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  18 2 Programma 1
Maatschappelijke participatie

36

CDA
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

ik lees dat de aanbevelingen van het RKC zijn meegenomen in de voorbereiding van de nieuwe
subsidieperiode voor de sociale basis vanaf 2020 terwijl meer dan de helft van de Raad vond dat de
aanbevelingen van het RKC niet meegenomen zijn in de nota sociaal basis die onlangs besproken is.
Ook de RKC had deze mening. Hoe verklaart u dit?

  18 Dit is geen technische vraag.

  19 2 Programma 1
Maatschappelijke participatie

37

CDA
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

U heeft het over extra aandacht voor het werven van vrijwilligers in Schalkwijk en Haarlem Oost. Wat
heeft u concreet gedaan om vrijwilligers te werven?

  19 Zie het antwoord op vraag 69.

  20 2 Programma 1
Maatschappelijke participatie

37

CDA
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Ondanks extra inspanningen blijft het aantal overbelaste mantelzorgers hoog. Hoeveel mantelzorgers
zijn in 2018 door Tandem geregistreerd?

  20 Aantal ingeschreven mantelzorgers in Haarlem per eind 2018: 4.041

Aantal nieuwe inschrijvingen in Haarlem in het jaar 2018: 255.

  21 2 Programma 1
Maatschappelijke participatie

42

CDA
F. (Floor) Roduner

De toegang tot hulp bij geldzorgen en schulddienstverlening is voor alle Haarlemmers zo laagdrempelig
tussen de afdeling mogelijk gemaakt. Hoe is de samenwerking tussen de afdeling Schulddienstverlening
en SchuldHulpMaatje?
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  21 De afdeling Schulddienstverlening verleent jaarlijks subsidie voor zowel de reguliere begeleiding van inwoners met schulden door
Schuldhulpmaatje als specifiek voor de jongerenbegeleiding vanuit MoneyFit. Wanneer nodig worden reguliere klanten verbonden aan een
schuldhulpmaatje. Dit gaat in goed overleg. De coördinator van MoneyFit is lid van het projectteam NewFuture. De maatjes maken in veel
gevallen het schuldendossier van de jongeren compleet en coachen in sommige gevallen.

  22 2 Programma 1
Maatschappelijke participatie

55

CDA
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Waaruit blijkt dat het percentage overbelaste mantelzorgers gelijk is gebleven in vergelijking met 2017?
Hoe gaat u dit verminderen?

  22 Voor het percentage overbelaste mantelzorgers gebruiken we het Omnibusonderzoek en de Gezondheidsatlas GGD. Dit jaar wordt extra ingezet
op het nog eerder bereiken van mantelzorgers in Haarlem om ondersteuning aan te bieden, die nog beter aansluit op de vraag van de
mantelzorger. Dit is beschreven in de informatienota Mantelzorg(er) in balans van 1 maart 2019.

  23 2 Programma 1
Maatschappelijke participatie

57

CDA
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Tandem is bij de allochtone mantelzorgers minder bekend. Wat gaat u eraan doen om dit te verbeteren?

  23 De Informatienota Mantelzorg(er) in balans laat zien dat in 2018 extra is geïnvesteerd in het bereiken van mantelzorgers met niet-Nederlandse
achtergrond met het Theehuis on Tour. In samenwerking met de Selimiye moskee komt Tandem bij de Buurtkamer anderstalige mannen, de
naailes van Delftwijk Hand in Hand en bij de Buurtkamer Turkse ouderen in de Ringvaart. Theehuis on Tour breidt de activiteiten dit jaar uit en
zal op plaatsen waar inwoners met niet-Nederlandse achtergrond samenkomen, aanwezig zijn en het gesprek aangaan over de
ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers.

  24 2 Programma 1
Maatschappelijke participatie

77

CDA
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Hoe verloopt de samenwerking tussen Veilig Thuis, het Maatschappelijk werk en ander
hulpverleningsinstanties? In hoeverre vindt afstemming plaats in wie wat doet?
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  24 Er zijn in 2019 afstemmingsmomenten georganiseerd tussen Veilig Thuis en het lokale veld (sociale wijkteams en het CJG). Hier worden
meldingen besproken die direct kunnen worden overgedragen aan het lokale veld. Door deze afstemming is de samenwerking tussen de
verschillende organisaties verbeterd en vindt er een soepelere overdracht van zaken plaats of kan er waar nodig gerichter worden
samengewerkt in zaken. De samenwerking is daarmee verbeterd.

  25 2 Programma 1
Maatschappelijke participatie

91

CDA
F. (Floor) Roduner

Op advies van de Nationale Ombudsman heeft de gemeente voor het wegnemen van drempels voor
toegang tot schuldhulpverlening de werkwijze verder aangepast. Over welke drempels wordt hier
gesproken?

  25 De grootste drempel in het rapport van de Ombudsman betrof het niet direct in aanmerking komen voor aanmelding bij Schulddienstverlening.
Bij de gemeente Haarlem krijgt elke inwoner die kenbaar maakt geldzorgen en/of schulden te hebben direct een kennismakingsgesprek met een
medewerker van het team. Dit gesprek vindt op verzoek van de klant, desgewenst met ondersteuning vanuit hulpverlening, thuis, in de wijk of op
kantoor van de gemeente plaats. Er worden geen uitsluitingsgronden gehanteerd. Noch voor dit kennismakingsgesprek, noch voor een
aanmelding Schulddienstverlening. Ook wordt door de Ombudsman de drempel van informatieplicht benoemd. Daarvoor wordt de meeste
ondersteuning geboden door het Sociaal Wijkteam, Humanitas en Schuldhulpmaatje. Bij kwetsbare doelgroepen doen de
beschermingsbewindvoerders dit. Een andere drempel is de beschikking. De gemeente Haarlem heeft de correspondentie rondom
schulddienstverlening omgezet naar B1-niveau. Het gemeentelijke besluit wordt mondeling toegelicht door de consulent. Er mogen geen
drempels voor toegang tot hulp bij schulden zijn.

  26 2 Programma 1
Maatschappelijke participatie

93

CDA
F. (Floor) Roduner

Om (nieuw) schulden te voorkomen heeft de gemeente 823 klanten langdurig in budgetbeheer. Waar
moet men aan voldoen om in aanmerking te komen voor budgetbeheer?

  26 De inkomsten en uitgaven zijn niet in balans waardoor de klant geldzorgen heeft en daarbij ondersteund wil worden. Klanten in een
schuldregelingstraject zitten in het begin in budgetbeheer. Met Budgetondersteuning op Maat worden klanten gecoacht en wordt de financiële
zelfredzaamheid gestimuleerd zodat budgetbeheer – waar mogelijk – kan worden afgebouwd.

                             4 / 69



 

Nr Onderdeel Blz Vraag Pag. 5

  27 1 Algemeen 18
CDA
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Gesteld wordt dat het nodig is om maatregelen te nemen om het tij van de overschrijding op het sociaal
domein te keren. Aan welke maatregelen moeten wij denken?

  27 In de Kadernota 2019 wordt verder ingegaan op de (financiële) ontwikkelingen in het sociaal domein en de maatregelen.

  28 1 Algemeen 18
CDA
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Hoe groot is de onderbesteding op de uitgaven Beschermd wonen?

  28 Zie de tabel op pagina 19: € 1,6 miljoen voordeel zorg in natura (onderbesteding), € 0,185 miljoen nadeel pgb’s (overbesteding) en € 0,520
voordeel eigen bijdrage.

In totaal dus een voordeel van € 1,935 miljoen.

  29 1 Algemeen 18
CDA
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Hoe hoog zou de overschrijding op het sociaal domein zijn geweest als er geen sprake was van
onderbesteding op de uitgaven van beschermd wonen?

  29 Dan zou het totale nadeel € 4,446 miljoen zijn geweest (€ 2,511 miljoen + € 1,935 miljoen).

  30 1 Algemeen 27
CDA
drs. M. (Merijn) Snoek

Bij programma 5 is bijna 10 mln minder gerealiseerd dan in de IP2018 is aangegeven. Welke
investeringen uit IP2018 zijn niet gerealiseerd?

  30 Dit betreft oa de vertraging Spaarne walmuur en de wandelpromenade Sanderburg/Engelenburg/Prattenburg. Ook is op riolering
levensverlengend onderhoud voor een deel  in de uitvoering doorgeschoven naar 2019 .
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  31 2 Programma 5 Beheer en
onderhoud

120

CDA
R.H. (Robbert) Berkhout

Er staat: “De doorstroming van autoverkeer kan nog verder geoptimaliseerd. Het VRI-beleid is hiervoor
een belangrijke pijler. In dit beleid wordt geregeld op welke manier en ook wie voorrang krijgt bij
kruisingen, hier zijn ook de toepassingen van iVRI (intelligente verkeersregelinstallaties) opgenomen.
Door middel van iVRI kan het dynamisch verkeersmanagement verder worden vormgegeven. De
beleidsvorming is vertraagd doordat er extra inzet op parkeermaatregelen is ingezet.”

Vraag: Wat is nu de planning om de doorstroming van het autoverkeer te verbeteren?

  31 Er wordt gewerkt om in 2019 een concept van beleid voor VRI op te stellen. Daarnaast wordt middels uitvoeringsprogramma van SOR en door
opstellen van mobiliteitsbeleid dat eind 2019 in concept gereed is en via de visies ook ingrepen gedefinieerd die tot doel hebben mobiliteit en dus
ook doorstroming van autoverkeer te bevorderen.

  32 3.1 Paragraaf
weerstandsvermogen en
risicobeheersing

167

CDA
drs. M. (Merijn) Snoek

Voor de belastingcapaciteit is begroot 108% en gerealiseerd 112%. Hoe wordt deze afwijking verklaard?

  32 Een hoger percentage belastingcapaciteit betekent dat de woonlasten in de gemeente Haarlem ten opzichte van de landelijke ontwikkelingen
harder zijn gestegen. Bij het opstellen van de begroting zijn de landelijk gemiddelde woonlasten voor het begrotingsjaar nog niet bekend.

Jaarlijks vergelijkt het COELO de tarieven en woonlasten van grote gemeenten. In 2018 zijn de woonlasten van de grote gemeenten gemiddeld
met 0,6% tot € 677 per woonruimte gestegen. De woonlasten in Haarlem stegen in 2018 met € 13 naar € 756 (+ 1,7%)  volgens de COELO-
definitie.

  33 3.1 Paragraaf
weerstandsvermogen en
risicobeheersing

177

CDA
drs. J. (Jur) Botter, MPA

 De lasten bij leges algemene dienstverlening zijn 2,1 mln lager dan begroot (5,6 mln). Wat is hier de
verklaring voor?
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  33 De werkelijke ureninzet in 2018 is net als in 2017 lager dan begroot. In de aanloop naar de Programmabegroting 2020 zal worden bezien wat dit
betekent voor de begrotingsraming. Op dit punt zal in de paragraaf een expliciete toelichting worden opgenomen.

  34 3.1 Paragraaf
weerstandsvermogen en
risicobeheersing

188

CDA
drs. M. (Merijn) Snoek

In de vergelijking met andere gemeenten is Haarlem gestegen van plek 18 naar plek 9 van de 38
grootste gemeentes in NL. Gemiddelde stijgingvan de woonlasten bij  deze 38 gemeentes was bijna 40
euro. In Haarlem was de stijging 20 euro. Hoe komt het dat wij dan toch flink gestegen zijn naar plek 9?

  34 Jaarlijks vergelijkt het COELO de tarieven en woonlasten van grote gemeenten. In 2018 zijn de woonlasten van de grote gemeenten gemiddeld
met 0,6% tot € 677 per woonruimte gestegen. De gemiddelde absolute stijging van de woonlasten in grote gemeenten komt daarmee neer op
vier euro. De woonlasten in Haarlem stegen in 2018 met € 13 naar € 756 (+ 1,7%)  volgens de COELO-definitie. Voor de laatste berekening is
gebruik gemaakt van het daadwerkelijk gerealiseerde bedrag in 2017 op pagina 157 (€ 743,-).

  35 9 Overige vragen 0
CDA
drs. M. (Merijn) Snoek

Klopt het dat er in het jaar 2018 geen 123a-onderzoeken zijn opgeleverd? 

  35 Dit klopt niet. In de commissie Samenleving van 8 maart is het onderzoek naar het gebruik van accommodaties voor jongerenwerk aan de raad
aangeboden. De in 2018 verrichtte onderzoeken (Duurzaamheid en Erfgoedbeleid) zullen voor het zomerreces aan de betreffende commissies
worden aangeboden.

  36 2 Programma 5 Beheer en
onderhoud

132

CDA
drs. M. (Merijn) Snoek

Op blz 132 staat 67.272 als bedrag voor primaire begroting en op blz 15 staat een bedrag van 66.966.
Kunt u dit verschil verklaren?

  36 Het genoemde bedrag van blz. 15 kunnen wij niet in de jaarstukken terug vinden. Helaas kan uw vraag dan ook niet benatwoord worden.
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  37 3.4 Paragraaf Financiering 191
CDA
drs. M. (Merijn) Snoek

Op blz 191 staat VRI's. Moet dit lichtmasten zijn?

  37 Er had moeten staan Openbare Verlichting en Verkeersregelinstallaties (VRI's)

  38 2 Programma 2 Ondersteuning
en zorg

64

CDA
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Waarom staat er bij het onderwijsbeleid niet het verschil tussen de kosten en de baten, zoals bij de
andere 3 kolommen?

  38 Vraag klopt niet met het paginanummer. Verzoek vraag opnieuw in te dienen met het juiste paginanummer.

  39 9 Overige vragen 0
CDA
drs. M. (Merijn) Snoek

Hoeveel smiley's (indicatoren) worden er in totaal gebruikt? Hoeveel van die smileys staan op rood?

  39 De smiley's zijn gekoppeld aan doelen en prestaties. In totaal wordt er in begrotingsjaar 2018 gebruik gemaakt van 51 doelen en 147 prestaties
(totaal 198 smileys). Hiervan zijn 5 rood. Zie voor de totale analyse paragraaf 1.1 "Beleidsmatige resultaten op hoofdlijnen".

  40 2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing

114

CDA
R.H. (Robbert) Berkhout

Kunt u aangeven wat de bijdrage van de gemeente Haarlem was aan Haarlem Tech? (in geld of op
andere ondersteunende wijze)

  40 Haarlem Tech is niet financieel ondersteund door de gemeente. Wel hebben zij, net als andere bedrijven in de Waarderpolder, kunnen profiteren
van de activiteiten van stichting Parkmanagement (waarin gemeente en ondernemers samenwerken) om het ondernemersklimaat zo optimaal
mogelijk te houden .
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  42 2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing

114

CDA
F. (Floor) Roduner

Kunt u aangeven hoeveel nieuwe kavels er zijn uitgegeven in 2018? Hoeveel kavels daarvan gingen
naar nieuwe bedrijven?
En hoeveel kavels naar uitbreiding van bestaande bedrijven?

  42 In de Waarderpolder Noordkop zijn in 2018 zes kavels uitgegeven (tot 7,8 ha). Twee kavels zijn uitgegeven aan bedrijven die naast hun huidige
bedrijfsgebouw willen uitbreiden. Drie kavels zijn uitgegeven aan bedrijven elders uit de Waarderpolder die naar de Noordkop verhuizen om uit
te breiden. Eén kavel is uitgegeven aan een nieuw bedrijf dat verhuist van Heemskerk naar Haarlem. 

  44 2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing

114

CDA
R.H. (Robbert) Berkhout

Er staat: "De gemeente heeft nieuwe banen- en bedrijven in de zakelijke dienstverlening, toerisme, MKB
en startups gefaciliteerd in een gebiedsgerichte aanpak."
Vraag: Kunt u aangeven hoeveel banen (arbeidsplekken) er in 2018 netto zijn bijgekomen?

  44 Er zijn in 2018 netto 2.380 banen bijgekomen.

Nr Onderdeel Blz Vraag Pag. 9

  46 2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing

114

CDA
R.H. (Robbert) Berkhout

Wat is de concrete bijdrage van de gemeente geweest aan het platform Circelstad?

  46 Voor 2018 heeft de gemeente financieel € 5000,- bijgedragen aan Cirkelstad.
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  48 2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing

114

CDA
R.H. (Robbert) Berkhout

Wat houdt de pilot dienstverlening voor expats die de gemeente samen is opgestart met Amsterdam
precies in? Heeft u daar een beleidsnota van?

  48 Het betreft een samenwerking met de gemeente Amsterdam inzake het regionale expatcenter, International Newcomers (IN) Amsterdam
(2018/763255). IN Amsterdam bedient bedrijven en internationaal talent (EU en niet-EU) bij het snel en efficiënt regelen van primaire
overheidsdiensten, zoals het verstrekken van verblijfs- en werkvergunningen (inclusief startup visa), inschrijving bij de gemeente en andere
officiële zaken. Dit doet zij via een via een one-stop-shop procedure.

  50 2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing

100

CDA
R.H. (Robbert) Berkhout

Hoeveel nieuwe bedrijven zijn er in 2018 bijgekomen? (niet zijnde zzp’ers of startups)

  50 Er zijn in 2018 877 nieuwe bedrijven bijgekomen waarvan 849 bedrijven met 0 t/m 9 banen, 25 bedrijven met 10 tot 99 banen en 3 bedrijven met
100 en meer banen.

  51 2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing

100

CDA
R.H. (Robbert) Berkhout

Er staat: "Daardoor zijn bijvoorbeeld collectieven als Maak, 3DMakerszone en Smart City Haarlem
uitgebreid."

Kunt u dit toelichten, op welke wijze zijn deze collectieven uitgebreid?
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  51 Deze collectieven hebben hun netwerk en positie in Haarlem en regio vergroot, en meer opdrachten en/of huurders gekregen.

  54 9 Overige vragen 0
CDA
drs. M. (Merijn) Snoek

Er zou een oplegger komen met de verschillen tussen het concept jaarverslag/jaarrekening en het
definitieve jaarverslag. Wanneer krijgen we die?

  54 Het verschil tussen het concept en de definitieve jaarrekening wordt veroorzaakt door een aantal financiële correctieboekingen. Hierdoor wijzigt
het resultaat van € 551.498 (voordeel) naar € 527.370 (voordeel). De aanpassingen zijn alleen financieel, inhoudelijk zijn er in het jaarverslag
geen aanpassingen gedaan.

De correctieboekingen met de grootste impact op het resultaat zijn:

Vrijval Subsidie RIEC: € 250K (v)

Doorbelasting Zandvoort gecorrigeerd: €111K (v)

Verlaging vordering Zandvoort: € 49K (n)

Actualisatie pensioenvoorziening wethouders: € 319K (n)

Correctie vooruitontvangen bedragen schonen archief: € 16k (n)
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  58 1 Algemeen 18
CDA
drs. J. (Jur) Botter, MPA

"Met name dankzij de grote inzet vanuit Haarlem zijn alle aanbieders jeugdzorg in 2018 ook
(stapsgewijs) overgegaan op het berichtenverkeer via jeugd." Wat betekent 'berichtenverkeer via jeugd'?

 

 

 

  58 Met het berichtenverkeer via jeugd wordt het “Ijw berichtenverkeer” bedoeld. Dat is een informatiestandaard die landelijk wordt toegepast om de
gegevensuitwisseling voor het toewijzen, factureren en beëindigen van zorg tussen gemeenten en zorgaanbieders op een eenduidige wijze te
laten plaatsvinden. Alle gecontracteerde aanbieders zijn inmiddels aangesloten op deze informatiestandaard.

  61 4 Jaarrekening 248
CDA
F. (Floor) Roduner

Er staat: "Ontbinding leidt tot teruggave van de Koepel aan de gemeente en de gemeente is verplicht de
koopsom van € 6,4 miljoen terug te betalen aan de koper."

Vraag: Sinds april 2018 heeft gemeente toch het recht om de Koepel terug te kopen tegen 0 euro?
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  61 Uw opmerking is terecht. De juiste tekst is alsnog opgenomen in de jaarstukken en n moet zijn:

Niet opgenomen rechten 

De Koepel is in 2017 verkocht aan de stichting Panopticon. Aan de stichting zijn voorwaarden meegegeven waaraan de toekomstige
bestemming moet voldoen en binnen welke termijn dit moet worden gerealiseerd. Als aan de voorwaarden niet wordt voldaan, dan heeft de
gemeente het recht de Koepel (exclusief het deel dat door ELAN/DUWO verworven is) terug te kopen voor € 0. 

  62 1 Algemeen 14
CDA
drs. M. (Merijn) Snoek

Als je kijkt naar de baten (542 miljoen) en de lasten (539 miljoen) dan valt op dat dit beide hoger zijn dan
in de begroting (499 / 498). Kunt u deze verschillen verklaren?

 

 

  62 De verklaring van afwijkingen zowel op de baten als op de lasten zijn opgenomen in de analyse in het hoofdstuk: Belangrijke financiële
afwijkingen (pag. 15 en 16)

  10 2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing

112

Groen Links
R.H. (Robbert) Berkhout

Er wordt verwezen naar de vertraging van de plaatsing van het aantal laadpalen, echter wordt er niet
aangegeven hoeveel laadpalen er geplaatst zijn in 2018

  10 IN 2018 zijn er 16 laadpalen geplaatst. In de cie beheer van februari 2019 is dit besproken en plan van aanpak gepresenteerd om palen te
plaatsen.
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  11 4 Jaarrekening 247
Groen Links
drs. M. (Merijn) Snoek

Yarden heeft twee leningen van 20 % 40 jaar. Het rentepercentage dat genoemd wordt is 6,48%.  klopt
dat?

  11 Dit is correct.

  12 4 Jaarrekening 118
Groen Links
drs. M. (Merijn) Snoek

IN het overzicht financiën per programma beleidsvelden vooral op beleidsvelden 41 en 43 zien we een
flinke afwijking met de begroting en de bijstelde begroting. Vraag is natuurlijk; hoe kan het dat het
resultaat zoveel afwijkt van een bijgestelde begroting??

  12 In bijlage 6.5 "Analyse en toelichting per beleidsveld" worden op blz. 44 en 46 de afwijkingen van het resultaat ten opzichte van de begroting
voor de beleidsvelden 4.1 en 4.3 toegelicht.

  13 4 Jaarrekening 115
Groen Links
R.H. (Robbert) Berkhout

Hoe kan het dat het aantal overnachtingen tov 2017 is gedaald van 453 naar 420 in tegenstelling tot
andere cijfers en zeker de 25% in de begroting?
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  13 Per abuis zijn er verkeerde overnachtingscijfers in de jaarrekening beland. Volgens de laatste informatie van Cocensus was het totale aantal
overnachtingen als volgt:

2012: 292.000

2013: 259.000 (afname vanwege verbouwing v/d Valk)

2014: 340.000

2015: 369.000

2016: 383.000

2017: 427.000

2018: 498.000

De toename van 2017 naar 2018 was daarmee 16,6%. NB. Van voor 2012 zijn geen cijfers bekend omdat Cocensus toen nog niet
verantwoordelijk was voor de aanlevering van cijfers.

  14 4 Jaarrekening 109
Groen Links
R.H. (Robbert) Berkhout

Kloppen de cijfers dat er minder Haarlemmers aan energiebesparing doen dan in 2017?

  14 De cijfers zijn correct. Het aantal Haarlemmers dat zegt aan energiebesparing te doen blijft door de jaren op een constante waarde van rond de
70%. In 2017 gaf 71% van de Haarlemmers aan dat ze aan energiebesparing doen. In 2018 was dat 69%. Dit is echter geen significant verschil.
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  15 2 Programma 3 Werk, inkomen
en schulden

89

Groen Links
F. (Floor) Roduner

Wat is de reden dat het tijdig afhandelen van de aanvragen bijzonder bijstand is gezakt van 985-2017
naar 96%?

Op zichzelf een hoge score, maar gezien de aard van de aanvragen heel vervelend dat het percentage
is gezakt.

  15 Het aantal aanvragen bijzondere bijstand  is in 2018 met 10% toegenomen terwijl de formatie voor afhandeling van bijzondere bijstand in 2018
niet is uitgebreid. Door de toename van aanvragen is ook het aantal mutaties toegenomen.

  16 4 Jaarrekening 256
Groen Links
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Er is een verhoging van ong. 7 miljoen overlopende posten. Met name van de WMO en jeugd zorgen
voor deze verhoging.

Wordt er door de instellingen te laat gefactureerd? Gezien de bedragen is dat niet potentieel gevaarlijk
voor de financiële positie van die instellingen? Wat is de reden?

  16 Aanbieders lopen standaard 1 á 2 periodes achter in de facturering van de geleverde zorg. Nadat de zorg die in december is gefactureerd in
onze administratie is verwerkt, is de omvang van de nog te verwachten facturen ingeschat. Aan het einde van 2018 was dat meer dan in het jaar
daarvoor. De oorzaak daarvoor kan meerledig zijn, dat is niet onderzocht. Wel is deze zorg in de eerste maanden van 2019 alsnog gefactureerd
en betaald. Er is dus geen sprake van oplopende factuurachterstanden en de gemeente betaalt de ontvangen facturen binnen de daarvoor
geldende termijnen. Deze balanspost geeft dus geen aanleiding tot zorgen over de financiële positie van de betreffende instellingen.

  17 2 Programma 2 Ondersteuning
en zorg

77

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

dat ligt met 45 ver onder het streefcijfer. Is er ondertussen al bekent wat de reden daarvoor is?

  17 Hierover is gesproken met zowel politie als Veilig Thuis. Er is opnieuw goed gekeken naar de werkwijze en samenwerking. Ketenpartners en
gemeenten geven aan dat ze er geen verklaring voor kunnen geven. De verwachting is dat 2019 een ander beeld zal laten zien. Er zijn per
kwartaal gesprekken over tussen gemeenten, Veilig Thuis, Politie en Reclassering Nederland.
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  1 6 Bijlagen 290
Hart voor Haarlem
F. (Floor) Roduner

Hoe verklaart het College dat het aantal bijstanduitkeringen in Haarlem blijft stijgen, terwijl de landelijke
trend dalend is?

  1 Uit de actuele registratiegegevens van de gemeente blijkt dat het aantal bijstandsuitkeringen is gedaald ten opzichte van 2017, zoals
aangegeven in het jaarverslag op pagina 85. De figuren in de bijlage betreffen gegevens tot 1 januari 2018, waardoor deze daling over het jaar
2018 niet uit deze figuren is af te lezen.

  2 4 Jaarrekening 238
Hart voor Haarlem
drs. M. (Merijn) Snoek

Het overzicht 'baten & lasten' op pag. 238 bevat een kolom 'primaire begroting'. De lasten hiervan wijken
af van de Programmabegroting 2018-2022 (pag. 25). De baten zijn gelijk. Waarom wijkt de 'lasten'
kolom af?

  2 Als gevolg van de een ingrijpende gewijzigde indeling van het Sociaal Domein is er voor gekozen om deze gewijzigde  primaire begroting op te
nemen. Dit omdat anders de vergelijkbaarheid met de realisatie en de bijgestelde begroting tot meer onduidelijkheid zo leiden. Deze wijziging is
in november 2017 vastgesteld, maar kon niet meer tijdig verwerkt worden in de primaire begroting (het boekwerk).

  4 4 Jaarrekening 259
Hart voor Haarlem
F. (Floor) Roduner

Ten aanzien van de Koepel wordt hier gesteld dat bij een eventuele ontbinding van de overeenkomst de
gemeente €6,4M terug moet betalen aan Panopticum (zijnde de hisorische verkrijgingsprijs). Inmiddels
is 'de Koepel' echter gesplitst in een deel dat door ELAN/DUWO verworven is, en een deel dat door
Panopticum beheerd wordt en waarschijnlijk verder gesplitst zal worden. Wat de gemeente eventueel
terug zou krijgen is niet meer te vergelijken met het oorspronkelijke totale object. Dat de gemeente
hiervoor dan evengoed €6,4M terug zou moeten betalen lijkt dan ook onjuist. Graag een nadere
toelichting of correctie op deze zinsnede.
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  4 Uw opmerking is terecht. De juiste tekst is alsnog toegevoegd in de jaarstukken en moet zijn:

Niet opgenomen rechten 

De Koepel is in 2017 verkocht aan de stichting Panopticon. Aan de stichting zijn voorwaarden meegegeven waaraan de toekomstige
bestemming moet voldoen en binnen welke termijn dit moet worden gerealiseerd. Als aan de voorwaarden niet wordt voldaan, dan heeft de
gemeente het recht de Koepel (exclusief het deel dat door ELAN/DUWO verworven is) terug te kopen voor € 0. 

  5 6 Bijlagen 326
Hart voor Haarlem
F. (Floor) Roduner

In 2018 is grex Zwemmerslaan geopend, maar niet begroot. Hoe kan dat,  de netto contante
waarde was toch al 1 januari 2017 vastgesteld?  

  5 Omdat de grex in 2017 nog niet formeel geopend was, waren we genoodzaakt (obv Besluit Begroting en Verantwoording) de reeds gemaakte
voorbereidingskosten op dit project op andere wijze in de administratie te verwerken. E.e.a. in overleg met concern control. Gedurende 2018 zijn
deze kosten vervolgens overgeboekt naar de grex. Deze waren dus nog niet begroot in het MPG 2018.

 

 

  6 6 Bijlagen 326
Hart voor Haarlem
F. (Floor) Roduner

Nogal wat grexen hebben te maken met vertragingen. Waar ligt dat aan?

  6 Bij sommige grexen is inderdaad vertraging opgetreden. De oorzaken hiervoor zijn divers. Bij enkele projecten gaat het om gewijzigde kaders
bijvoorbeeld qua programmering of stedenbouwkundige uitgangspunten, bij een ander heeft het een bouwkundige oorzaak. Dit leidt soms ook tot
een nieuwe prijsbepaling. 
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  7 6 Bijlagen 328
Hart voor Haarlem
F. (Floor) Roduner

Er blijken nog steeds preventiegelden 40+ Zomerzone (230.000) ergens te resteren: sinds hoelang al
(welk jaar) en waarom niet uitgegeven?

  7 De preventie gelden 40+ Zomerzone maakt onderdeel uit van de Reserve Leefomgeving de stand hiervan bedraagt begin 2018 € 229.826

Hiervan is in 2018 uitgegeven € 71.237, dus de stand per 31-12-2018 bedraagt € 158.589.

Hiervan is € 113.589 gelabeld voor het Reinaldapark en € 45.000 voor een subsidie aan Resto van Harte, als dit in 2019 wordt uitgegeven dan
bedraagt het saldo per 31-12-2019 € 0. Door de behergroep Reinalda worden de plannen uitgewerkt. Over de besteding wordt in samenwerking
met coorperaties besloten.

  8 6 Bijlagen 329
Hart voor Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Vastgoedbeheer had een behoorlijke overschrijding op het onderhoudsbudget. Het betreft incidentele
kosten oa storingsmeldingen. Wat voor storingen zijn dat en wie wordt er dan gestuurd om de zaak op
te lossen? Om welk bedrag gaat het?

  8 Storingen worden door onze huurders en gebruikers rechtstreeks gemeld bij Engie, waarmee de gemeente een raamcontract heeft.

Het betreft klimaat-, installatietechnische en bouwkundige storingen.

Engie liep erg achter met de facturatie en in 2018 heeft er een administratieve inhaalslag plaatsgevonden.

Daarbij zijn alle facturen uit zowel 2017 als 2018 ingediend tot een bedrag van 255.000 euro.

  9 6 Bijlagen 329
Hart voor Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Bij vastgoedbeheer is meer ontvangen vanwege inlopen achterstallige huur. Sinds wanneer zijn we
begonnen met het inlopen van die achterstallige huur? Om welk bedrag gaat het, is alle achterstand nu
ingelopen en zijn alle huren inmiddels geïndexeerd?
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  9 Bij een aantal panden is het huurcontract later getekend dan het moment van ingebruikname.

Dit werd veroorzaakt doordat huurders acuut elders onderdak gebracht moesten worden.

Daarvoor hebben we achterstallige huur in rekening gebracht.

Het gaat over 2018 om een bedrag van 55.000 euro.

Ook in 2019 verwachten we dat voor een tweetal panden achterstallige huur geïnd zal worden.

De huren worden jaarlijks geïndexeerd.

  73 2 Programma 2 Ondersteuning
en zorg

34

Hart voor Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

n de Septembercirculaire 2018 is aangekondigd dat de bijdrage voor Vrouwenopvang voor

slachtoffers zonder eerdere verblijfstatus structureel wordt verhoogd. Het voorstel is het

resterende bedrag van € 74.000 over te hevelen naar 2019, omdat het een bekendmaking aan

het einde van het jaar was en het regionale middelen zijn.

Hoe komt het dat er structureel verhoogd moet worden en er toch 74K is overgebleven?

Hoe komt het dat deze 74K niet is uitgeven en hoe voorkomt het college dat dit in 2019 niet weer
gebeurt.

  73 De gelden vanuit de decentralisatie uitkering vrouwenopvang zijn door de rijksoverheid verhoogd met het oog op de opvang van slachtoffers van
huiselijk en eergerelateerd geweld zonder eerdere verblijfsstatus en die vanwege hun slachtofferschap een verblijfsvergunning kunnen
aanvragen of hebben aangevraagd. Het extra budget is in 2018 overgebleven omdat het pas laat in het jaar beschikbaar kwam en er
onvoldoende tijd was de uitvoering te organiseren en het budget uit te geven. De verwachting is niet dat er in 2019 opnieuw gelden voor de
opvang van slachtoffers huiselijk geweld zonder verblijfsstatus overblijven.
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  75 2 Programma 2 Ondersteuning
en zorg

21

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

 

Bij de sociale wijkteams is sprake van een kleine onderbesteding van € 100.000. Door vacatures is er

bij de uitvoeringsorganisatie per saldo sprake van een voordeel van € 425.000.

 

Wat is de reden dat de vacatures niet zijn vervuld?

De werkdruk bij de sociale wijkteams zijn enorm hoog. Waarom heeft het college niet alles ingezet om
personeel bij de sociale wijkteams te zetten?

Wat gaat het college doen om de sociale wijkteams in 2019 personeel technisch op orde te brengen?

  75 De vacatures (en het voordeel van 425.000 euro) hebben betrekking op de eigen gemeentelijke uitvoeringsorganisatie en niet op het sociaal
wijkteam. De onderbesteding bij de wijkteams (100.000 euro) heeft slechts betrekking op frictie-overbrugging bij het vervullen van vacatures en
minder uitgaven op andere posten, zoals communicatie en opleiding, dan verwacht.
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  78 2 Programma 2 Ondersteuning
en zorg

24

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

 

In 2018 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid extra geld beschikbaar

gesteld voor baankansen voor kwetsbare jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs en het

praktijkonderwijs. Het bedrag is bestemd voor centrumgemeenten zodat deze hier samen met

regiogemeenten en pro-VSO scholen invulling aan kunnen geven. Het voorstel is het bedrag van

€ 257.000 over te hevelen naar 2019 omdat het regionale gelden zijn.

HvH wil weten waar het college dit geld gaat voor reserveren?

Wat is de reden waarom het geld niet is uitgeven voor deze kwetsbare groep?

wat heeft het college laten liggen en wat is niet uitgevoerd?

  78 Het betreft een rijksbudget voor de scholen van praktijkonderwijs (pro) en voortgezet speciaal onderwijs (vso).

Voor dit budget is door het RBL Leerplein met en door deze scholen in de regio Zuid-Kennemerland  en IJmond een plan opgesteld, waarbij de
in december ontvangen rijksmiddelen 2018 in schooljaar 2019- 2020 worden ingezet. Voor het jaar 2019 zijn de eerdere ESF middelen door de
scholen besteed.

Het nieuwe plan borduurt voort op de uitvoering van voorgaande jaren door de scholen, namelijk met inzet van de instrumenten
stagebegeleiding, branche gerichte cursussen/opleidingen en extra personele inzet bij specifieke praktijkvakken. De samenwerking tussen de
scholen onderling en de verbindingen met de inzet vanuit de regio voor deze groep jongeren worden geïntensiveerd.

Het plan van aanpak wordt ter informatie aan de raadscommissie gestuurd.
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  81 2 Programma 2 Ondersteuning
en zorg

35

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

 

In 2018 is intensief ingezet op het Jaar van de toegankelijkheid, waarbij de fysieke en sociale

toegankelijkheid van de gemeente centraal stonden. Belemmeringen in de openbare ruimte zijn

aangepakt en bij gebouwen van de gemeente zijn de eerste verbeteringen gedaan. Ook is gewerkt

aan verbeteringen bij sportverenigingen, evenementen en bij de horeca. Tot slot is gewerkt aan

bewustwording onder inwoners, organisaties en in de gemeente dat mensen met een beperking

volwaardig mee willen en kunnen doen.

 

Wat heeft dit opgeleverd in 2019?

 

Welke belemmeringen zijn aangepakt. Graag 3 concrete voorbeelden?

 

Welke verbeteringen zijn aangebracht bij de horeca? Graag 3 concrete voorbeelden?

 

waar bestaat ' bewustwoording'  uit? Graag 3 conrete voorbeelden
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  81 1.

Inzicht in de mate van de toegankelijkheid van veel gemeentelijke gebouwen, kinderboerderijen, parkeergarages etc.
Aandacht voor het onderwerp toegankelijkheid bij projectleiders en beleidsmedewerkers van de gemeente en andere partijen in de stad.
Een Actieprogramma Toegankelijk Haarlem 2019-2021 dat besproken zal worden in de commissie van 6 juni. 

2.

Niet-functionerende rateltikkers zijn gerepareerd n.a.v. concrete klachten van slechtzienden.
Diverse verlagingen van stoepen zijn aangebracht n.a.v. wensen van mensen met een rolstoelbeperking.
Twee bushaltes zijn volledig toegankelijk gemaakt waarbij rekening is gehouden met wensen van omwonenden.

3.

Tijdens de Week van de Toegankelijkheid is op 2 oktober door MKB Haarlem een bijeenkomst over toegankelijkheid georganiseerd.
Haarlem doet met 4 andere gemeenten in Nederland mee aan de pilot toegankelijk MKB. De voorbereiding vond plaats in 2018, in 2019
is de daadwerkelijke uitvoering gestart. 61 ondernemers in het centrum van Haarlem zijn getoetst en ontvangen een rapport met advies
om de toegankelijkheid te verbeteren en een training over toegankelijkheid.

4.

Ervaringsdagen door de ambassadeurs van de toegankelijke stad (een groep van 11 mensen met uiteenlopende beperkingen) voor
gemeentelijke medewerkers, raadsleden, sociaal wijkteams etc.
Onderwerp onder de aandacht gebracht in het Handboek Inrichting Openbare Ruimte, zodat aannemers en ingenieursbureaus hier meer
aandacht voor hebben.
Communicatie: verhalen in de media, webpagina toegankelijke stad op de website van de gemeente en binnenkort een website van de
ambassadeurs van de toegankelijke stad.
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  83 2 Programma 3 Werk, inkomen
en schulden

38

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

Ook is in 2018 het Haarlem Project als proef uitgevoerd. Vijf dakloze inwoners kregen een geldbedrag

waarmee ze konden zorgen dat zij sneller uit de maatschappelijke opvang konden.

 

Hoe groot was dit bedrag?

Wat is de stand van zaken nu rondom deze 'succevolle'  haarlemmers?

 

  83 Per persoon werd € 10.000 beschikbaar gesteld. Het evaluatierapport komt spoedig naar de gemeenteraad.
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  86 2 Programma 2 Ondersteuning
en zorg

37

Hart voor Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Een ander belangrijk thema is gezondheid. Hier is met Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) fors op

ingezet in 2018. Er zijn intensieve gesprekken gevoerd met vijftien sportverenigingen over de

gezonde sportkantine en drie verenigingen hebben in 2018 hiervoor een certificaat behaald. Op

verschillende scholen in Haarlem is de watercampagne gestart waarbij inzet is dat kinderen meer

water gaan drinken in plaats van zoete drankjes. Ook zijn er verschillende sport- en

beweegactiviteiten georganiseerd in de schoolvakanties. Uitkomsten van de Kindmonitor van de GGD

laten zien dat de drink- en voedingsgewoonten en het beweeggedrag van kinderen in Haarlem de

afgelopen jaren zijn verbeterd.

Wat gaat het college doen dat de 12 scholen wel een certificaat krijgen?

Hoeveel jongeren hebben nog ongezond gewicht en wat gaat het college hier aan doen?
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  86 Het gaat hier niet om scholen maar om sportverenigingen die benaderd zijn om te gaan voor een gezondere sportkantine. Voordat een
sportvereniging in aanmerking komt voor een certificaat moeten zij voldoen aan een aantal criteria. SportSupport ondersteunt verenigingen
hierbij. De verwachting is dan ook dat dit jaar meer sportverenigingen een certificaat zullen behalen.

 

Het percentage overgewicht (gemeten) is bij kinderen (5-15 jaar) in Haarlem 12% (schooljaar 2017/2018). De GGD heeft 3 meetmomenten in
groep 2 en 7 op de basisschool en in klas 2 van de middelbare school. We zetten onder andere JOGG in om kinderen en hun ouders bewust te
maken van gezonde keuzes (water drinken, groente/fruit en voldoende bewegen). Omdat we zien dat de overgewichtcijfers bij kinderen die
opgroeien in een gezin met een lage SES hoger zijn willen we met name gaan inzetten op deze doelgroep. We gaan de doelgroep zelf
betrekken bij het onderwerp zodat zij zelf kunnen aangeven wat belangrijk is om een gezondere leefstijl te gaan hanteren. Dit kunnen
bijvoorbeeld zaken in de openbare ruimte zijn die het bewegen stimuleren maar ook kennis en vaardigheden om met een klein budget gezond te
kunnen koken.
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  90 2 Programma 2 Ondersteuning
en zorg

59

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

De regionale pilot Samenwerken aan Veiligheid die in 2017 startte en voor Haarlem in

Schalkwijk werd uitgevoerd, is verlengd tot eind 2018. Het doel van de pilot was om de

veiligheid in het gezin te herstellen en te stabiliseren in het vrijwillig kader en escalatie

te voorkomen. Zowel het CJG als de betrokken gecertificeerde instellingen voor

jeugdbescherming en - reclassering en andere ketenpartners waren enthousiast en

gemotiveerd over deze manier van werken. Voor een groot aantal gezinnen kon

hiermee een ondertoezichtstelling (OTS) worden voorkomen.

 

Dit thema staat als groen en daardoor geheel gehaald.

Echter in de tekst staat voor een groot aantal gezinnen. Dat betekent niet alle gezinnen. Waarom wordt
thema als volledig gerealiseerd beschouwd?

  90 In de pilot is een nieuwe werkwijze toegepast om de veiligheid in het gezin te herstellen en daarmee een Onder Toezichtstelling (OTS) te
voorkomen. Deze aanpak blijkt goede resultaten op te leveren, het bereik is meer dan verwacht en is daardoor als groen gekwalificeerd.
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  91 2 Programma 1
Maatschappelijke participatie

61

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

Versterken zelfredzaamheid en participatie kwetsbare Haarlemmers

Wat hebben we bereikt?

Uit het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2018 blijkt dat de gemeente ruimschoots het

beoogde effect heeft bereikt. Een ruime meerderheid van de respondenten geeft aan

Ook dit onderwerp staat als volledig gehaald, terwijl de tekst het over ruimschoots heeft. Ruimschoots is
niet alles. Hoe komt het dat dit een groen plaatje krijgt ,terwijl niet alles is gehaald?

dat zij zich beter kunnen redden en dat zij een betere kwaliteit van leven hebben.

  91 Ruimschoots betekent ‘in ruime mate’. Het beoogde effect op de twee genoemde indicatoren is ruimschoots gehaald: de streefwaarden waren
80%, respectievelijk 73%; de gerealiseerde waarden waren 86%, respectievelijk 78%.

  92 1 Algemeen 0
Hart voor Haarlem
drs. M. (Merijn) Snoek

Ik mis de effecten van de rode bollen. Kunt u aangeven wat de effecten en risico' s zijn van de zaken
niet niet gehaald zijn? Waar moet de raad rekening mee houden?

  92 De rode smiley's staan voor het niet behalen van een doel of prestatie. De effecten en risico's hiervan zijn afhankelijk van het doel of prestatie
waar deze smiley bij hoort. De tekstuele uitleg hierbij geeft aan wat de reden is van deze waardering en dus waar de raad rekening mee moet
houden 

  41 4 Jaarrekening 2
Jouw Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Er wordt gesproken over een schikkingsvoorstel van 0.6 miljoen met het bijzonder onderwijs. Waarover
gaat dit schikkingsvoorstel en welke scholen betreft het?
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  41 Het schikkingsvoorstel beëindigt een al jarenlang lopende procedure tussen de gemeente en het bijzonder basisonderwijs. Deze kwestie heeft
nog betrekking op de periode dat de gemeente het bestuur vormde van het openbaar basisonderwijs.  

Op grond van de overschrijdingsregeling in de Wet op het primair onderwijs (artikel 142 e.v. WPO) moet de gemeente vaststellen of zij voor de
door haar in stand gehouden openbare scholen meer uitgaven heeft gedaan voor het personeel en de materiële instandhouding dan door het
Rijk wordt bekostigd. Als dat het geval is, hebben bijzondere scholen aanspraak op een overschrijdingsbedrag, om er voor te zorgen dat het
openbaar onderwijs niet wordt bevoordeeld. De gemeente Haarlem heeft de overschrijdingsregeling voor het primair onderwijs voor de jaren
2006-2008 vastgesteld op nihil. De besturen van bijzonder onderwijs in Haarlem hebben hiertegen bezwaar gemaakt. De besturen van bijzonder
onderwijs in Haarlem menen recht te hebben op een overschrijdingsbedrag van ca. € 2,3 miljoen. In overleg met de provincie, de bijzondere
scholen en de gemeente is  uiteindelijk afgesproken een schikkingstraject in te gaan. Hieruit is een definitief schikkingsvoorstel gekomen, waarin
beide partijen zich kunnen vinden (2018/884917). Het geld wordt uitbetaald aan schoolbestuur Salomo als penvoerder namens de
schoolbesturen van het bijzonder basisonderwijs. Salomo verdeelt het geld naar rato onder alle schoolbesturen op basis van het
leerlingenaantal. 

  43 4 Jaarrekening 2
Jouw Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Voor dienstverlening is een half miljoen minder capaciteit ingezet voor de basisadministratie. Waarom is
dit gedaan en wat waren de gevolgen voor de BA?

  43 Een deel van de medewerkers van de basisadministratie moest vanwege financiële voorschriften worden toegerekend aan overhead. Hun inzet
is daarom geboekt ten laste van programma 7 (overhead) in plaats van het product basisadministratie. Dit heeft geleid tot een lager  besteed
bedrag van een half miljoen aan het product basiasadminiustartie. Omdat deze medewerkers wel hebben gewerkt voor de basisadministratie
heeft dit geen gevolgen gehad voor het product.

  45 4 Jaarrekening 3
Jouw Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Wilt u de uitkomsten van de Kindmonitor van de GGD met ons delen.

  45 De uitkomsten van de Kindmonitor van de GGD zijn ons bekend en in een raadsinformatiebrief zullen de resultaten ervan met u gedeeld worden.
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  47 4 Jaarrekening 4
Jouw Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Hoe groot waren de wachtlijsten bij Veilig Thuis en het Meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.
Wat is de stand van zaken nu?

  47 Eind 2018 zijn de wachtlijsten opgelopen bij Veilig Thuis tot 335 meldingen die niet binnen 5 dagen konden worden opgepakt om te beoordelen
op veiligheid en 22 onderzoeken die niet binnen 10 weken konden worden afgerond. Dit zijn de cijfers voor de hele regio Midden en Zuid
Kennemerland en Haarlemmermeer. Inmiddels is de wachtlijst voor deze meldingen teruggebracht naar 75 meldingen die niet binnen de termijn
van 5 dagen kunnen worden opgepakt. Alle meldingen worden op spoed beoordeeld en als zodanig opgepakt. Er zijn momenteel nog 26
onderzoeken die niet binnen de termijn van 10 weken kunnen worden opgepakt.

  49 4 Jaarrekening 10
Jouw Haarlem
drs. M. (Merijn) Snoek

In de derde alinea staat dat de gemeentebegroting bijna bijna €500 miljoen bedraagt. Moet dit bedrag
niet €579 miljoen zijn?

  49 Hier wordt de programmabegroting 2018-2022 bedoeld, deze was bijna 500 mln.

  52 4 Jaarrekening 20
Jouw Haarlem
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Wat houdt het zorgproduct 'Gezinsbegeleiding en jongvolwassenen' in, en wat heeft de onderbesteding
van een half miljoen betekend? 

  52 Gezinsbegeleiding kan worden ingezet als er sprake is van problematiek bij zowel de jeugdige(n) als bij de ouder(s)/opvoeder(s) waardoor er
een grondslag voor de ondersteuning ligt bij zowel de Jeugdwet als de Wmo 2015. Gezinsbegeleiding is voor Haarlem een nieuw product. De
onderbesteding is te verklaren doordat het vooraf moeilijk was het gebruik van dit product te ramen.

  53 4 Jaarrekening 21
Jouw Haarlem
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Waarom was sprake van een onderbesteding van €100.000 bij de sociale wijkteams en had dit specifiek
met één bepaald sociaal wijkteam te maken? Bij welke uitvoeringsorganisatie was er sprake van een
voordeel van €425.000?
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  53 De onderbesteding bij de wijkteams had betrekking op enige frictie-overbrugging bij het vervullen van vacatures en minder uitgaven dan
verwacht op andere posten, zoals communicatie en opleiding. Dit had niet specifiek met één wijkteam te maken. Het voordeel van 425.000 euro
heeft betrekking op de uitvoeringsorganisatie van de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning.

  55 4 Jaarrekening 22
Jouw Haarlem
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Waaraan zijn de onttrekkingen van €8.881.000 in het sociaal domein aan besteed?

  55

  56 4 Jaarrekening 23
Jouw Haarlem
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Wat wordt ermee bedoeld dat door de administratieve inrichting in de gemeente Haarlem het niet anders
kan dan door het nadeel op de maatschappelijke opvang te onttrekken aan de reserve sociaal domein?
Hebben de deelnemende gemeenten aan dit tekort bijgedragen?

  56 Er is vastgelegd welke kosten binnen het ‘hek Sociaal domein’ mogen komen. Uitgaven voor Maatschappelijke opvang vallen niet onder deze
spelregels. Daarom wordt nu expliciet voorgesteld de extra lasten voor MO te verrekenen met de middelen voor Beschermd wonen en te
onttrekken aan de reserve Sociaal Domein (= raadsbesluit).

Door de onttrekking aan de reserve sociaal domein (ten laste van de regionale middelen voor beschermd wonen), dragen de deelnemende
gemeenten (indirect) bij in het tekort. Er wordt niet rechtstreeks betaald door de gemeenten; Haarlem voert de regelingen uit.
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  57 4 Jaarrekening 24
Jouw Haarlem
drs. J. (Jos) Wienen

Waarom wordt ervoor gekozen om de administratie van het Regionaal informatie en expertise centrum
(RIEC) vanaf 2019 buiten de administratie van de gemeente te plaatsen?

  57 Het RIEC is een regionaal samenwerkingsverband van 34 gemeenten, politie, OM en andere overheden, waarbij gemeente Haarlem als
beheersorganisatie optreedt. De gelden voor het RIEC worden regionaal besteed en verantwoord via de regionale Stuurgroep Programma
Aanpak Ondermijning. In verband hiermee is de bedoeling om de cijfers apart te verantwoorden.

  59 4 Jaarrekening 25
Jouw Haarlem
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

'Op 19 maart is ingestemd met de kaderstelling sociale basis 2020-2023...' Met de kaderstelling voor de
sociale basis is volgens ons niet ingestemd. Klopt dat?

  59 De datum van 19 maart refereert aan het collegebesluit over het raadsvoorstel voor de kaderstelling voor de sociale basis. Het klopt dat de
gemeenteraad vervolgens niet heeft ingestemd met de kaderstelling. De tekst in het jaarverslag is op dit punt dus niet correct.

  60 4 Jaarrekening 25
Jouw Haarlem
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Er is inmiddels gestart voor de werving sociale basis tbv bestrijding van eenzaamheid. Op welke werving
wordt hier gedoeld?

  60 De verwerving voor de subsidies in de sociale basis. Deze is inmiddels uitgesteld op verzoek van de gemeenteraad.

  63 4 Jaarrekening 26
Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner

Wat wordt ermee bedoeld dat er in Haarlem een sneeuwbaleffect op gang komt nu duidelijk wordt dat er
in de stad 10.000 woningen bij gaan komen?

  63 Hiermee wordt bedoeld dat het bij steeds meer Haarlemmers bekend wordt dat er sprake is van groei en de ambitie van het bestuur om 10.000
woningen toe te voegen in de stad. Omdat deze ontwikkeling steeds bekender wordt, neemt ook de betrokkenheid van Haarlemmers bij dit
thema toe. Dat zal naar verwachting tot uitdrukking komen in een toename van belangstelling voor deelname aan participatie en inspraak.
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  64 4 Jaarrekening 28
Jouw Haarlem
drs. M. (Merijn) Snoek

Er is per eind 2018 voor €144. miljoen aan kredieten verleend. Welke kredieten betreft het?

  64 In de bijlagen bij de Jaarrekening is vanaf pagina 55 (bijlage 6.6) een overzicht van de kredieten opgenomen.

Het verschil tussen de tekst van de Jaarrekening (144,3 miljoen aan kredieten) en het totaalbedrag van de bijlage (139,7 miljoen aan kredieten)
komt doordat in de bijlage ook de dekkingen door derden, zoals subsidies, zijn meegeteld. De 139,7 miljoen is het saldo van alle toegestane
uitgaven (de kredieten) en de dekking door derden. De totale toegestane uitgaven, dus de verleende kredieten, bedragen 148,7 miljoen.
Daarvan wordt 9,0 miljoen gedekt door bijdragen van derden.

Het verschil van 4 miljoen tussen deze 148,7 miljoen en tekst van de Jaarrekening (144,3 miljoen) komt voort uit de controles die tijdens het
jaarrekening traject worden uitgevoerd. Daaruit kwamen uitgaven naar voren die horen bij IP riolering en investeringen in de openbare ruimte
met een maatschappelijk nut. Omdat het in deze twee gevallen gaat om A-investeringen, volgt de hoogte van het krediet hier de uitgaven. Deze
wijzigingen hadden ook in de jaarrekening moeten zijn verwerkt.

  65 4 Jaarrekening 35
Jouw Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Welke belemmeringen in de openbare zijn aangepakt en welke eerste verbeteringen zijn bij
gemeentelijke gebouwen uitgevoerd?

  65 In de gemeentelijke gebouwen (Stadhuis, Zijlpoort en Raakspoort) voerde de gemeente de eerste toegankelijkheidsverbeteringen uit, zoals
wiggen om drempels over te kunnen, een rolstoelgeschikte vergaderruimte, bredere deuren en een oplaadpunt voor scootmobiels bij de entree.
Daarnaast nam de gemeente toegankelijkheidsmaatregelen direct mee bij renovatiewerkzaamheden bij wijkcentrum De Fjord. Ook trof de
gemeente voorbereidingen voor toegankelijkheidsverbeteringen bij de verbouwing van museum het Dolhuys.

  66 4 Jaarrekening 42
Jouw Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Klopt het dat 28% van VVE-geïndiceerde kinderen niet aan VVE deelnam? Heeft u er een verklaring
voor waarom bijna de helft van de VVE-kinderen dat niet naar een peurspeelzaal gaat, wel gebruik
maakt van kinderopvang?
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  66 28% van de ouders met een geïndiceerd VVE-kind kiest er inderdaad voor om geen gebruik te maken van een VVE-peuteropvangplaats.
Landelijk is er sprake van een daling. In Haarlem is de deelname van peuters niet gedaald sinds de harmonisatie tussen kinderdagopvang en
peuterspeelzalen. Er geldt geen leerplicht voor kinderen van 2 tot 5. Ook is het aanbieden van een VVE-programma geen verplichting voor
peuterspeelzalen of kinderdagopvangcentra. Daarom worden ouders zowel tijdens het consultatiebezoek van de JGZ als bij de VVE-
aanbieders gestimuleerd om gebruik te maken van VVE. Dit heeft als resultaat dat er van een relatief hoog bereik sprake is. Ouders, die geen
gebruik maken van VVE, geven verschillende redenen aan, waaronder dat het kind al naar een peuterspeelzaal/kinderopvang gaat zonder VVE-
keurmerk en zij niet willen wijzigen.

 

  67 4 Jaarrekening 53
Jouw Haarlem
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Welke plekken in Haarlem-Oost zijn rookvrij geworden?

  67 Het betreft de volgende plekken: speeltuin de Papegaai; voetbalvereniging DSK; Cruijff court Parkwijk; HMHC Saxenburg; het Kerstcircus; alle
schoolpleinen zijn Rookvrij; Haarlem College + omgeving en speeltuin kindervreugd (tuin).
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  68 4 Jaarrekening 54
Jouw Haarlem
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Het percentage overbelaste mantelzorgers lijkt maar niet te dalen. Heeft u daar een mogelijke verklaring
voor?

  68 De redenen dat het percentage overbelaste mantelzorgers (ook landelijk gezien) niet afneemt zijn o.a. dat mensen langer thuis blijven wonen, de
vergrijzing, veranderingen in de GGZ en de huidige wachtlijsten in de GGZ. Dit alles zorgt ervoor dat de taken voor mantelzorgers steeds
zwaarder worden en langduriger van aard (zie informatienota Mantelzorg(er) in balans van 1 maart 2019).
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  69 4 Jaarrekening 55
Jouw Haarlem
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Bij het werven van vrijwilligers is extra aandacht besteed aan Schalkwijk en Haarlem-Oost. Waaruit
bestond de extra aandacht en wat waren de resultaten hiervan?

  69 Naast haar reguliere activiteiten heeft het Vrijwilligerscentrum (VWC) in 2018 specifieke aandacht besteed aan de werving van vrijwilligers in
Haarlem Oost en Schalkwijk. Het aantal burgers dat wel eens vrijwilligerswerk doet in deze wijken blijft achter bij het Haarlemse gemiddelde.

Samen met organisaties die een sterke vertegenwoordiging in Haarlem Oost en Schalkwijk hebben, te weten DOCK, Haarlem Effect, Ecosol
Effect en BUUV, is een wijkgerichte promotie aanpak ontwikkeld. Dit op basis van een leefstijlen onderzoek in Haarlem en onderzoek van de
Gemeente Haarlem (digipanel en omnibus onderzoek). Er hebben wijkgerichte promotie activiteiten plaatsgehad zoals op de Fietspont
Spaarneveer en in het Reinaldapark. Deze activiteiten zijn geëvalueerd en leveren concrete aanbevelingen op tbv toekomstige wervingsacties in
Haarlem Oost en Schalkwijk. Hiermee kan de impact van nieuwe wervingsactiviteiten in deze wijken naar verwachting worden vergroot.

  70 4 Jaarrekening 67
Jouw Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Hoeveel uithuisplaatsingen zijn er in 2018 geweest en hoe verhoudt zich dat met de voorgaande jaren?
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  70 Voor de beantwoording van deze vraag baseren wij ons op de landelijke dataset van het CBS. Op basis van deze dataset zijn er in 2018 280
Haarlemse jeugdigen voor korte of langere tijd opgegroeid in een pleeggezin, een gezinshuis of een open- of gesloten behandelgroep. In 2017
waren dit 290 kinderen. In onderstaand overzicht treft u de residentiele plaatsingen naar zorgvorm over de periode 2015 tot en met 2018.

 

 2015 2016 2017 2018
JH 1221 Pleegzorg 160 170 140 135
JH 1222 Gezinsgericht 20 25 55 60
JH 1223 Gesloten plaatsing 15 20 20 20
JH 1224 Ander verblijf bij JH -aanbieder (behandelgroepen) 140 190 120 100
JH 122 Totaal jeugdhulp met verblijf 300 355 290 280
 

 

    

 

 

  71 4 Jaarrekening 67
Jouw Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Wat is de reden voor het niet doorschakelen naar de juiste zorg en het niet tijdig afschalen door de
desbetreffende zorgaanbieders?

  71 Voor kinderen en gezinnen met complexe problematiek spelen problemen zich veelal op verschillende leefgebieden. Oplossingen bevinden zich
dan ook niet altijd op binnen de jeugdhulp maar bijvoorbeeld ook op het domein van de volwassenen GGZ, schuldhulpverlening of huisvesting.
Ook binnen de jeugdhulp zelf lukt het nog niet altijd om tijdig een passende vervolgplek te vinden. Of soms blijkt na enige tijd dat de plek toch
minder passend is dan vooraf werd gedacht. 
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  72 4 Jaarrekening 69
Jouw Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Hoeveel ondertoezichtstellingen (OTS) zijn er in 2018 geweest en hoe verhoudt zich dit tot de
voorgaande jaren?

  72 Voor de beantwoording van deze vraag baseren wij ons op de landelijke dataset van het CBS. Op basis van deze dataset ontvingen in 2018 225
Haarlemse jeugdigen een ondertoezichtstelling. Dit aantal is gelijk ten opzichte van 2017. In onderstaand overzicht treft u het aantal
beschermingsmaatregelen over de periode 2015 tot en met 2018.

 

 2015 2016 2017 2018
JB 11 Totaal onde
rtoezichtstelling

300 235 225 225

JB 12 Totaal
voogdij

60 60 50 55

JB 1 Totaal jeugd
bescherming

345 285 275 270

  74 4 Jaarrekening 70
Jouw Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Hoeveel plaatsingen zijn er in een hotel geweest voorafgaand aan plaatsing in Spaarnezicht?

  74 In 2018 zijn er 35 hotelplaatsingen geweest, waarvan 28 jongeren zijn doorgestroomd naar Spaarnezicht. De overige jongeren zijn uitgestroomd
naar een contingentwoning, studentenkamers, Vast&Verder (Leger des Heils) en terug naar familie.

  76 4 Jaarrekening 70
Jouw Haarlem
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Er is sprake van een forse stijging van het aantal daklozen bij de economische doelgroep. Heeft u zicht
op de mogelijke oorzaken van deze toename? 
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  76 Voor deze cijfers wordt er uitgegaan van het aantal meldingen bij de Brede Centrale Toegang. De cijfers 2016, 2017 en 2018 zijn niet goed met
elkaar te vergelijken omdat er in 2016 anders werd geregistreerd. In 2016 werd er nog geregistreerd op 6 verschillende doelgroepen en in 2017
is de keuze gemaakt om een aantal doelgroepen samen te voegen, omdat er te veel overlap was tussen de verschillende categorieën. De
stijging van 2017 op 2018 (van 141 naar 174) lijkt vooral te komen doordat er weinig betaalbare woningen zijn. Als mensen gaan scheiden of
hun werk kwijtraken kunnen er problemen ontstaan met huisvesting. Als mensen zich vervolgens melden bij de BCT worden zij geregistreerd als
dakloze. Deze mensen maken overigens niet allemaal gebruik van de opvang; een deel is dreigend dakloos en een deel kan nog binnen zijn of
haar netwerk terecht.

  77 4 Jaarrekening 71
Jouw Haarlem
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Waar zijn de bezettingsproblemen bij de FACT-teams aan te wijten.

  77 De FACT-teams worden door de zorgverzekeraar gefinancierd; de gemeente heeft geen inzicht in de precieze reden van de
bezettingsproblemen.

  79 4 Jaarrekening 71
Jouw Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Er is een pand aan de Kruisweg door de gemeente gehuurd voor de ontwikkeling van een
tussenvoorziening voor zwerfjongeren. Wat is een tussenvoorziening en hoeveel bedraagt de huur voor
het pand aan de Kruisweg?

  79 Het voornemen is om een pand te gaan huren waar 17 jongeren die hun hersteltraject in de opvangvoorziening Spaarnezicht hebben afgerond
en wachten op zelfstandige woonruimte, ter over-brugging een kamer kunnen huren. Daar trainen ze in het zelfstandig wonen. De uitstroom uit
Spaarnezicht wordt hiermee versneld. De huur bedraagt € 150.000 op jaarbasis.

  80 4 Jaarrekening 71
Jouw Haarlem
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Wat houdt de Crisiskaart in die in het sociaal domein ingevoerd is? 
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  80 De Crisiskaart is een klein persoonlijk document dat iemand altijd bij zich kan dragen. De Crisiskaart is een ‘gebruiksaanwijzing’ voor
omstanders, buren, familie en politie. Op de Crisiskaart staat beschreven hoe een crisis bij deze persoon eruit ziet, tips en adviezen voor de
omgang, en welke hulp in eerste instantie nodig en wenselijk is. Ook staat er op welke afspraken zijn gemaakt met bijvoorbeeld behandelaar(s),
crisisdienst en vertrouwenspersonen.

  82 4 Jaarrekening 74
Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner

Waarom is het gebruik van budgetondersteuning op maat (Boom) zo beperkt?

  82 Budgetondersteuning op Maat is gestart in 2017 als pilot voor klanten in een schuldregeling en voor inwoners met geldzorgen die zich met die
hulpvraag bij de gemeente melden. Vanaf het voorjaar 2018 is ook gestart met aanbod voor statushouders, jongeren in schulden, ex-
gedetineerden en klanten van het RIBW. Ondersteund door het collegebesluit van 21 mei 2019 “Budgetondersteuning op Maat loont” kan nu
breed gecommuniceerd worden dat BooM structurele dienstverlening is geworden. Nadere bekendheid via de Sociaal Wijkteams en
ketenpartners zal zeker voor verdere groei zorgen van het aantal inwoners in Haarlem dat een kennismakingsgesprek met een budgetcoach
aanvraagt.

  84 4 Jaarrekening 75
Jouw Haarlem
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Waarom is het aantal gerealiseerde plaatsen in de maatschappelijke opvang voor de economische
doelgroep (27) zo achtergebleven bij de streefwaarde van 44?

  84 Gebleken is dat het grootste deel van de alleenstaanden die een beroep doen op maatschappelijke opvang, meer dan uitsluitend en alleen om
economische redenen dakloos geworden is. Zeker als er een wat nauwe definitie van “economische dakloosheid” wordt gehanteerd.

Om die reden is een groot deel van de groep die we opvingen op plekken die oorspronkelijk voor alleenstaande economisch daklozen waren
bedoeld, omgezet naar alleenstaande Oggz opvangplaatsen.

  85 4 Jaarrekening 75
Jouw Haarlem
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Het transformeren van vastgoed naar sociale huurwoningen voor bijzondere doelgroepen heeft
vooralsnog beperkt resultaat opgeleverd. Wat zijn de redenen hiervoor?
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  85 Vastgoed dat kansrijk is om te transformeren naar sociale huurwoningen blijkt nauwelijks te bestaan. Vrijkomend vastgoed heeft vaak andere
bestemmingen. Daarnaast blijkt transformatie financieel niet altijd haalbaar.

  87 4 Jaarrekening 76
Jouw Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Waarom is de stroomlijning in de keten ter bestrijding van huiselijk geweld en kindermisbruik is nog niet
afgerond?

  87 De stroomlijning in de keten vraagt om een goede afstemming van de verwachtingen en taken van de verschillende ketenpartners. Door de
invoering van de verbeterde meldcode in 2019 is de opdracht en het  takenpakket van Veilig Thuis en daarmee ook de ketenpartners gewijzigd.
Deze nieuwe rolverdeling vraagt afstemming en aanpassing van de samenwerkingsafspraken. Er is gekozen om de capaciteit van Veilig Thuis in
eerste instantie in te zetten voor het onder controle krijgen van de wachtlijsten. Inmiddels lopen de afspraken voor het aanpassen van de
samenwerkingsafspraken en de afstemming van de onderlinge verwachtingen.

  88 4 Jaarrekening 76
Jouw Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Er is een toename van 419 gevallen (15%) in het aantal meldingen van huiselijk geweld. Is er een
verklaring voor deze toenamen in 2018?

  88 Er is meer bekendheid over de meldcode, bijvoorbeeld via publiekscampagnes. Verder is de meldcode verbeterd en zijn er extra voorbereidende
activiteiten uitgevoerd.

De stijging betreft de cijfers voor de gehele regio Kennemerland in 2018.

  89 4 Jaarrekening 77
Jouw Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Het aantal opgelegde huisverboden ligt lager dan ingeschat en strookt niet met de toename van het
aantal meldingen van huiselijk geweld. Wat zijn de redenen hiervoor?
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  89 Hierover is gesproken met zowel politie als Veilig Thuis. Er is opnieuw goed gekeken naar de werkwijze en samenwerking. Ketenpartners en
gemeenten geven aan dat ze er geen verklaring voor kunnen geven. De verwachting is dat 2019 een ander beeld zal laten zien. Er zijn per
kwartaal gesprekken over tussen gemeenten, Veilig Thuis, Politie en Reclassering Nederland.

  95 4 Jaarrekening 80
Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner

Hoe komt het dat het percentage werkloze jongeren niet is afgenomen terwijl de economie groeit?

  95 De landelijk verplichte indicator op bladzijde 80 wordt sinds 2015 niet meer geactualiseerd en geeft dan ook geen actuele stand van zaken weer.
Er is sprake van een daling van de jeugdwerkloosheid. Het aantal jongeren in de bijstand tot 21 jaar is afgenomen van 82 personen in december
2017 naar 67 personen in december 2018. In de leeftijdsgroep van 21 tot 27 jaar is het aantal gedaald van 295 in december 2017 naar 259
personen in december 2018.

  100 4 Jaarrekening 81
Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner

In 2018 is 10.6% van het aantal uitkeringen beëindigd ivm het aanvaarden van werk. In 2017 bedroeg
dit 27.6%. Waarom is het aantal beëindigingen van uitkeringen in 2018 zo laag terwijl er sprake is van
economische groei? 

  100 Het percentage van 2017 is niet rechtstreeks vergelijkbaar met het genoemde percentage in 2018. Door onvolledige registratie is de kwaliteit van
de data niet goed en kunnen geen betrouwbare conclusies worden getrokken. De afdeling Werk en Inkomen optimaliseert de processen, onder
andere ten behoeve van een juiste en volledig registratie.

Daarnaast zijn er meerdere factoren die van invloed zijn op de in- en uitstroom van mensen in de bijstand. Bijvoorbeeld het aantal verrichte
rechtmatigheidsonderzoeken, de instroom vanuit de WW en de verlaagde instroom van statushouders. De bijstandsgerechtigden die met de
aantrekkende economie nog niet financieel zelfstandig zijn, hebben meestal een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De begeleiding van deze
mensen naar werk kost meer tijd.

  102 4 Jaarrekening 87
Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner

De streefwaarden in de effectindicator zijn allemaal leger dan de realisatie in 2018. Wat is de
achtergrond hiervan?
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  102 De afgelopen jaren is fors ingezet op bekendmaking van het minimabeleid en het beter bereiken van mensen met een laag inkomen. Door het
breed én gericht informeren van mensen over verschillende minimaregelingen wordt hiervan meer gebruik gemaakt. Ten opzichte van 2016 is
het aantal mensen met een Haarlempas in 2018 bijvoorbeeld gestegen met bijna 24%. Hierdoor vallen de bereikte resultaten hoger uit dan de
gestelde streefwaarden, die gebaseerd zijn op behaalde resultaten uit voorgaande jaren.

Daarnaast is een deel van de aanvragen uit 2017 begin 2018 afgehandeld door inzet van de formatie bij de start met de gemeentelijke zorgpolis.

  104 4 Jaarrekening 90
Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner

Van hoeveel mensen en voor welk bedrag heeft de gemeente met het 023Steunfonds schulden
afgekocht? Hoeveel geld zit er in het 023 Steunfonds?

  104 In 2018 zijn met behulp van het 023 Steunfonds de belemmerende schulden van 116 huishoudens afgekocht. Totaal is afgerond € 170.000
uitgegeven. Gemiddeld per gezin was dit afgerond € 1.450. Hiervoor is per klant een leenovereenkomst afgesloten. In kas beschikbaar voor
2018 was € 175.000. Vanuit het minimabudget was € 50.000 structureel en € 125.000 incidenteel. Deze € 125.000 was beschikbaar gesteld voor
de impuls aanpak gezinnen met jonge kinderen via motie 6 Bis (Gemeenteraad nov 2017 inzake Programmabegroting 2018-2022).

  106 4 Jaarrekening 96
Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner

De geprognosticeerde bevolkingsgroei t/m 2015 bedraagt 10.115 terwijl in de studie 'Groei van Haarlem'
uitgegaan wordt van een groei van 20.000 inwoners t/m 2025. Wil de echte geprognosticeerde
bevolkingsgroei opstaan?

  106 Voor de studies groeipotentie is het coalitieprogramma als uitgangspunt genomen, dus realisatie van 10.000 woningen tot en met 2025. Met een
gemiddelde omvang van een huishouden komt dat neer op circa 20.000 nieuwe inwoners.

  110 4 Jaarrekening 97
Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner

Een van de sleutelgebieden van het Platfrorm Ruimte van de MRA betreft de verdichting van Haarlem
waarbij 4 Haarlemse ontwikkelzones tot één sluetelgebied gebundeld zijn. Wat houdt een dergelijk
sleutelgebied concreet in (levert het bijvoorbeeld geld op) en om welke vier ontwikkelzones gaat?

  110 Zie het antwoord op vraag 93 en de Raadsinformatiebrief 2019/1911 BO MIRT en MRA sleutelprojecten actie 1.1.
De ontwikkelzones Oostpoort, Zuidwest, Europaweg en Schipholweg vormen samen het sleutelgebied.
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  112 4 Jaarrekening 97
Jouw Haarlem
R.H. (Robbert) Berkhout

In het kader van MIRT zijn een aantal besluiten genomen die gunstig uitpakken voor Haarlem. Om
welke projecten (naast de stelfietsroute Heemstede-Velsen en het Rottepolderplein) gaat het?

  112 Daarnaast gaat het oa ook over Maatregelen Slimme en duurzame mobiliteit en het toegankelijk maken van de bushaltes.

  114 4 Jaarrekening 98
Jouw Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Wat heeft de innovatiemakelaar concreet gedaan om Haarlem bij aanbestedingen te helpen?

  114 Een innovatie makelaar is in Nederland en veel andere Europese landen nog een relatief onbekend fenomeen. In Italië wordt de innovatie
makelaar al wel breed toegepast om innovatieve oplossingen in te kopen, zoals bijvoorbeeld:
- De ontwikkeling van een oplossing dat het waterverlies van de leidingen kan detecteren;
- Digitale oplossingen voor smart cities;
- Ontwikkeling van een oplossing waarmee slib kan worden verwijderd en hergebruikt;
- Oplossingen om de milieuvervuiling te voorkomen en de ontwikkeling van de signaleringssystemen;
- De ontwikkeling van technologieën en oplossingen gericht op het verminderen van het energieverbruik in steden;
- De ontwikkeling van een interoperabele netwerk voor de laadinfrastructuur van de elektrische auto’s.

Op dit moment heeft Haarlem nog geen gebruik gemaakt van een innovatie makelaar, maar de komende jaren gaan we gebruik maken van de
ervaringen van onder andere Italië.

  115 4 Jaarrekening 99
Jouw Haarlem
R.H. (Robbert) Berkhout

Hoeveel procent heeft Haarlem in 2018 circulair ingekocht en hoe staat het met de oprichting van
Haarlem Food Future?
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  115 In 2019 is de meetmethode circulair inkopen ontwikkeld in MRA verband. Met behulp van deze methode wordt vanaf 2019 een start gemaakt
met de rapportage van percentages. In 2018 zijn er een aantal circulaire inkooptrajecten geweest (dataservers ICT en in een aantal GWW
projecten).

De Haarlem Food Future is inmiddels opgericht.
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  117 4 Jaarrekening 101
Jouw Haarlem
drs. M. (Merijn) Snoek

In welke wijken is het niveau van het (achterstallig) onderhoud daadwerkelijk verhoogd?

  117 IN 2018 zijn er op aantalplekken in de stad meer gesnoeid en is er ook aan verharding extra dagelijks onderhoud uitgevoerd. Dit is niet expliciet
toe te wijzen aan enkele specifieke wijken. Bij verhoging van kwaliteitsniveau is vastgesteld waar de kwaliteit afweek en waar middels extra
snoeien op groen en aanpak op verharding het meeste effect gehaald kon worden.

  118 4 Jaarrekening 102
Jouw Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Waar is de formatie (nog) niet op voldoende niveau om de geplande werkzaamheden uit te kunnen
voeren. Oftewel; wat is er op de plank blijven liggen door het formatietekort?

  118 Een tekort aan capaciteit bij meerdere afdelingen van de gemeente heeft geleid tot vertraging van of minder inzet op een aantal activiteiten,
zoals bijvoorbeeld de visies voor de ontwikkelzones, de groeipotentiestudies, de voorbereiding van de Omgevingsvisie, de gebiedsvisie
Waddenstraat e.o. en de Zwemmerslaan. Inmiddels wordt een inhaalslag gemaakt en zijn bijvoorbeeld de meeste zonevisies gereed voor
inspraak.

Andere projecten hebben meer vertraging opgelopen en volgen later, zoals projecten en beleidsactiviteiten uit het uitvoeringsprogramma SOR
2019, sanering Schouwbroekerplas, hertenkamp Haarlemmerhout, Delftplein, IJsbaanlaan, Put van Peet en verschillende onderhoudsprojecten.

In de Kadernota 2019 wordt aandacht besteed aan de capaciteitsplanning en -behoefte voor alle domeinen.
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  131 4 Jaarrekening 104
Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner

Er is een regeling waarmee bouwhistorische waarden bij sloopaanvragen beter beschermd worden. Om
welke regelinggaat het?

  131 In het bestemminsplan ‘Vijfhoek / Heiliglanden - De Kamp’ (vastgesteld 14 juni 2018) is een regeling opgenomen waarmee het college de
ruimte krijgt om een sloopaanvraag  van een bouwhistorisch waardevolle pand te weigeren.

Er is daarnaast een Reparatieplan B in voorbereiding. Hierin is een regeling opgenomen ter bescherming van de bouwhistorische waarden in de
historische binnenstad. Er is sprake van een sloopverbod, waarbij pas na gedegen onderzoek eventueel een sloopvergunning kan worden
verleend.

  132 4 Jaarrekening 105
Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner

Wat houdt de regeling Buitenpoorten van de MRA in?

  132 Buitenpoorten’ is de nieuwe naam voor stations die direct aan natuur- en recreatiegebieden grenzen. Deze stations vormen de toegangspoorten
naar de natuur. De ontwikkeling van ‘Buitenpoorten’ is een initiatief van provincie Noord-Holland, NS, Metropoolregio Amsterdam, gemeente
Velsen en Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Daarnaast wordt samengewerkt met ProRail, Spoorbouwmeester, lokale ondernemers,
organisaties en bewoners. Het initiatief stimuleert inwoners uit de regio om de trein te nemen in plaats van de auto en te genieten van het
buitenleven.

  133 4 Jaarrekening 105
Jouw Haarlem
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Hoeveel bedraag de wachttijd voor een sociale huurwoning?

  133 Het uitkomen van het jaarverslag van Woonservice heeft helaas vertraging opgelopen, de cijfers van 2018 zijn daarom nog niet beschikbaar.
Wanneer het jaarverslag uitkomt (vermoedelijk in juni) wordt dit via de griffie verspreid.
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  134 4 Jaarrekening 107
Jouw Haarlem
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Welke nieuwe afspraken ter voorkoming van huisuitzettingen zijn er gemaakt? Hoeveel huisuitzettingen
zijn er geweest in 2018?

  134 Het betreffende collegebesluit met de afspraken heeft het volgende kenmerk: 2018/860396.
Sinds 2010 is het convenant Preventie Huisuitzettingen van kracht. Het convenant is met de convenantpartners (Elan, Pré Wonen en Ymere)
geëvalueerd. De afspraken zijn, op basis van de uitkomsten van de evaluatie, in een nieuw convenant geactualiseerd en aangescherpt. De
belangrijkste wijzigingen in het convenant zijn;
a. de verbreding van de doelgroep van het convenant: het gaat niet meer alleen om de kwetsbare doelgroepen, maar alle huurders met een
huurschuld maken nu onderdeel uit van de aanpak.
b. De afspraken zijn niet meer uitgewerkt in verschillende afspraken met de corporaties, maar in één convenant voor alle drie de
woningcorporaties.
c. De rollen, taken en verantwoordelijkheden van de verschillende partners zijn explicieter omschreven.
d. Het nieuwe convenant is aangepast aan de eisen van de AVG.
De gemeente en woningbouwcorporaties zetten met het aangepaste convenant verder in op het voorkomen van; huisuitzettingen (en daarmee
op het voorkomen van instroom in de maatschappelijke opvang), oplopende schulden en de hiermee gepaard gaande maatschappelijke
problemen, zoals armoede, sociale uitsluiting en gezondheidsproblemen.

Spaarnelanden is betrokken bij huisontruimingen (ook van niet-corporatiewoningen). Hieruit blijkt dat in 2017 er in Haarlem 26 ontruimingen zijn
geweest, en in 2018 betrof het aantal 15.

  135 4 Jaarrekening 109
Jouw Haarlem
R.H. (Robbert) Berkhout

Het percentage Haarlemmers dat aan energiebesparing deed is van 71% in 2017 naar 69% in 2018
gedaald? Waar komt deze daling vandaan?

  135 Het aantal Haarlemmers dat zegt aan energiebesparing te doen blijft door de jaren op een constante waarde van rond de 70%. De hoogste
waarde is 71% en de laagste waarde is 69%. Dit is geen significant verschil.
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  136 4 Jaarrekening 110
Jouw Haarlem
R.H. (Robbert) Berkhout

Hoeveel aanvragen en voor welk bedrag zijn er duurzaamheidsleningen verstrekt?

  136 In 2018 zijn 52 duurzaamheidsleningen verstrekt voor een totaalbedrag van €566.266,-.

  137 4 Jaarrekening 112
Jouw Haarlem
R.H. (Robbert) Berkhout

Op welke punten zijn de luchtkwaliteitsmetingen gedaan?

  137 De 17 meetpunten voor 2018 staan langs de Schoterweg, Verspronckweg, Kruisweg, Jansweg, Prinsen Bolwerk, Gedempte Oude Gracht,
Wilhelminastraat, Kinderhuissingel, Van Eedenstraat, Tempeliersstraat (4 plekken), Kamperssingel, Antoniestraat, Rustenburgerlaan, en in de
Haarlemmerhout.

Voor meer details en resultaten zie tabel 1 en afbeelding 1. Opmerking: de laatste 2 meetpunten (HA 18 en HA19) zijn pas per juli 2018 gestart
en zijn daarom nog geen jaargemiddelden.
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Op de internetpagina van de GGD Amsterdam NO2-buisjes is meer informatie over de meetpunten te vinden.
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  138 4 Jaarrekening 112
Jouw Haarlem
R.H. (Robbert) Berkhout

Heeft u een idee waarom het rapportcijfer van ondernemers van 6 naar 5,9 is gedaald?

  138 De verschuiving van 6 naar 5,9 is geen significante daling.

  139 4 Jaarrekening 137
Jouw Haarlem
drs. J. (Jos) Wienen

Overlast van afval is afgenomen maar het aantal meldingen van illegaal afval is just toegenomen (p147).
Heeft u hier een verklaring voor 

  139 Er is geen éénduidige verklaring voor dit verschil. In de Veiligheidsmonitor wordt gevraagd naar hoe mensen de overlast ervaren. Het aantal
meldingen betreft de registratie in het gemeentelijk systeem van door burgers gesignaleerde overlastsituaties. Toename van die meldingen kan
duiden op toename van het aantal overlastsituaties of toename van de bereidheid van burgers om te melden. Door snel en juist te reageren op
meldingen  de ervaren overlast afnemen, omdat het afval dan ook weer snel weg is.

  141 4 Jaarrekening 139
Jouw Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Wat zijn de telefonische wachttijden voor KCC?

  141 In 2018 was de gemiddelde telefonische wachttijd 2 minuten en 51 seconden. Dit is hoofdzakelijk veroorzaakt door hoge wachttijden in het
voorjaar. Vanaf juli 2018 tot en met december 2018 was de gemiddelde wachttijd 1 minuut en 20 seconden.

  142 4 Jaarrekening 156
Jouw Haarlem
drs. M. (Merijn) Snoek

Wat houdt het verplaatsen van stelpost mee-ademprincipe voor 1.7 miljoen in?
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  142 In de 2de bestuursrapportage 2018 is deze stelpost op het juiste beleidsveld gezet. De stelpost mee-ademprincipe is van het beleidsveld
Algemene dekkingsmiddelen naar het beleidsveld Overhead gegaan. De stelpost mee-ademprincipe is bedoeld om de consequenties van
uitbreidingen van het primair proces op te vangen. Hierbij moet gedacht worden aan extra werkplekkosten en andere ondersteunde zaken die
nodig zijn om de organisatie te laten functioneren.

  93 1 Algemeen 94
PvdA
F. (Floor) Roduner

Vraagsteller: I. Wisse

Citaat: "Eén van de acht sleutelgebieden betreft de binnenstedelijke verdichtingsopgave van Haarlem,
waarbij vier Haarlemse ontwikkelzones gebundeld zijn tot één sleutelgebied. In deze sleutelgebieden
werkt de MRA samen met het Rijk om ambities ten aanzien van onder andere woningbehoefte, mobiliteit
en duurzaamheid te realiseren. Het Haarlemse sleutelgebied is interessant omdat het gaat om een
combinatie van transformatie, verdichting in de stad, verdichting rondom knooppunten van openbaar
vervoer en een 'regio ring' rond Haarlem".

Welke 4 Haarlemse ontwikkelzones vormen samen een sleutelgebied waarin Haarlem, MRA en
Rijk samenwerken? 

Welke afspraken zijn er tot nu gemaakt ter zake de “regio-ring”? 

Waaruit bestaan de bijdragen van MRA en Rijk? Investeren MRA en Rijk bijv. ook?
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  93 De ontwikkelzones Oostpoort, Zuidwest, Europaweg en Schipholweg vormen samen het sleutelgebied.

Het concept van de regio-ring is bekend bij de provincie en rijk. De MIRT verkenning Rottepolderplein is opgestart door Rijkswaterstaat, waarbij
ook gekeken wordt naar Velserverbinding. Hierover is de raad eerder die jaar via een raadsinformatiebrief geïnformeerd (2019/1911 BO MIRT en
MRA sleutelprojecten actie 1.1.). In het MRA programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid worden het komende half jaar alle netwerkringen
in de MRA in samenhang onderzocht.

De MRA sleutelgebieden zijn gebiedsontwikkelingen die zo groot en complex zijn dat deze samen met rijk en regio moeten worden opgepakt. Op
dit moment werkt het programmateam van de sleutelgebieden aan de uitwerking van de 8 sleutelgebieden (samen met de betrokken
gemeentes). Hieruit moet duidelijk worden wat de woningbouwaantallen, fasering, kansen opgaven en knelpunten per sleutelgebied zijn.  De
verwachting is dat de bestuurlijk opdrachtgevers (waaronder wethouder Roduner) voor het zomerreces worden geïnformeerd over de voortgang. 
Vervolgens worden de uitkomsten over de 8 sleutelgebieden betrokken bij de MRA Verstedelijkingsstrategie Rijk Regio 2020 (een samenwerking
tussen MRA, min BZK, EZ en I&W). Op basis van deze verstedelijkingsstrategie worden keuzes gemaakt ten aanzien van ruimtelijke invulling,
investeringen en bekostiging. De raad wordt dit najaar opnieuw geïnformeerd over de voortgang van het BO MIRT.

  94 1 Algemeen 0
PvdA
R.H. (Robbert) Berkhout

Vraagsteller: I. Wisse

Citaat: "In het platform Economie heeft Haarlem goede afspraken kunnen maken over de ontwikkeling
van start ups, het C-district in de Waarderpolder (toekomstgericht gebied waar bedrijven in de maak- en
circulaire industrie elkaar versterken) en een bijdrage voor het Haarlemse cultuurjaar".

Welke afspraken hebben gemeente Haarlem en de MRA precies gemaakt over de ontwikkelingen
van start-ups in Haarlem, en het C-district in de Waarderpolder? 

  94 Gemeente heeft de initiatiefnemers van het programma voor startups en van het C-district voorgedragen om financiële bijdragen voor deze
projecten uit de budgetten van platform Economie van de MRA te krijgen.

Dit heeft geresulteerd in het Programmavoorstel C-district MRA wat zeer recent is aangeboden aan de gemeente en de uitrol van het startup
programma naar Haarlems voorbeeld in diverse andere gemeentes in de MRA in 2016/2017.
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  96 1 Algemeen 0
PvdA
R.H. (Robbert) Berkhout

Vraagsteller: I. Wisse

Citaat: "Het duurzaamheidsprogramma is in 2018 versneld. Bijvoorbeeld met verduurzaming van het
gemeentelijk vastgoed, maatschappelijk verantwoord inkopen en duurzame grond, weg en waterbouw"

Waaruit blijkt concreet de versnelling op het gebied van de verduurzaming van gemeentelijk
vastgoed, MVI en GWW? 

  96 Gemeentelijk Vastgoed: In 2018 is de aanbesteding van de EPA-U onderzoeken en energielabeling van de vastgoedportefeuille afgerond. Er is
gestart met het onderzoeken van het vastgoed en bij enkele panden is de gemeente al begonnen met verduurzamen (2018/786008) 

MVI: In 2018 is een strategisch adviseur inkoop aangesteld. Er is gestart met het opstellen van nieuw inkoopbeleid waar het in 2018
vastgestelde actieplan maatschappelijk verantwoord inkopen nader geconcretiseerd wordt.

GWW: In 2018 is er een duurzaamheidscoördinator GWW aangesteld uit het versnellingsbudget Duurzaamheid. In Grond, weg en
waterbouwwerken wordt met instrumentarium van de greendeal Aanpak Duurzaam GWW gewerkt.
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  97 1 Algemeen 0
PvdA
R.H. (Robbert) Berkhout

Vraagsteller: I. Wisse

Citaat:" De gemeente werkt aan een duurzaamheidsbegroting. De jaarlijkse duurzaamheidsmonitor
focust vooral op de energietransitie en de gebouwde omgeving. De gegevens in deze monitor sluiten nu
aan bij de Klimaat-monitor van Rijkswaterstaat (2018/559924)". 

Motie “Spoorboekje als opstap naar de klimaatbegroting 2022”, van 7 november 2018, roept op tot een
concreet stappenplan tot 2022, waarbij de Raad wordt betrokken, en uiterlijk per de Kadernota 2019. 

 

Ligt de opstelling van het stappenplan op schema, met het oog op de Kadernota vergaderingen
op 1, 3 en 4 juli 2019? 

 

Wordt het stappenplan opgenomen in de Kadernota, of apart beschikbaar gesteld aan de Raad,
uiterlijk per 1 juli as.? 

 

  97 Dit is geen technische vraag met betrekking op de Jaarrekening en/of Jaarverslag. Bij de kadernota wordt de raad hierover geïnformeerd.

  98 1 Algemeen 0
PvdA
R.H. (Robbert) Berkhout

Vraagsteller: I. Wisse

Citaat: "Samen met gemeente Amsterdam is Haarlem in de MRA trekker van energiebesparing in de
bestaande bouw. Vanuit die rol heeft Haarlem het initiatief genomen tot het convenant Aardgasvrije
nieuwbouw dat door bijna alle MRA-gemeenten is ondertekend. Er is gestart met het maken en
uitvoeren van een regionaal programma voor het versnellen van energiebesparing". 

Waaruit bestaat het “regionaal/MRA programma voor het versnellen van energiebesparing”?
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  98 Het regionale programma betreft de samenwerking tussen gemeenten IJmond/Zuid-Kennemerland. De Provincie Noord-Holland stimuleert de
regionale samenwerking via het Regionaal energiebesparingsprogramma particulieren (REP). De focus ligt op activiteiten gericht op
bewustwording en het bieden van handelingsperspectief voor particuliere woningeigenaren. Hieronder vallen activiteiten zoals de
informatievoorziening van Duurzaam Bouwloket en de collectieve inkoopactie zonnepanelen van Stichting Huizen Aanpak.

  99 1 Algemeen 0
PvdA
R.H. (Robbert) Berkhout

Vraagsteller: I. Wisse

Citaat: "In 2018 is het plan van aanpak geschreven voor het opstellen van een Lokaal Klimaat Akkoord
(LKA). Het LKA is een Haarlems klimaatakkoord dat bestaat uit afspraken met en tussen partijen in de
stad. De afspraken geven een concrete invulling aan de duurzaamheidsambities, onder andere op de
thema's energie, circulaire economie en duurzame mobiliteit". 

Kunnen wij een overzicht ontvangen van de afspraken waaruit het Haarlems Klimaatakkoord
bestaat? 

Wordt Commissie Beheer regelmatig (bijv. elke 6 maanden?) geinformeerd over zowel: 

1. de status van het Haarlems Klimaatakkoord (de nieuwe, toegevoegde afspraken en
voortgang van de bestaande afspraken); als 

2. de adviezen die zijn uitgebracht vanuit de Adviescommissie voor het Haarlems
Klimaatakkoord, die bij de eerste bijeenkomst in het Seinwezen werd
opgericht/gepresenteerd? 

                            55 / 69



 

Nr Onderdeel Blz Vraag Pag. 56

  99 Hieronder staan de gemaakte afspraken uit het Haarlems Klimaatakkoord. De afspraken zijn ook terug te vinden via: 
https://www.haarlem.nl/haarlems-klimaatakkoord/

 De Zonkapel
LT Ready
De Zonnet
Green Deal Zorg, Hartekamp Groep
Green Deal Zorg, Stichting St. Jacob
Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek: onderzoek naar vrachtlogistiek over water
Op naar plasticvrije evenementen

In september 2019 wordt de nota Haarlems Klimaatakkoord ter informatie naar de Commissie Beheer gestuurd. Hierin wordt de status van het
Haarlems klimaatakkoord en de invulling van de rol van de adviesraad meegenomen.

  101 1 Algemeen 0
PvdA
R.H. (Robbert) Berkhout

Vraagsteller: I. Wisse

Citaat: "Zo is in 2018 een start gemaakt met het ontwikkelen van het thema sociale energietransitie". 

Wat is de status van het beleid-in-ontwikkeling op het gebied van de sociale energietransitie? 

Wanneer is dit beleid naar verwachting opgesteld? 

  101 Het beleid voor het thema sociale energietransitie is in ontwikkeling en wordt gebaseerd op ervaringen met projecten in de stad, zoals de
energiecoaches. Na de zomer wordt een opinienota over de sociale energietransitie ter bespreking naar de commissie beheer gestuurd.
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  103 1 Algemeen 0
PvdA
R.H. (Robbert) Berkhout

Vraagsteller: I. Wisse

 

Citaat: "De gemeente heeft duurzaamheid gestimuleerd door in te zetten op circulair en sociaal
ondernemerschap". 

 

Waaruit blijkt concreet dat de gemeente in 2018 heeft ingezet op circulair en sociaal
ondernemerschap? 

  103 Er is uitvoering gegeven aan het Startprogramma Haarlem Circulair, met een breed pakket aan acties gericht op bedrijven. Daarin wordt
samengewerkt met ondernemers bijvoorbeeld in de Waarderpolder (IKH) en het centrum (CMG). Het gaat om activiteiten als:
koploperbijeenkomsten, kenniscafés, onderzoek naar effectieve samenwerkingsvormen MKB-afvalinzamelaars, het ondersteunen van de
oprichting van de Vereniging Circulair Kennemerland en de inzet op ontwikkeling van het C-District.

In 2018 is het project ‘Social Impact Challenge’ afgerond en geëvalueerd. Het project ging over sociaal ondernemerschap en
schulddienstverlening (Newfuture). Daaropvolgend is een start gemaakt met het opstellen van een ‘Actieprogramma Sociaal
Ondernemerschap’, dat later dit jaar voor besluitvorming wordt voorgelegd.

  105 1 Algemeen 0
PvdA
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Vraagsteller: I. Wisse

Citaat: "De gemeente en de bibliotheek hebben een gezamenlijke toekomstvisie voor het
bibliotheekwerk ontwikkeld". 

Waar kunnen we deze “toekomstvisie bibliotheekwerk” vinden? 

  105 Op 25 januari 2018 is de toekomstvisie gepresenteerd op een raadsinformatiemarkt in de Doelenzaal. De griffie zal u de presentatie toesturen.
Raadsleden hebben tevens het zogeheten bidbook van de bibliotheek ontvangen, welke via de volgende link in te zien is:

https://www.dropbox.com/s/8tnggwsnx011n6b/BZKL_Bidbook 2018.pdf?dl=0
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  107 1 Algemeen 0
PvdA
R.H. (Robbert) Berkhout

Vraagsteller: I. Wisse

Citaat: "Circulaire economie: Haarlem is met het programma Haarlem Circulair 2030 op weg een stad te
worden waarin ‘geen afval en geen uitval’ is. Op elk van de doelgroepen en thema’s in het programma
zijn in 2018 activiteiten uitgevoerd: bedrijven, huishoudens, overheden en verbonden partijen, openbare
ruimte en gebouwen". 

Welke activiteiten zijn er precies geweest, die concreet bijdragen aan het behalen van de
doelstelling Haarlem Circulair 2030 (dus anders dan netwerkbijeenkomsten, etc.)? 

  107 Bij de beantwoording vraag 103 zijn al enkele van de acties gericht op bedrijven genoemd. Tot de activiteiten gericht op onze eigen organisatie
en de verbonden partijen behoren: de Intentieovereenkomst Circulair Inkopen, de Raadsnota Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, een Traject
‘Circulair werken’ waarin alle medewerkers gemeente worden opgeleid tot Ambassadeur ‘Circulair handelen’, samenwerking op circulariteit
met de ‘verbonden partijen’ (als VRK, SRO, Spaarnelanden, Spaarnwoude) en een pilot om dataservercapaciteit ICT circulair in te kopen.

Naar de inwoners zijn de activiteiten gericht op onder andere: het tegengaan van voedselverspilling (oprichting Haarlem Food Future),
verduurzaming van de festivals, het tegengaan van huishoudelijk restafval en het stimuleren dat circulariteit onderdeel wordt van educatie op
scholen (BO/VO). Initiatieven vanuit de stad worden waar mogelijk ondersteund.  Daarnaast vinden acties plaats als: een onderzoek naar
circulaire gronduitgifte, onderzoek gericht op de circulaire woningbouw (met de corporaties), een onderzoek naar de kansen voor een
grondstoffen-hub en de introductie van een materialenpaspoort. We doen dit zo mogelijk in samenwerking binnen de MRA.
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  108 1 Algemeen 0
PvdA
R.H. (Robbert) Berkhout

Vraagsteller: I. Wisse

Citaat: "De gemeente als werkgever heeft zich in MRA verband gecommitteerd aan circulair inkopen
(vijftig procent in 2025 en honderd procent circulaire inkoop in 2030). De ontwikkeling van het C-District
(Waarderpolder) is een aantal stappen dichterbij gekomen, er is een programma opgezet om
voedselverspilling tegen te gaan (oprichting Haarlem Food Future) en vanuit het Strategisch Plan
Afvalscheiding (SPA) zijn stappen gezet naar het verder scheiden van afval, zoals duocontainers
(papier/plastic) bij laagbouwwoningen in tien wijken en extra grondstoffencontainers bij hoogbouw. De
hoeveelheid restafval per inwoner is met ongeveer 20 kg afgenomen en het scheidingspercentage is in
2018 gestegen van 40 naar 44 procent". 

Wat is precies de status van het C-district, en welke plannen/doelen zijn er nog voor het C-
district? 

Waar kunnen we het programma “Haarlem Food Future” vinden, dat voedselverspilling in
Haarlem wil tegengaan? Of wordt er gedoeld op het stuk van november 2018, opgesteld vanuit
de stad voor de gemeente: https://www.haarlemfoodfuture.nl/wp-
content/uploads/2018/11/Voedselvisie-Haarlem.pdf . 

  108 C-District: De initiatiefnemers van het C-District (3DMZ en Spaarnelanden) hebben recent een programmavoorstel aan de gemeente
aangeboden met de vraag om het initiatief te ondersteunen met procescapaciteit. Na de zomer wordt de commissie geïnformeerd.

Haarlem Food Future (HFF): Vanuit de gemeente is begin 2018 gekoerst op bundeling van (de activiteiten van) een aantal initiatieven, zoals
Platform Haarlem Groener en Circus Circulair, waarna HFF eind 2018 is ontstaan (https://www.haarlemfoodfuture.nl/).  Het document uit
november 2018 is de Voedselvisie, dat op initiatief van HFF in samenwerking tot stand is gekomen. Hierop is het Projectplan van HFF
2019-2022 op gebaseerd. Fase 1 wordt momenteel uitgevoerd met financiële steun van gemeente en Rabobank.
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  109 1 Algemeen 0
PvdA
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Vraagsteller: I. Wisse

Citaat: "Het versnellingsplan van de corporaties voor de aanleg van zonnepanelen is nog niet gereed". 

Wanneer is dit plan naar verwachting wel gereed? Wordt het plan met commissie Beheer of
Ontwikkeling gedeeld, wanneer het gereed is?

  109 Het versnellingsplan van de corporaties voor de aanleg van zonnepanelen is onderdeel van de prestatie afspraken met de woningcorporaties.
Het is nog niet bekend wanneer dit versnellingsplan gereed zal zijn. Wanneer de resultaten beschikbaar zijn zal dit leiden tot verdere
invulling/uitwerking op de te leveren prestatie op dit punt.  De prestatieafspraken en de monitor van de uitvoering van de bestaande afspraken
worden jaarlijks met de commissie ontwikkeling gedeeld. Ondertussen gaan de corporaties uiteraard wel gewoon door met het plaatsen van
zonnepanelen, bijvoorbeeld wanneer complexen gerenoveerd worden, of wanneer een woning leeg komt.

Nr Onderdeel Blz Vraag Pag. 60

  111 2 Programma 5 Beheer en
onderhoud

119

PvdA
drs. M. (Merijn) Snoek

Vraagsteller: I. Wisse

Openbare ruimte en mobiliteit (p. 119-126)

Citaat:"Er zijn 9 Big Bellies geplaatst in het centrum, langs de route CS-Grote Houtstraat".

Zijn er plannen om meer (alle?) open vuilnisbakken in het centrum/binnenstad (of de hele stad) te
vervangen met Big Bellies? (Ook in het kader van de rattenbestrijding, een steeds grotere
uitdaging in Haarlem en andere grote steden, het centrum met onderhoudsniveau A als
visitekaartje van de stad (minder zwerfafval, automatische melding als de bak geleegd moet
worden, etc.)?) 

  111 Er zijn nog geen plannen om de vuilnisbakken te vervangen. Er wordt gewerkt aan een visie en beleidsplan voor zwerfafval waarin verschillende
scenario's worden meegenomen en voorgelegd aan de raad.
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  113 2 Programma 5 Beheer en
onderhoud

126

PvdA
R.H. (Robbert) Berkhout

Vraagsteller: I. Wisse

Parkeren (p. 126-130)

Citaat: "Er zijn nog geen stappen gemaakt in het verder uitbreiden van parkeerregulering. Hierdoor
wordt de streefwaarde van 99% dan ook niet gehaald". 

Welke plannen zijn er precies voor het uitbreiden van de parkeerregulering in Haarlem?  (Deze
alinea staat niet onder het kopje “Uitvoeren van maatregelen Moderniseren Parkeren”). Waar
slaat de “streefwaarde van 99%” op terug? 

  113 IN 2019 wordt dit in kader van maatregelen parkeren verder opgepakt en komt er  een voorstel naar de raad. De streefwaarde slaat terug op de 
norm die gehanteerd is bij definitie van de parkeerdruk in moderniseren parkeren.

  116 2 Programma 5 Beheer en
onderhoud

0

PvdA
R.H. (Robbert) Berkhout

Vraagsteller: I. Wisse

Bijlage bij Programma 4 Duurzame stedelijke vernieuwing: Hernieuwbare elektr. in Haarlem en verg.
steden (in % totaal), 2017 (Klimaat-monitor van Rijkswaterstaat)

 

Welke factoren verklaren dat Haarlem, in vergelijking met soortgelijke steden, relatief weinig
hernieuwbare elektriciteit opwekt? Zeker wanneer bezien in het kader van de doelstelling
Haarlem Klimaatneutraal 2030, de RES verplichtingen van de gemeente, etc.?

  116 Haarlem is een compacte stad met weinig beschikbaar vrij oppervlak voor wind- en zonne-energie op land. Andere steden kunnen bijvoorbeeld
windparken of zonneweides aanleggen.
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  119 2 Programma 5 Beheer en
onderhoud

0

PvdA
R.H. (Robbert) Berkhout

Vraagsteller: I. Wisse

Bijlage bij Programma 5 Beheer en onderhoud: Huishoudelijk restafval per inwoner in Haarlem en verg.
steden, 2017 (CBS) – zie onderstaand schema.

P. 99 jaarverslag: De hoeveelheid restafval per inwoner is met ongeveer 20 kg afgenomen en het
scheidingspercentage is in 2018 gestegen van 40 naar 44 procent. 

Welke factoren verklaren het feit dat Haarlem, ondanks de inspanningen onder (en hoge kosten
van) het SPA-programma, toch het hoogste aantal kilo’s restafval per inwoner kent, in
vergelijking met soortelijke steden?  

 

 

  119 Met de maatregelen in het kader van SPA liggen tot nu toe op koers om de gestelde doelstelling te kunnen realiseren. Het scheidingspercentage
blijft toenemen van 37% in 2015 naar 44,5% in 2018. In 2018 is het eerste resultaat te zien van de versnelde uitrol van de duocontainers. Het
restafval neemt gestaag af van 278 kg in 2015 naar 235 kg in 2018. De maatregelen voor hoogbouw worden wijkgericht ingevoerd. Met het
raadbesluit 2018/411308 is het implementatieplan bijgesteld. Nieuw geplaatste grondstof-straten inclusief restafval bij hoogbouw leveren al
schoon bronmateriaal op. Bij de eerder geplaatste straten in Meerwijk, waarbij de restafvalcontainer weer is teruggeplaatst, blijft de vervuiling
hoog. Ook gft is nog te vervuild. Hierop moet vooral handhaving worden ingezet. 

Het vraagt met name veel bewustwording en aandacht op alle pijlers om het resultaat te kunnen bereiken.

  120 2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing

109

PvdA
R.H. (Robbert) Berkhout

Vraagsteller: M. Wiedemeijer

Het aantal Haarlemmers dat aan energiebesparing doet is met 69% in 2018 lager dan in 2017 en ook
onder het gemiddelde van 2013-2017. Is bekend waar deze daling door wordt veroorzaakt?
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  120 Het aantal Haarlemmers dat zegt aan energiebesparing te doen blijft door de jaren op een constante waarde van rond de 70%. De hoogste
waarde is 71% en de laagste waarde is 69%.

  121 2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing

113

PvdA
R.H. (Robbert) Berkhout

Vraagsteller: M. Wiedemeijer

Citaat: “Het percentage functiemenging is verslechterd. Haarlem komt hiermee het laagste uit ten
opzichte van vergelijkbare gemeentes”

Hoe komt dit overeen met het percentage functiemenging van 47,9% (realisatie)? Dit is namelijk
het hoogste sinds 2013 en impliceert een verbetering.

  121 Het percentage is ten opzichte van de nulmeting verslechterd.

  122 2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing

114

PvdA
R.H. (Robbert) Berkhout

Vraagsteller: M. Wiedemeijer

Citaat:  “Met het Haarlem Convention Bureau dat bemiddelt bij locaties voor congressen is Haarlem nu
ook Jaarverslag en Jaarrekening 2018 115 bekend als zakelijke bestemming voor de congresmarkt”

Waaruit blijkt deze bekendheid? Is deze gemeten?
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  122 Dit blijkt uit diverse zaken; 

- de website (www.haarlemconventionbureau.nl) wordt regelmatig bezocht, ook door de gerichte campagnes om traffic hiernaar te genereren.

- het grote aantal partners dat wil aanhaken

- het succes van de Eerste editie van Eventstreet (het event voor evenementenbureaus) gehouden op de Grote Markt in juli

- de goede deelname aan de georganiseerde famtrip  (op maat gemaakte programma's voor evenementenbureaus en congresbureaus om
kennis te maken met hotels, locaties en restaurants) .

In de prestatieafspraken met Haarlem marketing is afgesproken om in 2018 een nulmeting vast te stellen zodat d stijging van het aantal zakelijke
events in de toekomst kan worden gemeten.

  123 2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing

115

PvdA
R.H. (Robbert) Berkhout

Vraagsteller: M. Wiedemeijer

“Aantal overnachtingen van toeristische bezoekers in Haarlem” Met 420 overnachtingen ligt dit in 2018
lager dan in 2017 (resp. 452) terwijl er een streefwaarde was van +25%.

 Is bekend waarom dit lager ligt?
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  123 Per abuis zijn er verkeerde overnachtingscijfers in de jaarrekening beland. Volgens de laatste informatie van Cocensus was het totale aantal
overnachtingen als volgt:

 

2012: 292.000

2013: 259.000 (afname vanwege verbouwing v/d Valk)

2014: 340.000

2015: 369.000

2016: 383.000

2017: 427.000

2018: 498.000

 De toename van 2017 naar 2018 was daarmee 16,6%. NB. Van voor 2012 zijn wegens een andere meetwijze de cijfers niet vergelijkbaar.

De juiste cijfers zijn alsnog gecorrigeerd in de jaarstukken.

  124 3.1 Paragraaf
weerstandsvermogen en
risicobeheersing

168

PvdA
drs. M. (Merijn) Snoek

Vraagsteller: M. Wiedemeijer

“Hier dient een weerstandscapaciteit van € 1,0 miljoen aangehouden te worden en binnen de reserve
grondexploitaties is hiervoor voldoende dekking”

Hoe groot is deze dekking? Is het deel hierboven een surplus welke vrij aan te wenden is?
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  124 De beschikbare reserve grondexploitaties bedraagt € 20,1 miljoen. De projectspecifieke risico's van circa € 1 miljoen plus de marktrisico's van
circa € 12 miljoen kunnen met de reserve worden opgevangen. Er blijft een surplus beschikbaar van € 7 mln. Daarbij is echter nog geen rekening
gehouden met de risico's van de vennootschapsbelasting en de onttrekkingen ten behoeve van de reserve Ongedeelde Stad (zie pagina 110
Kadernota 2018).

  125 3.1 Paragraaf
weerstandsvermogen en
risicobeheersing

169

PvdA
drs. M. (Merijn) Snoek

Vraagsteller: M. Wiedemeijer

“De risico’s hebben in hoofdzaak betrekking op de realisatie van beleidsdoelen en zijn vooralsnog niet
kwantificeerbaar. Voorbeelden hiervan zijn het tijdig realiseren van nieuwe woningen, ontsluiting van
ontwikkellocaties en uitbreiding van voorzieningen. Financiële risico’s zijn nog niet kwantificeerbaar.”

Hier wordt gemeld dat financiële risico’s nog niet kwantificeerbaar zijn. Welke significante
financiële risico’s zijn hier onderkend? Wanneer worden deze naar verwachting wel
kwantificeerbaar?

  125 Er zijn op dit moment nog geen specifieke financiële risico's onderkend, wel is de verwachting dat er risico's (zoals genoemd in de tekst) zijn
welke een financieel gevolg kunnen hebben. Zoals aangekondigd in de nota ‘groeipotentie’ en in de verschillende ontwikkelvisies, wordt er
gewerkt aan de ontwikkelstrategieën voor de verschillende zones, inclusief financiële vertaling van de verschillende opgaven. Daarbij wordt in
ieder geval betrokken de planning van de maatregelen die in de structuurvisie openbare ruimte zijn opgenomen en zijn verwerkt in het
investeringsprogramma van de programmabegroting. En er wordt gekeken welke bijdragen en investeringen partners kunnen leveren, de
mogelijkheden van kostenverhaal en het benutten van specifieke regelingen op provinciaal of Rijksniveau. Daarmee worden risico’s ook
inzichtelijk.

  126 2 Programma 2 Ondersteuning
en zorg

0

PvdA
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Vraagsteller: J. Oomkes

 

Het tekort op de jeugdzorg - 3,8 miljoen over 2018 - wordt nu gedekt uit de post WMO. Recent
werd duidelijk dat het Rijk het gat gaat dichten voor 2019 en deels voor 2020. Wat gaat er met de
vrijvallende gelden gebeuren (om de WMO-budgetten staat nog steeds een 'hek')?
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  126 Het tekort komt ten laste van de reserve Sociaal Domein en wordt dus niet direct gedekt door Wmo-middelen.
Op zijn vroegst in de meicirculaire 2019 zal duidelijk zijn of, hoeveel en onder welke voorwaarden er middelen beschikbaar komen. Pas dan zal,
zoals gebruikelijk, beoordeeld worden hoe deze middelen ingezet worden.

  127 2 Programma 2 Ondersteuning
en zorg

0

PvdA
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Vraagsteller: J. Oomkes

 

Wat zijn de effecten op de jaarrekening 2019 en voorjaarsnota 2019 van de gelden die het Rijk nu
alsnog beschikbaar stelt voor jeugdzorg? Is inzichtelijk te maken hoe Haarlem hierdoor minder financieel
moet verspijkeren om de begroting rond te krijgen?

  127 De kadernota 2019  is reeds vastgesteld, de Meicirculaire is daarin niet verwerkt omdat deze nog niet is uitgegeven. Zie verder antwoord op
vraag 126.

  128 2 Programma 2 Ondersteuning
en zorg

0

PvdA
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Vraagsteller: J. Oomkes

 

Bij de zeer gewaardeerde wijkteams is een onderbesteding zichtbaar van 425.000 euro. Volgens de
gegevens heeft dat te maken met de onderbezetting van een of meerdere teams. Wat doet de
wethouder om die (essentiele!) teams op sterkte te brengen en te houden?

  128 De onderbesteding van 425.000 euro heeft geen betrekking op de wijkteams, maar op de eigen gemeentelijke uitvoeringsorganisatie. De
onderbesteding bij de wijkteams bedraagt 100.000 euro. Zie daarover het antwoord op vraag 75.

  129 2 Programma 2 Ondersteuning
en zorg

0

PvdA
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Vraagsteller: J. Oomkes

 

Op de voorzieningen 'Jeugd' is een begroot bedrag van zeven ton 'overgehouden'. Een stad die
in ontwikkeling is en krachtig groeit en dus ook veel jeugd binnen de grenzen heeft, mag zoiets niet
laten gebeuren. Hoe kan dat en wat wordt er praktisch aan gedaan om de budgetten te besteden?
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  129 Het bedrag van 700.000 is een budget wat niet ingezet hoefde te worden voor het door het rijk gefinancierde Onderwijs Achterstanden Beleid
(OAB). Aangezien wij als gemeente zelf investeren in peuterspeelzalen kon dit budget ten laste gebracht worden van deze regeling waardoor
een incidenteel voordeel is ontstaan in de gemeentelijke begroting.

  130 2 Programma 2 Ondersteuning
en zorg

0

PvdA
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Vraagsteller: J. Oomkes

 

Uit de stukken blijkt dat flankerend beleid om overbezette mantelzorgers te ontlasten onvoldoende 

heeft gewerkt. Wat gaat het college doen om deze hardwerkende en zwaarbelaste Haarlemmers

in het vervolg beter te ondersteunen?

  130 Op grond van de Informatienota Mantelzorg(er) in balans d.d. 1 maart 2019 gaan we de komende periode extra inzetten op:

Het bereiken van mantelzorgers op het voor hen juiste moment om passende ondersteuning aan te bieden.
Het bereiken van mantelzorgers die we nu minder bereiken, waaronder mantelzorgers met niet-Nederlandse achtergrond.
Verbeteren van de ondersteuning voor mantelzorgers die zorgen voor iemand met psychische problematiek of verslaving.

Het beter bekendmaken en het stimuleren van het gebruik van respijtzorg en onderzoeken of er voldoende passend aanbod is.

  140 2 Programma 2 Ondersteuning
en zorg

0

PvdA
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Vraagsteller: J. Oomkes

 

Bij de zeer gewaardeerde wijkteams is een onderbesteding zichtbaar van 425.000 euro. Volgens de
gegevens heeft dat te maken met de onderbezetting van een of meerdere teams. Wat doet het college
om die (essentiele!) teams op sterkte te brengen en te houden?

  140 De onderbesteding van 425.000 euro heeft geen betrekking op de wijkteams, maar op de eigen gemeentelijke uitvoeringsorganisatie. De
onderbesteding bij de wijkteams bedraagt 100.000 euro. Zie daarover het antwoord op vraag 75.
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