
2010 was in politiek opzicht een over-
gangsjaar. De gemeenteraadsverkiezin-
gen op 3 maart, de installatie van een 
nieuwe gemeenteraad, gevolgd door het 
aantreden van een nieuw college op 29 
april. Dit college heeft de uitvoering op 
zich genomen van het coalitieakkoord “Het 
oog op morgen” dat door de coalitiefracties 
van D66, PvdA, GroenLinks en VVD is 
vastgesteld. 

De coalitiepartners stellen voor de periode 
2010-2014 de volgende vier hoofdthema’s 
centraal: 
• solide en daadkrachtig; werken aan 

een gezonde financiële positie, een 
betrouwbare overheid, samen met ac-
tieve Haarlemmers, met een krachtige 
kleinere organisatie, aan een veilige 
en schone stad met verantwoorde 
gemeentelijke lasten en een internati-
onaal georiënteerd bestuur;

• groen en duurzaam; werken aan een 
klimaatneutrale stad, aan duurzame 
ruimtelijke ontwikkeling, mobiliteit en 
goede bereikbaarheid en versterking 
van de kwaliteit van groen en water;

• vitaal en ondernemend;  werken aan 
werk voor iedereen, goed onderwijs 
en aandacht voor cultuur, sport en 
recreatie;

• sociaal en betrokken; dat iedereen 
meedoet, werken aan maatwerk in de 
Wmo, betaalbare woningen, aandacht 
voor jongeren en een eerlijk sociaal 
beleid.

Het college heeft vervolgens in het colle-
gewerkprogramma aangegeven hoe zij de 
opdracht uit het coalitieakkoord zal oppak-
ken, met als inzet een groene, duurzame, 
ondernemende, sociaal betrokken en goed 
bestuurde stad.

Het college is in 2010 gestart met de 
uitvoering van het nieuwe coalitieakkoord. 
In het voorliggende jaarverslag wordt 
echter nog vooral verantwoording afgelegd 
over de door de (oude) raad vastgestelde 
begroting 2010 en de daarin opgenomen 
beleidsdoelstellingen en financiële kaders.

Dit jaarverslag laat zien dat Haarlem veel 
van de beleidsvoornemens in 2010 heeft 
gerealiseerd. De financiële rekening laat 
een voordelig resultaat zien van € 7,2 
miljoen. Dit resultaat lijkt positiever dan 
het werkelijk is. Een groot deel ervan (€ 
7,0 miljoen) betreft namelijk een (wettelijk 
verplichte) verschuiving van voorzieningen 
naar bestemmingen; een boekhoudkundig 
resultaat. Per saldo is nog een onttrekking 
aan de algemene reserve noodzakelijk 
van € 1,7 miljoen om de doelstellingen te 
realiseren overeenkomstig eerdere besluit-
vorming.

Een onderwerp dat in 2010 en verder in 
deze coalitieperiode centraal staat zijn de 
bezuinigingen. De grote lijnen zijn uitgezet, 
maar nu moeten de bezuinigingen worden 
geconcretiseerd en gerealiseerd. 
Dit college betrekt de raad waar mogelijk 
al in een vroeg stadium bij voorgenomen 
besluiten, zoals dat in de afgelopen peri-
ode ook is gebeurd bij het voorbereiden 
van de kadernota 2011. Ook andere per-
sonen en instanties die te maken krijgen 
met bezuinigingen (onze partners in de 
stad en de ambtelijke organisatie) nemen 
we mee in de veranderingen waarmee we 
te maken krijgen.

Evenals voorgaande jaren heeft de ac-
countant een goedkeurende verklaring 
afgegeven voor de getrouwheid en recht-
matigheid van het jaarverslag.

Mei 2011

Samenvatting
Jaarverslag 2010

In deze brochure is het jaarverslag 2010 samengevat. De inhoud van dit 
verslag is zodoende makkelijk toegankelijk voor zowel raadsleden als geïn-
teresseerde Haarlemmers, partners in de stad en collega’s van andere 
gemeenten. Als u de volledige tekst wilt lezen, gaat u naar www.haarlem.nl. > 
bestuur&organisatie> financiën. 
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Bovenstaande tabel laat zien dat het per-
centage Haarlemmers dat enig tot onbe-
perkt vertrouwen heeft in de raad, respec-
tievelijk het college net als vorig jaar voor 
beide organen ruim boven de nulmeting uit 
2005 én boven het streefpercentage van 
2010 ligt. De maatregelen die het bestuur 
genomen heeft, zoals wijkgericht werken 
en het meer betrekken van burgers bij ont-
wikkelingen in de stad en het geven van 
betere informatie daarover, hebben effect 
gehad. Ook de verbeterde kwaliteit van de 
dienstverlening heeft hieraan bijgedragen. 
De klanttevredenheid over de verschil-
lende klantcontactkanalen is gestegen en 
ligt boven de streefwaarde. 

In 2010 is de informatie achter de knop 
‘mijn wijk’ verder uitgebreid op de gemeen-
telijke website. Ook is een pilot gebieds-
gericht communiceren in Schalkwijk 
uitgevoerd. Het college heeft gezorgd voor 
informatie rond projecten en informatie aan 
de pers bij relevante beleidsbesluiten.

De Stadskrant is nu ook digitaal beschik-
baar op www.haarlem.nl en er is een 
gemeenschappelijke openingspagina  
(portal) van de gemeente en City Marke-
ting Haarlem gerealiseerd.

In 2010 is hard gewerkt om de dienstver-
lening van de gemeente verder te verbe-
teren. Het doel om minimaal een 7,0 te 

halen voor klanttevredenheid is gehaald 
wat betreft balie en telefoon, maar niet 
voor het kanaal digitaal. Dit onderstreept 
de noodzaak om te investeren in digitali-
sering. In 2010 is het Haarlemse klantcon-
tactcentrum (KCC) een aantal maal slecht 
bereikbaar geweest vanwege storingen in 
de verouderde infrastructuur. In samen-
werking met de gemeente Haarlemmer-
meer is het KCC in 2010 uitgerust met een 
moderne telefoniecentrale en software. 
Het doel hiervan is om de bereikbaar-
heid voor klanten te verbeteren. Met deze 
nieuwe middelen is het ook mogelijk om 
alle telefonische klantcontacten vast te leg-
gen, te rapporteren en actief te sturen op 
kwaliteitsnormen.

Effectindicator Nulmeting Realisatie Streefwaarde 
2010

Realisatie 
2010

Bron

Percentage Haarlemmers dat 
enig tot onbeperkt vertrouwen 
heeft in gemeenteraad

71%1

(2005)

79% (2007)
85% (2008)
84% (2009)

>85%
86% Omnibusonderzoek

Percentage Haarlemmers dat 
enig tot onbeperkt vertrouwen 
heeft in het college van burge-
meester en wethouders

82% (2007)
85% (2008)
86% (2009)

>85% 87% Omnibusonderzoek

Klanttevredenheid over dienst-
verlening rapportcijfer balie

7,2 
(alleen balie 
2006)

7,6 (2007)
7,3 (2008)
7,5 (2009)

>7,0
7,2

Landelijke benchmarking  
publiekszaken 2010

Programma 1 • Burger en Bestuur

Binnen de tien programma’s zijn in totaal 
71 doelen geformuleerd. Uit de grafiek 
blijkt dat 75% van deze doelen volledig is 
gerealiseerd en 24% gedeeltelijk. Er is één 
programma waarvoor geldt dat alle doelen 
zijn gerealiseerd: programma 6 (Econo-
mie, cultuur, toerisme en recreatie). 

Om de doelen te bereiken zijn in de 
programmabegroting 2010-2014 204 
prestaties expliciet benoemd. Van deze 
prestaties is:
• 76% gerealiseerd; 
• 22% gedeeltelijk gerealiseerd; en
• 2% niet gerealiseerd.

De programma’s 1 (Burger en Bestuur) 
en 4 (Jeugd, Onderwijs en Sport) kennen 
verhoudingsgewijs het grootste aantal 
gerealiseerde prestaties (respectievelijk 
100% en 83%). Bij deze programma’s ver-
taalt dit zich, zoals hiervoor duidelijk werd, 
nog niet in het ook volledig realiseren van 
de doelen. Deels is dit te verklaren doordat 
de gemeente bij het realiseren van haar 
doelen in programma in belangrijke mate 
afhankelijk is van zowel andere partijen 
als externe ontwikkelingen die zich soms 
moeilijk laten beïnvloeden.  
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Effectindicator Nulmeting Realisatie Streefwaarde 
2010

Realisatie 
2010

Bron

Aantal incidenten1

48.734 
(2005)

50.818 (2007)
48.920 (2008)
42.751(2009)

39.000 38.263 Politie Kennemerland

Percentage Haarlemmers dat 
zich wel eens onveilig voelt

33% 
(2005)

27% (2007)
37% (2009)

- 37% Omnibusonderzoek2

Programma 2 • Veiligheid, Vergunningen en Handhaving

In 2010 is gebleken dat Haarlem een 
veilige stad kan blijft als er voldoende 
aandacht wordt geschonken aan de juiste 
activiteiten. Daar waar de objectieve veilig-
heid is verbeterd, is de subjectieve  veilig-
heid gelijk gebleven. De groepsgerichte 
en individuele aanpak van jeugdigen krijgt 
steeds meer vorm en sorteert ten opzichte 
van 2009 effect. De aandacht hiervoor blijft 
noodzakelijk. Ook op andere terreinen van 
veiligheid en handhaving zijn er in 2010 
lichte verbeteringen, zoals op het terrein 
van de veelplegers en bestuurlijke aan-
pak. De invoering van de Wet Algemene 
Bepalingen Omgevingsrecht (WABO)
eind 2010 biedt burgers en ondernemers 
de mogelijkheid een aantal vergunningen 
digitaal en op één moment aan te vragen. 
De termijnen voor afhandeling zijn met de 
nieuwe regelgeving verkort. Het project 

’Minder regels, meer service’ heeft in 2010 
geleid tot minder vergunningstelsels en 
meer algemene regels op het gebied van 
horecaterrassen,  foto- en filmopnames en 
monumenten.

Haarlem voldoet aan de basisnormen van 
een crisisbeheerorganisatie, zowel met 
betrekking tot de gemeentelijke processen 
als de organisatorische voorwaarden. Dit 
is onder andere zichtbaar in de afhande-
ling van de brand in de Appelaar in oktober 
2010 door de Haarlemse crisisbeheer-
singsorganisatie. 

Het toezicht en de handhaving op meldin-
gen en vergunningen is in 2010 uitgevoerd 
op grond van het in 2009 vastgestelde 
Integraal handhavingsbeleid. Zo zijn de lo-
pende projecten, bij woonwagenlocaties, in 

het Westelijk Tuinbouwgebied, het toezicht 
bij evenementen, de vuurwerkcontroles en 
de jaarlijkse handhavingestafette opgepakt 
en uitgevoerd. In 2010 is deze taak uitge-
breid met de handhaving op het gebied 
van de kinderdagverblijven en gastouders. 

Handhaving wordt buurtgericht ingezet. 
Door deze wijze van werken, is er rela-
tief gezien minder ingezet in de reguliere 
surveillance in de winkelcentra buiten 
Haarlem-centrum.  Door een nog actievere 
inzet op integrale handhaving, met de 
nadruk op het voorkomen en tegengaan 
van overlast, zijn er dit jaar minder boetes 
uitgedeeld. Bovendien heeft de scanauto 
nog niet optimaal gefunctioneerd. Voor 
een optimale inzet van handhaving is het 
nodig dat alle parkeerproducten zijn gedi-
gitaliseerd. 

1 Onder het kopje incidenten vallen alle aangiften, maar ook  meldingen van overlast of van een voorval zonder dat  aangifte is gedaan. In 2009 stond het aantal genoemd 

van 36.436 incidenten. Dat getal blijkt niet te kloppen en is veel hoger uitgevallen. Dat komt omdat in 2009 de Basisvoorziening Handhaving (nieuw registratiesysteem politie) 

is ingevoerd en er problemen zijn geweest met het verwerken van registraties.
2 De scores tot en met 2007 zijn afkomstig uit de tweejaarlijkse Leefbaarheids- en Veiligheidsmonitor (laatste in 2007). Vanaf 2009 wordt deze indicator jaarlijks gemeten 

door middel van het Omnibusonderzoek.  
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Programma 3 • Zorgzame Samenleving

Effectindicator Nulmeting Realisatie Streefwaarde 
2010

Realisatie 
2010

Bron

Rapportcijfer voor het eigen welzijn
6,9
(2008) 6,8 (2009) > 7,0 6,8 Omnibusonderzoek

De beleidsterreinen welzijn, gezondheid 
en zorg zijn bij uitstek terreinen waarbij de 
gemeente een rol vervult. Zo worden meer 
taken die van oudsher bij de rijksoverheid 
lagen, gedecentraliseerd. Ook gaat het 
Rijk steeds vaker over tot het op hoofd-
lijnen aangeven van beleid, waarbij de 
gemeente de beleidsvrijheid krijgt daaraan 
invulling te geven. Een knelpunt hierbij is 
dat niet altijd een uitvoeringsbudget vanuit 
het Rijk meekomt.
 
Over het algemeen zijn de Haarlemse bur-
gers zeer goed in staat zelf te bepalen hoe 
zij willen deelnemen aan de samenleving. 
Het is niet de bedoeling dat de gemeente 

gaat bepalen wat goed voor hen is, de 
burger kan dit veel beter zelf aangeven. 
Het beleid is er dan ook in eerste instantie 
op gericht die eigen kracht van de burger 
te versterken zodat mensen zelf op zoek 
gaan en oplossingen vinden. De gemeente 
zal hierbij vanzelfsprekend faciliteren.

De gemeente heeft een duidelijke verant-
woordelijkheid voor kwetsbaren. Als de 
eigen kracht van onze burgers (tijdelijk) 
te kort schiet, biedt de gemeente eerst 
collectieve en daarna individuele voorzie-
ningen  aan. Burgers die op ondersteuning 
door de gemeente zijn aangewezen, met 
name ouderen, jongeren en mensen met 

een meervoudige problematiek, moeten de 
gemeente hierin kunnen blijven vinden. 
De nieuwe OGGZ-structuur (openbare 
geestelijke gezondheidszorg) is in 2010 
van start gegaan. Deze is erop gericht 
de opvang- en zorgverlening aan dak- en 
thuislozen, verslaafden en mensen met 
psychische problematiek beter te organise-
ren. Inmiddels worden de eerste effecten 
zichtbaar: de doelgroep is beter in beeld 
en de doorstroom langs de benodigde 
voorzieningen verloopt sneller. De samen-
werkingsafspraken die samenhangen met 
deze nieuwe OGGZ-structuur zijn in de-
cember 2010 formeel bekrachtigd met een 
OGGZ-convenant. Zo’n vijftig betrokkenen 



De gemeente heeft zich in 2010 samen 
met de uitvoerende instellingen op  het 
brede terrein van jeugd, onderwijs en sport 
volop ingespannen om de inwoners de 
gelegenheid te geven te participeren in de 
Haarlemse samenleving.

Op het terrein van jeugd en onderwijs zijn 
de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) 
steeds meer de plaats waar ouders, 
opvoeders en professionals antwoord 
krijgen op hun vragen over opvoedings- en 
gezinsondersteuning.
Het CJG vormt naast het aanbod van de 
Jeugdgezondheid de schakelfunctie tus-
sen de vragen van bezoekers en de instel-
lingen die medeverantwoordelijk zijn voor 
de uitvoering van integraal jeugdbeleid. 
Onderdelen hiervan zijn: zorgadviesteams 
in het primair en voortgezet onderwijs, 
Bureau Jeugdzorg, jeugdgezondheids-
zorg en het Veiligheidshuis. In 2010 zijn  
voorbereidingen getroffen om in 2011 nog 
drie centra te openen, waarmee het totale 
aantal op vijf centra uitkomt. 

Samen met de provincie Noord-Holland is 
gestart met voorbereidingen op het door 

de rijksoverheid gewenste transitieproces 
van jeugdzorg. Gemeenten moeten over 
enkele jaren de regie op (kern)taken van 
de jeugdzorg overnemen.

Door uitvoering te geven aan het Strate-
gisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) 
stuurt de gemeente op het gewenste huis-
vestingsniveau van het onderwijs.  In het 
kader van de regeling ‘frisse scholen’ is 
bij onderhoud van diverse scholen de ver-
betering van het binnenklimaat meegeno-
men. De samenwerking tussen gemeente 
en schoolbesturen verloopt goed. 

De afspraken met het Rijk over voor- en 
vroegschoolse educatie, onderwijsach-
terstandenbeleid en het beleid gericht op 
voortijdig schoolverlaten zijn alle gereali-
seerd.
De aanpak ‘School-in-de-Wijk’ heeft geleid 
tot hoge deelname van leerlingen aan 
naschoolse activiteiten. De samenwerking 
tussen onderwijs-welzijn-sport en opvang 
is geïntensiveerd. Het aantal combina-
tiefunctionarissen is uitgebreid tot 11,8 
fte en hun inzet heeft bijgedragen aan de 
toename van deelname van kinderen aan 

die activiteiten. 
Met de schoolbesturen zijn voorbereidin-
gen getroffen om te komen tot een toela-
tingsbeleid scholen voor primair onderwijs 
naar analogie van het voortgezet onder-
wijs. Dit beleid sluit aan op het Strategisch 
Huisvestingsplan Onderwijs. 

De opdrachtverlening vanuit de gemeente 
aan SportSupport is aangescherpt. Het 
aanbod wordt meer opbrengstgericht 
uitgevoerd, wat ten goede komt aan de 
breedtesportontwikkeling in de stad.
Bij Alliance, Pim Mulier en het Noor-
dersportpark is achterstallig onderhoud ge-
pleegd aan de accommodaties, waardoor 
deze voorzieningen weer voldoen aan 
de eisen van deze tijd. Groot onderhoud 
heeft plaatsgevonden bij korfbalvereniging 
Oosterkwartier, Onze Gezellen en de 
Koninklijke HFC. 
De nieuwe sportaccommodatie bij het 
Haarlem College is opgeleverd, evenals 
de nieuwbouw bij P.U.K. Bij Hockeyclubs 
Haarlem en Schoten is een nieuw kunst-
grasveld neergelegd.  

Programma 4 • Maatschappelijke Ontwikkeling

Effectindicator Nulmeting Realisatie Streefwaarde 
2010

Realisatie 2010 Bron

Percentage Haarlemse jeugd (15-24 
jaar) dat Haarlem een (zeer) prettige 
stad vindt om op te groeien.

90%
(2009) - 75%

 
 89% Omnibusonderzoek

Percentage Haarlemse jeugd dat met 
een startkwalificatie het onderwijs 
verlaat

65%
(2006)

65% (2007)
70% (2008)
70% (2009)

70% 70%
Centrale administratie
regionale leerplicht 
(CAReL)

Rapportcijfer Haarlemmers voor sport-
voorzieningen

7,3
(2007)

7,2 (2008)
7,1 (2009) 7,0 7,1 Omnibusonderzoek
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– waaronder zorginstellingen, gemeenten 
en woningcorporaties – hebben dit regio-
nale convenant ondertekend.

In december 2010 is het plan van aan-
pak “Versterken van het vrijwilligerswerk” 
goedgekeurd door de gemeenteraad. In 
het plan van aanpak zijn achttien maatre-
gelen opgenomen met als doel:
• nieuwe vrijwilligers werven;
• bestaande vrijwilligers behouden voor 

het vrijwilligerswerk;
• vergroten van de kwaliteit van de 

vrijwilligersorganisaties.

De raad heeft hiervoor incidenteel  
€ 150.000 beschikbaar gesteld voor een 
periode van twee jaar.

Het opstellen van de stadsdeelanalyses 
heeft in 2010 een nieuwe impuls geboden 
om de inzet van het welzijnswerk meer af 
te stemmen op de omstandigheden in de 
buurten. Hiermee geeft Haarlem vorm aan 
het uitgangspunt dat welzijnswerk niet al-
tijd en overal voor iedereen in gelijke mate 
beschikbaar is en Haarlem zich met name 
kan richten op die wijken waar de sociale 
samenhang onder druk staat.
De analyse/focus wordt nog verdiept in de 
wijkprofielen. Deze analyses vormen ook 
de grondslag voor de prestatieplannen van 
de welzijnsinstellingen waarmee zij hun 
aanbod afstemmen op de vraag van de 
burger.
Ook is het percentage Haarlemmers dat 
zich mede verantwoordelijk voelt voor de 

buurt, wederom gestegen.

In 2010 is conform afspraken met het rijk, 
het plan van aanpak ‘Gezond in de Stad 
(GIDS)’vastgesteld met daarin een wijk-
gerichte aanpak van het terugdringen van 
gezondheidsachterstanden. Organisaties 
en instellingen in de wijk zoals het onder-
wijs, welzijnsorganisaties, eerstelijnszorg 
en de zorgcentra worden meer bewust 
gemaakt van hun mogelijkheden om bij 
te dragen aan een gezondere leefstijl en 
preventie. In 2010 is een start gemaakt in 
het Rozenprieel. 
 



Programma 5 • Wonen, Wijken en Stedelijke Ontwikkeling

Programma 6 • Economie, Cultuur, Toerisme en Recreatie

Het woon- werk- en leefklimaat in Haarlem 
heeft de afgelopen jaren een duidelijke im-
puls gekregen, mede dankzij het Groteste-
denbeleid (GSB). De aanpak is succesvol 
geweest voor: 
• de kwaliteit van de woonomgeving; 
• de aantrekkingskracht op verhuizende 

huishoudens; 
• de samenstelling van de bevolking. 

Vooral bij de fysieke ingrepen was er 
een aantoonbaar effect. Nieuwbouw in 
bestaand stedelijk gebied, het verkopen 
van sociale huurwoningen en investeren 
in openbare ruimte bleek op verschillende 
wijzen effectief te zijn. Het aantal Haarlem-
mers dat hun buurt prettig vindt om in te 
wonen is de afgelopen periode toegeno-
men (van 92% in 2005 tot  94% in 2010). 
Een prima resultaat. Het Investeringbudget 
Stedelijke Vernieuwing krijgt daarom te-
recht een voortzetting (ISV3: 2010-2014).
Het project ‘Wonen boven Winkels’ is 

succesvol. In het Convenant Binnenstad is 
vastgelegd dat voor 1 juli 2012 vijftig wo-
ningen boven winkels gerealiseerd moeten 
zijn. Eind 2010 was 65% van dit streefcij-
fer  gerealiseerd en is nog een aanzienlijk 
aantal plannen in voorbereiding.  Hiermee 
is een bijdrage geleverd aan de uitbreiding 
van de woningvoorraad en de verbetering 
van de leefbaarheid van de binnenstad. 

De pilot waarbij de huurwoningmarkten 
van Zuid-Kennemerland en Velsen voor 
elkaars woningzoekenden toegankelijk zijn 
gemaakt is, na een korte onderbreking,  in 
2010 voorgezet. Hiermee is de keuzevrij-
heid van woningzoekenden in de regio 
vergroot. 
Ondanks de economische crisis, is het wo-
ningbouwprogramma in 2010 relatief goed 
verlopen. De nieuwbouw- en herstructu-
reringsplannen van de corporaties zijn 
zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. 
Door gebruik te maken van de tijdelijke 

stimuleringsbijdragen van het Rijk en sterk 
in te zetten op de regie- en aanjaagfunc-
tie van de gemeente is een belangrijke 
impuls gegeven aan het stimuleren van de 
woningbouwproductie. Er zijn 400 wonin-
gen opgeleverd en momenteel zijn ruim 
880 woningen in aanbouw.  De corporaties 
nemen  ruim de helft van deze productie 
voor hun rekening.

Om starters op de woningmarkt een 
steuntje in de rug te geven zijn in 2010 52 
startersleningen verstrekt. Het oorspronke-
lijke budget is hiermee volledig benut. Het 
Rijk heeft zijn bijdrage aan deze regeling 
stopgezet. Door het beschikbaar stellen 
van  extra budget en een verlaging van het 
maximale leningsbedrag kan de regeling in 
Haarlem worden voortgezet. 

Haarlem behoort met een 7e plaats nog 
steeds tot de top tien van de Nederlandse 
steden waar het  aantrekkelijk is om te 

1 De scores tot en met 2007 zijn afkomstig uit de tweejaarlijkse Leefbaarheids- en Veiligheidsmonitor (laatste in 2007). Vanaf 2009 wordt deze indicator jaarlijks gemeten 

door middel van het Omnibusonderzoek.  

Effectindicator Nulmeting Realisatie Streefwaarde 
2010

Realisatie 
2010

Bron

Percentage Haarlemmers dat hun 
buurt (zeer) prettig vindt om te wonen

92%
(2005)

93% (2007)
94%  (2009)

93% 94% Omnibusonderzoek1

wonen en te werken dankzij onder andere 
het culturele aanbod (podiumkunsten 
en musea), de bereikbaarheid van werk 
en natuurgebieden, het historische en 
monumentale karakter van de stad en de 
kwaliteit van het culinaire aanbod.
De Haarlemse ondernemers beoordeel-
den het algemene ondernemingsklimaat 
in 2010 als ruim voldoende (6,6), al is de 
gemeentelijke dienstverlening voor onder-
nemers voor verbetering vatbaar, bijvoor-
beeld door digitalisering, minder regels en 
meer service. 
Haarlem had, als één van de weinige 

steden een stijging van het aantal dagbe-
zoeken van Nederlandse toeristen. Dit was 
voldoende om het verlies aan buitenlandse 
toeristen op te vangen. In de agglomeratie 
Haarlem ligt het aantal overnachtingen t/m 
september 2010 zelfs boven dat van 2008, 
aldus de recessiemonitor uit 2010. Veel 
van de aantallen streefbezoekers van de 
cultuurpodia en de musea zijn in 2010 ge-
haald. De vele succesvolle evenementen 
en festivals dragen bij aan de profilering 
van Haarlem. Op basis van het gehouden 
Nederlands Toeristisch Imago onderzoek 
is Haarlem de meest sfeervolle stad van 

Nederland boven de Nederlandse grote 
rivieren en bezet de stad de derde plaats 
in Nederland in deze categorie. Met musea 
en cultureel erfgoed scoort Haarlem hoog 
in de ranking van de achttien steden met 
respectievelijk een derde en vierde plaats.

De aanwijzing van gemeentelijke monu-
menten is verder ter hand genomen. Voor 
eigenaren van monumenten is een zoge-
naamde ‘toolkit’ in voorbereiding, waarmee 
monumenten duurzaam kunnen worden 
gewijzigd. Er is gestart met de opnamerap-
porten van gemeentelijke monumenten.

Effectindicator Nulmeting Realisatie Streefwaarde 
2010

Realisatie 
2010

Bron

Plaats in rangorde woonaantrekkelijk-
heidsindex1

5e

(2005)
3e (2007)
7e (2008)
7e (2009)

<5e 7e Atlas voor Gemeenten

1 De woonaantrekkelijkheidsindex laat zien hoe aantrekkelijk een gemeente wordt gevonden om te wonen (wat weer een belangrijke indicator is voor het vestigingsklimaat 

voor ondernemers) in de in rangorde van de vijftig grootste gemeenten (score 1 = beste, score 50 = slechtste). In de index zijn acht factoren opgenomen: de bereikbaarheid 

van banen, het culturele aanbod (podiumkunsten), veiligheid, het aandeel koopwoningen in de woningvoorraad, de bereikbaarheid van natuurgebieden, de kwaliteit van het 

culinaire aanbod, de aanwezigheid van een universiteit en het historische karakter van de stad ( percentage woningen gebouwd voor 1945). De score op deze index is daar-

mee niet alleen afhankelijk van de inspanningen van programma 6, maar ook van andere programma’s, in het bijzonder de programma’s 2, 5 en 8. 
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Haarlem voert een actief kunstenaars-
beleid, met meer dan tachtig ateliers in 
eigen beheer en voldoende ondersteu-
ningsmogelijkheden voor producties via 
het Cultuurstimuleringsfonds Haarlem. 
In vergelijking tot landelijke cijfers zijn er 
voldoende (tijdelijke) ateliers beschikbaar. 
Het Platform voor Kunsten 37PK zorgt 

voor een actiever gebruik van werkruimten 
door op te treden als bemiddelaar tussen 
kunstenaars en ateliers. 

De gemeenschappelijke regeling Muziek-
centrum Zuid-Kennemerland is opge-
heven. De fusie van de drie partners in 
het CCVT is in voorbereiding en zal naar 

verwachting in 2011 een feit zijn alsook 
besluitvorming inzake gezamenlijke huis-
vesting.

Programma 7 • Werk en Inkomen

Effectindicator Nulmeting Realisatie Streefwaarde 
2010

Realisatie 
2010

Bron

Aantal bijstandsontvangers als  
percentage van de potentiële beroeps-
bevolking: plaats in rangorde 50 grootste 
gemeenten1 

18 
(2006)

15 (2007)
16 (2008)
16 (2009)

< gemiddelde 
G50

16 Atlas voor Gemeenten

Percentage huishoudens met inkomen  
< 105% van het 
sociaal minimum: plaats in rangorde 
50 grootste gemeenten1 

16
(2006)

15 (2007)
14 (2008)
14 (2009)

< gemiddelde 
G50

14 Atlas voor Gemeenten

Binnen dit programma 7 worden duidelijk 
de gevolgen van de economische recessie 
en de bezuinigingen bij het rijk ondervon-
den. Het uitkeringenbudget is lopende het 
jaar door het Rijk verlaagd, terwijl ook de 
middelen voor re-integratie en participatie 
sterk teruglopen.  De doorlopende kosten 
van Work-firsttrajecten met verloning heb-
ben een groot beslag gelegd op de mid-
delen in 2010. Als gevolg daarvan hebben 
zijn de overige re-integratieactiviteiten voor 
een belangrijk deel beperkt. De dempende 
werking die het Work-firstprogramma 
begin dit jaar nog had op het bestand 
van de Wet Werk en Bijstand (WWB) is 
tenietgedaan terwijl de invoering van de 
Wet Investeren Jongeren (WIJ) een veel 
grotere toeloop liet zien dan door het rijk 
was becijferd. 

In 2010 zijn 527 werkzoekenden vanuit de 

bijstand aan het werk gegaan:  84 na be-
middeling door Bureau &Werk en 53 vanuit 
het Work-firstprogramma.

Door de recessie kende 2010 een lage 
uitstroom uit de Instroom en Doorstroom 
-banen (ID) naar regulier werk en de 
uitstroom naar begeleid werken vanuit de 
Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) was 
eveneens zeer beperkt. 

Meer mensen deden een beroep is schuld-
hulpverlening. Hier is het klantenbestand 
opgelopen. De effectiviteit van schuldhulp-
verlening is verhoogd door het invoeren 
van aanmeldgesprekken, waardoor er 
geen wachtlijst meer is, de samenwerking 
met Humanitas in het voortraject en het 
sturen op resultaten. Ook is een convenant 
met de woningcorporaties gesloten waarbij 
vroegsignalering en dus het voorkomen 

van huisuitzetting door schulden het doel 
is.

75% van de klanten zit op een passend 
traject, waarbij de klant actief wordt bege 
leid om (een) stap(pen) te maken op de 
participatieladder. Hierdoor ontstaat een 
betere kans om zich te ontplooien en het 
vergroot mogelijke kansen op de arbeids-
markt. In 2010 is met alle klanten die op 
de wachtlijst stonden gesproken. Mede 
daardoor is de wachtlijst opgeschoond. 
Omdat de klanten op de wachtlijst bekend 
waren kon snel worden gereageerd op de 
ontstane ruimte binnen de taakstelling en 
is de wachtlijst teruggedrongen. 

In 2010 is een belangrijk project in het 
kader van fraudebestrijding/handhaving 
opgepakt. In 2010 is in 279 gevallen 
fraude geconstateerd.  

1 Positie 1 = laagste % (gunstig), positie 50 = hoogste % (ongunstig). Gemiddelde % bijstandsontvangers G50 in 2010 ligt tussen positie 40 en positie 41, gemiddelde % 

huishoudens met inkomen < 105% sociaal minimum ligt in 2010 tussen positie 36 en positie 37. 
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In 2010 is veel gedaan aan groot onder-
houd van de infrastructuur. De aanleg van 
de fly-over vanaf de N200 naar de Waar-
derpolder vordert gestaag, de Raaksgara-
ge is geheel beschikbaar, de reconstructie 
van het Stationsplein en de Jansweg is in 
gebruik  genomen, de grote fietskelder on-
der het Stationsplein is geopend en wordt 
dagelijks door honderden fietsers gebruikt.

Ook de aanpak van de Gasthuisvest en 
Kampervest leiden tot een duurzamer en 
veiliger gebruik van deze wegen voor de 
weggebruikers, waarbij ook de verkeers-
veiligheid voor fietsers is verbeterd.

In april 2010 is gestart met een proef met 
elektrische (gekoelde) bevoorrading van 
de horeca in het autovrije gebied van de 
binnenstad. De ontwikkelingen en ervarin-
gen tot nu toe zijn positief.

De provincie heeft het initiatief genomen 
om samen met omliggende gemeenten en 
Haarlem de voorbereidingen  op te starten 
die leiden tot een regionaal Dynamisch 
Verkeers Management inclusief een moni-
toringssysteem.
Het aantal straten met 30 km-regime is 
verder uitgebreid. Soms gaat  het om 
aanvullingen op bestaande gebieden, in 
vier gevallen zijn nieuwe 30 km-gebieden 
toegevoegd. 

Vanwege de brand in de Appelaar is de 
parkeerdruk op straat tijdelijk toegenomen 
in het oostelijk deel van de binnenstad. Het 
percentage Haarlemmers dat de parkeer-
gelegenheid in de eigen woonbuurt vol-
doende vindt, is sinds 2009 licht gestegen. 
In hoeverre daarbij sprake is van overlast, 
is niet bekend.

Jaarlijks is er overleg over de mogelijk-
heden tot uitbreiding van faciliteiten tot 
deelautogebruik met de betrokken orga-
nisaties. Stimulering van bedrijfsvervoers-
management vindt vooralsnog incidenteel 
plaats. Dit laatste zal een aandachtspunt 
zijn bij de op te stellen parkeervisie Haar-
lem.

In regionaal verband is intensief gewerkt 
aan het opstellen van een regionale 
bereikbaarheidsvisie, die is gepresenteerd 
aan de gemeentebesturen in Zuid-Ken-
nemerland met verzoek om bespreking 
en accordering. Deze hechte regionale 
samenwerking biedt goede mogelijkheden 
om richting andere overheden als eenheid 
naar buiten te kunnen treden. 

Programma 8 • Bereikbaarheid en Mobiliteit

Effectindicator Nulmeting Realisatie Streefwaarde 
2010

Realisatie 
2010

Bron

Oordeel Haarlemmers1 over diverse aspecten van bereikbaarheid en mobiliteit 
(rapportcijfer)

Bereikbaarheid van de stad2 6,5
(2007)

6,9 (2008)
6,6 (2009)

6,9 6,6 Omnibusonderzoek

b. Bereikbaarheid van de binnenstad2 5,4
(2007)

5,8 (2008)
5,4 (2009)

6,2 5,5 Omnibusonderzoek

c. Verkeersveiligheid in de stad 6,1
(2007)

6,4 (2008)
6,1 (2009)

6,5 6,1 Omnibusonderzoek

d. Verkeersdoorstroming 
door de stad

5,1
(2007)

5,5 (2008)
5,1 (2009)

5,8 5,2 Omnibusonderzoek

e. Parkeergelegenheid in de binnenstad 5,1
(2007)

5,4 (2008)
5,2 (2009)

6,0 5,4 Omnibusonderzoek

1  Het Omnibusonderzoek houdt alleen peilingen onder inwoners van Haarlem, niet onder bezoekers en ondernemers.
2 Het gaat om  bereikbaarheid in algemene zin en heeft betrekking op zowel de auto, bus, trein als (brom)fiets en motor.
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Programma 9 • Kwaliteit Fysieke Leefomgeving

Programma 10 • Financiën/Algemene dekkingsmiddelen

Het verbeteren van de bestaande bodem-, 
geluid- en luchtkwaliteit en ook de externe 
veiligheid verliep volgens plan. Zo zijn 
geluidschermen langs het spoor Haarlem-
Leiden grotendeels gerealiseerd en is er 
ca. 2 ha. verontreinigde bodem gesaneerd. 

Een zeer groot deel van de projecten, zo-
als geformuleerd in het onderdeel Haarlem 
Klimaat Neutraal van het Duurzaamheids-
programma 2010 is gestart, dan wel in an-
der verband opgepakt. Het draagvlak voor 
het nemen van maatregelen op het gebied 
van energiebesparing is toegenomen, mo-
gelijk door de (ook communicatieve) inzet 
op particuliere woningverbetering. Tegelij-
kertijd is de zorg voor klimaatverandering 
afgenomen. Dit kan te maken hebben met 
de zichtbaarheid van gevoerd Europees, 
rijks- en gemeentelijk klimaatbeleid. 
Binnen de doelstellingen voor de eigen 

organisatie is duurzame inkoop op orde 
gebracht,  bewustwording op duurzaam 
handelen in gang gezet en is hard gewerkt 
aan verbetering van  het binnenklimaat op 
twintig basisscholen. 

Haarlemmers ervaren sinds 2007 een 
afname van de verloedering van hun 
buurt. Dit heeft zich ook in 2010 voortge-
zet. De tevredenheid over het onderhoud 
(straatreiniging) in de wijken is toegeno-
men in 2010. Ook de tevredenheid over 
het onderhoud van de wegen, fietspaden 
en groenvoorzieningen is gestegen. 
Daarnaast is het aantal meldingen van 
storingen in de openbare ruimte gedaald, 
hoewel minder sterk dan geraamd.

In 2010 is hard gewerkt om het achterstal-
lig onderhoud aan de openbare ruimte 
terug te dringen. In 2010 is het achterstal-

lig onderhoud van de openbare ruimte 
ingelopen tot een bedrag van € 64 miljoen 
terwijl dit in 2007 nog € 83 miljoen be-
droeg. Waar mogelijk zijn kosten bespaard 
door kabels en leidingen en aanleg en/of 
vervanging van drainage in het werk mee 
te nemen.

In 2010 heeft de gemeente formeel het 
beheer en onderhoud van de huisaansluit-
leidingen overgenomen. Hiermee houdt de 
gemeente zelf de regie over een deel van 
de graafwerkzaamheden in de openbare 
ruimte en de aansluitingen op het hoofd-
riool.

In 2010 is gewerkt aan de herindeling en 
standaardisering van afmeervoorzienin-
gen voor de pleziervaart in de singels en 
grachten. 
 

Effectindicator Nulmeting Realisatie Streefwaarde 
2010

Realisatie 
2010

Bron

Totaaloordeel burger over kwaliteit openbare 
ruimte inclusief milieu op een schaal van 0 
(slecht) naar 10 (perfect)

6,2
(2008) 6,4 (2009) 6,4 6,51 Omnibusonderzoek

1 Met ingang van de Omnibus 2010 is gevraagd naar het totaaloordeel over de kwaliteit van de openbare ruimte, zonder daarbij expliciet ‘het milieu’ te noemen.

Het jaar 2010 is afgesloten met een voor-
delig rekeningresultaat. In het algemene 
deel van het jaarverslag worden de be-
langrijkste mee- en tegenvallers toegelicht. 
De algemene reserve is gestegen van  
€ 41.057 in 2009 naar €  42.268 in 2010. 
Dit is van belang om tegenvallers en 
risico’s te kunnen opvangen, maar ook van 
belang voor de solvabiliteitspositie. Alge-
mene en bestemmingsreserves verbeteren 
de solvabiliteitspositie. 

Vanwege de economische omstandighe-
den en de bezuinigingen die het rijk moet 
doorvoeren staan de meerjarige financiële 

posities van de gemeenten, ook die van 
Haarlem, onder druk. In het coalitieak-
koord dat in het voorjaar 2010 is gesloten 
is daarom een omvangrijk ombuigings-
programma vastgesteld. Dit programma 
is later vertaald in de kadernota 2010 en 
de programmabegroting 2011-2015. Deze 
kaderstelling is nog steeds de leidraad om 
de financiële positie ook op termijn op orde 
te houden.

Ter beoordeling van de mate van kosten-
dekkendheid is in de belastingvoorstellen 
2010 expliciet ingegaan op de baten en 
lasten van de producten en diensten die 

worden bekostigd uit de tarieven en is 
inzicht gegeven in de ontwikkeling van het 
aantal belastingeenheden (onder meer 
toename van de woningvoorraad) en de 
opbrengsten op basis van de verschillende 
heffingsmaatstaven waarop dit van toepas-
sing is.

8



De gemeente heeft maar enkele inkom-
stenbronnen. De gemeentelijke belastin-
gen zijn hiervan de bekendste, maar zeker 
niet de grootste. De gemeente ontvangt 
ook leges voor bijvoorbeeld paspoorten 
en bouwvergunningen. In totaal heeft de 
gemeente € 78,2 miljoen aan eigen inkom-
sten en dat is 16,4% van alle inkomsten. 

Het grootste deel van de inkomsten 
ontvangt Haarlem van de rijksoverheid 
en uit transacties met derden. Van het rijk 
ontvangt Haarlem specifieke uitkeringen 
waarbij het rijk van te voren heeft bepaald 
waaraan het geld moet worden besteed. 
Er bestaan meer dan honderd specifieke 
uitkeringen, bijvoorbeeld voor maatschap-
pelijke opvang, stedelijke vernieuwing en 
inburgering van nieuwkomers. Ook voor 
de transacties met derden geldt dat de 
inkomsten voor een specifiek doel worden 
ontvangen, bijvoorbeeld vanwege de 
verkoop van een pand of een stuk grond. 
In totaal waren in 2010 deze specifieke in-
komsten goed voor 44,8 % van het totaal, 
een bedrag van € 214,1 miljoen.

De grootste afzonderlijke inkomstenbron 
voor de gemeente is de algemene uitke-
ring van het rijk. Elke gemeente ontvangt 
van het rijk een uitkering uit het gemeen-
tefonds. Het rijk vult dit fonds met een deel 
van haar belastingopbrengsten. De verde-
ling van dit geld over de gemeenten gaat 
via een ingewikkeld verdeelsysteem. De 

algemene uitkering is in principe vrij te be-
steden. In 2010 ontving Haarlem € 185,6 
miljoen als algemene uitkering, 38,8% van 
de totale inkomsten. 

Gemeentelijke heffingen
De eigen inkomsten van de gemeente 
bestaan vooral uit opbrengsten die door 
de gemeente van burgers en bedrijven 
worden verkregen. Ook hier is een onder-
scheid te maken tussen algemene inkom-
sten die voor verschillende uitgaven kun-
nen worden gebruikt en inkomsten die een 
directe relatie hebben met de kosten die 
de gemeente maakt bij de uitvoering van 
een taak zoals de afvalstoffenheffing en 
het rioolrecht. Voorbeelden van algemene 
inkomsten zijn de onroerend zaakbelasting 
(OZB) en de toeristenbelasting. 

De grondslag voor de OZB wordt gevormd 
door de waarde van het onroerend goed. 
Met ingang van 2008 wordt dit bedrag jaar-
lijks vastgesteld, de zogenoemde herwaar-
dering. Haarlem hanteert het uitgangspunt 
dat de gemiddelde waardestijging die 
voortvloeit uit de herwaardering wordt ge-
compenseerd door een tariefverlaging. 

Daarmee wordt bereikt dat de waarde-
stijging niet leidt tot een lastenverzwaring 
voor de burger. Omdat er wettelijk alleen 
gecompenseerd kan worden voor de ge-
middelde stijging kan het zijn dat er in indi-
viduele gevallen wel gevolgen zijn. Dat is 
bijvoorbeeld het geval als de waarde van 
een woning harder – of juist minder hard—
is gestegen dan het Haarlems gemiddelde. 
Dan levert de herwaardering een voor- of 
nadeel op voor de eigenaar.

Jaarlijks maakt het Coelo (Centrum voor 
Onderzoek van de Economie van de 
Lagere Overheden) een vergelijking tus-
sen de tarieven en woonlasten van grote 
gemeenten. Al jaren neemt Haarlem een 
bescheiden plaats in. In 2010 zijn burgers 
in 25 grote gemeenten duurder uit, terwijl 
burgers in 11 grote gemeenten lagere 
woonlasten hebben dan in Haarlem.  
 

Hoe kwam de gemeente aan geld?

Inkomstenbronnen belasting, leges en rechten

Inkomstenbronnen

belastingen, leges en rechten  16,4%
specifieke uitkeringen en 
overige inkomsten  44,8%
algemene uitkering  38,8%

Opbrengst belastingen 2010
Totale opbrengst € 42,1 miljoen

Onroerende zaakbelasting  70,6%
Hondenbelasting   1,2%
Toeristenbelasting  1,2%
Precario ondergrondse 
infrastructuur   10,4%
Overig precario   1,9%
Parkeerbelasting   13,5%
Reclamebelasting    1,2%

Opbrengst leges en rechten 2010
Totale opbrengst € 36,2 miljoen

Afvalstoffenheffing  49,4%
Reinigingsrecht   1,8%
Rioolrecht    25,1%
Bouwleges   10,2%
Leges Burgerzaken  8,3%
Begraafrechten   2,4%
Havengelden   1,9%
Marktgelden   0,9%
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Dit is een uitgave van de gemeente Haarlem, concernstaf. De 
informatie in deze samenvatting is afkomstig uit het jaarverslag 
2010. Deze samenvatting beoogt geen volledigheid.

Eindredactie: Afdeling Communitcatie
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