities voor het Cultuurplan, en kan tegelijkertijd worden gewerkt aan een breed
herstel van de sector. Het bedrag van jaarlijks € 500.000 in 2022-2024 is ingegeven door de substantiele ambities en grote culturele sector van Haarlem en
past binnen het totaal van de voorgestelde besteding van de coronamiddelen.

 

  43 2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing

95

VVD
R.H. (Robbert) Berkhout

Het toevoegen van werkgelegenheid is een belangrijke factor, zo wordt geschreven. De alinea wordt
afgesloten met 'moet daarop extra worden ingezet, bijvoorbeeld door accountmanagement en acquisitie
van bedrijven.' Vervolgens is er geen claim opgenomen waaruit blijkt dat er mensen voor die 'extra inzet'
worden aangetrokken. Bekend is dat de capaciteit bij Economie al onder druk staat, hoe wil het college
deze ambitie gestalte geven?

  43 Dit is geen technische vraag

  44 2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing

95

VVD
drs. J. (Jos) Wienen

'op het gebied van evenementen is nog veel onduidelijk' - 'er wordt onderzocht of De Parade naar
Haarlem kan komen in 2022'. Er wordt niets weergegeven over de middelen die dit vraagt en hoe
evenementen bij kunnen dragen aan de economische positie van (horeca, culturele en overige)
ondernemers. Wat is het beeld van het college bij de mogelijkheden voor evenementen? Wat is de
financiële doelstelling voor De Parade en andere nieuwe evenementen? Moet dit vanuit de bestaande
middelen of komt hiervoor een aparte aanvraag indien relevant?
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  44 Bij aanvragen voor nieuwe evenementen wordt gekeken naar de mogelijkheden, zo ook voor De Parade. De Haarlemse evenementenkalender is elk jaar vol
gepland. Bij nieuwe aanvragen zal afgewogen worden of het evenement passend is binnen het evenementenbeleid van Haarlem, of er ruimte is op de
evenementenkalender en welke financiële ruimte er gevraagd wordt. De huidige evenementensubsidie (2020-2023) is eind 2019 ingedeeld en vastgesteld voor
de periode tot en met 2023. Voor nieuwe evenementen moet een aparte aanvraag gedaan worden en kan er worden gekeken naar andere mogelijkheden om
het evenement te financieren, waaronder een extra voorstel aan de raad .Er is geen specifieke financiële doelstelling voor nieuwe evenementen, dus ook niet
voor een eventuele aanvraag voor de Parade. 

  45 2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing

96

VVD
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Rondom het Frans Hals Museum wordt aangegeven dat er in 2022 eenmalig middelen nodig zijn voor
registratie en uithuizing van de opgeslagen collectie. Over welk bedrag hebben we het? Wat is de
beoogde nieuwe locatie? Wat kost de nieuwe locatie per jaar? Het onderzoek naar een depot moet nog
beginnen, maar een uithuizing is er in 2022? In hoeverre heeft de raad iets te zeggen over het nieuwe
depot?

  45 Met een budget van € 250.000 wordt het Frans Hals Museum in staat gesteld om een plan te ontwikkelen en uit te voeren voor de registratie en uithuizing van
de collectie opgeslagen bij Baars. Dit is een van de (externe) locaties waar de gemeentelijke collectie door het FHM is opgeslagen. Samen met het Noord-
Hollands Archief wordt onderzocht of één gezamenlijk depot mogelijk is waar ook de gehele collectie van het FHM deel van uit zal gaan maken. Daarmee zou
de volledige collectie onder de optimale en veilige bewaarcondities bewaard en ontsloten kunnen worden.
In afwachting van dat onderzoek en besluitvorming daarover door de raad, wordt een tijdelijke oplossing voor de collectie Baars voorgesteld conform de
uitkomsten van de inspectie van het collectiebeheer (zie informatienota 2021/147873, op 15 april besproken in commissie Ontwikkeling). Bij de overplaatsing
kunnen ook direct de objecten worden geregistreerd en wordt een aanzienlijk deel van de collectieregistratie achterstand ingelopen.

Het FHM zal een projectplan ontwikkelen voor de registratie en uithuizing en tevens een voorstel doen voor een nieuwe tijdelijke opslaglocatie en bijbehorende
jaarlijkse kosten.

  46 2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing

99

VVD
R.H. (Robbert) Berkhout

De effectindicator 'aantal toeristische binnenlandse dagbezoeken' zet in op een telling van het aantal
bezoekers. De tellingen zijn gestart met dank aan de BIZ binnenstad, alleen blijkt de uitkomst niet
geheel te voldoen en kan het systeem met een upgrade veel beter tot zijn recht komen en ook bij
evenementen een meerwaarde bieden. Is het college van deze benodigde upgrade op de hoogte? Zo
ja, wat heeft het college gedaan om deze upgrade mogelijk te maken en daarmee de effectindicator
beter in te kunnen vullen? Zo niet, is het college voornemens met de BIZ hierin op te trekken zodat de
effectindicator nauwkeuriger wordt?

  46 Dit is geen technische vraag
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Bijlage beantwoording technische raadsvragen 7, 32,  103 en 104 (PB22) 

 
Beantwoording Vraag 7: Kunt u aangeven in welke segmenten de netto groei was in de periode 

2016-2020 en in welke segmenten de groei wordt verwacht in de periode 2021-2025? 

 

Segmenten netto groei 2016-2020 

Voor de periode 2016-2020 is niet precies aan te geven in welke segmenten de netto groei was. Op 

basis van de Woningbouw rapportages 2018 t/m 2021 is wel het volgende aan te geven voor de 

segmentering binnen de nieuwbouw. 

 

 
 

Bovenstaande tabel zegt echter niets over de ontwikkeling van de sociale huurvoorraad in die 

periode. Voor een beeld van de netto toevoeging sociale huur geeft onderstaande tekst uit de 

Rapportage Woningbouw 2021 een beter beeld. 

 

Ontwikkeling voorraad Sociale huur 2025 (uit: Rapportage woningbouw 2021, pagina 17) 

In 2020 zijn 196 sociale huurwoningen opgeleverd van de in totaal 590 opgeleverde 

nieuwbouwwoningen (dat zijn er 160 meer dan in 2019). Dat komt neer op een aandeel van 33% van 

het totaal aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen.  

 

 

Segmentering nieuwbouw (NB. is exclusief sloop)

Gegevens gehaald uit: Rapportages woningbouw 2018, 2019,2020 en 2021

2017 2018 2019 2020

sociaal/betaalbaar 47% 52% 10% 33%

middensegement 58% 43%

duur 32% 24%

totale nieuwbouw per jaar 490 526 392 590

53% 48%
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Figuur 10: Aantal woningen sloop en nieuwbouw woningcorporaties periode 2016 tot en met 2020 

(Bron: opgave Haarlemse woningcorporaties) 

 

 

Verwachte segmentering in groei 2021-2025 (uit: Rapportage woningbouw 2021, pagina 21) 

De onderstaande tabel geeft een doorkijk tot en met 2025 van de verwachte segmentering op basis 

van de informatie over plancapaciteit. Er is ingeschat dat circa 30% van de verwachte opleveringen 

zal doorschuiven naar volgende jaren. Het is echter niet exact aan te geven welke plannen het 

betreft. Er is daarom geen rekening gehouden met planuitstel. We sluiten daarmee aan op de 

systematiek die de provincie Noord-Holland hanteert. 

 

De omvang van de plancapaciteit voor deze periode is bijna 8.800. Voor ruim 7.530 woningen is 

bekend in welk segment zij vallen op basis van de informatie uit februari 2021. Van de overige bijna 

1.270 woningen is (nog) niet bekend tot welk segment zij behoren.  

 
Segmenten Verwachte segmentering 2021 tot 

en met 2025 voor 7.530 van de 

8.800 geplande woningen 

Beleid 

Sociale huur (aftoppingsgrens) 24% (= 63% van soc. Huur) 40% (w.v. 70% van sociale huur tot 

aftoppinggrens) Sociale huur (liberalisatiegrens) 14% (= 37% van soc. Huur) 

Sociale koop 3% 

Middensegment laag 15% 24% 

Middensegment hoog 24% 16% 

Vrije sector 21% 20% 

Tabel: Verwachte segmentering 2021-2025 voor 7.530 van de 8.800 geplande woningen (Bron: 

monitor plancapaciteit) 

 

De verdeling binnen de plancapaciteit tot en met 2025 zit op dit moment op de streefpercentages. 

Vooral het percentage sociale huur/sociale koop is flink gestegen ten opzichte van het beeld van de 

woningmarktrapportage van 2020. Toen was dat 31%. Wel moet worden opgemerkt dat circa een 

vijfde deel hiervan vervangende nieuwbouw is.  

 

In de Haarlemse plancapaciteit tot en met 2025 staan op dit moment 2.825 sociale huurwoningen 

gepland. Hiervan kunnen er op basis van een slagingskans van 70% ca. 2.450 als min of meer hard 

worden bestempeld. Wanneer hier ook geprognotiseerde sloop van wordt afgetrokken, is het beeld 

dat er in deze periode min of meer 1.900 woningen als “harde” netto toevoegingsprognose kunnen 

worden bestempeld. Veel van deze geplande sociale huurproductie in de periode 2021-2025 is nog 

buiten de ontwikkelzones (46%). 

 

Omdat in de periode 2016-2020 als gevolg van een corporatiefocus op sloop/nieuwbouwprojecten 

en renovatie maar beperkt sociale huurwoningen aan de Haarlemse woningvoorraad zijn toegevoegd 

(74 extra over deze vijf jaarsperiode), lopen we netto nog achter op de ambitie van 4000 extra 

sociale huurwoningen. De verwachting is wel dat dit, als alle plancapaciteit in de monitor wordt 

benut, na 2025 wordt ingelopen. In de periode 2026-2030 staan er in de plancapaciteit namelijk circa 

2500 sociale huurwoningen geprogrammeerd.  

 

Naar bovenstaand antwoord wordt ook verwezen bij beantwoording op vragen 103 en 104. 
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Beantwoording vraag 32: Het IP is geactualiseerd.  Kunt u inzage geven in welke investeringen zijn doorgeschoven, uitgesteld of geschrapt? 

 

Er zijn in deze actualisatie geen investeringen geschrapt. Er zijn ook geen investeringen uitgesteld, in de zin dat niet is besloten om investeringen pas later 
uit te voeren om financiële redenen. Er zijn wel investeringen doorgeschoven, omdat naar het huidige inzicht blijkt dat de uitvoering op een ander moment 
zal plaatsvinden dan eerder werd verwacht. 
 
Hieronder een overzicht van alle mutaties in het investeringsplan ten opzichte van de kadernota. De mutaties zijn in bedragen per jaar. Als bijvoorbeeld bij 
een investering -100 staat in 2021 en 100 in 2022, is een bedrag van € 100.000 doorgeschoven van 2021 naar 2022. De kolom 'totaal' geeft het totaal van de 
mutaties in de jaren voor die regel. Waar in de kolom 'totaal' een nul staat of geen bedrag, is op die regel sprake van alleen een verschuiving in de tijd maar 
per saldo geen verhoging of verlaging. Vrijwel alle negatieve bedragen (verlagingen) in deze kolom zijn verlagingen van stelposten naarmate die worden 
omgezet naar concrete investeringen; zie bijvoorbeeld de stelpost binnen- en buitensportaccommodaties en de nieuwe regel voor de turnhal Jaap Edenlaan. 
In enkele gevallen is sprake van een verlaging van een IP post omdat uitgaven ten laste van de exploitatie moeten worden gebracht. 

 

Programma; Cluster Omschrijving 
mutatie 

2021 
mutatie 

2022 
mutatie 

2023 
mutatie 

2024 
mutatie 

2025 
mutatie 

2026 
Totaal 

Programma 1; 
Onderwijs 

JOP 2019: Schoter college 2.168.000- 2.168.000 - - - - - 

Programma 1; 
Onderwijs 

JOP 2019: Stedelijk Gymnasium 1.621.400- 1.621.400 - - - - - 

Programma 1; 
Onderwijs 

SHO VO Rudolf Steiner 143.000 - - - - - 143.000 

Programma 1; 
Onderwijs 

JOP 2020 stelpost prijsverhogingen 673.000- - - - - - 673.000- 

Programma 1; 
Onderwijs 

JOP 2020 stelpost versnellingen, aankopen, 
bouw- en woonrijp 

215.000- - - - - - 215.000- 

Programma 1; 
Onderwijs 

JOP 2020 Permanente uitbreiding ECL 93.000 - - - - - 93.000 

Programma 1; 
Onderwijs 

JOP 2020 Permanente huisvesting ISH 39.000 - - - - - 39.000 

Programma 1; 
Onderwijs 

JOP 2020 Permanente huisvesting ISK 
Schoterstr 

430.000 - - - - - 430.000 
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Programma; Cluster Omschrijving 
mutatie 

2021 
mutatie 

2022 
mutatie 

2023 
mutatie 

2024 
mutatie 

2025 
mutatie 

2026 
Totaal 

Programma 1; 
Onderwijs 

JOP 2020 Permanente uitbreiding 
Zonnewijzer 

773.000- 2.817.000- 3.590.000 - - - - 

Programma 1; 
Onderwijs 

JOP 2020 Nieuwbouw De Verbeelding 1.130.000- 1.100.000- 1.130.000 1.100.000 - - - 

Programma 1; 
Onderwijs 

JOP 2020 Nieuwbouw De Wijde Wereld 183.000 - - - - - 183.000 

Programma 1; 
Onderwijs 

Internationale Taalklas (VB krediet) 50.000 50.000- - - - - - 

Programma 1; 
Onderwijs 

Schoterstraat 4 ISK 270.000 - - - - - 270.000 

Programma 1; Sport 
Multifunctionele sporthal Duinwijck 
Buitenruimte 

28.641- - - - - - 28.641- 

Programma 1; Sport 
Binnen- en buitensportaccomodaties 
(stelpost) 

700.000- 1.000.000- - - - - 1.700.000- 

Programma 1; Sport Vervanging kleedaccommodaties Kon. HFC 430.000- 430.000 - - - - - 

Programma 1; Sport Renovatie veld Kon. HFC 90.563- 90.563 - - - - - 

Programma 1; Sport Turnhal Jaap Edenlaan 245.000 873.000 582.000 - - - 1.700.000 

Programma 2; 
Maatschappelijke 
voorz. 

Doorstroomvoorziening maatschappelijke 
opvang 

- 1.000.000 - - - - 1.000.000 

Programma 4; Cultuur Stelpost Cultuur PB21 - 500.000- 500.000 - - - - 

Programma 4; Cultuur 
Vervanging Patronaat (niet-
gebouwgebonden) 

2.507- - - - - - 2.507- 

Programma 4; Cultuur Vervanging Patronaat verlichting 3.646 - - - - - 3.646 

Programma 4; Cultuur Vervanging Patronaat vloerafwerking 1.139- - - - - - 1.139- 

Programma 4; Cultuur Vervanging Philharmonie (gebouwgebonden) - - - - 1.202.000- - 1.202.000- 

Programma 4; Cultuur 
Vervanging Philharmonie (niet 
gebouwgebonden) 

- - - - 126.000 - 126.000 

Programma 4; 
Ontwikkeling 

Voorbereiding grex 'Entree het Verre Oosten' 80.000- 80.000 - - - - - 
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Programma; Cluster Omschrijving 
mutatie 

2021 
mutatie 

2022 
mutatie 

2023 
mutatie 

2024 
mutatie 

2025 
mutatie 

2026 
Totaal 

Programma 5; Bruggen Bruggen: Schalkwijkerbrug vervanging 403.811- 1.385.811 - - - - 982.000 

Programma 5; Bruggen Vervanging bedieningscomputer Prinsenbrug 35.000 415.000 250.000- - - - 200.000 

Programma 5; 
Havendienst 

Vervanging Havenkantoor Spaarndamseweg 100.000 200.000 225.000 525.000- - - - 

Programma 5; Kades Vervanging kade Buitenzorgkade 300.000- 300.000 - - - - - 

Programma 5; Kades Vervanging kade Kinderhuisvest - - - - 150.000- 150.000 - 

Programma 5; 
Maatschappelijke 
voorz. 

Drainage Waarderhaven 147.000- 147.000 - - - - - 

Programma 5; 
Maatschappelijke 
voorz. 

Renovatie en modernisering 
bibliotheekvestigingen (Kadernota 2018) 

200.000- 200.000 - - - - - 

Programma 5; 
Maatschappelijke 
voorz. 

Levensduur verlengende investeringen 
gemeentelijk vastgoed 

34.433- - - - - - 34.433- 

Programma 5; 
Maatschappelijke 
voorz. 

Waarderweg 78 renovatie 143.000- 143.000 - - - - - 

Programma 5; 
Maatschappelijke 
voorz. 

Wagenmakerslaan 1 renovatie installaties 500.000- 500.000 - - - - - 

Programma 5; 
Maatschappelijke 
voorz. 

Zijlvest 39 renovatie 
(luchtbehandelingsinstall) 

245.000- 245.000 - - - - - 

Programma 5; 
Maatschappelijke 
voorz. 

Grote Markt 16-18 renovatie 110.000- 110.000 - - - - - 

Programma 5; 
Maatschappelijke 
voorz. 

Gedempte Oude Gracht 2, Raaks 7 renovatie 140.000- 140.000 - - - - - 
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Programma; Cluster Omschrijving 
mutatie 

2021 
mutatie 

2022 
mutatie 

2023 
mutatie 

2024 
mutatie 

2025 
mutatie 

2026 
Totaal 

Programma 5; 
Maatschappelijke 
voorz. 

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 900.000- 900.000 - - - - - 

Programma 5; 
Openbare ruimte 

Bereikbaar houden Schalkwijk: Amerikaweg - 2.400.000- 2.400.000 - - - - 

Programma 5; 
Openbare ruimte 

Bereikbaar houden Schalkwijk: Amerikaweg 
(bijdrage) 

- 400.000 400.000- - - - - 

Programma 5; 
Openbare ruimte 

Bisschop Bottemanneplein SOR.01 100.000- 100.000 - - - - - 

Programma 5; 
Openbare ruimte 

Bomen in Schalkwijk 65.000- 100.000 200.000 200.000 200.000 635.000- - 

Programma 5; 
Openbare ruimte 

Cameratoezicht toegangssysteem - 50.000 50.000- - - - - 

Programma 5; 
Openbare ruimte 

Cronjéstraat herinrichten 60.000 280.000- 220.000 - - - - 

Programma 5; 
Openbare ruimte 

Haarlem - Velsen Snelfietsroute 81.000 1.058.000 - - - - 1.139.000 

Programma 5; 
Openbare ruimte 

Herinrichten Prins Bernhardlaan  120.000- 101.000 19.000 - - - - 

Programma 5; 
Openbare ruimte 

Hoofdbomenstructuur SOR.01 10.678- - - - - - 10.678- 

Programma 5; 
Openbare ruimte 

Houtplein herinrichting 2.888.886- 710.000 2.178.886 - - - - 

Programma 5; 
Openbare ruimte 

Houtplein herinrichting (bijdrage) 1.789.570 600.000- 1.189.570- - - - - 

Programma 5; 
Openbare ruimte 

Integrale vernieuwing openb.ruimte 
Meerwijk 

289.000- 494.000 850.000- 445.000 200.000 - - 

Programma 5; 
Openbare ruimte 

Integrale vernieuwing openb.ruimte 
Zuiderpolder 

650.000- 2.000.000- 2.650.000 - - - - 

Programma 5; 
Openbare ruimte 

Investering maatschappelijk nut (stelpost) 738.000- 200.000- 396.000- - - 3.300.000 1.966.000 
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Programma; Cluster Omschrijving 
mutatie 

2021 
mutatie 

2022 
mutatie 

2023 
mutatie 

2024 
mutatie 

2025 
mutatie 

2026 
Totaal 

Programma 5; 
Openbare ruimte 

LV-verbinding Entree-oost ter hoogte van St. 
Jacob 

10.000- - 420.000- 430.000 - - - 

Programma 5; 
Openbare ruimte 

Middengebied Schalkwijk (stad tussen de 
bomen) herinr. OR 

783.702- 422.280- 1.205.982 - - - - 

Programma 5; 
Openbare ruimte 

Prinsenbrug onderdoorgang 100.000- 300.000- 400.000 - - - - 

Programma 5; 
Openbare ruimte 

Ramplaanspad SOR.01 8.691- - - - - - 8.691- 

Programma 5; 
Openbare ruimte 

Reconstructie Nieuwe Groenmarkt 50.000- 375.000- 425.000 - - - - 

Programma 5; 
Openbare ruimte 

Schoterbos - vervolgfasen 100.000 - - - - - 100.000 

Programma 5; 
Openbare ruimte 

Schoterbos - vervolgfasen, subsidie bijdrage 2.031.000 - - - - - 2.031.000 

Programma 5; 
Openbare ruimte 

Schouwbroekerplas saneren en herinrichten 250.000- 250.000 - - - - - 

Programma 5; 
Openbare ruimte 

SOR - Duurzame mobiliteit 1.560.000- 8.400.000- 6.070.000- 4.274.684- 1.388.000 - 18.916.684- 

Programma 5; 
Openbare ruimte 

SOR - Water, groen, klimaatadaptatie, 
ecologie 

1.025.000- 2.256.000- 3.235.000- 4.033.424- 239.678 - 10.309.746- 

Programma 5; 
Openbare ruimte 

Spaansevaartstraat SOR.01 463.000 - - - - - 463.000 

Programma 5; 
Openbare ruimte 

Spaarndam- aanleg parkeervoorziening 
Kerklaan 

255.000- 255.000 - - - - - 

Programma 5; 
Openbare ruimte 

Vijfhoek herinrichting 100.000 946.000 - - - - 1.046.000 

Programma 5; 
Openbare ruimte 

Voortingplantsoen SOR.01 1.885- - - - - - 1.885- 

Programma 5; 
Openbare ruimte 

Waterplan Schalkwijk: Aziëweg 
waterverbinding 

157.000- 157.000 - - - - - 
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Programma; Cluster Omschrijving 
mutatie 

2021 
mutatie 

2022 
mutatie 

2023 
mutatie 

2024 
mutatie 

2025 
mutatie 

2026 
Totaal 

Programma 5; 
Openbare ruimte 

Waterverbinding Floris van Adrichemlaan 
(incl Poort van Boerhaave grachtje) 

200.000- 200.000 - - - - - 

Programma 5; 
Openbare ruimte 

Haarlem - Velsen Snelfietsroute (bijdrage) - 964.000- - - - - 964.000- 

Programma 5; 
Openbare ruimte 

Herinrichten Prins Bernhardlaan (VRI) - - 396.000 - - - 396.000 

Programma 5; 
Openbare ruimte 

Natuurvriendelijke oevers - 135.000 - - - - 135.000 

Programma 5; 
Openbare ruimte 

Schoteroog nieuwe entree - 240.000 - - - - 240.000 

Programma 5; 
Openbare ruimte 

Vergroenen Waarderpolder - 125.000 - - - - 125.000 

Programma 5; 
Openbare ruimte 

Onderdoorgang Scheepmakerskwartier / 
Prinsenbrug 

- - 150.000 - - - 150.000 

Programma 5; 
Openbare ruimte 

Verkeersveiligheid Oudeweg - Fustweg - 285.000 - - - - 285.000 

Programma 5; 
Openbare ruimte 

Ambassadeursplek Spaansevaartstraat / 
Transvaalstraat 

- - 30.000 240.000 - - 270.000 

Programma 5; 
Openbare ruimte 

Fietsparkeren binnenstad - 700.000 1.925.000 - - - 2.625.000 

Programma 5; 
Openbare ruimte 

Fietsparkeren binnenstad: Houtplein 
fietsenstalling 

- 300.000 - - - - 300.000 

Programma 5; 
Openbare ruimte 

Korte termijn fietsparkeren OV Spaarnwoude - 200.000 - - - - 200.000 

Programma 5; 
Openbare ruimte 

Fietsknelpunt Kennemerplein / Schoterweg / 
Kennemerstraat 

- - 500.000 577.000 - - 1.077.000 

Programma 5; 
Openbare ruimte 

Korte termijn fietsparkeren bij OV 
Stationsplein 

25.000 100.000 - - - - 125.000 

Programma 5; 
Openbare ruimte 

Lange termijn fietsparkeren bij OV 
Stationsplein 

- 70.000 2.430.000 2.500.000 - - 5.000.000 
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Programma; Cluster Omschrijving 
mutatie 

2021 
mutatie 

2022 
mutatie 

2023 
mutatie 

2024 
mutatie 

2025 
mutatie 

2026 
Totaal 

Programma 5; 
Openbare ruimte 

Busverkeer; o.a. knooppunt Buitenrust / 
Zuid-Oost 

- 200.000 1.400.000 3.400.000 - - 5.000.000 

Programma 5; 
Openbare ruimte 

Herstructurering Stadsstraat Europaweg - 500.000 3.000.000 4.900.000 - - 8.400.000 

Programma 5; 
Openbare ruimte 

Dwars door Schalkwijk: Herprofileren 
Kennedylaan/Belgiëlaan/Floris van 
Adrichemlaan 

- 450.000 1.525.000 1.000.000 - - 2.975.000 

Programma 5; 
Openbare ruimte 

Instellen van Milieuzone 380.000 - - - - - 380.000 

Programma 5; 
Openbare ruimte 

Budget voor adaptieve maatregelen, ovw 
externe cofinanciering 

- 370.000 320.000 320.000 - - 1.010.000 

Programma 5; 
Parkeren 

Actieplan Fiets (inc. Groenmarkt) 50.000 50.000- - - - - - 

Programma 5; 
Parkeren 

Fietsenstalling Houtplein 439.000- 439.000 - - - - - 

Programma 5; 
Parkeren 

Nedtrain parkeeroplossing Spaarnesprong 75.000- 750.000- - 825.000 - - - 

Programma 5; 
Parkeren 

Parkeerregulering Entree en 
Sportheldenbuurt 

50.000- 50.000 - - - - - 

Programma 5; 
Parkeren 

Parkeerregulering obv draagvlakonderzoek 50.000- 300.000- 200.000- 100.000 - - 450.000- 

Programma 5; 
Parkeren 

Vervanging apparatuur parkeergarages 437.000- 437.000 - - - - - 

Programma 5; 
Riolering 

Herinrichten Prins Bernhardlaan (Riolering) 30.000- 51.000- 81.000 - - - - 

Programma 5; 
Riolering 

Integrale vernieuwing openb.ruimte 
Meerwijk, riolering 

15.000- - 400.000- 415.000 - - - 

Programma 5; 
Riolering 

Rioleringen (begroting 2021) 2.000.000- 2.000.000 - - - - - 

Programma 5; 
Riolering 

Rioleringen (2023 e.v.) - 2.857.000- 857.000 - 1.000.000 1.000.000 - 
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Programma; Cluster Omschrijving 
mutatie 

2021 
mutatie 

2022 
mutatie 

2023 
mutatie 

2024 
mutatie 

2025 
mutatie 

2026 
Totaal 

Programma 7; facilitair Vervanging meubilair - - - - - 16.000 16.000 

Programma 7; facilitair Vervanging interieur 400.000- 400.000 - - - - - 

Programma 7; ICT ICT middelen agv fusie Zandvoort 56.674- 56.674 - - - - - 

Programma 7; ICT Nieuw Datacenter (uitbreiding) 257.000 - - - - - 257.000 

Programma 7; ICT Vervanging ICT (stelpost) 257.000- - - - - - 257.000- 

Programma 7; ICT Digitale Transformatie 1.400.000- 850.000 550.000 - - - - 

Programma 7; ICT Inrichten werkplekken (ICT) 70.000 - - - - - 70.000 

Programma 7; ICT 
Digitale transformatie Sociaal Domein 
(Common Ground) 

180.000- - - - - - 180.000- 
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 Geachte raadsleden en schaduwraadsleden,  

 

In de afgelopen periode is een aantal onjuistheden geconstateerd ten aanzien van de 

Programmabegroting 2022-2026, deze zijn in dit erratum opgenomen.  

 

1. Besluit 

In het besluit behorend bij de Programmabegroting 2022-206 is onder besluitpunt 3c opgenomen dat 

er een onttrekking zal plaatsvinden uit de reserve steunmaatregelen coronacrisis, in een later 

stadium is dit in de tekst van de coronaparagraaf (1.6) gewijzigd naar de reserve budgetoverheveling.  

Per abuis is deze wijziging enkel verwerkt in paragraaf 1.6 en niet in het besluit.  

Bij dit schrijven wordt het besluitpunt daarom als volgt gewijzigd:  

 

Was:  

  3c. Het onttrekken van een bedrag van € 1.064.000 aan de reserve steunmaatregelen 

coronacrisis voor het bevorderen van re-integratie; 

 

Wordt:  

  3c. Het onttrekken van een bedrag van € 1.064.000 aan de reserve budgetoverheveling voor 

het bevorderen van re-integratie; 

 

2. Woningprognose 

Onderstaande grafiek toont gecorrigeerde cijfers voor de ontwikkeling van het aantal woningen in de 

periode 2016-2026, zoals eerder gepubliceerd in de programmabegroting 2022-2026 van Haarlem. 

De prognose van het aantal woningen voor de periode 2022-2026 was in de oorspronkelijke versie te 

laag doordat gerekend was met een te hoog aantal te slopen woningen.  

 
Bronnen: De cijfers uit het verleden zijn gebaseerd op de basisregistratie 

Adressen en Gebouwen (BAG), per 1-1-2021. Voor de prognose is 
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gebruikgemaakt van de Monitor Plancapaciteit: peildatum 18 april 2021. Deze 

cijfers worden twee maal per jaar gepubliceerd www.plancapaciteit.nl. Het 

gaat om bij de gemeente bekende nieuwbouw- en transformatieprojecten. 

Toevoegingen anderszins (zoals splitsing, onttrekking of administratieve 

correcties) zijn zeer lastig te voorspellen. Om die reden zijn deze niet in de 

prognose meegenomen. Voor de prognose geldt dat de onzekerheidsfactor 

groter wordt naarmate men verder in de toekomst kijkt. 

 

In onderstaande tabel en grafiek is de aangepaste prognose verwerkt.  

 

Bevolking naar leeftijd, 2016-2031 (per 1/1)                 

  2016   2020   2021   2022   2026   2031   

leeftijd Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

0-19 jaar 34.689 22% 35.787 22% 35.488 22% 35.636 22% 37.352 21% 39.298 21% 
20-44 jaar 54.919 35% 56.048 34% 55.790 34% 55.706 34% 61.348 35% 66.894 36% 
45-64 jaar 42.094 27% 43.186 27% 43.144 27% 43.178 26% 44.396 26% 45.877 25% 
65 jaar en ouder 26.421 17% 27.870 17% 28.104 17% 28.545 18% 30.825 18% 33.873 18% 

Totaal 158.123 100% 162.891 100% 162.526 100% 163.065 100% 173.921 100% 185.942 100% 
                          
Waarvan 15-64 jaar 
(potentiële 
beroepsbevolking) 

104.758 66% 107.561 66% 107.170 66% 107.213 66% 114.877 66% 122.031 66% 

Bron: Bevolkingsgegevens: BRP-Haarlem; prognose: Data Informatie en Analyse, Gemeente Haarlem       

 

Ontwikkeling inwoners naar leeftijd in Haarlem, 2016-2036 

  
 

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Bron: Bevolkingsgegevens: BRP-Haarlem; prognose: Data Informatie en Analyse, Gemeente Haarlem 
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3. Aanbiedingsbrief 

Onder het kopje sociaal in de aanbiedingsbrief is een deel van de tekst niet goed opgenomen. Het 

gaat om de gele onderdelen in onderstaande tekst:  

Het bestrijden van armoede is één van de speerpunten van het beleid, waarbij Haarlem extra 

aandacht heeft voor het bestrijden van kinderarmoede en ondersteuning aan ZZP-ers en 

ondernemers die door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen. Met regelingen als 

gratis peuteropvang en tegemoetkoming schoolkosten wordt geprobeerd hen extra te 

ondersteunen, zodat zij volwaardig opgroeien in een samenleving waarin ze mee kunnen doen. 

Haarlemmers met een bijstandsuitkering begeleidt de gemeente richting werk en participatie en 

Haarlemmers met geldzorgen en schulden krijgen ondersteuning. De primaire inzet is gericht op het 

voorkomen van deze problematiek. De nieuwe wet Inburgering treedt vanaf 1 januari 2022 in 

werking; de gemeente krijgt de regie bij de uitvoering. 

 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Martin Jonker,  

Concerncontroller 


