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Onderwerp: Aanbieding antwoorden op technische raadsvragen Jaarstukken 2019 

Geachte dames en heren, 

 

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

over het Jaarverslag en de Jaarrekening 2019. Tevens treft u achter de antwoorden een bijlage aan 

welke onderdeel uitmaakt van de beantwoording van technische vraag nr. 4. 

 

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

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

jaren zijn de vragen ingediend via het digitale systeem Gemraad. De beantwoording is per 

ommegaande ook in dit systeem zichtbaar. Dit geeft u de mogelijkheid te zoeken naar vragen, uw 

eigen selectie te maken (bijvoorbeeld op basis van onderdeel of partij) en deze als pdf-bestand naar 

uzelf te mailen. U kunt tevens met de zoekfunctie gericht zoeken naar woorden in zowel vragen als 

antwoorden.  

 

De vragen en antwoorden maken onderdeel uit van de behandeling van de jaarstukken in de raad, dit 

jaar op 24 juni 2020. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

M. A. Jonker, 

Concerncontroller  

 

Gemeenteraad Haarlem 

T.a.v. raadsleden en schaduwraadsleden 
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  127 1 Algemeen 2
Actiepartij
drs. M. (Merijn) Snoek

Er wordt een gunstig resultaat gerapporteerd van 7 miljoen euro. In de tabel bovenaan bladzijde 17
staat echter dat het resultaat 7 miljoen is maar omdat er eigenlijk 5 miljoen te veel zou worden
uitgegeven is het resultaat 2,2 miljoen. Klopt dat? Maar er is ook 8,3 miljoen euro uit de reserve sociaal
domein toegevoegd aan de algemene reserves. Dan moet het positieve resultaat toch of 10,5 miljoen
zijn? Op bladzijde 19 staat dat het 10,8 miljoen is. Waaruit is het verschil van 200.000 te verklaren?

  127 De redenatie in de eerste vraag klopt niet helemaal. Het gerealiseerde resultaat van 2019 (baten minus lasten) bedraagt EUR 2.238K
(voordelig). Het bedrag van EUR 7.285K is het verschil tussen de realisatie van 2019 en de begroting van 2019 (de begroting was EUR 5.046K
nadelig). Dit betekent dat in 2019 EUR 7.285K minder is uitgegeven dan begroot.

De tweede vraag betreft de Algemene Reserve. De mutaties op de Algemene Reserve zijn opgenomen in het verloopoverzicht op blz. 20. De
mutatie bedraagt EUR 10,8 mln. en is exclusief het resultaat van 2019. Bij de Voortgangsrapportage 2020 wordt pas besloten hoe het resultaat
van 2019 verwerkt wordt. Het resultaat van 2018 is wel onderdeel van de mutatie op het saldo van de Algemene Reserve. De mutatie van de
reserve Sociaal Domein van EUR 8,3 mln. betreft een mutatie op de balans tussen de reserves, het heeft daarom geen resultaateffect en is
geen onderdeel van het resultaat van EUR 2.238K. Er is geen verschil van EUR 200K omdat een mutatie van reserve naar een andere reserve
niet bij het resultaat opgeteld kan worden.

  129 1 Algemeen 19
Actiepartij
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Algemene reserve

De algemene reserve is in 2019 met ruim € 7 miljoen toegenomen. Bij de resultaatbestemming wordt

voorgesteld om het aandeel van Beschermd wonen in de algemene reserve per 31 december 2019

toe te voegen aan de nieuw te vormen reserve Opvang, wonen en herstel voor € 3,4 miljoen. Na

vaststelling door de raad van de resultaatbestemming neemt de algemene reserve daarom niet met

€ 10,8 miljoen, maar met € 7,3 miljoen toe. Is deze constatering juist?
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  129 Deze constatering is inderdaad niet helemaal juist, de toevoeging aan de reserve Opvang, wonen en herstel is EUR 4,3 miljoen in plaats van
EUR 3,4 miljoen. Dit betreft een typefout en is aangepast in de definitieve versie van de jaarstukken. Na de vaststelling door de raad van de
resultaatbestemming (bij de Voorgangsrapportage 2020) wordt dit bedrag alsnog ten laste van de Algemene reserve gebracht. De Algemene
reserve zal daardoor met EUR 6,5 miljoen toenemen in plaats van met EUR 10,8 miljoen.

  130 1 Algemeen 4
Actiepartij
drs. M. (Merijn) Snoek

De schuldquote is gedaald dankzij de lagere rentelasten. Wat is eigenlijk de ideale schuldenquote? Wat
gebeurt er als de rente weer omhoog schiet?

  130 Een ideale schuldquote bestaat niet. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de
eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Een hoge(re) netto schuldquote hoeft
op zichzelf niet direct een probleem te zijn, zolang de houdbaarheid van de gemeentefinanciën niet in gevaar komt. De schuldquote is mede het
gevolg van politieke keuzes zoals het al dan niet investeren in de stad.

Bij de beoordeling van de financiële positie van gemeenten hanteert de VNG de volgende normen: <100% = groen, 100-130% = oranje, >130%
= rood. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De gemeente hanteert als
(meerjarige) norm een maximale schuldquote van 120%.

Wanneer de rente stijgt heeft dit, ceteris paribus, een negatief effect op de netto schuldquote. Belangrijk opmerkingen zijn hierbij dat:

- Dit een geleidelijk effect heeft, de leningenportefeuille van de gemeente bestaat voor het overgrote deel uit langlopende leningen. Een
rentestijging heeft pas effect op de rentelasten van de gemeente bij het aantrekken van nieuw geld en/of het herfinancieren van te vervallen
leningen.

- De gemeente bij de begroting de meerjarige rente reeds conservatief raamt, waardoor een mogelijke stijging van de rente niet direct leidt tot
een nadeel (en daarmee een stijging van de schuldquote) ten opzichte van de begroting.
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  38 1 Algemeen 4
CDA
drs. M. (Merijn) Snoek

. De lokale belastingdruk is in 2019 van gemiddeld 657 euro naar 829 per
meerpersoonhuishouden gestegen.

Hoe zijn deze getallen voor een enkelpersoonhuishouden?
Hoeveel meerpersoonhuidhouden zijn er in Haarlem?
Hoeveel enkelpersoonhuidshouden zijn er in Haarlem?

  38 De belastingdruk van meerpersoonshuishoudens is gestegen van € 756 naar € 829.

De belastingdruk van eenpersoonshuishoudens is gestegen van € 646 naar € 697.

Afgeleid van de afvalstoffenheffing zijn er ca. 45.000 meerpersoonshuishoudens en 28.000 eenpersoonshuishoudens

  39 1 Algemeen 18
CDA
drs. J. (Jos) Wienen

Er is een voordeel op niet-ingevulde vacatures integraal handhaver ten gevolge van krapte op de
arbeidsmarkt.

Om hoeveel niet ingevulde FTE gaat het?
Is overwogen om dit geld op een andere manier binnen het beleidsveld te besteden om
hetzelfde doel te bereiken? Zo nee, waarom niet?
Wat is het gevolg van deze niet-ingevulde vacatures? Anders gezegd: wat heeft de
gemeente niet gedaan?

  39 Het gaat om tussen de vijf en zes fte.

Het geld had ook ingezet kunnen worden om externe handhavingscapaciteit in te huren. Dit is wel gebeurd, maar ook dat leidde niet tot
substantieel meer inzet, omdat ook de inhuurbedrijven te kampen hadden met dezelfde krapte op de arbeidsmarkt.

De genoemde fte’s waren onderdeel van de beoogde uitbereiding van handhaving in het Kadernota 2018, waarbij de wijkhandhaving kon
worden ontlast door extra capaciteit vrij te maken om thematische en projectmatige handhavingsacties uit te voeren. Door het niet invullen van
de vacatures is de wijkhandhaving wel op peil gebleven, maar zijn geen extra thematische of projectmatige handhavingsacties uitgevoerd.
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  40 1 Algemeen 18
CDA
drs. M. (Merijn) Snoek

Er is een voordeel van 3 ME op de algemene uitkering door extra baten vanuit de septembercirculaire
en decembercirculaire gecombineerd met actualisaties vanuit het Rijk. De opmerking wordt gemaakt dat
dit is bestemd voor specifieke beleidsterreinen waardoor deze in de aanvraag voor het
bestemmingsresultaat zijn opgenomen. De algemene uitkering van het Rijk is vrij te besteden. Waarom
wordt hier toch de koppeling gemaakt met beleidsterreinen? Is dit vastgelegd in beleid?

  40 De algemene uitkering is inderdaad niet gebonden aan specifieke (wettelijke) bestedingsregels en is daarmee vrij besteedbaar. Dit beleid wordt
gehanteerd sinds de Kadernota 2011 (zie paragraaf 3.3): "Het college hanteert het uitgangspunt dat de ontvangsten van het rijk voor
aangewezen beleidsterreinen (via doeluitkering of specifieke delen van de algemene uitkering) worden beschouwd als werkbudget voor de
gemeentelijke uitgaven op de betreffende beleidsterreinen (Beleidsregel rijksinkomsten = werkbudget)."

Het staat de raad overigens vrij om bij de bestemming van het resultaat van de jaarrekening anders te besluiten.

  41 1 Algemeen 19
CDA
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Waarom wordt voorgesteld een Reserve Opvang, wonen en herstel te maken van 3,4 ME? Wat is het
voordeel van deze egalisatiesreserve ten opzichte van de situatie dat dit bedrag in de Algemene
Reserve zit? Wat is de onderbouwing dat deze reserve een bedrag van 3,4 ME nodig heeft?

  41 Op deze wijze worden de middelen die de gemeente Haarlem als centrumgemeente ontvangt (maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en
Beschermd wonen) qua besteding en verantwoording buiten onze eigen begroting gehouden en kan ook naar de regiogemeenten over de
bestedingen verantwoord worden.

Het bedrag van naar verwachting € 4,3 miljoen (3,4 is een tikfout) is opgebouwd uit de onderbestedingen en extra uitgaven in de periode
2015-2019 voor Beschermd wonen.

  42 1 Algemeen 26
CDA
drs. M. (Merijn) Snoek

De genoemde bestemmingsvoorstellen zijn overhevelingen. Waarom zijn deze overhevelingen niet aan
het eind van 2019 voorgelegd aan de Raad, zodat de overhevelingen voor het einde van het
rekeningjaar al besloten waren en het budget ook bij ingang 2020 al beschikbaar waren?
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  42 In december 2019 is de raad door middel van de informatienota financieel resultaat 2019 geïnformeerd over de verwachte afwijkingen op het
financiële resultaat 2019. Hierbij is besloten dat er geen noodzaak was wijzigingen in de begroting op te nemen en een Decemberrapportage op
te stellen. Een aantal bestemmingsvoorstellen zijn opgenomen in de informatienota financieel resultaat 2019:

- Hogere precariobaten nutsbedrijven
- Afboeking MVA 
- Gevolgen septembercirculaire (Actieprogramma dak- en thuisloze jongeren)
- Bestemmingsreserve Beschermd Wonen

De voordelen op het domein Opvang, wonen en herstel zijn niet opgenomen in de informatienota omdat dit regionale middelen zijn.

Daarnaast zijn in de decembercirculaire bedragen toegekend die niet meer in 2019 besteed konden worden:

- Perspectief op werk
- Slimme en duurzame mobiliteit
- Deltaprogrammering ruimtelijke adaptatie
- Klimaatmiddelen

De resterende overhevelingen waren nog niet concreet in beeld eind 2019.

  43 1 Algemeen 33
CDA
drs. M. (Merijn) Snoek

Het uitgevoerde onderzoek ‘betrouwbare infromatie over duurzaamheid’ lijkt op het eerste gezicht geen
onderzoek naar de doelmatigheid van het gevoerde beleid. Waarom wordt dit gezien als een 213a
onderzoek?

 

  43 Zoals aangekondigd in de Programmabegroting 2019-2023 (p.55) heeft het college aangegeven om voor het jaar 2019 één 213a onderwerp aan
de hand van toepassingsgericht onderzoek uit te willen voeren. Toepassingsgericht onderzoek helpt de gemeente bij beleidsvragen, praktische
problemen en het oplossen van maatschappelijke vernieuwingsopgaven. In kunnen spelen op c.q. aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen zegt
wat over de slagvaardigheid van beleid en daarmee over de doelmatigheid.
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  44 1 Algemeen 14
CDA
R.H. (Robbert) Berkhout

Op basis van beschikbare SDG-meetinstrumenten en beschikbare data kan geen integraal beeld
worden gemaakt hoe Haarlem er qua duurzaamheid werkelijk voor staat.” Dit is onbevredigend. Daarom
toch de vraag op basis van beschikbare informatie, hoe staat Haarlem er qua duurzaamheid voor?

  44 Het klopt dat op basis van beschikbare SDG-meetinstrumenten en beschikbare data géén integraal beeld kan worden gemaakt over hoe
Haarlem er qua duurzaamheid werkelijk voor staat. In de Kadernota 2019 is hierop het stappenplan Duurzaamheid Centraal vastgesteld, waarbij
beschreven is welke praktische stappen wel kunnen worden ondernomen (blz.15-21). 

Een van de stappen is een sterke verantwoording tot stand brengen. In dit kader is er bij de Begroting 2021 toegezegd een sterkere
verantwoording over duurzaamheids-maatregelen en beoogde effecten te presenteren. Het stappenplan ligt op schema, in de komende
Programmabegroting 2021 wordt een grote stap voorwaarts gezet in de totstandkoming van de duurzaamheidsbegroting, waarover nog een
raadsinformatiebrief volgt.

  45 1 Algemeen 23
CDA
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

De tarieven van HMC zijn 30% verhoogd en er zijn administratieve en financiële problemen waardoor de
gemeente zelf hulpmiddelen heeft gekocht. HMC is inmiddels failliet verklaard. Waarom is de gemeente
zo lang doorgegaan met HMC? Wat waren en zijn andere mogelijke aanbieders?

  45 Na een aanbestedingsprocedure waarbij het Hulpmiddelencentrum de enige inschrijvende partij was, is per 1 mei 2019 een nieuwe
contractperiode met HMC ingegaan. Na de zomer bleken er problemen te spelen bij het Hulpmiddelencentrum. Wij hebben daar conform de
bepalingen in het contract op geacteerd. Wij hebben u hier in oktober en januari in de raadsinformatiebrieven 2019815476 en 202037802 over
geïnformeerd. HMC is direct gevraagd om een verbeterplan aan te leveren, er leek eind 2019 ook sprake te zijn van een verbetering in de
situatie. In januari bleek de financiële situatie toch weer te verslechteren, waarna de gemeente HMC in gebreke heeft gesteld. De juridische
stappen om het contract te ontbinden waren hiermee in gang gezet. Begin april is het faillissement van HMC uitgesproken. 

De activiteiten van HMC moeten nu worden voortgezet door één of meerdere partijen.  De curator onderhandelt momenteel met andere
marktpartijen om de activiteiten van HMC over te dragen. Met welke partijen de curator onderhandelt is ons nog niet bekend. Indien het niet
mogelijk is om ons huidige contract over te dragen aan een andere partij, zal een inkoopprocedure gestart worden. In de hulpmiddelenbranche
zijn de volgende marktpartijen nu het meest actief binnen de Wmo: Medipoint, Welzorg, Meijra en Kersten.
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  46 1 Algemeen 30
CDA
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Reserve sociaal domein is opgeheven, maar egalisatiereserve Opvang, wonen en herstel wordt
gevormd. Wat is nut en noodzaak van deze egalisatiereserve?

  46 Op deze wijze worden de middelen die de gemeente Haarlem als centrumgemeente ontvangt (maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en
Beschermd wonen) qua besteding en verantwoording buiten onze eigen begroting gehouden en kan ook naar de regiogemeenten over de
bestedingen verantwoord worden.

  47 1 Algemeen 31
CDA
drs. M. (Merijn) Snoek

De jaarschijf 2019 is 50,4 miljoen. 39,3 miljoen is gerealiseerd. Welke geplande investeringen van meer
dan 0,5 miljoen zijn niet gerealiseerd?

  47 Het gaat om de volgende investeringen groter dan 500k.

Per investering, in duizendtallen, het bedrage dat voor 2019 in het IP stond, de realisatie in 2019 en het bedrag dat niet is gerealiseerd en
doorschuift naar 2020 of verder.
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  48 2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing

108

CDA
R.H. (Robbert) Berkhout

Welke mogelijkheden voor grote economische subsidies hebben we gemist?

  48 Bij aanvragen van subsidies is de afweging op basis van onder andere inspanning die gevraagd wordt voor de aanvraag en kans dat de subsidie
wordt toegekend. Of een subsidie echt gemist is, blijkt als aanvragen niet worden gehonoreerd. Zo is een subsidieaanvraag voor
Ambachtscentra (‘Circulaire Hotspot’), die door de gemeente in samenwerking met Spaarnelanden ingediend, niet gehonoreerd.

  49 2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing

110

CDA
R.H. (Robbert) Berkhout

Welke mogelijkheden voor smart industry, 3D printing en circulaire economie hebben we gemist?

                            11 / 80



 

Nr Onderdeel Blz Vraag Pag. 12

  49 Bij aanvragen van subsidies is de afweging op basis van onder andere inspanning die gevraagd wordt voor de aanvraag en kans dat de subsidie
wordt toegekend. Of een subsidie echt gemist is, blijkt als aanvragen niet worden gehonoreerd. Zo is een subsidieaanvraag voor
Ambachtscentra (‘Circulaire Hotspot’), die door de gemeente in samenwerking met Spaarnelanden ingediend, niet gehonoreerd.

  50 2 Programma 6 Burger, bestuur
en veiligheid

138

CDA
drs. J. (Jos) Wienen

Stagneert de professionalisering van de lobbyactiviteiten? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom is de
professionalisering nog niet afgerond?

  50 In 2019 is gewerkt aan een nota over gemeentebrede belangenbehartiging en lobby, inclusief organisatorische maatregelen om dit effectiever op
te pakken. Door de beperkte beschikbare capaciteit en dientengevolge prioritering van werkzaamheden is dit nog niet afgerond. De verwachting
is medio 2020 de nota aan de raad aan te kunnen bieden, waarin de actualiteit rondom de gevolgen van corona-uitbraak worden meegenomen.

  51 3.1 Paragraaf
weerstandsvermogen en
risicobeheersing

159

CDA
drs. J. (Jur) Botter, MPA

De kans op grote/langdurige uitval van ICT-systemen is nog steeds 35% met een maximaal gevolg van
10 mln. Wat is in 2019 gebeurd om de kans en het maximaal gevolg te verlagen?

  51 In 2019 is hard gewerkt aan de nieuwe infrastructuur (Project Any), naast kleine technische aanpassingen. Deze nieuwe infrastructuur zal voor
het zomerreces gereed zijn.  

  52 3.1 Paragraaf
weerstandsvermogen en
risicobeheersing

159

CDA
drs. M. (Merijn) Snoek

In de top 10 staan 2 risico’s met een kans van 90% en 1 met een kans van 80%. Deze risico’s gaan
zich dus naar alle waarschijnlijkheid daadwerkelijk voordoen. Kenmerk van deze risico’s is het jaarlijks
terugkerend karakter. Het weerstandsvermogen wordt berekend op basis van het zich éénmalig
voordoen van het risico. Kortom, wat betekent het jaarlijks terugkerend karakter van genoemde risico’s
voor de kwaliteit van de weerstandscapaciteit van de gemeente? Maakt de grote kans van het voordoen
van deze jaarlijks terugkerende risico’s het noodzakelijk om maatregelen te treffen waardoor het
maximaal gevolg wordt verlaagd?
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  52 Op basis van de geschatte kans en het geschatte maximale financiële gevolg in combinatie met de Monte Carlosimulatie wordt het waarschijnlijk
benodigde weerstandcapaciteit (voor het komende jaar) berekend. Het bepalen van bijbehorende weerstandsvermogen is daarmee een
momentopname. Het al dan niet hebben van een terugkerend karakter is geen variabele in deze en heeft dan ook geen directe invloed op de
weerstandscapaciteit. Niet anders dan dat de kans groter is dat het risico ook bij volgende inventarisatie nog steeds aanwezig is tenzij er
beheersmaatregelen getroffen kunnen worden. Ook bij de risico’s waar aan gerefereerd wordt zijn reeds beheersmaatregelen genomen. De drie
risico's >80% (Jeugd, Wmo en WAB) worden betrokken in het financieel kader in de Voortgangsrapportage 2020.

  53 3.6 Paragraaf Verbonden partijen
en subsidies

195

CDA
drs. M. (Merijn) Snoek
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Frans Hals Museum is recent onder verhoogd toezicht geplaatst. De financiële problemen van het FHM
zijn al enkele jaren aan de orde, waarom is het FHM dan pas recent onder verhoogd toezicht geplaatst
en niet al veel eerder?

  53 Ieder jaar worden in de periode voorafgaand aan de begroting de risicoscorelijsten ingevuld op basis van de dan beschikbare jaarrekeningen. Dit
houdt in dat bij de laatste keer dat de risicoscores werden bepaald de jaarrekening 2018 werd gebruikt als uitgangspunt voor de risicoscore van
het Frans Hals Museum. In deze jaarrekening presenteert het Frans Hals Museum nog een (bescheiden) winst van € 228.000. Op basis van
deze, en andere gegevens, heeft dit niet geleid tot een risicoscore in de categorie verhoogd toezicht. Pas m.i.v. van 2019 (en 2020) was sprake
van een niet meer sluitende begroting. Op basis van dit tekort is besloten om, tussentijds, het Frans Hals Museum onder verhoogd toezicht te
plaatsen.

  54 4 Jaarrekening 252
CDA
drs. M. (Merijn) Snoek

Wat is met het huidige inzicht de impact van de Coronacrisis op de weerstandscapaciteit?

  54 Momenteel worden de mogelijke risico’s omtrent het Coronavirus geïnventariseerd. De impact op de weerstandsratio is daarbij ook afhankelijk
van eventuele bezuinigingen/besparingen die gerealiseerd kunnen worden, gezien de ratio naast de mogelijke impact van de risico's ook kijkt
naar het eigen vermogen van de gemeente. Gezien de grote onduidelijkheden hier omtrent is er nog geen inzicht op de impact.
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  55 1 Algemeen 32
CDA
drs. M. (Merijn) Snoek

. Ultimo 2019 staat er nog voor 50,3M aan restant krediet open.

Indien een project is afgerond dan zal het restant, neem ik aan, niet meer worden uitgegeven. Hoeveel
“Restant Krediet” gaat er niet meer worden uitgegeven?

  55 Op dit moment is nog niet aan te geven hoe veel van de openstaande kredieten (restant kredieten) niet zal worden uitgegeven. In de
jaarrekening 2020 zal een overzicht worden opgenomen van de in 2020 afgesloten kredieten, waarbij wordt vermeld welke bedragen van deze
kredieten uiteindelijk niet zijn uitgegeven.

In veel gevallen worden niet benutte bedragen van kredieten verrekend met een stelpost, om deze later alsnog binnen het domein in te zetten.
Kleine overschrijdingen (binnen de marge van de Financiële verordening) worden ook verrekend met deze stelposten. Zo zijn per eind 2019 niet-
benutte krediet bedragen van € 825 (de Schelp), € 4.614 (Molenwijk / Dalton) en €1.354 (Hannie Schaft) van investeringen in
onderwijshuisvesting verrekend met de stelpost Basisonderwijs, samen met een overschrijding van € 81 (ter Cleeff / Argonauten). 

Vanuit investeringen in sportvelden en -accommodaties zijn per eind 2019 bedragen met de stelpost verrekend voor RFC kleedkamers
(3.215), Skatehal (- 27.443 overschrijding), Eindenhout THB (1.037), DIO hal (-11.101), EDO toplaag (22.044), Olympia (-9.438), Sportweg
kunstgraas (342), vd Aart velden (8.726) en Pim Mulier (40.000).

 

  56 2 Programma 5 Beheer en
onderhoud

119

CDA
R.H. (Robbert) Berkhout

Door uitbreiding van de autoluwe binnenstad zijn 130 parkeerplaatsen opgeheven, waarvoor groen is
teruggekomen. Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nu echt vergroend?
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  56 Bij de uitbreiding van het autoluwe gebied zijn 130 parkeerplaatsen vervallen. De invulling van de parkeerplaatsen is in samenspraak met
bewoners tot stand gekomen. Niet op alle parkeerplaatsen is groen teruggekomen er zijn ook 61 fietsnietjes geplaatst. In de Nassaustraat,
Lange Margarethastraat en Korte Wijngaardstraat zijn nagenoeg alle vakken ingevuld met hoogwaardige beplanting volgens het Green to Color
concept. Totaal zijn hier 38 parkeervakken vergroend en zijn er 17 bomen geplant. Niet op alle parkeerplaatsen is groen teruggekomen, er zijn
ook 61 fietsnietjes geplaatst. 

Als de (ver-) bouwwerkzaamheden aan resp. Brinkman en voormalige rechtbank gereed zijn worden in de Smedestraat en Jansstraat in
combinatie met de aanleg van ondergrondse containers nog groen aangebracht. Ook hier zal dit plaats vinden in samenspraak met de
bewoners. De Nieuwe Groenmarkt en Krocht zijn nog niet aangepakt ivm. de besluitvorming mbt. het al dan niet aanbrengen van een
ondergronds fietskelder.

  57 2 Programma 5 Beheer en
onderhoud

121

CDA
drs. M. (Merijn) Snoek
R.H. (Robbert) Berkhout

We doen het goed in vergelijking met andere steden. (Plek 308 in 2018 en in 2019 op plek 283 ervan
uitgaand dat de andere steden niet zijn veranderd.)

Wat doen we nu eigenlijk goed in vergelijking tot andere steden?

  57 Haarlem zamelt meer grondstoffen in dan andere vergelijkbare “klasse A steden” (met meer dan 50% hoogbouw), vooral bij de semi-hoogbouw.

  58 2 Programma 5 Beheer en
onderhoud

121

CDA
R.H. (Robbert) Berkhout

Wat is de reden dat het nascheidingsrendement maar 8% is? Wat wordt er aan gedaan om het
rendement te verhogen?

  58 De nascheidingsinstallatie van het AEB functioneert niet naar behoren. Het AEB heeft toegezegd verbeteringen te zullen aanbrengen om
zodoende de nascheiding op restafval te verhogen. Het verwachte rendement van 23% op restafval nascheiding zal niet gehaald worden. Dit
heeft het AEB bevestigd.
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  59 2 Programma 5 Beheer en
onderhoud

122

CDA
R.H. (Robbert) Berkhout

(Fietsparkeren bij HOV)Wat hebben we niet gedaan? De uitvoering is nog niet gestart.

Wanneer gaat dit starten?

  59 Eind 2019 is onderzoek gedaan naar de fietsparkeerbehoefte bij R-Net haltes in Haarlem. Dit onderzoek is de onderlegger voor de
fietsparkeermaatregelen in ‘Actieplan Fiets 2020-2022’, dat 24 maart door het college van B&W is vastgesteld. In het actieplan wordt per R-Net
halte aangegeven hoeveel fietsparkeerplekken er gedurende de looptijd van het actieplan (2 jaar) worden gerealiseerd. In de informatienota
‘Inrichting Deltaplan Fiets’ (14/11/2019) is de commissie Beheer geïnformeerd over de oplevering van het actieplan in het tweede kwartaal 2020.
In de informatienota is ook de realisatiefase van fietsparkeerplekken bij R-Net haltes (als onderdeel van het actieplan) gecommuniceerd.

Nr Onderdeel Blz Vraag Pag. 16

  60 6 Bijlagen 320
CDA
drs. M. (Merijn) Snoek

Hogere lasten door niet activeerbare kosten voor riolering vanwege BBV regels.

843 n. Gaarne uitleg. Zijn de regels tussentijds veranderd?

 

  60 Zie het antwoord bij vraag 26.

  61 2 Programma 1
Maatschappelijke participatie

37

CDA
F. (Floor) Roduner

“ er is onderzoek gedaan naar de mogelijke ontwikkeling van een participatiebedrijf.”  Wat zijn de
resultaten van dit onderzoek?

  61 Het onderzoek naar de ontwikkeling van een participatiebedrijf dat in opdracht van Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort wordt
uitgevoerd, loopt nog. Voor de zomer worden de bevindingen van het onderzoek verwacht en besproken met de raad. Pas na de zomer vindt
mogelijke besluitvorming plaats. 
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  62 2 Programma 1
Maatschappelijke participatie

40

CDA
F. (Floor) Roduner

“ zowel de resultaten van de regeuliere schulddienstverlening als die van Newfuture, Budget
ondersteuning op Maat en het 023 steunfonds zijn goed.”

Hoeveel mensen hebben in 2019 gebruik gemaakt van NewFuture, BooM en het 023 steunfonds?

 

  62 Het 023 Steunfonds is in 2019 ingezet voor 25 huishoudens. Er werd minder vaak beroep op gedaan omdat er andere oplossingen mogelijk
waren om de klant te helpen.
Gedurende 2019 hebben zich in totaal 66 jongeren aangemeld voor NewFuture. Hiervan zijn er 51 daadwerkelijk in trajectbegeleiding gegaan.
Van deze groep zijn inmiddels 8 jongeren schuldenzorgvrij doorgestroomd naar de laatste fase van de trajectbegeleiding, waarin zij naast
budgetbeheer passend bij hun situatie verder ondersteund worden.
De budgetcoaches hebben in 2019 in totaal 122 budgetadviesgesprekken gevoerd.

  63 2 Programma 1
Maatschappelijke participatie

53

CDA
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

71% zegt voldoende contact te hebben. Wanneer heeft iemand volgens u voldoende contact?

  63 In het Omnibusonderzoek wordt aan inwoners gevraagd: ‘’Vindt u in het algemeen dat u voldoende contacten met andere mensen heeft, dat wil
zeggen buiten werk, school of eigen huishouden?’’ Inwoners kunnen hier op basis van drie antwoordcategorieën aangeven in hoeverre zij
vinden dat ze voldoende contact hebben (Ja, zeker; Ja, maar ik zou wel wat meer willen; Nee, ik vind dat ik te weinig contacten heb). Alleen de
eerste optie: ‘’Ja, zeker’’ wordt gezien als ‘’voldoende contact’’ en 71% van de Haarlemmers koos voor deze optie.

  64 2 Programma 1
Maatschappelijke participatie

40

CDA
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

U geeft aan dat extra aandacht naar jongeren en ouderen met een  migratie achtergrond is gegaan in
2019. En dat er twee werkgroepen zijn gestart specifiek voor deze doelgroepen, zodat expertise
ontwikkeld wordt.

In hoeverre zijn zelforganisaties in deze werkgrpoepen vertegenwoordigd?

Wanneer kunnen deze doelgroepen op echt ondersteuning rekenen?
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  64 Zelforganisaties zijn als klankbordgroep betrokken bij de werkgroep gericht op ouderen met een migratie achtergrond.

 

Deze doelgroepen konden altijd al op ondersteuning rekenen. Wel is het streven deze doelgroepen beter te bereiken en meer aandacht te
geven, onder andere via de aanpak Welzijn op Recept.

  65 2 Programma 1
Maatschappelijke participatie

54

CDA
drs. J. (Jur) Botter, MPA
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

In Boerhaavewijk vindt maandelijks casuistiek overleg plaats waarbij zorgpartijen als sociaal
domeinpartijen aanwezig zijn.

Welke organisaties nemen deel aan dit overleg?

  65 Dit overleg heeft als doel om de samenwerking rondom het jonge kind te verbeteren en vroegsignalering en preventie van problematiek te
versterken. De volgende partijen zijn vertegenwoordigd: Huisartsenpraktijk (huisartsen en POH), Sociaal Wijkteam, CJG, JGZ, Spaarne Gasthuis
(Kinderarts), fysiotherapeut en verloskundige.

  66 2 Programma 1
Maatschappelijke participatie

63

CDA
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Onder begeleiding van Movisie wordt de bekendheid van clienondersteuning vergroot. Wanneer worden
de resultaten precies verwacht?

  66 De projectaanvraag van Haarlem over het koplopertraject Cliëntondersteuning is in april goedgekeurd. Met de meicirculaire verwacht de
gemeente de betreffende financiering. Hierna start het project met de betrokken Haarlemse maatschappelijke partijen onder begeleiding van
Movisie. Het project heeft een looptijd van anderhalf jaar en aan het eind volgt een evaluatie met de resultaten. 

  67 1 Algemeen 18
CDA
drs. M. (Merijn) Snoek

Er is €2.5m nadeel geboekt vanwege niet activeerbare kosten riolering, onderhoud, etc.

Waarom is dit niet eerder naar voren gekomen?Waarom werd er gedacht dat deze kosten activeerbaar
waren in eerste plaats? Zijn hier geen duidelijke richtlijnen voor?
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  67 Zie het antwoord bij vraag 26.

  68 1 Algemeen 31
CDA
drs. M. (Merijn) Snoek

Pagina 31 geeft een overzicht van de inkomsten 

Waarom is er eigenlijk wel reclamebelasting voor de Cronjé en niet meer voor de Binnenstad?

Volgens pagina 167 zou het er nog wel moeten zijn.

  68 Het klopt dat er een reclamebelasting voor de binnenstad is geweest. Op verzoek van de ondernemers is deze belasting in 2019 vervangen door
een BIZ-heffing (2018/57643) met overigens hetzelfde doel. De opbrengst wordt onder aftrek van de kosten van heffing ter beschikking gesteld
aan de stichting BIZ binnenstad Haarlem.

  69 4 Jaarrekening 225
CDA
drs. M. (Merijn) Snoek

Waarom zijn de kortlopende leningen zo opgelopen?

Er is bijvoorbeeld opeens 30 miljoen aan kasgeldleningen bijgekomen?

  69 Een kasgeldlening wordt aangetrokken om in een kortstondige financieringsbehoefte te voorzien. Dit krediet heeft een minimale looptijd van drie
dagen en een maximale looptijd van twee jaar.

Ultimo 2019 is een kasgeldlening opgenomen met een looptijd tot 24 januari 2020. In de regel trekt de gemeente Haarlem een kasgeldlening aan
met een duur tussen de 1 a 2 maanden.

Op basis van de cashflowverwachting en de vooruitzichten op de kapitaalmarkt wordt bepaald of we kortstondig of langlopend geld willen
aantrekken. 

                            19 / 80



 

Nr Onderdeel Blz Vraag Pag. 20

  70 2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing

100

CDA
drs. M. (Merijn) Snoek
F. (Floor) Roduner

"De aantrekkelijkheid van Haarlem blijft onverminderd groot. (blz 100). Als indicator wordt de stijging van
de WOZ-waarde van woningen gegeven.  Waarom is de stijging van de WOZ hiervan de enige
indicator? Ligt hiet niet meer voor de hand dat de stijging van de WOZ komt door een lage rentestand?

  70 Als indicatie hoe aantrekkelijk de gemeente is, wordt ook gebruik gemaakt van de Atlas voor gemeenten. Daarin worden de vijftig grootste
gemeenten van Nederland op meer dan vijftig punten met elkaar vergeleken. Dit is ook opgenomen in het jaarverslag.

Daarnaast is de ontwikkeling van de WOZ waarde als indicator opgenomen in het jaarverslag. In Nederland wordt vaker de ontwikkeling van de
WOZ waarde gebruikt bij het bepalen van de aantrekkelijkheid van woonmilieus. De WOZ waarde is gebaseerd op de verkoopprijzen van de
woningen. De verkoopprijs van de woning is gebaseerd op meer dan alleen de woning, ook de omgeving speelt een belangrijke rol. Zijn er veel
voorzieningen in de buurt, is het veilig, is er overlast etc. Al deze overwegingen komen samen in de begrip woonmilieu. Bij woonmilieus die
aantrekkelijk zijn en de vraag groter is dan het aanbod, dan stijgen de woonprijzen en de WOZ waarde. De aanname is dat hoe groter de stijging
van de WOZ waarde is, hoe meer mensen hier willen wonen en dat zegt iets over de aantrekkelijkheid van het woonmilieu. Het klopt dat de
ontwikkeling van de WOZ waarde niet alleen beïnvloed wordt door de aantrekkelijkheid van woonmilieus. Het geeft wel een indicatie.

  71 2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing

108

CDA
R.H. (Robbert) Berkhout

Op blz 108 staat dat het team economie van de gemeente Haarlem relatief klein is. Kan er een
vergelijking worden gemaakt met vergelijkbare gemeenten naar aantal Fte?

  71 Op basis van een benchmark uitgevoerd door Berenschot (Formatie & Kosten Gemeenten) in 2015 is gemiddeld voor een gemeente als
Haarlem 0,05 FTE  per 1.000 inwoners voor economie beschikbaar. Dat zou voor Haarlem neerkomen op 8 FTE. Op dit moment is er 7 FTE
beschikbaar
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  72 2 Programma 6 Burger, bestuur
en veiligheid

139

CDA
drs. J. (Jos) Wienen

Het percentage overlast door hondenpoep is gedaald naar 32%. Wat is gedaan om dit percentage
omlaag te krijgen? Is het mogelijk om deze aanpak verder te intensiveren?

  72 Overlast door hondenpoep is een belangrijk thema voor handhaving in de wijken. Het beeld is dat er minder overtredingen zijn, omdat mensen
zich meer aan de opruimplicht houden. Door handhaving wordt gewaarschuwd of bekeurd als hondenbezitters op heterdaad worden betrapt.
Ook wordt in burger gecontroleerd, om de pakkans te vergroten. Daarnaast is er mogelijk een effect in het feit dat mensen elkaar aanspreken op
gedrag, waardoor de ervaren overlast is verminderd. De huidige aanpak is onderdeel van wijkgerichte handhaving. Als er signalen komen dat de
overlast toeneemt, wordt actie ondernomen.

  73 2 Programma 6 Burger, bestuur
en veiligheid

155

CDA
drs. M. (Merijn) Snoek

De belastingcapaciteit staat met 112% in het rood. Wat gebeurt wanneer de gemeente zich desondanks
gedwongen voelt de belastingen te verhogen? Zit er een absoluut maximum aan?

  73 De belastingcapaciteit is een indicator. Rood geeft aan weinig flexibiliteit, omdat de woonlasten gemiddeld hoger zijn. Er is geen maximum aan
de woonlasten gebonden en ook is niet bekend hoe de woonlasten van andere gemeenten zich ontwikkelen. Het is een verhoudingsgetal. Als
andere gemeenten belastingen in gelijke mate als Haarlem verhogen, wijzigt de relatieve positie niet.

  74 2 Programma 6 Burger, bestuur
en veiligheid

165

CDA
drs. M. (Merijn) Snoek

De stijging van het aantal bezwaren tegen de WOZ-beschikking komt mede door de opkomst van no-
cure-no-pay bureaus teneinde de proceskosten te incasseren. Hoe hoog zijn deze proceskosten
gemiddeld? Geldt eenzelfde regeling voor individuen? 

  74 In de bezwaarfase liggen de proceskosten voor een gehonoreerd bezwaar (afhankelijk van het al dan niet inschakelen van een taxateur door het
NCNP bureau) tussen de € 500 en € 630. Proceskosten worden alleen vergoed als er beroepsmatig rechtsbijstand is verleend. Wanneer een
burger zelf bezwaar maakt en zich niet beroepsmatig laat bijstaan, worden proceskosten niet vergoed.

                            21 / 80



 

Nr Onderdeel Blz Vraag Pag. 22

  75 3.2 Paragraaf Lokale heffingen 173
CDA
drs. M. (Merijn) Snoek

Niet alleen de lasten van de marktgelden zijn gestegen, ook de baten zijn gedaald. Met welk percentage
moeten de leges stijgen, mochten we terug willen naar het oude dekkingspercentage van 80%? 

  75 Bij gelijkblijvende lasten zouden de tarieven met 37% moeten stijgen om 80% kostendekkendheid te realiseren

  76 3.2 Paragraaf Lokale heffingen 174
CDA
drs. M. (Merijn) Snoek
F. (Floor) Roduner

Haarlem hanteert een kwijtscheldingspercentage van 100% ( blz. 174) Zijn er ook gemeenten die lagere
percentages hanteren? Wat is het wettelijk minimum percentage?

  76 Kwijtschelding van belastingen is een mogelijkheid, geen plicht. Het wettelijk minimumpercentage is dus 0%. Er is wel een maximumpercentage
omdat gemeenten geen inkomenspolitiek mogen toepassen, omdat er anders forse verschillen tussen gemeenten zouden kunnen ontstaan.
Gemeenten hanteren verschillende percentages en dat kan zelfs per belastingsoort verschillen. In Haarlem kennen wij voor de
afvalstoffenheffing 100% kwijtschelding, maar voor hondenbelasting is de kwijtschelding beperkt tot 50% van de verschuldigde belasting over de
eerste hond.

 

  77 3.2 Paragraaf Lokale heffingen 174
CDA
drs. M. (Merijn) Snoek

De kwijtschelding wordt momenteel gefinancieerd vanuit de afvalstoffenheffing. Is het correct om dit als
een 'oneigenlijke' kostenpost te bespempelen? Immers, het zijn geen kosten die direct of indirect
gerelateerd zijn aan het verwerken van afval. 

  77 Kosten van kwijtschelding mogen formeel doorberekend worden aan de afvalstoffenheffing. Er zijn ook gemeenten die deze kosten op een
andere wijze dekken. Dat is een bestuurlijke keuze.
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  78 3.2 Paragraaf Lokale heffingen 176
CDA
drs. M. (Merijn) Snoek

Via recherchewerk zijn 350 grotere verhuurders van woningen via AIrBnB aangeschreven omdat ze
geen toeristenbelasting betaalde.
1. Zaten er tussen de verhuurde objecten ook sociale huurwoningen? Zo ja brengt de gemeente dan
ook de woningcoöperatie hiervan op de hoogte?
2. Zijn er ook nog waarschuwingen en/of bestuurlijke boetes uitgedeeld op het overschrijden van de
30-dagen regel?

  78 1. Voor de heffing van toeristenbelasting is dat onderscheid niet van belang. Dat wordt dan ook niet geregistreerd. Indien dit wel geregistreerd
zou worden dan zouden die gegevens niet uitgewisseld mogen worden op basis van de fiscale geheimhoudingsplicht en de AVG.
Belastinggegevens mogen niet voor een ander doel worden gebruikt en zeker niet beschikbaar worden gesteld aan een derde als een
woningcooperatie.

2. Er zijn wel waarschuwingen gegeven als de 30 dagen grens in zicht was, er zijn nog geen bestuurlijke boetes uitgedeeld (dat was bewijs
technisch nog niet rond te krijgen).

  25 Aanbiedingsbrief 5
D66
R.H. (Robbert) Berkhout

In het raadsstuk staat:

 

Nadeel op het Programma Duurzaamheid door een combinatie van hogere lasten dan begroot (€
477.000) en een hogere bijdrage vanuit MRA en regiogemeenten voor duurzaamheidsprojecten
(€202.000). De hogere kosten worden met name veroorzaakt door ontwikkeling van het warmtenet,
extra inhuur voor het Haarlems Klimaat Akkoord, projecten voor zero emission mobiliteit en sociale
energietransitie.
Wanneer was dit per geval bij het college bekend? Op welke wijze is dit gecommuniceerd met de raad?

  25 Dit was bij het opmaken van de jaarrekening in januari 2020 bekend. Via het jaarverslag wordt dit aan de raad bekend gemaakt.
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  26 Aanbiedingsbrief 5
D66
drs. M. (Merijn) Snoek

In het raadsstuk staat:

Nadeel op lasten openbare ruimte door afboeking van niet activeerbare kosten voor onder andere
riolering, onderhoudskosten en onderzoekskosten voor onder andere Groenmarkt, de autoluwe
binnenstad en bomen in Schalkwijk. Deze correctie is reeds aangekondigd in de informatienota
financieel resultaat 2019.
 

In het jaarverslag/rekening staat op blz 266:
Programma 5 Beheer en Onderhoud Openbare ruimte en mobiliteit, overschrijding € 2.743.000
(categorie 3 en 6) Er is voor € 1,7 miljoen aan extra lasten ontstaan doordat met name bij het riool lasten
niet geactiveerd konden worden doordat ofwel de omvang van de investering kleiner dan € 100.000 was
of de last volgens het BBV niet geactiveerd kan worden, bijvoorbeeld onderzoekskosten en reiniging.

Hoe valt deze overschrijding uiteen tussen de verschillende onderwerpen?
Waarom worden er in het jaarverslag/rekening minder redenen genoemd?
In hoeverre had voorzien kunnen worden dat deze kosten niet geactiveerd konden worden?
Wanneer en op welke wijze is duidelijk geworden dat deze kosten niet geactiveerd konden worden?
Wat wordt er gedaan om deze kwestie (wel of niet kunnen activeren van kosten) vooraf te signaleren?
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  26 Hoe valt deze overschrijding uiteen tussen de verschillende onderwerpen?

Het gaat om 330k aan onderzoeks- en voorbereidingskosten voor Bomen in Schalkwijk, 317k voor onderzoeks- en andere kosten in project
Autoluwe binnenstad / Groenmarkt, 839k aan voorbereidings- en onderzoekskosten voor Meerwijk en 1.065k voor onderzoeks- en herstelkosten
aan de riolering.

De kosten voor riolering bestaan voor 529k uit kosten die weliswaar onder de definitie van investeren vallen (vervanging van riolering), maar per
investering onder de ondergrens van 100k blijven. De overige 536k aan rioleringskosten zijn kosten voor onderzoek, reiniging en herstel van
gebreken.

Waarom worden er in het jaarverslag/rekening minder redenen genoemd? 

De redenen worden in het Jaarverslag toegelicht op pagina's 228 en 319.

In hoeverre had voorzien kunnen worden dat deze kosten niet geactiveerd konden worden?
Wanneer en op welke wijze is duidelijk geworden dat deze kosten niet geactiveerd konden worden?
Wat wordt er gedaan om deze kwestie (wel of niet kunnen activeren van kosten) vooraf te signaleren?

In de richtlijnen vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (‘het BBV’) wordt beschreven welke kosten wel en welke kosten niet
geactiveerd mogen worden. De belangrijkste voorwaarden zijn dat kosten direct moeten leiden tot een investering (ook wel activum of actief
genoemd) waar meerjarig gebruik van kan worden gemaakt, en dat deze kosten onlosmakelijk verbonden zijn met de totstandkoming van deze
investering.

Wanneer in Haarlem wordt geïnvesteerd, gebeurt dit meestal binnen een project. In het project worden alle kosten verzameld die logisch horen
bij dat project. Het komt voor dat er meer kosten logisch bij het project horen dan alleen de kosten die volgens de definities van het BBV aan het
actief mogen worden toegerekend. Zo is een logisch begin van een project om, nog voordat sprake is van uitvoering, te onderzoeken wat er
precies nodig is, wat de wensen van bewoners en stakeholders zijn en wat de beleidskaders zijn. Deze kunnen bijvoorbeeld in een plan van
aanpak of een masterplan worden vastgelegd. Vervolgens gaat het project verder met het ontwerp, inspraak, de voorbereiding en de uitvoering.
Vanuit het project bezien is het logisch dat deze kosten betrokken worden bij de geraamde projectuitgave van de investering  en dus deel
uitmaken van het investeringsplan. De BBV bepalingen stellen echter dat alleen de kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met de investering,
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mogen worden geactiveerd. Dat houdt in dat alle onderzoek, bepalen van beleidskaders, variantenstudies en bijvoorbeeld het opstellen van een
masterplan, niet mogen worden geactiveerd en dus niet ten laste van het Investeringsplan mogen worden gebracht.

Bij projecten die zijn gestart met een IP budget als (enige) dekking moeten dan in een correctie kosten alsnog ten laste van de exploitatie
worden gebracht. Idealiter was er vooraf een betere inschatting van de niet activeerbare kosten gemaakt en hiervoor een andere dekking
(exploitatie) gevonden. De projectkosten als totaal veranderen niet.

De correcties zoals die in 2019 zijn doorgevoerd, komen voort vanuit de controles die gemeente tijdens het jaar uitvoert. Maandelijks wordt een
steekproef uit de geboekte facturen gecontroleerd,  waarbij één van de controlevragen is of het terecht is dat deze kosten ten laste van een
investeringsbudget zijn gebracht. De in de jaarrekening en de informatienota financieel resultaat 2019 gemelde correcties zijn tijdens het jaar
aan het licht gekomen vanuit deze controles.

Inmiddels wordt hier vooraf beter op gelet. Bij het opstellen van ambtelijke projectplannen en bestuurlijke stukken zoals kredietaanvragen wordt
gecontroleerd of in het geval van een investering alle kosten tot de investering mogen worden gerekend. Projecten worden waar nodig
opgesplitst in een onderzoeksfase (ten laste van exploitatiebudget) en de uitvoering met bijbehorende voorbereiding (wat wel ten laste van
investeringsbudget mag). Bij het opnemen van nieuwe investeringen in het gemeentelijk Investeringsplan wordt gekeken of eerst een deel van
de verwachte kosten ten laste van de exploitatie moet worden gebracht voordat er sprake is van feitelijk investeren. Tot slot wordt bij de
maandelijkse controles op facturen nog steeds gecontroleerd of alle kosten ten laste van investeringsbudgetten ook werkelijk activeerbaar zijn.
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  27 Aanbiedingsbrief 5
D66
R.H. (Robbert) Berkhout

In het raadsstuk staat:

Openbare ruimte en mobiliteit Nadeel op afvalinzameling en reiniging met name
veroorzaakt door het inzetten van de voorziening
Afvalstoffenheffing voor het negatieve resultaat van
2018 en minder baten op grondstoffen. De nadelen
worden deels gecompenseerd door een
terugvordering op de kosten van nascheiding en
door uitgestelde baten voor plastic door brand bij de
afvalverwerker.

Wat is de waarschijnlijkheid van de genoemde baten:

-in hoeverre is er overeenstemming over de terugvordering op de kosten van nascheiding?
-in hoeverre zijn de baten op plastic hard (zo is in de media is te lezen dat er een overschot is aan
gescheiden plastic)?

 

  27 Er is nog geen overeenstemming. De gemeente is hierover nog in overleg met het AEB. Vanaf begin is er wel geld apart gezet en niet uitgekeerd
aan AEB. Dit is nu voor een deel ingezet.

Er is overeenstemming met de verwerker over de vergoeding die aan Haarlem is uitgekeerd nav het langer op de werf blijven van plastic
waardoor de kwaliteit afnam.
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  28 Aanbiedingsbrief 5
D66
drs. M. (Merijn) Snoek

Openbare ruimte en mobiliteit Nadeel op afvalinzameling en reiniging met name
veroorzaakt door het inzetten van de voorziening
Afvalstoffenheffing voor het negatieve resultaat van
2018 en minder baten op grondstoffen. De nadelen
worden deels gecompenseerd door een
terugvordering op de kosten van nascheiding en
door uitgestelde baten voor plastic door brand bij de
afvalverwerker.

-in hoeverre is de terugvordering op de kosten van nascheiding zeker?
-in hoeverre zijn de uitgestelde baten van de afvalverwerker zeker, ook gelet op de -uit de media
vernomen situatie- er al langer een overschot aan ingezameld plastic schijnt te bestaan?

  28 Zie het antwoord bij vraag 27.
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  29 2 Programma 5 Beheer en
onderhoud

122

D66
R.H. (Robbert) Berkhout

Er staat:

Wat hebben we gedaan?

In 2019 zijn de voorbereidingen gestart om het aantal fietsparkeerplekken bij HOVhaltes

uit te breiden. Er is onderzoek gedaan naar de benodigde aantallen per halte

en voor de uitvoering is een rijkssubsidie binnengehaald.

Wat hebben we niet gedaan?

De uitvoering is nog niet gestart.

De bovenstaande tekst geeft geen reden dat de uitvoering nog niet is gestart. Wat zijn de redenen dat
deze fietsparkeerplaatsen er nog niet zijn? In hoeverre was dit vooraf te voorzien geweest? Wat zijn de
maatregelen om te zorgen dat dit niet nogmaals gebeurd?

  29 Eind 2019 is onderzoek gedaan naar de fietsparkeerbehoefte bij R-Net haltes in Haarlem. Dit onderzoek is de onderlegger voor de
fietsparkeermaatregelen in ‘Actieplan Fiets 2020-2022’, dat 24 maart door het college van B&W is vastgesteld. In het actieplan wordt per R-Net
halte aangegeven hoeveel fietsparkeerplekken er gedurende de looptijd van het actieplan (2 jaar) worden gerealiseerd. In de informatienota
‘Inrichting Deltaplan Fiets’ (14/11/2019) is de commissie Beheer geïnformeerd over de oplevering van het actieplan in het tweede kwartaal 2020.
In de informatienota is ook de realisatiefase van fietsparkeerplekken bij R-Net haltes (als onderdeel van het actieplan) gecommuniceerd.

  30 3.1 Paragraaf
weerstandsvermogen en
risicobeheersing

156

D66
drs. M. (Merijn) Snoek

Wat betekent deze negatieve score op belastingcapaciteit voor de toekomst?
Welk handelingsperspectief is er voor ons als raad?
Welke mogelijkheden zijn er om om deze indicator richting groen te bewegen?
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  30 Omdat de woonlasten al hoger zijn dan gemiddeld zal een verdere verhoging van de woonlasten slechts beperkt kunnen bijdragen om tekorten
te kunnen opvangen. De bedoeling van het kengetal is aan te geven hoe flexibel de begroting op dat punt is. Bij een negatieve score neemt de
flexibiliteit af. Deze indicator is wel beïnvloedbaar. Als Haarlem de woonlasten minder verhoogt dan het landelijk gemiddelde van de grote
gemeenten wordt de indicator positiever (beweegt richting groen).
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  31 3.1 Paragraaf
weerstandsvermogen en
risicobeheersing

185

D66
drs. M. (Merijn) Snoek

Er is ruimte onder de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Welke mogelijkheden zijn er om deze ruimte
beter te benutten in het voordeel van de gemeente? 

  31 De genoemde limieten hebben betrekking op de maximale roodstand wat betreft kort geld (kasgeldlimiet) en het gedeelte van de langlopende
schuld die mogelijk aan renterisico's onderhevig is in een bepaald jaar (de renterisiconorm). De ruimte onder deze limieten geven aan dat de
gemeente op deze onderdelen beperkt risico loopt. Het verkleinen van de ruimtes onder de limieten geeft dan ook geen voordelen voor de
gemeente. Wel wordt de kasgeldlimiet betrokken in de afweging aangaande het aantrekken van kort dan wel lang geld.

 

  32 1 Algemeen 26
D66
drs. M. (Merijn) Snoek

13. Afboeking MVA via reserve schuld beheersing 

deze investeringen zijn ten onrechte geactiveerd. Waarom deze dan verrekenen met de reserve schuld
beheersing en niet bv direct te laste van de exploitatie Brengen?

                            30 / 80



 

Nr Onderdeel Blz Vraag Pag. 31

  32 De reserve Schuldbeheersing is in 2018 ingevoerd om invulling te geven aan het voornemen uit het Coalitieprogramma om de schuld te
verminderen. In het verleden was een manier om aan schuldvermindering te doen door activa versneld af te schrijven. Door kosten inééns ten
laste van het resultaat te brengen, werden toekomstige rente- en afschrijvingslasten (en dus de schuldpositie) verminderd. De in 2017 gewijzigde
begrotingsregels staan deze methode niet meer toe. De enige optie, naast het creëren van batige saldi, is om middelen voor schuldreductie te
storten in een reserve schuldbeheersing. Door het aanhouden van reserves hoeft er minder vreemd vermogen (geleend) aangetrokken te
worden.

Nu vanwege de regels vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) een aantal activa toch versneld is afgeschreven, wordt op die
manier invulling gegeven aan de schuldreductie en hoeft dus minder geld te worden aangehouden in de reserve Schuldbeheersing. Daarom
wordt voorgesteld om de versnelde afschrijving te verrekenen met de reserve.

  33 1 Algemeen 24
D66
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Bij de resultaat bestemming wordt voorgesteld om het aandeel Beschermd wonen in de algemene
reserve per 31 december 2019 toe te voegen aan de nieuw te vormen reserve Opvang, wonen en
herstel voor 3,4 mln.

 

Waarom is de algemene reserve niet toereikend om deze risico’s op te vangen en te zorgen dat dit geld
beschikbaar blijft ? Waarom net na het opheffen van de reserve SD alweer een nieuwe reserve
instellen? 

  33 Op deze wijze worden de middelen die de gemeente Haarlem als centrumgemeente ontvangt (maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en
Beschermd wonen) qua besteding en verantwoording buiten onze eigen begroting gehouden en kan ook naar de regiogemeenten over de
bestedingen verantwoord worden. Bij het besluit opheffen reserve sociaal domein is de vorming van deze reserve reeds aangekondigd, zie ook
bladzijde 8 informatienota financieel resultaat 2019 (2019/948016) kopje Opvang wonen en herstel. 

  2 2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing

109

Groen Links
R.H. (Robbert) Berkhout

De gemeente Haarlem heeft niet actief kunnen deelnemen aan de werkgroep Arbeidsmarkt en
onderwijs van de MRA en daarmee ook niet deelgenomen aanpilots van House of skills.

Kunt u aangeven wat de reden hiervan is? Waarom er niet is deelgenomen?
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  2 Door beperkte capaciteit is prioriteit gegeven aan andere taken. In 2020 wordt dit weer opgepakt.  

  3 2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing

109

Groen Links
R.H. (Robbert) Berkhout

De gemeente heeft zelf in 2019 geen subsidies aangevraagd op het gebied van smartindustry, 3D-
printing en circulaire economie.

Waarom heeft u geen subsidies aangevraagd? Deze kunnen de ontwikkelingen bespoedigen.

  3 Veel subsidies moeten en worden door bedrijven aangevraagd. Voor subsidies die de gemeente zelf kan aanvragen geldt dat er beperkte
capaciteit is. Bij aanvragen van subsidies is de afweging op basis van onder andere inspanning die gevraagd wordt voor de aanvraag en kans
dat de subsidie wordt toegekend.
De gemeente werkt meestal samen met partners. Zo is er in samenwerking met de gemeente Haarlem door de 3D Makerszone in 2019 een
EFRO subsidieaanvraag gedaan voor het project ‘Bouwlab’ (Smartindustrie). Het project is gehonoreerd met een Europese subsidie. Ook heeft
Parkmanagement Waarderpolder een subsidie toegewezen gekregen voor het project Groene Connecties.

  4 2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing

112

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

Er zijn 109 aanvragen gehonoreerd. Is daar een lijst van in te zien?

  4 Een volledige lijst met aangevraagde en gehonoreerde bedragen is als bijlage 1 toegevoegd. 

  5 2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing

112

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

Op wat voor manier wordt de 20.000 euro van de BNG Lang Leve Kunstprijs aan het programma
toegevoegd?
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  5 De Lang Leve Kunstprijs 2019 van €20.000 is door de BNG verstrekt voor de bevordering en verduurzaming van ouderenprojecten. De geldprijs
wordt in 2020 besteed aan het vervolg op Haarlems Goud, aan kunstzinnige en culturele ouderenprojecten in de gemeente Haarlem. Net als in
2019 gecoördineerd door stichting Hart.

 

  6 2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing

108

Groen Links
R.H. (Robbert) Berkhout

Er zijn geen grote economische subsidies binnengehaald. Deze trajecten kosten veel investering in tijd
en het team is relatief klein. Ook is het accountmanagement voor bedrijven met name in de
ontwikkelzones nog onvoldoende georganiseerd.

Zijn er in 2019 plannen gemaakt om dit probleem structureel op te lossen?

  6 In 2019 is gewerkt aan een nota over gemeentebrede belangenbehartiging en lobby, inclusief organisatorische maatregelen om dit effectiever op
te pakken. Door de beperkte beschikbare capaciteit en dientengevolge prioritering van werkzaamheden is dit nog niet afgerond. De verwachting
is medio 2020 de nota aan de raad aan te kunnen bieden, waarin de actualiteit rondom de gevolgen van corona-uitbraak worden meegenomen.

  7 2 Programma 5 Beheer en
onderhoud

116

Groen Links
R.H. (Robbert) Berkhout

Het gebruik van duurzamere vormen van vervoer is nog niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Veel
verplaatsingen worden nog steeds met de (niet elektrische) auto gedaan. Er ligt nog een grote opgave
om duurzame bereikbaarheid van de stad in de toekomst te kunnen waarborgen.

Is er voldoende publiciteit georganiseerd (met herhalingen) om de benoemde fietsroute en
busverbinding onder de aandacht te brengen?

  7 De Haarlemse onderdelen van de fietsroute F-200 (Haarlem-Amsterdam) zijn voltooid met de oplevering van de fietsstraat tussen
Diakenhuisweg en de Prins Bernhardlaan in 2019. Het onderdeel tussen Haarlem en Amsterdam bij Haarlemmerliede is nog niet op het niveau
van een snelfietsroute. Dit is voornamelijk te wijten aan een gebrek aan ambtelijke capaciteit in het verleden bij de gemeente Haarlemmerliede.
De gemeente Haarlemmerliede is onlangs gefuseerd met de gemeente Haarlemmermeer. De gemeente Haarlemmermeer is nu, in
overeenstemming met de Vervoerregio en de Provincie Noord-Holland, gestart met de planuitwerking om dit tracé op het niveau van een
snelfietsroute te krijgen. In overleg met de Provincie Noord-Holland heeft de gemeente Haarlem besloten om de brede promotie van de F-200
snelfietsroute te starten wanneer de gehele fietsroute het gewenste kwaliteitsniveau heeft.
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  9 2 Programma 6 Burger, bestuur
en veiligheid

129

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

Door het beschikbaar stellen van tijdelijke financiële middelen konden medewerkers met een flexibel
contract worden behouden. De wachttijden aan de telefoon en de balies zijn binnen de norm gebleven.
Haarlem heeft een nieuw ontwikkeld open data- en informatie platform in gebruik genomen. Daarmee is
informatie gedeeld met inwoners, ondernemers en ketenpartners in de stad.

Door de tijdelijke krachten zijn de doelen behaald. Wat is de verwachting voor 2020/2021? Moeten de
tijdelijke krachten blijvend ingezet worden? Of zorgt het nieuwe systeem voor kortere wachttijden met
minder personeel?

  9 De vraag over de verwachtingen voor 2020 en 2021 valt buiten de orde van het voorliggende jaarverslag van 2019.

Door de Corona-crisis is het tijdelijk niet gelukt om de servicenormen te halen. Het aantal binnenkomende telefoontjes was hoger dan normaal
en heeft voor extra druk op het Klant Contact Centrum (KCC) gezorgd. Op dit moment lukt het weer om de servicenormen te halen maar het jaar-
gemiddelde is negatief beïnvloed. Er is de afgelopen jaren tijdelijk extra financiering voor het KCC gereserveerd. In 2021 valt deze tijdelijke
financiering weg wat consequenties heeft voor het behalen van de servicenormen. Het bestuur zal gevraagd worden om het voortzetten van de
financiering van het KCC voor 2021 en verder. Het open data- en informatieplatform heeft niet geleid tot merkbaar minder vragen van inwoners
en ondernemers.

  10 2 Programma 6 Burger, bestuur
en veiligheid

133

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

We hebben niet alle producten en diensten kunnen ontsluiten. Zoals het digitaliseren van tijdelijke
parkeervergunning en aangifte doen van geboorte en overlijden.

Is er een planning om deze diensten digitaal beschikbaar te stellen? En is er rekening gehouden in de
begroting 2020 of wordt er rekening mee gehouden voor de begroting 2021

  10 De vraag over de begroting van 2020 en 2021 valt buiten de orde van het voorliggende jaarverslag van 2019.

Er is een meerjarige ambitie om producten en diensten te digitaliseren. De verschillende projecten worden geprioriteerd op basis van nut en
noodzaak en op basis van beschikbare middelen.
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  11 2 Programma 6 Burger, bestuur
en veiligheid

133

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

pagina 134 - 

Wat hebben we niet bereikt? Monitoringsinstrumenten zijn nog niet voor alle data-eigenaren
beschikbaar. Daardoor is er beperkt zicht op de datakwaliteit en de verbetermogelijkheden daarvan.

Dit zijn fundamentele zaken van belang om goede sturingsmogelijkheden te krijgen. Is het bekend
wanneer dit kan worden geïmplementeerd?

  11 De monitoringsinstrumenten zijn bedoeld voor monitoring van de datakwaliteit; de implementatie hiervan vindt gefaseerd plaats waarbij prioriteit
gegeven wordt aan informatiegebieden met hogere risico’s en urgentie. Door de beperkte middelen hiervoor en de verschuiving in prioriteiten
door de huidige situatie (COVID-19) is niet aan te geven wanneer dit volledig afgerond zal zijn.

  12 2 Programma 6 Burger, bestuur
en veiligheid

134

Groen Links
drs. J. (Jur) Botter, MPA
drs. M. (Merijn) Snoek

De gemeente is nog niet gestart met het project rondom het stroomlijnen van de gebruiksoppervlakte
voor de Wet waardering Onroerende Zaken (WOZ) en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Dit
intensieve project vloeit voort uit een wetswijziging in de WOZ en moet eind 2021 afgerond zijn.

Kunt u aangeven wanneer u hiermee een begin maakt en of de deadline gehaald zal worden? Gezien
de huidige situatie met de pandemie zal veel capaciteit worden opgeslokt om de noodzakelijke
maatregelen en oplossingen te kunnen realiseren.

  12 De gemeente werkt in dit project samen met Cocensus. Nadat de gemeenteraad in december 2019 middelen hiervoor beschikbaar heeft gesteld
is met de eerste fase gestart. Deze fase betreft met name voorbereidende en analyserende werkzaamheden. De start van de tweede fase staat
gepland in de zomer van 2020. Daarbij gaat het om verzamelen, in afstemming met Cosensus bepalen en verwerken van de
gebruiksoppervlakte per object.

Het betreft arbeidsintensief werk. Dit wordt meegenomen bij de voorstellen voor de Programmabegroting 2021. Uiteraard is alles erop gericht om
de deadline van 1 januari 2022 te behalen. Op dit moment is de inschatting dat de Coronoa-crisis hierop hooguit enige vertraging kan hebben,
maar dat als dit zo is, deze beperkt zal zijn.
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  13 2 Programma 6 Burger, bestuur
en veiligheid

132

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

Gezien de status van veel ontwikkelingen binnen de ICT en digitale dienstverlening, zou een info sessie
over de stand van zaken naar aanleiding van de niet (geheel) behaalde doelen als opgetekend in de
jaarcijfers 2019 fijn zijn. Is dat mogelijk om later dit jaar weer een informatiesessie te organiseren?
Indien de stavaza met de pandemie daar ruimte voor biedt, natuurlijk.

Dit is niet echt een technische vraag. maar toch.

  13 De vraag valt buiten de orde van het jaarverslag 2019.

In de paragraaf bedrijfsvoering van de jaarrekening (bladzijde 192) wordt bij onderdeel digitale transformatie ingegaan op de behaalde doelen op
dit onderwerp. Daarnaast staat op de agenda van de commissie bestuur in de planning de afhandeling van de BAZ Digitale transformatie. In dit
stuk zullen we ingaan op de gerealiseerde projecten en doelen door inzet van middelen IP Digitale transformatie (van) de afgelopen twee jaar.
Daarnaast zal een toekomst perspectief geschetst worden van projecten onder de onderwerp Digitale transformatie.

  14 2 Programma 6 Burger, bestuur
en veiligheid

138

Groen Links
drs. J. (Jos) Wienen

De professionalisering van de lobby-activiteiten(organisatorisch) is in 2019 niet afgerond.

Kunt u aangeven waarom dat niet is afgerond en wat de huidige status is?

  14 In 2019 is gewerkt aan een nota over gemeentebrede belangenbehartiging en lobby, inclusief organisatorische maatregelen om dit effectiever op
te pakken. Door de beperkte beschikbare capaciteit en dientengevolge prioritering van werkzaamheden is dit nog niet afgerond. De verwachting
is medio 2020 de nota aan de raad aan te kunnen bieden, waarin de actualiteit rondom de gevolgen van corona-uitbraak worden meegenomen.
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  15 2 Programma 7 Algemene
dekkingsmiddelen

149

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

In het overzicht van fte formatie, fte bezetting per 1000 inwoners en de apparaatskosten en inhuur zien
we dat alles is gestegen op de inhuur na. Nu zijn percentages nogal ondoorzichtig zonder de bedragen
erbij.

bv als de formatie omhoog gaat is bij gelijkblijvende inhuur aan uren het percentage wel lager zijn, maar
de uitgaven kunnen hoger zijn. 

Verder valt op dat ondanks de groei van inwoners de fte's per 1000 inwoners gestegen is. Het aantal
ambtenaren is dus dubbel gegroeid. Zowel in aantal per 1000 inwoners als in aantal omdat er meer
inwoner zijn bijgekomen.

Vraag: Kunt u aangeven wat het aantal uren en kosten van inhuur zijn geweest en hoe zich dat
verhoudt tot de groei van het aantal ambtenaren met een (tijdelijk) arbeidscontract? maw: Is het lager
percentage inhuur een gevolg van het aanbieden van arbeidscontracten?

  15 Het aantal uren inhuur hebben wij niet beschikbaar. In totaal is in 2019 € 15.588.830 uitgegeven aan inhuur versus € 14.741594 in 2018. De
verhouding tot de ambtenaren in loondienst wordt weergegeven door de indicator volgens de Roemer norm, waarbij de inhuurkosten aan de
totale personele kosten gerelateerd worden. De realisatie in 2019 was 14,1%, dat is inderdaad een daling ten opzichte van het jaar daarvoor
(14,5%). Voor een deel kan dit worden toegeschreven aan een sterkere stijging van personeel in loondienst (83 fte, standen per 31/12) ten
opzichte van relatief minder stijgende kosten voor inhuur.

  16 2 Programma 7 Algemene
dekkingsmiddelen

150

Groen Links
drs. M. (Merijn) Snoek

De nettoschuldqouote is gedaald naar 88%. Dat is mooi!

De raad heeft gevraagd om de verwachte en geplande investeringen (SOR) te indexeren, zodat we
weten wat de werkelijke verwachte uitgaven bij ongewijzigd beleid zullen zijn. Wat weer handig kan zijn
voor de kadernota/begroting

Kunt u aangeven wat het effect is van deze gewenste indexering op de NSQ?

  16 De genoemde indexatie voor investeringen heeft financiële mutaties tot gevolg in komende jaren. De netto schuldquote van 88% in de
Jaarrekening 2019 blijft daarmee ongewijzigd. Bij de Programmabegroting 2021-2025 wordt de verwachte netto schuldquote weergegeven voor
de komende jaren, waarbij ook rekening gehouden wordt met de indexering van de investeringen.
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  20 4 Jaarrekening 228
Groen Links
drs. M. (Merijn) Snoek

nadeel door oa onderzoekskosten voor onder andere Groenmarkt, de autoluwe binnenstad en bomen in
Schalkwijk

Is het mogelijk om een overzicht van onderzoeken door de raad aangevraagd samen met de kosten
daarvan te krijgen?

  20 Dit gaat niet om specifiek door de raad aangevraagde onderzoeken, maar om kosten binnen projecten die vanuit de begrotingsregels niet
meerjarig mogen worden afgeschreven. Daaronder vallen de kosten voor onderzoek, maar ook andere kosten die weliswaar bij een project
horen maar niet noodzakelijk zijn om te komen tot een investering. Zie hiervoor ook de uitleg bij vraag 26.

Het gaat om 330k aan onderzoeks- en voorbereidingskosten voor Bomen in Schalkwijk, 317k voor onderzoeks- en andere kosten in project
Autoluwe binnenstad / Groenmarkt, 839k aan voorbereidings- en onderzoekskosten voor Meerwijk en 1.065k voor onderzoeks- en herstelkosten
aan de riolering.

  21 4 Jaarrekening 228
Groen Links
drs. M. (Merijn) Snoek

Nadeel op de voorziening wethouderspensioenen als gevolg van een aanzienlijke verlaging van de
rekenrente. Hierdoor moet meer vermogen worden aangehouden met een extra storting in de
voorziening als gevolg.

Kan het aangehouden vermogen omlaag als de rente weer gaat stijgen? (dat zal nog wel even duren
overigens..)

  21 Ja, op het moment dat de rente gaat stijgen en de overige omstandigheden (sterftetabel) blijven gelijk kan de voorziening omlaag.

  22 4 Jaarrekening 229
Groen Links
drs. J. (Jos) Wienen
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Voordeel door niet ingevulde vacatures Integraal handhaver ten gevolge van krapte op de arbeidsmarkt

Zijn alle vacature ondertussen ingevuld?

  22 In 2020 is er geen sprake meer van structurele vacatures. Wel is er constant sprake van regulier vertrek van medewerkers en het vervolgens
weer invullen van de vrijgekomen formatie.
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  23 4 Jaarrekening 229
Groen Links
drs. M. (Merijn) Snoek

Nadeel door de gevormde voorziening dubieuze debiteuren

1. Kunt u aangeven wat het totaalbedrag is van niet invorderbare, en derhalve af te schrijven facturen
is?

2. De voorzieningen voor oninbare debiteuren is meer dan 14% van het debiteurensaldo belastingen en
10.5% van de gewone debiteuren. Deze percentages wijken nogal af van het gemiddelde van 3% voor
ondernemers.

  23 1. Er is in 2019 voor € 212.745 aan oninbare vordering afgeboekt. Op 4 februari is nota 2020/1891 "Oninbaar verklaring vorderingen ten laste
van de voorziening dubieuze debiteuren ultimo boekjaar 2019" vastgesteld, hierin staat een nadere toelichting op de oninbare vordering.

2. De voorziening is opgesteld op basis van de vastgestelde financiele verordening en deze waarderingsgrondslag wordt periodiek getoetst aan
de werkelijkheid. De door u genoemde percentages herkennen wij niet. De omvang van de voorziening ultimo 2019 bedraagt € 927.551 en de
omvang van de private en publieke vorderingen € 12.500.347 dit betekent dat 7% van onze vordering zijn voorzien voor oninbaarheid.

 

  34 2 Programma 6 Burger, bestuur
en veiligheid

129

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

De laatste jaten schommelt het percentage H'lem actief tussen de 35 -40%. Welke activiteiten heeft het
college ondernemen in deze jaren en met name in 2019 om dit percentage te verhogen? Hoe en in
welke mate is gezocht op het betrekken van anderen dan de 'usual suspects'?

  34 Haarlem heeft in 2019 werk gemaakt van het betrekken van meer en andere Haarlemmers dan de mensen die al regelmatig betrokken zijn.

Voor de participatie- en inspraaktrajecten (o.a. ontwikkelvisies, omgevingsvisie, stadslabs en actieprogramma Nieuwe Democratie) zijn nieuwe
vormen van participatie ingezet, zoals het actief de wijk in gaan door collegeleden en ambtenaren en de inzet van online participatie. Ook zijn
verschillende initiatievencafe’s georganiseerd en is de initiatievenschool ingezet om mensen te ondersteunen bij maatschappelijke initiatieven.
Opvallend is de hoeveelheid jongeren die hun ideeën pitchen en realiseren i.s.m. jongerenorganisaties. Ook is met de zelforganisaties
nagedacht over het bereik van mensen met een migratieachtergrond, waardoor zelforganisaties als intermediair kunnen worden ingezet om deze
groep beter te bereiken.
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  35 2 Programma 6 Burger, bestuur
en veiligheid

132

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

Verbeteren bereikbaarheid alle klantcontactkanalen: Norm is behaald door tijdelijke toekenning van
financiële middelen. Wat is gedaan om te zorgen dat norm in 2020 en daarna structureel wordt
behaald? Kan kwantitatief worden gemaakt om hoeveel euro het gaat?

  35 De vraag over normen en toekenning van financiële middelen voor 2020 en verder vallen buiten de orde van het jaarverslag 2019.  

Er is de afgelopen jaren tijdelijk extra financiering voor het KCC gereserveerd om bestaande structurele tekorten te dekken. In 2021 valt deze
tijdelijk financiering weg wat consequenties heeft voor het behalen van de servicenormen. Het bestuur zal gevraagd worden om het voortzetten
van de extra financiering van het KCC voor 2021 en verder. 

  36 2 Programma 6 Burger, bestuur
en veiligheid

139

Groen Links
drs. J. (Jos) Wienen

Terugdringen sociale overlast door jeugd, dak- en thuislozen en verwarde personen:

De overlast die Haarlemmers ervaren van hondenpoep is gedaald naar de
streefwaarde voor 2019 (32%) --> Fijn dat het percentage is gedaald. Wat is er in 2019 gedaan en hoe
kunnen we H'lemmers verleiden om ECHT meldingen te doen? Al jaren wordt aangegeven dat niet meer
wordt gemeld omdat er toch niets mee wordt gedaan.

  36 Overlast door hondenpoep is een belangrijk thema voor handhaving in de wijken. Het beeld is dat er minder overtredingen zijn, omdat mensen
zich meer aan de opruimplicht houden. Door handhaving wordt gewaarschuwd of bekeurd als hondenbezitters op heterdaad worden betrapt.
Ook wordt in burger gecontroleerd om de pakkans te vergroten. Daarnaast is er mogelijk een effect in het feit dat mensen elkaar aanspreken op
gedrag, waardoor de ervaren overlast is verminderd.

  37 2 Programma 6 Burger, bestuur
en veiligheid

143

Groen Links
drs. J. (Jos) Wienen

De aanpak illegale bewoning Waarderpolder vordert gestaag. Door maatwerk toe te passen worden
schrijnende situaties zo veel mogelijk voorkomen --> Om hoeveel gevallen gaat het in 2019? In hoeveel
gevallen is het tot een gedwongen uitzetting gekomen?
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  37 Door het college van B&W is op 26 november 2019 een tussenevaluatie over de eerste fase van de aanpak van onrechtmatige bewoning in
Bedrijventerrein Waarderpolder vastgesteld (2019/946520). In deze tussenevaluatie zijn cijfers en aantallen opgenomen. Er is 24 keer een last
onder dwangsom opgelegd aan de eigenaar van een bedrijfspand om de onrechtmatige bewoning te (doen) beëindigen. In al deze gevallen is de
bewoning uiteindelijk gestaakt. Deze werkwijze heeft als voordeel dat het college niet zelf tot gedwongen uitzetting hoeft over te gaan maar het
aan de eigenaar (als overtreder) is om de overtreding te doen beëindigen. Het is de bedoeling om in 2021 nadere cijfers beschikbaar te hebben
over de voortgang in de tweede fase van de handhaving. De geplande controle bezoeken aan bedrijfspanden zijn echter vooralsnog tot nader
order opgeschort in verband met het coronavirus. Het is nog niet bekend wanneer en in welke vorm dit weer zal worden voortgezet.
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  79 2 Programma 2 Ondersteuning
en zorg

58

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

Er is een duidelijke overlap in functies van VWC en BUUV. 

Hoe wordt de samenwerking tussen deze twee organisaties vormgegeven?

  79 Er wordt nauw samengewerkt door de Vrijwilligerscentrale en BUUV. Er is een gezamenlijk informatiepunt voor vrijwillige inzet HaarlemSámen
waar bewoners ondersteuning vinden op alle gebieden van vrijwilligerswerk. Tijdens de huidige coronacrisis hebben de organisaties een
gezamenlijk actieplatform ontwikkeld om kwetsbare bewoners hulp te bieden: https://www.haarlemvoorelkaar.nl/coronahulp
Verder verwijzen de organisaties klanten naar elkaar door en worden de facilitaire voorzieningen in het kantoor met elkaar gedeeld.

  80 2 Programma 2 Ondersteuning
en zorg

60

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

Er zijn het afgelopen jaar 15 nieuwe partijen aangesloten bij de Verwijsindex.

Kan het deelnemen aan de Verwijsindex verplicht worden gesteld?
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  80 De gemeente kan partijen niet verplichten om gebruik te maken van de Verwijsindex. De gemeente is ingevolge hoofdstuk 7 van de Jeugdwet
echter wel verplicht om een regionale Verwijsindex in te richten en het gebruik daarvan te stimuleren. De twee regiocoördinatoren en de
procescoördinator voor de Verwijsindex in de IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer nemen dit op zich.
Er zijn wel afspraken gemaakt met een aantal grote contractpartners, zoals het CJG, over het gebruik van de verwijsindex. Het behoort tot de
standaardwerkwijze van het CJG om een afweging te maken of het zinvol is om een kind in de verwijsindex te zetten.

  81 2 Programma 2 Ondersteuning
en zorg

77

Groen Links
drs. J. (Jur) Botter, MPA
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Het aantal meldingen huiselijk geweld  bij Veilig Thuis is toegenomen.

Hoeveel anonieme meldingen heeft VT in 2019 ontvangen ?

  81 Ongeveer 7,5% van de meldingen zijn anonieme meldingen. Voor 2019 zijn dat ongeveer 260 anonieme meldingen geweest. 

  82 2 Programma 1
Maatschappelijke participatie

57

Groen Links
drs. J. (Jur) Botter, MPA
drs. M. (Merijn) Snoek

Onder het kopje fysieke en sociale toegankelijkheid staat het volgende:

Wat hebben we niet gedaan?
Met name het toegankelijk maken van de openbare ruimte en het gemeentelijk vastgoed, is een grote
opgave die niet binnen een jaar gerealiseerd is.

Wat is de planning van het toegankelijk maken van de openbare ruimte en het gemeentelijk vastgoed en
wat is er al gedaan? Oftewel, wanneer is alles gerealiseerd? Graag ontvangen we een lijst.
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  82  Vanuit de inventarisatie wordt is gekomen dat verkeersregeling installaties aangepakt gaan worden, de zogeheten ‘’rateltikkers’’ voor blinden
en slechtzienden, invaliden opritten, ophogen straatwerk, en functionele wijzigingen van straatmeubilair zoals zitbankjes, er is ook geconstateerd
dat sommige maatregelen meegenomen moeten worden in een herinrichting omdat de maatregel teveel ingrijpt in het profiel van de straat. In
2019 zijn de voorbereidingen gestart voor het toegankelijk maken van de openbare ruimte, in de 1 helft van 2020 wordt met de ambassadeurs
Toegankelijkheid het maatregelpakket afgestemd en ter informatie naar de Raad gestuurd, in de 2e helft 2020 en 2021 zijn de fysieke
maatregelen gepland om te worden uitgevoerd.

 

Bij de vorige Kadernota is er geen geld beschikbaar gesteld voor het toegankelijk maken van gemeentelijk Vastgoed. Niet voor aanpassingen,
maar ook niet voor capaciteit (menskracht).  Uit de inventarisatie is gebleken dat we de komende 5 jaar circa € 3.750.000,- nodig hebben om de
gemeentelijke vastgoedportefeuille ‘toegankelijk’ te maken. We gaan dit nu financieren uit de Vastgoedreserve die gevoed wordt door verkopen
van niet-strategisch vastgoed. Dit geld moet wel eerst in de vastgoedreserve terecht komen.  Samengevat, in 2019 zijn er geen stappen gezet
om gebouwen toegankelijk te maken, door het ontbreken van budget en capaciteit. De komende jaren zullen we de
toegankelijkheidsmaatregelen integreren bij het groot onderhoud.

  83 2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing

107

Groen Links
F. (Floor) Roduner
R.H. (Robbert) Berkhout

In 2019 zijn geen gesprekken gevoerd met bedrijven, inwoners en instellingen over oplossingen.

Kunt u aangeven waarom deze gesprekken niet zijn gevoerd en of 2020 dit wel is gebeurd of
is ingepland?

  83 Haarlem volgt het stappenplan zoals opgesteld door het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. In 2020 moeten gemeenten gesprekken hebben
gevoerd. Omdat wij de gesprekken met de laatste informatie willen laten voeren zijn deze naar 2020 verschoven. De inzet is om in Q4 de
gesprekken in enigerlei vorm alsnog te kunnen laten plaatsvinden.
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  101 2 Programma 2 Ondersteuning
en zorg

67

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

Kunt u aangeven om hoeveel jeugdigen het gaat,waarvoor passende hulp dichtbij huis is gerealiseerd
en bij hoeveel is dit niet gelukt.

 

Kunt u aangeven welke acties u heeft ingezet voor 2020 om de administratieve last te verminderen.

  101 Vrijwel alle cliënten worden dichtbij huis geholpen. Alleen wanneer het gaat om zeer specialistische zorg met verblijf wordt er soms gekozen voor
een plaatsing binnen de regio. Dat kent twee oorzaken. Deze plekken zijn maar beperkt waardoor de regio soms geen plek heeft, maar het
overgrote gedeelte van deze jeugdigen kent een buiten regionale plaats omdat de meest passende plek is. Hierbij rekenen wij onze reguliere
JeugdzorgPlus gesitueerd in Heerhugowaard tot onze regio. Voorbeelden van buitenregionaal zijn, een speciale variant van Jeugdzorg Plus
(Harreveld/Rotterdam), specialistische verblijf zorg (regio Almere), eetstoornisproblematiek, etc. Het gaat hierbij vaak om zorg via het landelijke
contract van de VNG. Van alle jeugdigen die jeugdhulp ontvangen gaat ongeveer 1% kinderen naar buiten regionale plaatsingen.

Momenteel hebben wij lopende contracten met daarbinnen contractafspraken. Wij hebben tijdens en vooraf aan deze aanbesteding gesproken
met aanbieders over de administratieve lasten. Om deze reden zijn wij bijvoorbeeld aangesloten bij het landelijke verantwoording protocol,
waardoor de productcodes van Haarlem bijvoorbeeld zoveel mogelijk aansluiten bij de landelijke codes. Voor 2020 lopen deze afspraken door.

  102 2 Programma 2 Ondersteuning
en zorg

78

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

Er wordt hier gesproken over huiselijk geweld en de vrouwenopvang. Hoe staat het met de
mannenopvang? Zijn er daar voldoende opvangplekken en hoe is de samenwerking in de regio?

  102 Mannen worden op gespecialiseerde opvanglocaties opgevangen op 6 plekken in het land. Hier zijn landelijke afspraken over en dit is dus niet
onderdeel van de afspraken in de regio. De dichtstbijzijnde locatie voor mannelijke slachtoffers is in Amsterdam. Er zijn geen signalen dat er
onvoldoende plekken zijn in de mannenopvang.
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  141 Aanbiedingsbrief 3
Groen Links
F. (Floor) Roduner

Eind 2019 is gestart met nader onderzoek naar een investeringsagenda en mogelijke dekkingsmiddelen
per ontwikkelzone. Daaruit kwam eind 2019 een lobby om soms met de gemeenten in Kennemerland,
soms op de schaal van de Metropoolregio Amsterdam te lobbyen bij Rijk of provincie om bij te dragen
aan de groeiopgaven, met name op het gebied van infrastructuur.

Er staat:  een lobby om soms met de gemeenten in Kennemerland, soms op de schaal van de
Metropoolregio Amsterdam te lobbyen bij Rijk of provincie soms met de gemeente.

Hoe gestructureerd is dit, wie bepaalt: soms?

  141 Medio 2020 wordt naar verwachting een nota aangeboden over belangenbehartiging en lobby gemeentebreed, inclusief organisatorische
maatregelen om dit effectiever op te pakken. Daarin wordt ook ingegaan op de afweging in welk verband een lobby het best kan worden
opgepakt. Voor sommige onderwerpen is het effectiever als regio te opereren (bijvoorbeeld over regionale fietsroutes) of via de Metropoolregio
Amsterdam (bijvoorbeeld als het gaat om de rijkswegen of de woningbouwopgave).

  142 2 Programma 5 Beheer en
onderhoud

115

Groen Links
drs. M. (Merijn) Snoek
R.H. (Robbert) Berkhout

Programma 5 Beheer en Onderhoud: er staat geregeld beschreven wat niet is bereikt, bij een aantal
staat ook waarom dat niet is bereikt, maar niet overal.

Is het mogelijk bij alle niet bereikte doelen het  waarom toe te voegen?
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  142 5.1.2 a (vastgesteld beleid verkeersveiligheid) - Het nieuwe verkeersveiligheidsbeleid is nog niet vastgesteld. Er is samenloop met het
mobiliteitsvisie en daarnaast lagen er veel onderwerpen op verkeers/mobiliteitsgebied en is er geprioriteerd in de aanpak.

 5.1.2 b (maatregelen Prins Bernhardlaan) – Project Prins Bernhardlaan was eind 2019 in voorbereiding en is nog niet uitgevoerd. Afgesproken
is met de raad dat het project moest worden herijkt waarbij verschillende varianten onderzocht zouden worden en ook de financiële middelen.

 5.2.1 a (realiseren van extra fietsparkeerplekken in de binnenstad) – Het aantal fietsparkeerplekken is nog niet voldoende. Een belangrijke
reden is dat de vraag meegroeit met het toenemende aanbod. Er ligt nog een grote opgave op het gebied van fietsparkeren in de binnenstad en
bij OV-knooppunten. Hiervoor is ook actieplan fiets opgesteld.

 5.2.1 b (extra fietsparkeerplaatsen realiseren bij haltes van Hoogwaardig Openbaar Vervoer) – Het benodigde onderzoek en de aanvraag van
subsidie hebben een langere doorloop dan verwacht. De uitvoering is daardoor nog niet gestart, zie ook beantwoording vraag 29

  143 3.1 Paragraaf
weerstandsvermogen en
risicobeheersing

159

Groen Links
drs. M. (Merijn) Snoek

Top 10 risico’s

10 Calamiteiten: onverwachte gebeurtenissen kunnen leiden tot hoge, niet begrote kosten. Kans: 50%
Maximaal gevolg: € 10,0 miljoen Inschatting benodigde capaciteit: € 0,4 miljoen 

Hoe reëel is dit om op 10 miljoen te zetten en benodigde capaciteit op 0,4 miljoen als je nu kijkt naar de
gevolgen van de huidige pandemie. Misschien nog niet voor 2019 maar dan wel voor 2020 en verder
een reëlere inschatting.

  143 Zoals vermeld in de risicoparagraaf (paragraaf 3.1.5) is de risico-inventarisatie een momentopname per 3 maart 2020. Op het moment van
inventariseren was er nog onvoldoende zicht op de pandemie en de impact hiervan op de gemeente en leek de risico-inschatting
realistisch. Overigens is op bladzijde 159 per abuis opgenomen dat de kans bij dit risico 50% betreft, waar dit 5% dient te zijn.

Momenteel wordt er op meerdere fronten gekeken naar de mogelijke impact van de pandemie op de gemeente en bij de volgende publicatie van
de risico's (bij de Programmabegroting) kan het zijn dat er aanpassingen verwerkt zijn in het door u genoemde risico of dat er extra risico's
omtrent Corona toegevoegd zijn wanneer er dan nog onzekerheden zijn.
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  144 4 Jaarrekening 255
Groen Links
drs. M. (Merijn) Snoek

Incidenteel onderzoek bomen Schalkwijk kon niet t.l.v. IP.  226
Is het mogelijk een specificatie te geven van deze kosten?

  144 Het gaat om kosten voor onderzoek naar de staat van bomen, het inventariseren van locaties voor het plaatsen van bomen, het formuleren van
beleid, bijeenkomsten en overleg met bewoners. De kosten bestaan voor ca 240k aan externe kosten en 90k aan eigen uren.

 

  145 6 Bijlagen 307
Groen Links
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Overzicht personeel: graag ook verhouding man/vrouw en diversiteit toevoegen.
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  145 Zie bijgevoegde tabel. Andere kenmerken dan geslacht en leeftijd registreren wij niet. In onderstaande tabel is de verhouding man/vrouw
zichtbaar, over het totaal en per leeftijdscategorie: 

     Peildatum
31-12-2019

Leeftijdsopbouw medewerkers gemeente
Haarlem

Aantal vrouwen Aantal mannen  Totaal

< 30 jaar 87 (65%) 47 (35%) 134
30 - 39 jaar 158 (65%) 85 (35%) 243
40 - 49 jaar 236 (61%) 151 (39%) 387
50 - 59 jaar 277 (59%) 191 (41%) 468
> 60 jaar 112 (50%) 110 (50%) 222
Totaal 870 (60%) 584 (40%) 1.454
 

 

 

  84 Aanbiedingsbrief 3
Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner

Er is eind 2019 gestart met nader onderzoek naar investeringsagenda per ontwikkelzone. Daaruit kwam
een lobby richting Rijk en Provincie.

Hoe staat het met deze lobby en wat is het mogelijke resultaat?

  84 Het college is voornemens gebruik te maken van het Besluit Impuls Versnelling Woningbouw van het Rijk. De Raad wordt hierover op korte
termijn (juni) geïnformeerd.

Daarnaast is in 2019 gewerkt aan een nota over gemeentebrede belangenbehartiging en lobby, inclusief organisatorische maatregelen om dit
effectiever op te pakken. Door de beperkte beschikbare capaciteit en dientengevolge prioritering van werkzaamheden is dit nog niet afgerond.
De verwachting is medio 2020 de nota aan de raad aan te kunnen bieden, waarin de actualiteit rondom de gevolgen van corona-uitbraak worden
meegenomen.
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  87 1 Algemeen 11
Jouw Haarlem
drs. M. (Merijn) Snoek

'Omdat de totale omvang van de gemeentebegroting ruim 500 miljoen bedraagt...'

Klopt dit bedrag?

  87 Ja, de begroting 2019 bedroeg € 525 miljoen aan lasten, excl. reservemutaties.

  89 1 Algemeen 13
Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner

Het College maakt gebruik van een afwegingskader dat behulpzaam is bij het maken van keuzes in de
ontwikkelzones.

Om welk afwegingskader gaat het hier precies?

 

  89 Hierover wordt de Raad nader geïnformeerd in een raadsbesluit Stedelijke strategie groei van Haarlem en zonestrategieën. Wordt na het
zomerreces aan de Raad voorgelegd.

  92 1 Algemeen 14
Jouw Haarlem
drs. M. (Merijn) Snoek

Waarom kan er op basis van SDG-meetinstrumenten geen integraal beeld worden gemaakt van hoe
Haarlem er qua duurzaamheid werkelijk voor staat?
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  92 Het CBS komt tot de conclusie dat “het niet haalbaar is om een directe koppeling te maken tussen de SDG’s en de begroting van de gemeente
Haarlem” (213a onderzoek, 2019). De huidige beschikbare SDG-meetinstrumenten bieden geen basis voor effect/impact monitoring van de
begroting en beleid (213a onderzoek, 2019). Bovendien zeggen de indicatoren-sets niet genoeg over de toekomst: wat betekent ons handelen in
het hier en nu voor onze kinderen. Daarnaast bieden de SDG's geen mogelijkheden om bijvoorbeeld de ecologische impact van de gemeente te
meten en te monitoren of de mate waarin de gemeente beslag legt op bijvoorbeeld niet-vernieuwbare grondstoffen in andere landen. Uit de
onderzoeken blijkt dus dat de praktische toepasbaarheid van de SDG’s beperkt is voor een duurzaamheidsbegroting en verantwoording. Ook is
gekeken of meten op basis van een set SDG-indicatoren bruikbaar kan zijn voor de vergelijking met andere gemeenten. Uit een verkenning met
het CBS blijkt dat op korte termijn 55%-65% van de SDG-indicatoren gebruikt kan worden voor het vergelijken van prestaties tussen gemeenten.
Vooral gegevens over klimaat, energie en governance ontbreken; juist deze doelen zijn wel belangrijk voor de gemeente.  Zie Kadernota 2019
blz. 15 – 16.

Er kan dus op basis van beschikbare SDG-meetinstrumenten en beschikbare data geen integraal beeld worden gemaakt over hoe Haarlem er
qua duurzaamheid werkelijk voor staat. In de Kadernota 2019 is hierop het stappenplan Duurzaamheid Centraal vastgesteld, waarbij beschreven
is welke praktische stappen wel kunnen worden ondernomen (blz.15-21). Een van de stappen is een sterke verantwoording tot stand brengen. In
dit kader is er bij de Begroting 2021 toegezegd een sterkere verantwoording over duurzaamheidsmaatregelen en beoogde effecten te
presenteren. Het stappenplan ligt op schema, in de komende Programmabegroting 2021 wordt een grote stap voorwaarts gezet in de
totstandkoming van de duurzaamheidsbegroting. Aan de hand van een raadsinformatiebrief volgt binnenkort de voortgang.

  93 1 Algemeen 14
Jouw Haarlem
drs. M. (Merijn) Snoek
R.H. (Robbert) Berkhout

Wat wordt bedoeld met de opmerking dat 'uit onderzoeken blijkt dat onzekerheid en duurzaamheid altijd
samen gaan.'? En geldt onzekerheid niet voor alles in dit leven?
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  93 Het werken aan een duurzaam milieu en klimaat speelt zich af binnen een dynamisch en complex systeem. Het is onmogelijk om dit systeem
volledig te doorgronden. Ontwikkelingen lopen niet parallel en zijn lastig of niet voorspelbaar. Hierdoor is het effect van een maatregel niet alleen
afhankelijk van de vormgeving, maar ook van onzekerheden. Denk hierbij aan: 

Wetenschappelijk onderzoek naar klimaat en duurzaamheid is nog volop aan de gang en zal tot nieuwe (probleem) inzichten leiden.
Door innovatie en marktontwikkelingen kunnen problemen oplossen of verschuiven.
Verschillende ontwikkelingen kunnen elkaar beïnvloeden: technologie, economie, energie, ontwikkelingen in de natuur, gasverhoudingen
in de atmosfeer, etc.
De gemeente Haarlem is en blijft afhankelijk van exogene (EU, NL) doelstellingen en beleid.
Effectmonitoring van duurzaamheidsbeleid is tot nu toebeperkt mogelijk. Lokale CO2-data komen bijvoorbeeld na ruim een jaar
beschikbaar en de effectiviteit van klimaatbestendige infrastructuur kan pas worden geëvalueerd wanneer extreme klimaatscenario’s
zich daadwerkelijk voordoen. 

Deze onzekerheid werkt door in het duurzaamheidsbeleid. Er is bijvoorbeeld onzekerheid over de toekomst van onder meer het klimaat en
grondstofvoorziening en -voorraden. Het is niet mogelijk om een specifiek gewenst niveau van opwarming van de aarde en CO2-concentraties
vast te stellen en vanuit daar terug te rekenen naar nauwkeurige scenario’s van energie- verbruik of economische groei. Omdat het om
onzekerheden gaat, en niet om risico’s, kunnen deze niet worden weggenomen door beleid. Daarnaast is de toekomst van het klimaatsysteem
en energiemarkt onvoorspelbaar. Het is niet mogelijk een voorspeling te maken van het aanbod en de prijsontwikkeling van alternatieve
energiesoorten zoals groen gas en waterstof. Dit bemoeilijkt weer de gevoeligheid van maatschappelijke kosten analyses omdat deze
benadering erg gevoelig kan zijn voor prijsontwikkelingen. Deze onzekerheid en onvoorspelbaarheid betekenen dat duurzaamheid een domein is
dat niet volledig kan worden beheerst door de overheid; het betreft een onkenbaar systeem. In deze context van onzekerheid worden door
Haarlem concrete doelen gesteld voor in de nabije toekomst die bijdragen aan de grote opgave.

  94 1 Algemeen 15
Jouw Haarlem
drs. M. (Merijn) Snoek

De wijkraad, Dock en Pré hebben knelpunten en kansen in kaart gebracht voor Delftwijk. Welke kansen
en knelpunten betreft het?
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  94 Er is een schouw gehouden samen met de Dock, pre-wonen en de wijkraad. De belangrijkste constatering is dat de beleving van sociale
veiligheid versterking vraagt. Daar is, samen met de partners, een integrale aanpak voor geformuleerd, die zich richt op zowel de kinderen als de
volwassenen. De activiteiten hebben tot doel de betrokkenheid van de bewoners bij hun leefomgeving en de kwaliteit van hun buurt te
versterken. Het gaat dan om onder meer een speelproject voor kinderen, aandacht voor specifieke kwetsbare bewoners waar de omgeving zich
ook zorgen om maken, ondersteunen en versterken van de rol van de wijkraad.

  95 1 Algemeen 17
Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner

Wat houdt de gewijzigde vaststellingsmethodiek voor de dubieuze debiteuren in?

  95 Door wijzigingen in de methodiek ter vaststelling van de benodigde hoogte van de voorziening dubieuze debiteuren SZW is er dit jaar een
incidentele vrijval geboekt. De belangrijkste wijziging is dat krediethypotheken niet langer voorzien worden. Daarnaast zijn individuele
vorderingen groter dan € 75.000 op individuele basis beoordeeld en wordt er gemiddeld genomen iets meer geïnd op openstaande vorderingen
waardoor inningspercentages zijn aangepast.

  98 1 Algemeen 18
Jouw Haarlem
R.H. (Robbert) Berkhout

Waaruit bestond de extra inhuur voor het Haarlems Klimaatakkoord? 

  98 De extra inhuur was voor capaciteit voor het ontwikkelen en organiseren van het Haarlems Klimaatakkoord. Hiervoor was in  2018 en 2019 geen
budget en capaciteit geraamd.

  100 1 Algemeen 21
Jouw Haarlem
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Waaruit bestaan de genoemde voordelen Beschermd Wonen? En klopt het dat deze 1,2 miljoen
bedragen?

  100 Er is ten opzichte van de begroting een voordeel op zorg in natura van 1.250.000 euro. Er is een voordeel van 141.000 euro op toegekende
PGB’s en er is een nadeel van 125.000 euro op de eigen bijdrage. In totaal dus een voordeel van 1.266.000 euro.
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  106 1 Algemeen 22
Jouw Haarlem
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Er is sprake van een voordeel van 79 bij AMHK, maar op pagina 314 is er sprake van een voordeel van
87. Verder is er wat AMKH betreft sprake van twee verschillende bedragen; 1124 nadelig en 1041
voordelig. Hoe moeten wij deze verschillen interpreteren?

  106 Op bladzijde 311 heeft het gemelde voordeel van 87k betrekking op overige verschillen.

De baten en lasten van de verstrekking en inning van de regionale bijdragen bedraagt 1.124k. Per saldo 0.

Aan de lastenkant is het nadeel op de bijdrage aan Veilig Thuis (83k) ten onrechte niet meegenomen. Daardoor wordt daar een voordeel van
1.041 gemeld (1.124 – 83).

  108 1 Algemeen 24
Jouw Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA

De kosten voor ambulante jeugdhulp vallen hoger uit. Er is sprake van een zeer intensieve zorgvraag
die een kostbare 1 op 1 behandeling vraagt. Om wat voor behandeling gaat het?

  108 Het gaat hierbij om zeer intensieve 24 uurs behandeling, waarbij deze jongere in een gesloten setting extra behandeling ontvangt om zijn/haar
eigen veiligheid te garanderen.

  109 1 Algemeen 24
Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner

Er is een voordeel van 120.000 omdat niet alle prestaties geleverd zijn. Om welke niet-geleverde
prestaties gaat het?

  109 Het gaat hier om zo genaamde no cure no pay contracten. Als inzet van een klant tijdens een re-integratie traject niet leidt tot uitstroom uit de
bijstand, dan volgt er geen betaling van de gemeente aan de leverancier. Niet alle inzet van de aanbieder heeft tot daadwerkelijke uitstroom in
de bijstand geleid waardoor een deel van de verwachte kosten uiteindelijk niet gemaakt zijn.

  110 1 Algemeen 24
Jouw Haarlem
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Waaruit bestond de Aanpak Versterking Sociaal Domein en waaruit bestaat de overschrijding van
260.000?
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  110 Extra uitgaven voor de implementatie van de aanbevelingen uit het AEF-rapport, met name besteed aan opzetten en implementeren sturing en
monitoring.

Nr Onderdeel Blz Vraag Pag. 54

  111 1 Algemeen 24
Jouw Haarlem
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Er wordt voorgesteld een reserve Beschermd Wonen in te stellen van 4,4 miljoen. Op pagina 19 is er
sprake van een reserve van 3,4 miljoen. Hoe moeten we dit verschil lezen?

  111 Het bedrag van naar verwachting € 4,3 miljoen (3,4 is een tikfout).

  112 1 Algemeen 25
Jouw Haarlem
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Klopt het dat 3 miljoen uit de reserve sociaal domein is ontrokken uit de reserve sociaal domein? Zo ja,
wanneer is hier akkoord op gegeven? Om welke ambities gaat het?

  112 Ja, dat is de financiële vertaling van de afspraken uit de Kadernota 2018.

  113 1 Algemeen 27
Jouw Haarlem
R.H. (Robbert) Berkhout

Welke activiteiten zijn op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit al gestart?

  113 Zie het antwoord op vraag 107

  114 1 Algemeen 27
Jouw Haarlem
R.H. (Robbert) Berkhout

Kunt u deze alinea zo herformuleren dat ook een leek kan begrijpen wat er staat?
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  114 Vanuit de decembercirculaire is voor 2019 € 71.000 beschikbaar gesteld voor procesondersteuning op de uitvoeringspilots van het
Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie. Daarnaast is in deze circulaire € 79.000 beschikbaar gesteld aan Haarlem voor uitkeringsjaar 2020. Het
voorstel is het gehele bedrag voor 2019 over te hevelen naar 2020.  

In totaal wordt er vanuit het Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie namens het Rijk aan de Metropoolregio Amsterdam €150.000 beschikbaar
gesteld voor het project Resilience by design. Haarlem fungeert in deze als opdracht gevende partij namens alle MRA partners.  

De middelen worden gebruikt voor de inzet van twee ontwerp- en onderzoeksbureaus om binnen de grenzen van het MRA gebied in gesprek te
gaan met de stakeholders, kansen en bedreigingen te lokaliseren en op basis van deze analyse voorbeeldprojecten te ontwerpen waarbij
klimaatbestendigheid een onderdeel is van de haalbaarheidsstudie. Nieuw aan deze aanpak is de lange termijn, binnen dit project wordt
uitgegaan van de klimaatscenario’s voor het jaar 2100. Vanuit dit jaar wordt er teruggekeken naar nu of er momenten zijn waarop het beleid of
beheer moet worden bijgesteld of aangepast als het klimaat verandert. 

De uitkomsten worden onder andere gebruikt als input voor de op te stellen Verstedelijkingsstrategie van de MRA en als input van het
programma MRA Klimaatbestendig waar Haarlem trekker van is. Vanuit dit programma vloeit er kennis en input voor beleid terug naar
Haarlem en de andere MRA partners. 

  115 1 Algemeen 29
Jouw Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Er is sprake van enkele aanhoudende knelpunten in de organisatie. Om welke knelpunten gaat het en
aan welke structurele oplossingen wordt gedacht?

  115 Het betreft enkele personele knelpunten bij de afdeling Data, Informatie en Analyse (DIA). De structurele oplossingen zijn in alle gevallen gericht
op duurzame inzetbaarheid van medewerkers en behelzen met name opleidingstrajecten en het bieden van begeleiding bij re-integratie en
mobiliteit. Dit vraagt maatwerk per medewerker.
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  116 2 Programma 2 Ondersteuning
en zorg

70

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

De doorlooptijden in de veiligheidsketen zijn onvoldoende verkort. Wat is hiervoor de reden en is er een
plan om dit aan te pakken?

  116 In de veiligheidsketen gaat het om complexe casuïstiek. Organisaties zijn daarbij soms nog te veel gericht op hun eigen deel van de keten en
wordt er onvoldoende samengewerkt. Er zijn wel stappen gezet in de juiste afstemming tijdens overdrachtsmomenten of gezamenlijk optrekken
waar dat van meerwaarde is. Het plan is om in gezamenlijkheid tussen de ketenpartners de verbeterpunten in een concrete ontwikkelagenda op
te pakken en daarmee te komen betere samenwerking en het verkorten van de doorlooptijden in de veiligheidsketen. De noodzaak hiertoe wordt
door de ketenpartners onderschreven.

  117 2 Programma 2 Ondersteuning
en zorg

78

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

Wat is de reden voor het niet behalen van de wettelijke termijnen voor meldingen Veilig Thuis? Heeft dit
invloed op de veiligheidssituatie thuis? Wat zijn de betreffende wettelijke termijnen?

  117 Er zijn verschillende oorzaken, zoals ook al benoemd in de Raadsinformatiebrief over Wachtlijsten Veilig Thuis (2019/11240). Dat de wettelijke
termijnen niet altijd behaald worden, komt onder andere door personeelstekorten en een hoog ziekteverzuim.

Veilig Thuis screent elke binnenkomende melding op acute onveiligheid en daar waar nodig worden deze zaken met voorrang opgepakt. Het
risico van wachtlijsten is dat het langer duurt voor er adequate ondersteuning voor gezinnen en slachtoffers van huiselijk geweld is geregeld.

De veiligheidsbeoordeling die bij elke melding plaatsvindt, heeft een wettelijke termijn van 5 dagen. Bij een aantal meldingen worden hierna
vervolgacties ingezet. Hier staat een termijn van 10 weken voor.

  118 2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing

102

Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner

Waarom zijn nog niet alle mogelijkheden om woningbouw te versnellen on beeld gebracht en ingezet?
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  118 De mogelijkheden tot versnelling van de woningbouw zijn in beeld en worden opgenomen in het raadsbesluit Stedelijke strategie groei van
Haarlem en zonestrategieën (september) en in de collegenota aanvraag Impulsregeling (juni).

  119 2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing

108

Jouw Haarlem
R.H. (Robbert) Berkhout

Er zijn geen grote economische subsidies binnengehaald. Was daar wel kans op?

 

  119 Veel subsidies moeten en worden door bedrijven aangevraagd. Voor subsidies die de gemeente zelf kan aanvragen geldt dat er beperkte
capaciteit is. Bij aanvragen van subsidies is de afweging op basis van onder andere inspanning die gevraagd wordt voor de aanvraag en kans
dat de subsidie wordt toegekend.
De gemeente werkt meestal samen met partners. Zo is er in samenwerking met de gemeente Haarlem door de 3D Makerszone in 2019 een
EFRO subsidieaanvraag gedaan voor het project ‘Bouwlab’ (Smartindustrie). Het project is gehonoreerd met een Europese subsidie. Ook heeft
Parkmanagement Waarderpolder een subsidie toegewezen gekregen voor het project Groene Connecties.

  120 2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing

108

Jouw Haarlem
R.H. (Robbert) Berkhout

waarom is het accountmanagement voor bedrijven in de ontwikkelzones nog niet voldoende
georganiseerd?

  120 Hiervoor zijn extra capaciteit en middelen nodig, die tot op heden niet binnen de budgettaire kaders beschikbaar zijn.

  121 2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing

109

Jouw Haarlem
R.H. (Robbert) Berkhout

De gemeente heeft geen subsidie voor 3d printing en circulaire economie. Had dat gekund? Zo ja,
waarom is het niet gebeurd?
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  121 Veel subsidies moeten en worden door bedrijven aangevraagd. Voor subsidies die de gemeente zelf kan aanvragen geldt dat er beperkte
capaciteit is. Bij aanvragen van subsidies is de afweging op basis van onder andere inspanning die gevraagd wordt voor de aanvraag en kans
dat de subsidie wordt toegekend.
De gemeente werkt meestal samen met partners. Zo is er in samenwerking met de gemeente Haarlem door de 3D Makerszone in 2019 een
EFRO subsidieaanvraag gedaan voor het project ‘Bouwlab’ (Smartindustrie). Het project is gehonoreerd met een Europese subsidie. Ook heeft
Parkmanagement Waarderpolder een subsidie toegewezen gekregen voor het project Groene Connecties.

  122 2 Programma 1
Maatschappelijke participatie

56

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

Waarom is de bekendheid om hulp en ondersteuning aan te vragen nog steeds ruim onder de
streefwaarde? Wat zijn de acties om dit op te hogen

  122 Het is lastig om te specificeren waarom de bekendheid om hulp en ondersteuning aan te vragen nog steeds onder de streefwaarde ligt. De
bekendheid van het Sociaal Wijkteam is bijvoorbeeld wel toegenomen in 2019, mede dankzij een nieuwe publiekscampagne en advertenties in
mupi’s. Ook is er in 2019 veel gedaan aan de toegankelijkheid en bereikbaarheid van informatie in de vorm van brieven, teksten op de website,
filmpjes, formulieren en cursussen duidelijk taalgebruik voor de ambtelijke organisatie. De verwachting is dat de resultaten hiervan in 2020
zichtbaar zullen zijn, omdat deze acties in 2019 vooral werk in uitvoering waren.

  123 2 Programma 7 Algemene
dekkingsmiddelen

158

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

Wat is het financiële risico dat ontstaat door de oplopende wachtlijsten bij Veilig Thuis? Is er ook een
fysiek risico door de oplopen wachttijden, oftewel, wordt de kans op (huiselijk) geweld groter door de
oplopende wachttijden?

  123 Op pagina 170 staat het risico aangegeven: “Toevoeging van risico met betrekking tot de wachtlijsten Veilig Thuis met een kans van 90% en
maximaal gevolg van € 0,5 miljoen.”

Veilig Thuis screent elke binnenkomende melding op acute onveiligheid en daar waar nodig worden deze zaken met voorrang opgepakt. Het
risico van wachtlijsten is dat het langer duurt voor er adequate ondersteuning voor gezinnen en slachtoffers van huiselijk geweld is geregeld.
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  124 4 Jaarrekening 313
Jouw Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Waarom bleken de voorbereiding en besluitvorming rond Perron 18 meer tijd te vergen? Wanneer staat
de realisatie nu gepland?

  124 Na onderzoek op de locatie bleek dat er meer vervangen moest worden dan in eerste instantie nodig leek. Ook is er twee keer op asbest gestuit.
Deze extra werkzaamheden kostten extra tijd. Hierdoor viel ook de kostenraming hoger uit dan oorspronkelijk, en moest er opnieuw over
besloten worden.

De realisatie staat gepland op 1 augustus 2020.

  125 2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing

107

Jouw Haarlem
drs. M. (Merijn) Snoek

Wat zijn de redenen voor het niet realiseren van een tijdelijke opslag voor her te beruiken
bouwmaterialen?

  125 De vier vaste aannemers hebben inmiddels zelf een eigen opslaglocatie gerealiseerd waar de materialen heengaan. Met een digitaal platform
ontsluiten ze dit onderling, waardoor het realiseren van één fysieke HUB niet direct nodig is. 

Naar een centrale HUB voor de gemeente Haarlem wordt nog een haalbaarheidsonderzoek gedaan.

  126 3.2 Paragraaf Lokale heffingen 164
Jouw Haarlem
drs. M. (Merijn) Snoek

Er zijn in 2269 bezwaren ingediend tegen parkeerboetes. 71% daarvan is toegekend. Hoe verhoudt zich
dit met andere steden?

  126 Het aantal toegekende bezwaarschriften in gemeenten waarmee is vergeleken ( Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Nijmegen en Groningen) ligt
tussen 60% en 80% 
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  128 1 Algemeen 17
Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner

Er is een voordeel van 432.000 omdat budgetcoaches niet ingehuurd konden worden. Wat heeft dit in
de praktijk betekent voor mensen die schuldhulp krijgen?

  128 Het verlenen van hulp bij schuldhulpvragen is niet onder druk komen staan door het genoemde financiële voordeel.  In 2019 konden nog niet alle
vacatures binnen het team van budgetcoaches succesvol ingevuld worden, maar de gestelde doelen zijn met de beperktere bezetting volledig
behaald en er zijn ook twee Arabischsprekende budgetcoaches aangenomen. Wel betekende de onderbezetting in budgetcoaches dat de
aanpak van zorgpremieschulden van de bijstandsgerechtigden langzamer van start is gegaan.

  131 3.5 Paragraaf Bedrijfsvoering 159
Jouw Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Zorgt de Wet Arbeidsmarkt in Balans ervoor dat inhuur duurder wordt?

  131 De Wet Arbeidsmarkt in Balans zorgt voor een prijsopdrijvend effect, omdat met name uitzendbureau's meer zekerheid moeten bieden aan
inhuurkrachten en dit wordt verdisconteerd in de prijs.

  132 2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing

109

Jouw Haarlem
R.H. (Robbert) Berkhout

De BIZ voor ondernemers in de Cronjé is niet van de grond gekomen (p.109). Klopt dit? Zo ja, hoe
verhoudt de constatering op pagina 167 hiermee dat in de Cronjé een BIZ-heffing is ingevoerd?

  132 Er zijn twee soorten BIZ-verenigingen: BIZ-eigenaren en BIZ-ondernemers. In 2017 is een BIZ-vereniging eigenaren opgericht. Uit de enquête in
2019 bleek er onvoldoende draagvlak te zijn voor een ondernemersfonds via een BIZ-vereniging maar wel voor een continuering van het
ondernemersfonds op basis van reclamebelasting.

  133 3.6 Paragraaf Verbonden partijen
en subsidies

197

Jouw Haarlem
drs. M. (Merijn) Snoek

Voldoen de grote gesubsidieerde instellingen aan de Wet Normering Topinkomens?
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  133 Een groot deel van de grote gesubsidieerde instellingen heeft de jaarrekening 2019 nog niet aangeleverd. De grote gesubsidieerde instellingen
die tot nu toe de jaarrekening 2019 wel hebben aangeleverd (te weten DOCK, JGZ Kennemerland, Bibliotheek, MEE & De Wering, Stichting
Spaarne Peuters, Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie, Toneelschuur) voldoen allen aan de Wet Normering Topinkomens. Zij nemen de
gegevens hieromtrent op in de jaarrekening.

  134 4 Jaarrekening 258
Jouw Haarlem
M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs

Er is €191.000 onttrokken aan de reserve ‘Wonen’. Waar is deze onttrekking voor gebruikt?

  134 De onttrekking is ingezet voor uitvoering van de aan de Woonvisie gekoppelde Woonagenda. De middelen zijn als volgt besteed: stimuleren
woningbouw (opdracht experteam woningbouw, begeleiding samenwerkingstafels ontwikkelzones, advisering financiering
gebiedsontwikkeling/kostenverhaal, verbetering opzet monitoring plancapaciteit), cofinanciering voor regionale (ZKL/IJmond) afspraken 
woningbouwprogramma en MRA woonwensenonderzoek (WiMRA), exploitatie woonspreekuur transvaalbuurt (project Lelie),  behoefte
onderzoek woonwagenstandplaatsen, doorstart platform zelfbouw, aanpassing huisvestingsverordening (invoeren extra vergunningsplicht voor
het reguleren van omzetten, woningvormen en woningonttrekken, waarvoor bijdrage is geleverd in de kosten van uitvoering van het beleid aan
de afdeling VTH voor toetsen, verlenen en handhaving).

  135 4 Jaarrekening 258
Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner

Er is €1.969.000 onttrokken aan de reserve ‘Groei vd Stad’. Waarvoor is deze onttrekking gebruikt?

  135 Er is onttrokken conform de begroting. Het besluit over het onttrekken van 1.969k is genomen met de Kadernota 2018 (bladzijde 46). Hierin is
besloten diverse beleidsintensiveringen te onttrekken aan de reserve.

  136 4 Jaarrekening 258
Jouw Haarlem
F. (Floor) Roduner

Er is €157.000 aan de reserve ‘Minimagelden’ onttrokken. Waar is deze onttrekking voor gebruikt? 

Er is ook €492.000 aan deze reserve toegevoegd. Aan welke onderbesteding is deze toevoeging te
danken?

                            61 / 80



 

Nr Onderdeel Blz Vraag Pag. 62

  136 De onttrekking was een begroot bedrag (restant versnellers) voor het 023 Steunfonds van € 110.000, -- en voor NewFuture van € 47.000, --
Deze gelden zijn niet aangewend in 2019, omdat de verstrekte bedragen van deze fondsen worden teruggevorderd via aflossingen van de
klanten op basis van met hen gesloten leenovereenkomsten. Technisch worden begrote onttrekkingen altijd geboekt door financiën, ook al
worden de gelden niet aangewend.

 De toevoeging aan de reserve van € 492.000, -- betrof deze niet uitgenutte onttrekkingen vanuit het 023 Steunfonds en NewFuture (te weten  €
157.000). Ook is er een bedrag van € 175.000, -- toegevoegd dat bestemd was voor de gemeentelijke zorgpolis. Daar tekorten en overschotten
op de gemeentelijke zorgpolis tot en met 2019 nog afrekenden met de reserve Sociaal Domein, zijn deze gelden volgens de bestaande
methodiek toegevoegd aan de reserve minimagelden.

Hiernaast gaven zowel Stichting Leergeld als het Jeugdfonds Sport en Cultuur aan dat zij een deel van de toegekende subsidie in 2019 niet
nodig hadden. Dit betrof in totaal € 85.000. Het restant bedrag beslaat meerdere regelingen voor Minima en Bijzondere Bijstand.

  137 4 Jaarrekening 258
Jouw Haarlem
drs. M. (Merijn) Snoek

Waarom is de reserve ‘Waterberging’ niet terug te vinden in de jaarstukken?

  137 Het gaat om een voorziening, geen reserve. De voorziening Waterberging is opgenomen op pagina 261.

  138 4 Jaarrekening 260
Jouw Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Er is voor €2.955.000 toegevoegd aan de voorziening ‘Wethouderspensioenen’. Waarom kon er voor
drie wethouders geen verzekering afgesloten worden en waarom is deze reservering zo hoog? Hoe
verhoudt zich dit tot andere steden die ook een dergelijke dotatie hebben gedaan?
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  138 Het pensioen voor wethouders is geregeld in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). De Appa-pensioenpremie
wordt op het salaris van de wethouder ingehouden. Deze wordt gestort in de kas van de gemeente en niet bij een pensioenfonds.
Gemeenten hebben op grond van het Besluit begroting en verantwoording (Bbv) de taak een voorziening te vormen. Daarmee is
zichtbaar voor welk bedrag oud- en zittende wethouders pensioen hebben opgebouwd. Het betreft hier meer dan drie wethouders,
het gaat in totaal om 31 deelnemers. Door een wijziging in de regelgeving tussen 2010-2014 is verzekeren van nieuwe deelnemers
niet meer mogelijk. 

De omvang van de voorziening wordt bepaald op basis van actuariële berekening die in principe het pensioenreglement van het
ABP volgt. Als gevolg van de lage rente ultimo 2019 (0,29% ) ten opzichte van 2018 (1,57%) was er een aanzienlijke storting in de
voorziening noodzakelijk om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.

Andere gemeenten volgen een zelfde systematiek, wij hebben geen inzicht in hun omvang maar het rente-effect treft alle
gemeenten.

Nr Onderdeel Blz Vraag Pag. 63

  139 4 Jaarrekening 260
Jouw Haarlem
drs. M. (Merijn) Snoek

In de begroting werd uitgegaan van geen onttrekking aan de voorziening ‘Wachtgeld Wethouders’. In
de jaarrekening zien we een forse onttrekking. Waarvoor is dat?

  139 De voorziening Wachtgeld wethouders is in 2019 met € 279.000 vermindert naar € 155.000 ultimo 2019. Deze vermindering is het gevolg van
twee zaken:

De betaalde wachtgelden over 2019 ten bedrage van € 164.000;
En een vrijval van € 115.000 op basis van de jaarlijkse herberekening van de benodigde omvang van de voorziening ultimo jaar.
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  140 1 Algemeen 34
Jouw Haarlem
drs. J. (Jur) Botter, MPA

Op bladzijde 34 is te lezen dat er nog enkele belangrijke aandachtspunten zijn, waarvan de Haarlemse
organisatie zich bewust is.

Samengevat gaat het om:

1. De tijdige vernietiging van digitale archiefwaardige informatie is nog niet in alle applicaties
ingericht. Dit is in strijd met de Archiefwet en privacywetgeving.

2. De achterstanden in controle en afdoening van digitale dossiers en zaken in het centrale
systeem moeten ingelopen worden.

De toezichthouder spreekt haar vertrouwen uit dat deze aandachtspunten worden opgepakt.

 

-Is er een plan van aanpak om de bovengenoemde aandachtspunten aan te pakken?

-Wat is de huidige stand van zaken?

-Hoe staat het met de ontwikkeling van het e-Depot?

-Wanneer kan de gemeentearchivaris een dwangsom opleggen, en hoe groot is de kans dat dat
gebeurd?

  140 Beantwoording technische raadsvragen t.a.v. Informatiebeheer (d.d. 8 mei 2020)
Inrichting van tijdige vernietiging van archiefwaardige informatie in applicaties (a) + de achterstanden in controle en afdoening van digitale
dossiers en zaken in het centrale archiefsysteem (b).
1. Is er een plan van aanpak voor bovenstaande aandachtspunten?
a. Er is geen (overkoepelend) plan van aanpak. Bij de aanschaf van nieuwe applicaties worden binnen de uitgevoerde projecten de functionele
eisen voor vernietiging structureel meegenomen (zie ook antwoord vraag 2a).
b. De achterstanden in het digitale archiefbeheer worden op een systematische manier ingelopen aan de hand van actuele statusoverzichten
van te verwerken dossiers en zaken. De voortgang wordt steeds gemonitord en zo nodig bijgesteld. Zes wekelijks wordt een update van de
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voortgang gegeven in de Stuurgroep Informatiebeheer met de gemeentearchivaris en archiefinspecteur van het Noord-Hollands Archief (NHA).
2. Wat is de huidige stand van zaken?
a. Tot nu toe vindt er alleen nog vernietiging plaats in het centrale archiefsysteem. Het vernietigen van informatie in applicaties buiten het
centrale archiefsysteem is bij alle gemeentes een probleem. Vaak beschikken de overige applicaties niet over functionaliteiten om op een
gecontroleerde manier informatie te vernietigen. We zijn actief betrokken bij alle inkooptrajecten van nieuwe applicaties, zodat er binnen deze
applicaties vernietigd kan gaan worden conform de eisen vanuit informatiebeheer. Bij aanschaf van applicaties worden de eisen ingebracht voor
de mogelijkheden om te kunnen vernietigen. Dit is reeds gebeurd bij het nieuwe personeelssysteem en het vergunningensysteem. Daarnaast
zijn wij betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe zaaksysteem voor afdelingen. De vereiste functionaliteit voor vernietiging wordt bij het
verdere ontwerp van het systeem ingericht.
b. Er is 0,5 fte anders ingezet binnen het team Informatiebeheer, ten gunste van de taak digitaal archiefbeheer. Hierdoor worden de
achterstanden in het digitaal archiefbeheer nu sneller ingelopen. De toezichthouder (NHA) hanteert hierbij een jaarlijkse 25% afname van de
achterstand. Deze afname wordt dit jaar ruimschoots gehaald: er is inmiddels 70% ingelopen.
Tevens is extra budget aangevraagd voor de kwaliteitsverbetering van te bewaren en over te dragen digitale informatie (e-depot NHA).
Daarnaast is voor dit jaar budget aangevraagd voor het opstellen van vernietigingslijsten.
3. Hoe staat het met de ontwikkeling van het e-depot?
Gemeente Haarlem en het NHA werken op dit moment samen in een pilot die onderdeel uitmaakt van de voorbereiding voor het digitaal
overbrengen van digitale informatie naar het e-depot van het NHA. Deze pilot wordt dit kwartaal afgerond. Het NHA heeft in april jl. een nieuw e-
depot aangeschaft. Na de inrichting van het nieuwe depot (verwacht 3e kwartaal) wordt aansluitend een nieuwe pilot gestart. Het doel hiervan is
realisatie van een succesvolle proef-overdracht van digitale informatie vanuit het centrale archiefsysteem naar het nieuwe e-depot (4ee
kwartaal).
4. Wanneer kan de gemeentearchivaris een dwangsom opleggen, en hoe groot is de kans dat dit gebeurt?
De gemeentearchivaris (NHA) kan alleen adviezen en aanbevelingen geven, de provincie kan vanuit haar toezichthoudende rol, bij voortdurende
taakverwaarlozing, een dwangsom opleggen aan de gemeente. Dit gaat altijd in overleg met de gemeente en de gemeentearchivaris. De kans
dat dit gebeurt is zeer klein. In het kader van het interbestuurlijk (archief-)toezicht heeft de provincie in 2019 de taakuitvoering door de gemeente
als “adequaat” beoordeeld. Tevens hebben gemeente en NHA geregeld afstemming over de (wettelijke) taakuitvoering door de gemeente en
realisatie van de gesignaleerde verbeterpunten.
N.B. Het enige, bij ons bekende voorbeeld waarbij sprake was van een op te leggen dwangsom, is de gemeente Texel in 2006 die een
dwangsom opgelegd kreeg voor taakverwaarlozing. Deze is uiteindelijk niet doorgegaan.
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  85 2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing

97

PvdA
F. (Floor) Roduner

P.97: De invoering van de Omgevingswet (1 januari 2021) 

Geen vraag, wel een opmerking/evt aan te passen in de tekst op p.97 (en evt elders in de jaarstukken):
deze inwerkingtredingsdatum is achterhaald, invoering wordt opnieuw uitgesteld.

 

IW

  85 Dat is correct. De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld. Op dit moment is nog onbekend per wanneer de wet in werking treedt. 

  86 2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing

97

PvdA
R.H. (Robbert) Berkhout

P.97: Haarlem loopt voorop met de invulling van de opgaven uit het landelijk Klimaatakkoord. 

Waaruit blijkt dit vooroplopen concreet, per opgave?

 

IW

  86 Een van de afspraken uit het klimaatakkoord is dat gemeenten een Transitie visie warmte (TVW) opstellen. Hierin geven gemeenten aan
wanneer wijken van het aardgas af gaan en op welke manier. De TVW moet uiterlijk eind 2021 af zijn. Gemeente Haarlem wil de TVW al in 2020
af hebben en loopt hierop voor op andere gemeenten. Ook werkt Haarlem in Meerwijk en het Ramplaankwartier al aan het ontwikkelen van een
Wijk Uitvoeringslan. (WUP). Via het Kennis en Leerplatform Aardgasvrije wijken delen we onze ervaringen. Er is veel interesse in hoe Haarlem
het thema participatie invult en in de bestuurlijke tijdlijn.
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  88 2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing

97

PvdA
R.H. (Robbert) Berkhout

P.97: zeven gerealiseerde collectieve daken in de stad 

Over welke collectieve daken gaat het precies? 

Welke cooperaties beheren deze zonnedaken?

Hoeveel huishoudens worden er per zonnedak van energie voorzien?

Zijn er plannen voor nieuwe collectieve daken? Zo ja, welke, met welke cooperatie en hoeveel
huishoudens worden van energie voorzien? Zo niet, waarom niet? Is die waarborgkwestie opgelost die
cooperaties ervan weerhield nog nieuwe daken te willen beheren? Zo ja, hoe is die kwestie opgelost?

 

IW
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  88 7 gerealiseerde collectieve zonnestroomdaken.

Prins Staal, coöperatie Haarlem Noorderlicht, 40 huishoudens.
Hoofdkantoor (gemeentelijke vastgoed), coöperatie Haarlem Noorderlicht, 34 huishoudens.
Zijlpoort (gemeentelijk vastgoed), coöperatie Spaarnezaam, 32 huishoudens.
Fablohal, Coöperatie DE Ramplaan, 200 huishoudens.
Stadsgarage, Zon op Garenkokerskwartier, 22 huishoudens
Nova College Zijlweg, Coöperatie Kennemer Kracht (nieuwe naam Coöperatie Kennemer Energie). 100 huishoudens.
Kinderdagopvang Rozemarijn Raphaëlstichting Laan van Angers, Het Spaarne Collectief Haarlem Schalkwijk is initiatiefnemer,
ondersteund door Coöperatie Kennemer Kracht. ca. 30 huishoudens.

Plannen voor nieuwe daken:

Mendelcollege, de Krim en Zonneplaneet zijn initiatiefnemers, ondersteund door coöperatie Kennemer Kracht, 150 huishoudens
Haarlemmer Kweektuin, Kweekzon, 66 huishoudens.
Sportpark Ruud van der Geest.  de Krim en Zonneplaneet zijn initiatiefnemers, ondersteund door coöperatie Kennemer Kracht, 150
huishoudens.

Coöperaties willen en kunnen nog steeds collectieve zonnestroomdaken beheren. Een waarborgfonds ontwikkelen, vullen en beheren is erg
kostbaar en op deze schaal niet realiseerbaar. Risico’s zijn beter te mitigeren met verzekeringen en contractuele afspraken met de dakeigenaar,
bijv. over de minimale duur dat de panelen op het dak mogen liggen en zo de businesscase gegarandeerd wordt.  Het knelpunt is het vinden van
geschikte daken. Enerzijds omdat dakeigenaren een periode van 15 jaar lang vinden om zich vast te leggen. Anderzijds omdat er ook daken
afvallen om diverse redenen, bijvoorbeeld ongeschikte constructie. Er is dan wel tijd en geld in het onderzoeken van het dak gegaan.

Landelijk wordt daarom nu gewerkt aan een ontwikkelfonds, om de risico’s in deze fase op te vangen. De provincie Noord-Holland heeft nog niet
aangegeven aan dit ontwikkelfonds te willen deelnemen. Zonder deelname van de provincie krijgen de energiecoöperaties in Noord-Holland
mogelijk geen toegang tot dit ontwikkelfonds. Er wordt een gesprek ingepland met collega's van de provincie om de optie te onderzoeken.

                            68 / 80



 

Nr Onderdeel Blz Vraag Pag. 69

  90 2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing

97

PvdA
R.H. (Robbert) Berkhout

P.97: De effecten van de klimaatverandering waren ook in 2019 meer te merken in de stad. De
gemeente heeft gewerkt aan het vergroten van de kennis over de uitdagingen en mogelijke oplossingen.
Haarlem doet dit samen met de MRA, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de regiogemeenten. 
P.107: Gemeente Haarlem en het ABC architectuurcentrum hebben samen met andere partners een
tentoonstelling rondom het thema klimaatadaptatie georganiseerd om de bewustwording voor het
onderwerp te vergroten. …. In 2019 zijn in de nieuwe Handboeken Inrichting Openbare Ruimte
(2019/370900) klimaatadaptieve maatregelen meegenomen zoals extra waterberging op straat.

Heeft de gemeente (inmiddels) provinciale subsidie aangevraagd voor klimaatadaptatie projecten, mede
gezien haar trekkersrol bij de MRA op het gebied van klimaatadaptatie? Zo ja, voor welke concrete
projecten?

 

IW

  90 Het uitwerken van een voorstel passend bij de werkzaamheden die al gaande zijn de gemeente, waren in 2019 niet voorhanden. Er wordt nu
gewerkt aan een subsidie aanvraag voor IVORIM. Voor het voorbereiden van een losse aanvragen voor de provinciale subsidie is niet
voldoende capaciteit op water en klimaatadaptatie.
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  91 2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing

98

PvdA
drs. M. (Merijn) Snoek

P. 98: Voor groen is gewerkt aan een groenagenda, in samenspraak met de stakeholders. In 2019 zijn
er Centrum en de Leidsebuurt op veel plekken bomen geplant. Dit draagt bij aan het doel in deze
coalitieperiode 1.700 bomen bij te plaatsen. P. 119: Er zijn 42 extra bomen geplant in Leidsebuurt en 59
in het centrumgebied.

In 2019 zijn er dus 101 van de 1.700 “coa-bomen” geplaatst? Hoeveel “coa-bomen” werden er in 2018
geplaatst? Wordt verwacht dat het restant van de 1.700 bomen voor het eind van deze bestuursperiode
geplaatst zal zijn?

Wat is de status van de BomenMonitor, die in kaart brengt of Haarlem effectief versteent of vergroent?

Wat is de status van het Herplantfonds, en zo dit al bestaat: hoe wordt dat fonds precies gevoed,
hoeveel geld is er beschikbaar vanuit dat fonds, en hoe wordt dat voor herplant ingezet?

 

IW

  91 Er zijn vanaf 2018 tot 1 jan  2020 in totaal 497 bomen geplant. Hiervan zijn er 392 geplant door bij herinrichtingen meer bomen terug te brengen
en zijn er 105 "los" gepland door in versteende buuren te bekijken waar er nog ruimte was.

Voor de bomenmonitor moeten eerst de gegevens op orde zijn en eenduidig in de gegevensdatabase. Dit is nog te veel aan wisselingen
onderhevig waardoor daar nog niet betrouwbaar de gegevens uitgehaald wordt. Verder is de bedoeling dat in samenwerking met de
stakeholders gekeken wordt op welke infomatie de bomenmonitor moet laten zien en ook wat hierin technisch haalbaar is. 

Het herplantfonds wordt gevuld doordat bij kap de bomen niet terug gepland kunnen worden. Dit is tot nu toe nog niet voorgekomen.
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  96 2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing

106

PvdA
R.H. (Robbert) Berkhout

P.106: De gemeente onderzocht in 2019 hoe ervoor gezorgd kan worden dat alle Haarlemmers mee
kunnen doen en kunnen profiteren van de energietransitie. Het belangrijkste inzicht is dat het benutten
van de bestaande infrastructuur van het sociaal domein, zoals het aanbieden van energiecoaches via
de cursus Grip op geld van schuldhulpdienstverlening of samenwerking met partners zoals Humanitas
en Schuldhulpmaatjes, sleutel is tot succes.

Doet de gemeente nader onderzoek naar (andere) manieren om de energietransitie zo sociaal mogelijk
te doen verlopen, nu het belangrijkste inzicht uit het onderzoek van 2019 alleen heeft opgeleverd dat de
gemeente de “bestaande infrastructuur aan energiecoaches” blijft inzetten? 

Brengen energiecoaches, indien gewenst door de client, ook zelf de folie aan, vervangen zij zelf lampen
met led-verlichting etc, of laten zij zich vergezellen door bijvoorbeeld stagiairs van toepasselijke
opleidingen die de verbeteringen direct kunnen aanbrengen? 

In welke stadsdelen zijn energiecoaches actief?

Is geevalueerd wat de inzet van energiecoaches kost (de materialen die gratis worden aangeboden aan
clienten, de opleiding van de coaches, etc.?) en wat de inzet van de energiecoaches oplevert aan
besparing van CO2, ervan uitgaande dat de materialen ook daadwerkelijk worden ingezet/gebruikt door
de bezochte clienten?

 

IW
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  96 In 2020 onderzoekt en ontwikkelt de gemeente, samen met de gemeenten uit de regio IJmond Zuid Kennemerland, een nieuw project voor de
sociale energietransitie. 

Energiecoaches helpen in specifieke gevallen ook met het aanbrengen van radiatorfolie, maar dit wordt niet standaard gedaan. Zij geven wel
standaard uitleg hoe radiatorfolie moet worden aangebracht. 

Energiecoaches zijn in alle stadsdelen actief. 

De kosten van de inzet van een energiecoach inclusief materialen zijn door een bewoner, die de coach inzet, binnen een jaar terugverdiend.
Gemiddeld is de besparing op de energierekening 8% wat neerkomt op 140 euro per jaar.

  97 2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing

106

PvdA
R.H. (Robbert) Berkhout

P. 106: Voor woningen vanaf bouwjaar ’90 – ’95 zijn relatief weinig maatregelen nodig om van het
aardgas af te gaan. De Huizen Aanpak werkt aan oplossingen voor dit woningtype.

Bestaat de Huizen Aanpak nog? Er was sprake van een transitie naar een nieuwe organisatie; wat is
daar de status van?

Hoeveel heeft de Huizen Aanpak gekost, vanaf het allereerste begin, en wat heeft de Huizen Aanpak
concreet opgeleverd aan projecten, kennis, CO2 besparing, etc., tot op heden? 

Wordt de door Huizen Aanpak opgedane kennis, betaald van publiek geld (gemeentelijke subsidie,) ook
publiek gedeeld? Hoe is of wordt het onderzoek, of zijn de oplossingen die bovenstaand worden
genoemd, voor jaren ’90 huizen bijvoorbeeld inzichtelijk gemaakt? 

Over welke financiele middelen beschikt de Huizen Aanpak of haar opvolger nog, en waarvoor zijn die
middelen bestemd?

 

IW
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  97 In het Jaarverslag staat dat er voor woningen van na ’90 – ’95 relatief weinig maatregelen nodig zijn om van het aardgas af te gaan. Om in de
Transitie Visie Warmte (TVW) opgenomen te kunnen worden, is het voor een woningtype belangrijk dat er marktpartijen zijn met een passend
aanbod. De Huizen Aanpak heeft zo’n aanbod ontwikkeld.

De Huizen Aanpak bestaat nog en heeft zich ontwikkeld naar een op zich zelf staande organisatie. 

Hoeveel de Huizen Aanpak tot op heden aan kosten heeft gehad, is niet bij de gemeente bekend. Op 20 november 2019 zijn eerder gestelde
vragen over de ontvangen subsidie gedetailleerd beantwoord. De Huizenaanpak heeft de stukken ter verantwoording over de nationale subsidie
Innovatieve Aanpakken ingediend bij de gemeente Haarlem. Hierbij is ook een controleverklaring door een onafhankelijke accountant
toegevoegd.

Het resterende bedrijfskapitaal is ca € 20.000 en wordt ingezet voor lopende wijkaanpakken in IJmond en Zuid Kennemerland.

  99 2 Programma 4 Duurzame
stedelijke vernieuwing

106

PvdA
R.H. (Robbert) Berkhout

P. 106: De gemeente geeft het goede voorbeeld door circulair inkopen, circulaire bedrijfsvoering en door
afspraken over gezamenlijke inzet op duurzaamheid met de zogenaamde ‘Verbonden Partijen' (als
Spaarnelanden, SRO, VRK).

Waaruit bestaat de circulaire bedrijfsvoering van de gemeente, anders dan apart genoemde het traject
met de MRA op het gebied van circulair inkopen? 

Kunnen wij een afschrift ontvangen van de afspraken op het gebied van duurzaamheid, die met de
Verbonden Partijen zijn gemaakt?

 

IW
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  99 Er zijn meerdere voorbeelden van circulaire / duurzame bedrijfsvoering van de gemeente. Zoals een project waarbij onze ‘koffieprut’ wordt
omgezet in oesterzwammen en vervolgens in bitterballen voor bij recepties. Er is specifieke aandacht voor gescheiden afvalinzameling in de
gemeentelijke panden. Om voedselverspilling tegen te gaan wordt met de cateraar speciaal gelet op het (af)bestellen van lunches (broodjes /
melk) bij vergaderingen en gebruik van verpakkingen.  

Met de Verbonden Partijen is in 2019 gestart met het maken van afspraken. In 2020 wordt dat project afgerond, de
afspraken definitief vastgelegd en gestart met de uitvoering. Hierover zal de raad worden geïnformeerd via de halfjaarlijkse informatienota
voortgang Duurzaamheidsprogramma. 

  103 2 Programma 5 Beheer en
onderhoud

0

PvdA
R.H. (Robbert) Berkhout

Op diverse plaatsen binnen het hoofdstuk Fysiek Domein wordt ingegaan op aspecten van het 
mobiliteitsbeleid (verkeersveiligheid, fietsparkeren, duurzamer mobiliteit), en er wordt gesteld dat er
een begin is gemaakt met het nieuwe mobiliteitsbeleid.

Per onderdeel/deelonderwerp van het nieuwe mobiliteitsbeleid: wat is er bereikt, wat is de planning?

 

IW
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  103 Het opstellen van het mobiliteitsbeleid is in december 2019 gestart. De verwachting is dat het mobiliteitsbeleid eind 2020 gereed is. Het opstellen
van het mobiliteitsbeleid is opgedeeld in vier stappen:

1. Haarlem in beeld
2. Opgave voor Haarlem
3. Hoe bereiken we dit? Beleid
4. Uitvoeringsprogramma.

De mobiliteitssituatie van Haarlem (stap 1)  is reeds in december 2019 beeld gebracht, dus ook voor de deelonderwerpen. Dit beeld van
Haarlem zou samen met de opgave voor Haarlem (stap 2) aan de raad gepresenteerd worden in maart 2020.  Vanwege de Corona-crisis is deze
raadsmarkt geannuleerd. Er wordt nu gewerkt aan een alternatief om de raad bij te praten. De verwachting is dat na het zomerreces het
mobiliteitsbeleid (stap 3) gereed is om de inspraakprocedure in te gaan. Volgens de planning zullen dan het definitieve mobiliteitsbeleid, inclusief
uitvoeringsprogramma (stap 4) in december 2020 gereed zijn.

Het mobiliteitsbeleid is het beleid op hoofdlijnen, dat vooral bedoeld is om, uitgaand van een realistisch budget, samenhangende keuzes te
kunnen maken. Voor een aantal specifieke onderwerpen worden de kaders op hoofdlijnen apart verder uitgewerkt in deelbeleidstrajecten, zoals
fiets- en verkeersveiligheidsbeleid.
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  104 2 Programma 5 Beheer en
onderhoud

121

PvdA
R.H. (Robbert) Berkhout

P. 121

Verdere implementatie Strategisch Plan
Afvalscheiding

 

Wat hebben we gedaan? 

De werkzaamheden conform het bijgestelde
Implementatieplan (2018/411308) zijn voor 2019
uitgevoerd.

 

b. Voorzieningenniveau voor gescheiden aanbieden
grondstoffen op orde krijgen

 

Wat hebben we gedaan? 

In het voorjaar van 2019 zijn de laatste van alle
circa 30.000 duocontainers uitgezet bij de daarvoor
geschikte laagbouwwoningen.

De zeven geplande wijken zijn uitgevoerd, voor
zowel de hoog- als de laagbouw.

 

c. Maatregelen uitvoeren voor hoogbouw en
laagbouw voor zeven wijken

 

Wat hebben we gedaan? 

In 2019 is het communicatietraject conform
planning uitgevoerd.

Bij hoogbouw wordt consequent grondstofstraten
inclusief restafval toegepast. Dit leidt tot betere
resultaten.
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Voor grof huishoudelijk afval zijn maatregelen
genomen zoals gratis uitlenen aanhangwagens om
grofvuil te brengen.
Leiden sinds 2018, en Amsterdam recentelijk (beiden steden met vergelijkbare situaties met hoogbouw
etc.) hebben besloten te stoppen met de bronscheiding door inwoners van PBD, en gekozen voor
(100%) nascheiding van PBD. Naar verluidt omdat nascheiding (veel) goedkoper en (veel) milieu-
effectiever is, bij de huidige stand van nascheiding(sfabrieken/mogelijkheden) door Suez (Leiden) en
AEB (Amsterdam; Haarlem is ook klant bij AEB).  

Volgt Haarlem deze ontwikkelingen, en heeft de organisatie onderzocht/uitgerekend of 100%
nascheiding PBD ook voor Haarlem goedkoper en milieu-effectiever zou zijn?

 

IW

  104 Haarlem volgt deze ontwikkeling nauwlettend maar houdt haar eigen koers aan en blijft zicht richten op bronscheiding. Het met bronscheiding
verkregen Haarlemse materiaal is van goede kwaliteit. Er is daarom voor Haarlem geen aanleiding om het PBD voor 100% na te scheiden.
Daarnaast is het rendement van de nascheiding lager en van een mindere kwaliteit.

De inzamelinfrastructuur van Leiden en vooral Amsterdam is niet te vergelijken met die van Haarlem, daarom kiezen Leiden en Adam voor
nascheiding (NB2: bij Adam is het een voornemen, besluit hierover valt pas in het najaar).
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  105 2 Programma 5 Beheer en
onderhoud

122

PvdA
R.H. (Robbert) Berkhout

P. 122: Er is gewerkt aan de voorbereiding van een deltaplan fiets, omdat ondanks wat is gerealiseerd,
het aantal fietsparkeervoorzieningen nog niet voldoende is om te voldoen aan de vraag.

Is “deltaplan fiets” gelijk aan het, inmiddels op 24 maart jl. door het College vastgestelde, “Actieplan
Fiets”? 

Zo ja, waarom is de term “deltaplan fiets” niet aangehouden, herkenbaar omdat deze ook in het coalitie-
akkoord is opgenomen?

 

IW

  105 In de informatienota ‘Inrichting Deltaplan Fiets’ (14/11/2019) is de commissie Beheer geïnformeerd over de inrichting van het Deltaplan Fiets.
Het Actieplan Fiets 2020-2022 verzorgt de korte- en middellange termijn van het Deltaplan Fiets. Met het mobiliteitsbeleid (dat eind 2020 wordt
verwacht) en daaruit volgend deelbeleid voor de fiets, wordt de lange termijn van het Deltaplan Fiets verzorgd.

  107 2 Programma 5 Beheer en
onderhoud

125

PvdA
R.H. (Robbert) Berkhout

P. 125: Haarlem geeft prioriteit aan voetgangers, fietsers en reizigers in het openbaar vervoer. In 2019
heeft de gemeente zodanig in het inrichten van de stad geïnvesteerd, dat het niet meer vanzelfsprekend
is om de auto te nemen. Ook het fietsparkeren heeft in 2019 prioriteit gekregen.

Welke concrete maatregelen hebben ervoor gezorgd dat het voor Haarlemmers niet langer
vanzelfsprekend is om de auto te nemen? Is (de mate van) het effect van die maatregelen geevalueerd:
is weer te geven hoeveel/ hoe vaak mensen nu inderdaad de auto laten staan en in plaats daarvan het
ov, de fiets gebruiken danwel gaan lopen?

 

IW
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  107 Eén van de hoofdkeuzes in de SOR (2017) is het stimuleren van duurzame mobiliteit: Haarlemmers maken in de stad minder gebruik van de
auto.

In 2019 is een aantal maatregelen uitgevoerd om enerzijds autogebruik te reguleren en beperken en anderzijds meer goede alternatieven voor
de auto te realiseren. Dit leidt er op termijn toe dat huidige autogebruikers andere mobiliteitskeuzes gaan maken. Op pagina 125 van de
Jaarrekening is een aantal van deze maatregelen benoemd.

 Voorbeeld van in 2019 gerealiseerde maatregelen met een bijdrage aan reguleren en beperken van autogebruik in de stad:

Uitbreiden van de autoluwe binnenstad
Project ‘Beter op Weg’ in de Waarderpolder

 Voorbeelden van in 2019 gerealiseerde maatregelen die een alternatief bieden voor de auto in de stad:

Optimaliseren fietsroute Haarlem-Amsterdam
Nieuwe buslijn Haarlem-Noord en Amsterdam-Zuid
Beter inregelen van dynamisch verkeersmanagement op de regioring
Aanpak van (regionale) fietsroutes
Meer aandacht voor OV, fiets en voetganger bij herinrichtingen
Uitrol maatregelenpakket Moderniseren Parkeren
Verhogen frequentie treinen tussen Haarlem en Zandvoort
Fietsparkeren: openstellen fietscarré op stationsplein, realisatie fietsvakken op de Oude Groenmarkt.
Campagne ‘parkeren is een vak’ voor stimuleren gebruik gemeentelijke fietsenstallingen

 Specifiek voor het project Beter op Weg zijn de effecten van 2019 geëvalueerd. Er zijn door dit project in 2019 ca. 21.000 autoritten vermeden
en 4.000 autoritten zijn verplaatst naar buiten de spits doordat deelnemers overstapten naar fiets of OV. In totaal deden in 2019 724 deelnemers
van 83 bedrijven in de Waarderpolder mee aan dit project. Hiervan deden 167 deelnemers in 2019 voor het eerst mee.

 De mate van effect van de maatregelen op het niveau van de hele stad is niet specifiek geëvalueerd. In het kader van het nieuwe
Mobiliteitsbeleid is het college voornemens om de effecten periodiek te evalueren. De effecten van de maatregelen zijn op middellange termijn
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(enkele jaren) te verwachten. Inwoners komen eerst in contact met het ‘nieuwe aanbod’ en passen naar verwachting daarna hun gedrag aan.
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Project Aangevraagd Verleend

2019 CSF 1e tranche; 7e Internationale Orgelconcours Jan Pieterszoon Sweelinck€ 2.500 € 2.500

2019 CSF 1e tranche; Another Mattheus Passion € 1.500 € 1.000

2019 CSF 1e Tranche; Beeldhouwkunsst en kunst in de openbare ruimte anno nu€ 1.000 € 0

2019 CSF 1e tranche; Bezongen Tijd € 1.500 € 1.500

2019 CSF 1e tranche; Blik op Haarlem - Stadsreporters € 2.500 € 2.500

2019 CSF 1e tranche; Brein € 2.645 € 0

2019 CSF 1e tranche; Classical Tour Zuid-Kennemerland 2019 € 800 € 800

2019 CSF 1e tranche; Concertreeks Pletterij € 6.500 € 5.000

2019 CSF 1e tranche; De gele ballon € 3.000 € 1.000

2019 CSF 1e tranche; De Grote Vriendelijke Podcast € 700 € 700

2019 CSF 1e tranche; DSG Danskamp 2019 € 2.317 € 0

2019 CSF 1e tranche; Elke dag een druppel gif (EDEDG) € 4.000 € 0

2019 CSF 1e tranche; Expositie KLAAR#2 € 850 € 850

2019 CSF 1e tranche; Festival 2 Turven Hoog € 5.000 € 2.000

2019 CSF 1e tranche; Haarlem draait door € 4.000 € 2.500

2019 CSF 1e tranche; Hallo Bandoeng! € 2.500 € 0

2019 CSF 1e tranche; Houtnacht € 2.000 € 2.000

2019 CSF 1e tranche; Jazz Underground Project @ The Wolfhound € 6.000 € 0

2019 CSF 1e tranche; Jubileumconcert € 1.300 € 1.300

2019 CSF 1e tranche; Judas Passie van Hesce Mourits € 1.500 € 1.500

2019 CSF 1e tranche; Kennismaken met Haarlems cultureel erfgoed via Jong023 € 2.250 € 1.500

2019 CSF 1e tranche; Korenlint 2019 € 4.500 € 2.500

2019 CSF 1e tranche; Lamoer € 16.300 € 5.000

2019 CSF 1e tranche; Literatuurfesitval € 1.000 € 1.000

2019 CSF 1e tranche; MAPA Salonprogramma 2019 € 3.000 € 2.000

2019 CSF 1e tranche; Mars der Muzikanten € 9.900 € 7.500

2019 CSF 1e tranche; Missa da Requiem, G Verdi € 4.500 € 2.500

2019 CSF 1e tranche; Museumnacht Kids € 10.000 € 5.000

2019 CSF 1e tranche; Musicalproductie PLEIN! € 800 € 800

2019 CSF 1e tranche; Nachtburgemeester € 3.000 € 0

2019 CSF 1e tranche; Omarm Me € 10.000 € 5.000

2019 CSF 1e tranche; Open Joodse Huizen € 5.000 € 2.000

2019 CSF 1e tranche; Parksessies 2019 € 5.000 € 5.000

2019 CSF 1e tranche; Poëziefestival De Haarlemse Dichtlijn 2019 € 1.000 € 1.000

2019 CSF 1e tranche; Popronde € 8.500 € 5.000

2019 CSF 1e tranche; Requiem for Williamsburg € 6.000 € 0

2019 CSF 1e tranche; SCAZ activiteiten 2019 € 10.000 € 10.000

2019 CSF 1e tranche; Spaarnestad Concert € 10.000 € 3.000

2019 CSF 1e tranche; Stroom23 € 7.950 € 0

2019 CSF 1e tranche; Syrische sferen € 6.000 € 3.000

2019 CSF 1e tranche; The B-side € 10.000 € 6.000

2019 CSF 1e tranche; The Public Domain € 10.000 € 10.000

2019 CSF 1e tranche; Theatraal € 2.600 € 1.500

2019 CSF 1e tranche; Triple ThreaT music € 13.132 € 7.000

2019 CSF 1e tranche; Un marimba au cadre Francais € 1.200 € 1.200

2019 CSF 1e tranche; Uurtje Klassiek € 3.000 € 2.000

2019 CSF 1e tranche; Vernieuwing 700 jaar Dolhuys € 150.000 € 7.500

2019 CSF 1e tranche; Videoclips en documentaire Haarlemse Artiest Lakshmi € 30.000 € 0

2019 CSF 1e tranche; Vijfhoekkunstroute 2019 € 1.000 € 1.000



2019 CSF 1e tranche; Voorjaarsconcert € 2.450 € 1.250

2019 CSF 1e tranche; Wie ontwerpt de virtuele werkelijkheid? € 4.441 € 0

2019 CSF 1e tranche; Workshops Urban art als cultureel erfgoed € 16.800 € 0

2019 CSF 1e tranche; Zaterdagmiddagconcerten 2019 € 2.500 € 2.500

2019 CSF 2e tranche Cajanus in Finland € 750 € 750

2019 CSF 2e tranche Our contribution to the world € 4.850 € 2.500

2019 CSF 2e tranche; 24preludia € 1.000 € 0

2019 CSF 2e tranche; 3e lustrumconcert € 3.200 € 1.600

2019 CSF 2e tranche; All Good Music Comes From an Open Mind: 36 jaar € 4.000 € 2.000

2019 CSF 2e tranche; Als je overmorgen oud bent € 900 € 900

2019 CSF 2e tranche; Amazighavond € 6.000 € 0

2019 CSF 2e tranche; APLOMB € 3.000 € 3.000

2019 CSF 2e tranche; Boekenfabriek € 800 € 800

2019 CSF 2e tranche; BOEM PAUKESLAG! € 7.500 € 7.500

2019 CSF 2e tranche; Calendar Girls € 4.000 € 2.000

2019 CSF 2e tranche; De Liefdesbeurs € 5.000 € 2.500

2019 CSF 2e tranche; Der Tod und das Mädchen € 4.000 € 0

2019 CSF 2e tranche; Dolhuysconcert € 4.000 € 0

2019 CSF 2e tranche; Dubbelbelicht inloopsessies € 2.840 € 2.840

2019 CSF 2e tranche; Elias Mendelssohn € 1.500 € 1.500

2019 CSF 2e tranche; Geodesie Dome € 4.000 € 0

2019 CSF 2e tranche; Gluren bij de Buren € 7.500 € 2.500

2019 CSF 2e tranche; Gouden Boeken € 5.500 € 3.000

2019 CSF 2e tranche; KinderKunstroute € 6.100 € 2.000

2019 CSF 2e tranche; Kunstproject Wijngaardtuin € 3.000 € 0

2019 CSF 2e tranche; Lantic Scapes € 2.110 € 2.110

2019 CSF 2e tranche; Loflied der Verzoening € 7.500 € 0

2019 CSF 2e tranche; Maghreb Filmfestival Haarlem € 4.000 € 2.500

2019 CSF 2e tranche; MAPA Festival € 3.000 € 3.000

2019 CSF 2e tranche; MONUMENT TAAL 2 € 8.250 € 4.000

2019 CSF 2e tranche; Musical 140-jarig bestaan € 1.500 € 0

2019 CSF 2e tranche; Muziek video € 0 € 0

2019 CSF 2e tranche; Muziekkaravaan € 5.500 € 3.000

2019 CSF 2e tranche; Muzikale Ontmoetingen € 7.500 € 0

2019 CSF 2e tranche; Nieuwe Vide Academy € 4.200 € 3.000

2019 CSF 2e tranche; Onderwijsprogramma in mijn Buurt € 6.000 € 0

2019 CSF 2e tranche; Revolutionary Road € 1.170 € 1.170

2019 CSF 2e tranche; Schalkwijk Belicht € 5.000 € 2.500

2019 CSF 2e tranche; Sferen € 1.200 € 1.200

2019 CSF 2e tranche; Tour de Pavilion € 3.000 € 2.000

2019 CSF 2e tranche; Verhalenhuis 50+ activiteit € 7.000 € 3.500

2019 CSF 2e tranche; Wereldmuziek van Wereldklasse in Haarlem Noord € 3.000 € 3.000

2019 CSF 2e tranche; Wereldmuziektheater Schalkwijk  (WMTS) € 13.250 € 0

2019 CSF 2e tranche; Zeitraum € 10.000 € 0

2019 CSF 3e Tranche: Russische Muzikale Beweging € 1.000 € 1.000

2019 CSF 3e Tranche;  Proj geodisc drome, een cultureel project met sociale doelstelling€ 6.000 € 2.000

2019 CSF 3e Tranche; Agraf Amazigh-Cultuur € 6.000 € 6.000

2019 CSF 3e Tranche; Baba Jaga € 750 € 750

2019 CSF 3e Tranche; Bilderdijk Lezing; Triumf ik ben voldaan, ik zal onsterfelijk zijn.€ 2.500 € 2.500

2019 CSF 3e Tranche; Books on Tour € 5.250 € 0



2019 CSF 3e Tranche; Bron van diversiteit € 8.000 € 8.000

2019 CSF 3e Tranche; Cineclub € 5.000 € 0

2019 CSF 3e Tranche; Concert Ridders, Ruiters en Russen € 700 € 700

2019 CSF 3e Tranche; Concertserie € 6.500 € 6.500

2019 CSF 3e Tranche; De Grote Kerstrevue € 3.000 € 3.000

2019 CSF 3e Tranche; Dido &  Aeneas € 2.000 € 0

2019 CSF 3e Tranche; Erfgoededucatie Haarlemmer Kweektuin € 2.000 € 0

2019 CSF 3e Tranche; Festival 2 Turven Hoog € 4.000 € 2.500

2019 CSF 3e Tranche; Gardensongs € 5.000 € 5.000

2019 CSF 3e Tranche; Gerrit van Dijk Hommage aan een animerende dwarsligger€ 5.000 € 5.000

2019 CSF 3e Tranche; Golf Festival Haarlem € 5.000 € 5.000

2019 CSF 3e Tranche; Haarlem Amplified € 800 € 800

2019 CSF 3e Tranche; Haarlem op Film € 27.500 € 10.000

2019 CSF 3e Tranche; Haarlems Studenten koor viert Kerst € 2.000 € 0

2019 CSF 3e Tranche; HOP! € 10.000 € 7.500

2019 CSF 3e Tranche; Inspiratie Café € 4.000 € 4.000

2019 CSF 3e Tranche; Kerstconcert koren € 1.750 € 1.750

2019 CSF 3e Tranche; Kleurrijk Haarlem € 2.000 € 2.000

2019 CSF 3e Tranche; Kunstbende Noord Holland € 5.000 € 1.500

2019 CSF 3e Tranche; Literair Diner € 1.500 € 0

2019 CSF 3e Tranche; Muzikale Ontmoetingen € 7.500 € 0

2019 CSF 3e Tranche; Northern Lights € 1.650 € 1.650

2019 CSF 3e Tranche; PolderGoud Festival € 5.000 € 0

2019 CSF 3e Tranche; Public Interventions Haarlem € 2.000 € 2.000

2019 CSF 3e Tranche; Reizigersverhalen theatertour € 4.500 € 0

2019 CSF 3e Tranche; Show All the Feels € 2.500 € 0

2019 CSF 3e Tranche; St. Hoorn-Oude Muziek Nu € 5.000 € 0

2019 CSF 3e Tranche; St.Haerlems Media Revolutie; Platform Haarlems bodem € 6.000 € 0

2019 CSF 3e Tranche; Stildernis beeldend onderzoek € 5.000 € 0

2019 CSF 3e Tranche; TenToneTECH € 5.000 € 5.000

2019 CSF 3e Tranche; Theater aan de Toog € 3.500 € 3.500

2019 CSF 3e Tranche; Triple 10 year anniversary € 5.000 € 3.000

2019 CSF 3e Tranche; Trojan Wars € 3.500 € 3.500

2019 CSF 3e Tranche; Uitvoering Hohe Messe J.S.Bach € 2.000 € 2.000

2019 CSF 3e Tranche; W.B. Yeats, The land of Heart's Desire' € 2.000 € 1.000

2019 CSF 3e Tranche; Waardeloos € 2.500 € 0

2019 CSF 3e Tranche; Wat het ook worden mag € 1.900 € 1.250

2019 CSF 3e Tranche; Werkperiode aan post-academisch instituut De Ateliers € 2.000 € 2.000

2019 CSF 3e Tranche; Wirwar € 6.000 € 6.000

2019 CSF 3e Tranche; Yellow Light € 1.345 € 1.345

2019 CSF 3e tranche; Zangers met en zonder dementie zingen de Marrhäus Passion€ 10.000 € 3.000

2019 CSF 3e Tranche; ZEQ-Attack Serie Stemmingmakerij 2020 € 2.970 € 2.970

2019 CSF 3e Tranche; Zintuigen reporters € 2.450 € 0

€ 808.120 € 306.985



Nagekomen technische vragen GLH m.b.t. jaarstukken 2019 
 

Nr. Blz. Vraag Antwoord 

1 11 Zij hebben vaak een eigen informatie- en 
verantwoordingscyclus waarbij de onderbouwing met 
indicatoren een afwijkende planning heeft  
Over welke indicatoren gaat het? 
Is het mogelijk om dit binnen het proces beter te 
stroomlijnen? 

Het gaat om indicatoren waarbij de bron van externe partners is, zoals in 
deze alinea vermeld. Per programma verschilt het welke partners dat zijn. 
Dit wordt zo goed mogelijk deze informatie gestroomlijnd, echter externe 
partners mogen jaarverslagen vaak tot 1 mei aanleveren aan de gemeente. 
Dan is het soms te laat om gegevens voor het eigen jaarverslag te 
gebruiken. Andere verantwoordingsdocumenten komen soms nog later in 
het jaar. Vaker speelt dit in de programma's in het sociale en fysieke 
domein omdat daar meer met externe partijen en/of in regie wordt 
gewerkt. 

4 29 Vorig jaar was het geld beschikbaar voor het maken van 
geveltuinen en ander groen op. Het is mij niet duidelijk 
hoe wij nu wel weer 200k over hebben. Over welke 
potjes hebben we hier? De communicatie over 
geveltuinen is goed gestart in 2018. Waarom zijn de 
werkzaamheden zodanig blijven liggen dat het niet 
mogelijk was om de doelstelling van het beleid uit te 
voeren? 

In 2019 zijn voor SOR Groen (Structuurvisie Openbare Ruimte) initieel 
gelden gereserveerd voor initiatieven die middels een subsidie besteed 
worden aan inwoners. Dit was een budget van 200K. Er zijn pas laat in de 
tijd (november) initiatieven binnen gekomen op basis van de verschillende 
oproepen, van de wens tot het realiseren van groene daken tot initiatieven 
voor vergroenen met de straat of met de buurt. Hierdoor is het geld niet 
uitgegeven en zijn er wel initiatieven. Door het doorschuiven van het 
budget is het mogelijk om alsnog de initiatieven te honoreren en kunnen 
burgers dit uitvoeren. 

11 110 De gemeente heeft zelf in 2019 geen subsidies 
aangevraagd op het gebied van smart industry, 3D 
printing en circulaire economie. Waarom niet? 

Veel subsidies moeten en worden door bedrijven aangevraagd. Voor 
subsidies die de gemeente zelf kan aanvragen geldt dat er beperkte 
capaciteit is. Bij aanvragen van subsidies is de afweging op basis van onder 
andere inspanning die gevraagd wordt voor de aanvraag en kans dat de 
subsidie wordt toegekend.  
De gemeente werkt meestal samen met partners. Zo is er in samenwerking 
met de gemeente Haarlem door de 3D Makerszone in 2019 een EFRO 
subsidieaanvraag gedaan voor het project ‘Bouwlab’ (Smartindustrie). Het 
project is gehonoreerd met een Europese subsidie. Ook heeft 
Parkmanagement Waarderpolder een subsidie toegewezen gekregen voor 
het project Groene Connecties. 



12 116 Het gebruik van duurzamere vormen van vervoer is nog 
niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Wat doen we 
eraan om dit te verbeteren? Welk beleid is hiervoor in de 
maak? Is er geld beschikbaar om duurzamere vormen van 
mobiliteit te stimuleren? 
 

Er wordt gewerkt aan het mobiliteitsbeleid waarin dit aandacht heeft. 
Daarnaast is de SOR vastgesteld met in 2019 ook het  
uitvoeringsprogramma 2020-2024 waarin ook voorstellen zijn om 
duurzame mobiliteit te stimuleren. De middelen zijn gereserveerd bij het 
IP en exploitatie begroting.  

13 118 De actualisatie van het verkeersveiligheidsbeleid is nog 
niet afgerond. Wanneer gaan we dat doen? 

Dit staat op de planning om eind 2020 geactualiseerd te hebben.  

14 119 staat "In 2019 zijn 30 geveltuinen aangelegd met 
gemeentelijke subsidie via Spaarnelanden" Had dit meer 
kunnen zijn als die 200k ook hieraan zou worden 
uitgegeven? Waarom is dit geld niet gelijk bestemd naar 
aanleiding van de vraag van de bewoners?  

Spaarnelanden heeft jaarlijks voor de ondersteuning van 
geveltuinenaanleg € 40.000 gereserveerd in het bedrag dat betaald wordt 
via dagelijks onderhoud voor Groen en Spelen. Het budget van 200.000 
euro  was bedoeld voor allerlei verschillende soorten groen initiatieven 
met aanvraag bij de gemeente. De verbinding tussen beide stromen had 
achteraf gezien beter gelegd moeten worden. 

15 122 In 2019 zijn de voorbereidingen gestart om het aantal 
fietsparkeerplekken bij HOV haltes uit te breiden. Er is 
onderzoek gedaan naar de benodigde aantallen per halte 
en voor de uitvoering is een rijkssubsidie binnengehaald 

Er is geen vraag gesteld. Wel is een vraag via Gemraad gesteld over de 
voortgang en deze is daar ook beantwoord. Wij verwijzen u naar deze 
beantwoording. 

16 125 Er is op scholen nog aanvullende dacht nodig voor het 
thema duurzaam vervoer  
En nu? Hoe gaan we dat oplossen? Wat is hiervoor 
nodig? Wat is het probleem bij het thema duurzaam 
vervoer? 

Vervoer veroorzaakt een groot deel van de CO2 uitstoot van huishoudens 
en heeft een zeer negatieve impact op de biodiversiteit. Om dit onder de 
aandacht te brengen zou het NME handelingsperspectieven willen 
aanreiken op scholen en voor Haarlemmers. Deze ambitie past vooralsnog 
niet in de beschikbare capaciteit en middelen. Ingeschat is dat er 0,44 fte 
benodigd is. 

17 148 Is het ook prettige communiceren met GR Cocensus 
worden de Haarlemse inwoners er goed behandeld? 

De communicatie met de GR Cocensus is goed, de lijnen zijn kort en er 
wordt in het algemeen snel gereageerd op vragen. Er is geen benchmark 
beschikbaar over de klanttevredenheid van burgers over 
samenwerkingsorganisaties als Cocensus. 

18 156 Wat is categorie A? De provincie hanteert sinds eind 2015 als toezichthouder 
signaleringswaarden bij de toetsing van de financiële positie van de 
gemeente. Hiervoor worden drie categorieën gebruikt: categorie A is het 
minst risicovol (groen), categorie B is meer risicovol (oranje) en categorie C 



is het meest risicovol (rood). De waarden per categorie per kengetal zijn 
daarbij als volgt: 

 
 

19 158 Worden klimaatrisico's hier ook in meegenomen? Corona 
Risico's?  

Er wordt wel gekeken naar klimaatrisico’s, maar er zijn op dit moment 
geen gekwantificeerde risico’s met een financieel gevolg groter dan € 
50.000 met betrekking tot het klimaat. Klimaatrisico’s hebben daarom op 
dit moment geen impact op het gepresenteerde weerstandvermogen. Zie 
ook blz. 159 voor klimaatrisico’s: 
“Haarlem krijgt te maken met de effecten van de klimaatverandering, zoals 
toenemende kans op hitte, droogte en hevige regenbuien. Het is voor de 
gemeente van belang om in beeld te brengen welke risico's er kunnen 
optreden en er wordt gekeken naar passende beheersmaatregelen. 
Daarbij is van belang realistisch te zijn over de mogelijkheden die de 
gemeente heeft binnen vervangings-, herinrichtingsopgave en 
beheersplannen om de nadelige gevolgen van de effecten te verminderen. 
Slechts 30% van de open ruimte is in beheer bij de gemeente. De overige 
70% is privaat eigendom waar bewoners en ondernemers zelf maatregelen 
moeten treffen. De gevolgen en risico’s hebben vooral betrekking op het 
behouden van de leefbaarheid en de veiligheid. De risico’s zijn (nog) niet 
kwantificeerbaar maar bij een uitzonderlijke (klimaat)gebeurtenis zijn de 
financiële gevolgen zeer groot.” 
 
Zoals vermeld in de risicoparagraaf (paragraaf 3.1.5) is de risico-
inventarisatie een momentopname per 3 maart 2020. Op het moment van 
inventariseren was er nog onvoldoende zicht op de pandemie en de 



impact hiervan om risico’s over Corona op te nemen. Wel is er een 
algemeen risico ‘Calamiteiten’ opgenomen, zie ook de top 10 risico’s.  
 
Momenteel wordt er op meerdere fronten gekeken naar de mogelijke 
impact van de pandemie op de gemeente en bij de volgende publicatie van 
de risico's (bij de programmabegroting) kan het zijn dat er aanpassingen 
verwerkt zijn in het door u genoemde risico of dat er extra risico's omtrent 
Corona toegevoegd zijn wanneer er dan nog onzekerheden zijn. 

20 159 Groei van Haarlem is niet kwantificeerbaar. En nu? Wat 
gaan we eraan doen om het wel kwantificeerbaar te 
maken? Welke stappen worden hiervoor gezet? Wanneer 
wordt dit naar de commissie ontwikkel gestuurd? 
 

Er zijn beleidsdoelen gekoppeld aan groei van Haarlem die niet 
gekwantificeerd zijn in een norm of indicator. De ambitie 40-40-20 is een 
heldere norm. De ambitie dat groei ook kansen biedt voor duurzaamheid, 
is niet te kwantificeren. 

21 164 Is het aantal WOZ bezwaar beschikkingen gestegen? Kost 
dit de gemeente meer geld dan maatschappelijk 
wenselijk door de automatische bezwaarindieners? 

Ja, het aantal WOZ-bezwaren is gestegen van 2.692 in 2018 naar 3.522 in 
2019, een stijging van ruim 30%. Stijging van het aantal bezwaarschriften 
wordt veroorzaakt door zowel de meer dan gemiddelde waardestijging als 
door de “no cure no pay”-bedrijven en dat kost Cocensus en uiteindelijk 
dus ook de gemeente meer geld. 

22 166 Wordt de precariobelasting mogelijkheden ook gebruikt 
bij de ontwikkeling van het warmtenet? 
 

In 2019 is er geen precario geheven op kabels en leidingen voor de 
ontwikkeling van een warmtenet. 

23 167 Is er nu wel een Biz heffing maar geen Biz voor de Cronjé? 
Betalen de ondernemers nu voor niets? 

Er zijn twee soorten BIZ-verenigingen: BIZ-eigenaren en BIZ-ondernemers. 
In 2017 is een BIZ-vereniging eigenaren opgericht. Uit de enquête in 2019 
bleek er onvoldoende draagvlak te zijn voor een ondernemersfonds via 
een BIZ-vereniging maar wel voor een continuering van het 
ondernemersfonds op basis van reclamebelasting. 

24 178 Vooralsnog is er in Haarlem geen achterstallig onderhoud 
in de openbare ruimte en in de voortgangsrapportages 
wordt de ontwikkeling gemonitord om tijdig voorstellen 
te doen om het noodzakelijk onderhoud uit te voeren. 
Waar zou ik dat dan moeten lezen als dat wel zo was? Is 
die informatie publiek beschikbaar? Of ergens in een 
beleidsstuk voor raadsleden? 

Wanneer er achterstand gaat optreden zal dit in de P&C producten in de 
paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen (jaarrekening en begroting) 
worden aangegeven en zal dit door de portefeuillehouder tijdig aan de 
raad worden aangegeven. 



 

25 182 De zeldzame muurvarens zijn bewaard in de kweektuin 
en teruggeplaatst in de nieuwe kademuur. Is het mogelijk 
om al het groen te herplanten? Circulair en ecologisch, 
maar wellicht niet op dezelfde plek? Wat is daarvoor 
nodig? Welk beleid geeft hier sturing aan? 

De vraag is niet geheel duidelijk. Er wordt bij vervangingen altijd groen 
teruggeplaatst en is ook zichtbaar in de voorlopige ontwerp aangegeven. 
Er wordt echter niet altijd hetzelfde groen dat eruit gehaald is ook letterlijk 
teruggeplaatst. Oude bomen worden vervangen, etc. 

26 182 Ook is er onthard door het herstel van wortelopdruk 
zoveel mogelijk de plantvakken te vergroten door tegels 
en elementenverharding weg te nemen. Hoeveel m2 
ecologisch groen gaat het hier over?  

In totaal is in 2019 764 m2 vergroend in de openbare ruimte door het 
weghalen van elementenverharding. Op niet al het groen is de term 
ecologisch groen van toepassing. 

27 183 Hoe wordt de eikenprocessies rups in Haarlem 
bestreden? Op deze pagina wordt ook 
Waarderpolder geschreven in plaats van Waarderpolder.  

De eikenblad processierups wordt bestreden door wegzuigen en daarnaast 
door koolmeeskastjes op te hangen omdat koolmezen de rupsen eten. 

28 183 Wanneer is Haarlem voor 100 procent van led 
verlichting voorzien? Wat is de planning hiervoor? 
Hoeveel geld hebben we hierdoor bespaard op onze 
energierekening? 

Er is nu circa 60% verled. Het is niet mogelijk om eenduidig te bepalen wat 
het bedrag is dat Haarlem heeft bespaart omdat zowel wisseling in 
leveranciers, bepaalde manier van administratie en aanpassingen van 
tarieven zijn geweest sinds de start van de verledding. Er is wel inzicht in 
de hoeveelheid gebruikte stroom en daar is een dalende lijn in te zien. 

 
  


