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Voorwoord  
 

 

In het coalitieakkoord “Het oog op morgen” van 2010 is gekozen voor vier hoofdthema’s: 

 

Solide en daadkrachtig;  

werken aan een gezonde financiële positie, een betrouwbare overheid, samen met actieve 

Haarlemmers, met een krachtige kleinere organisatie, aan een veilige en schone stad met 

verantwoorde gemeentelijke lasten en een internationaal georiënteerd bestuur; 

Groen en duurzaam;  
werken aan een klimaatneutrale stad, aan duurzame ruimtelijke ontwikkeling, mobiliteit en 

goede bereikbaarheid en versterking van de kwaliteit van groen en water; 

Vitaal en ondernemend; 

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

Sociaal en betrokken; 

iedereen doet mee, burgerparticipatie, verstandig werken in de Wmo, betaalbare woningen, 

aandacht voor jongeren en een eerlijk sociaal beleid. 

 

Deze kadernota gaat over de stappen die inmiddels zijn gezet binnen de hoofdthema’s van het 

coalitieakkoord en het collegewerkprogramma. Maar deze kadernota gaat uiteraard ook over de 

financiële ontwikkelingen en hoe daarmee om te gaan. De financiële vooruitzichten voor de 

eerstkomende jaren blijven vragen om daadkracht en praktische oplossingen. Voortbordurend op de 

bezuinigen die de raad vorig jaar heeft vastgesteld bij de Kadernota 2010, is het college er in geslaagd 

om extra tegenvallers het hoofd te bieden. De afgelopen maanden zijn het college, de raad en de 

partners in de stad samen opgetrokken bij de uitwerking van een aantal belangrijke 

bezuinigingsonderwerpen, waaronder de subsidies. De resultaten daarvan zijn meegenomen in deze 

kadernota. 

 

Een aantal bezuinigingen is nog niet geconcretiseerd (de zgn. nog in te vullen taakstellingen) en het is 

nog niet bekend wat het Bestuursakkoord in financieel opzicht voor Haarlem gaat betekenen. Op dit 

moment ligt er een Onderhandelaarakkoord, waarover de gemeenten op 8 juni tijdens de algemene 

ledenvergadering van de VNG gaan stemmen. 

 

De onzekerheden over de financiële ontwikkelingen maken dat de status van deze kadernota een 

andere is dan in voorgaande jaren. Want hoewel de in deze kadernota opgenomen meerjarenraming 

voordelen laat zien voor de komende jaren, is één belangrijke post nog niet ingevuld. Dat zijn de 

verwachte nadelige effecten van het Bestuursakkoord, die mogelijk vele miljoenen per jaar kunnen 

bedragen. Het vraagt dan ook een collectieve inspanning van het college en de raad om hier prudent 

mee om te gaan, en geen voorstellen te doen die de meerjarenraming belasten. Dit in ieder geval tot 

het moment van herijking van de gehele bezuinigingsoperatie bij de kadernota 2012, conform de 

afspraak uit het coalitieakkoord.  

Zoals afgesproken in het coalitieakkoord zal het college de structurele meevaller op de precariogelden 

inzetten voor de verbetering van de financiële positie van de gemeente Haarlem.  

 

De Kadernota 2011 (met als bijlagen het Investeringsplan 2011-2016 en het Meerjaren Perspectief 

Grondexploitaties (MPG) 2011) en de Bestuursrapportage 2011-1 worden op 27, 29 en 30 juni in de  

gemeenteraad behandeld. 

 

 

College van burgemeester & wethouders 

Haarlem, 10 mei 2011 
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1. Samenvatting en leeswijzer 
 

  

Uitvoering coalitieakkoord 
Het college heeft het afgelopen jaar de uitvoering van het coalitieakkoord (en de uitwerking daarvan in 

het collegewerkprogramma) met verve en enthousiasme ter hand genomen. Aan veel van de 

geformuleerde ambities is (met succes) gewerkt en belangrijke  beleidsbijstellingen en -aanscherping-

en staan in de steigers of zijn inmiddels vastgesteld. Dit ondanks de voortdurende aandacht, die het op 

orde hebben en houden van het huishoudboekje van college en raad vragen.. Voor het geheel geldt 

echter dat één jaar te kort is om afgeronde conclusies te trekken; er is nog een lange weg te gaan is.  

Ook voor de toekomst blijft de werkelijkheid weerbarstig. Oude problemen en nieuwe tegenvallers 

zullen blijven zorgen weer voor onverwachte uitdagingen. Voor de gemeente, maar ook voor de 

burgers en partners in de stad waarmee wordt samengewerkt. Al die uitdagingen met beduidend 

minder middelen toch het hoofd te bieden, is een gezamenlijke opgave, een proces van overleg en 

afstemming dat ook nu en de komende jaren stevig op de agenda blijft staan. 

 

Samengevat financieel meerjarenbeeld 

 

Begroting 
Meerjrenraming 2012-2016. Budgettair effect 

(bedragen x €1.000; v (-) is voordelig n is nadelig     Omschrijving 

2011 2012   2013   2014   2015   2016   

    Begrotingsuitkomsten na Berap 2010-2 333 n 751 n 890 n 1.659 n 5.306 n 2.924 n 

                         

    Mutaties: 8.243 n 2.531 n 365 n -5.521 v -8.932 v -8.130 v 

                         

    Aanvullende maatregelen -6.130 v -4.050 v -1.800 v 2.900 n 1.000 n 0 n 

                         

    Voorlopige meerjarenraming 2.446 n -768 v -545 v -962 v -2.626 v -5.206 v 

                         

   Nog in te vullen taakstellingen     0  -754 v -1.318 v -2.406 v -3.398 v 

                         

    Meerjarenraming 2.446 n -768 v -1.299 v -2.280 v -5.032 v -8.604 v 

 

Conclusie naar aanleiding van financieel meerjarenbeeld 

De in deze kadernota opgenomen meerjarenraming laat positieve uitkomsten zien. 2011 is financieel 

gezien een zwaar jaar, maar het beeld voor de jaren daarna ontwikkelt zich in de goede richting. 

Daarbij wijst het college er op dat een stevig voorbehoud worden gemaakt vanwege: 

 

• Gevolgen Bestuursakkoord: op dit moment ligt er een Onderhandelaarsakkoord, waarover de 

gemeenten op 8 juni tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG gaan stemmen. In deze 

kadernota wordt aangegeven dat er nog veel onduidelijkheid bestaat over de omvang van de 

financiële gevolgen van het Bestuursakkoord, die negatief zullen uitpakken voor Haarlem. 

Enerzijds door mogelijke kortingen op en beperking van het accres van de algemene uitkering. 

Anderzijds door het toepassen van (fikse) kortingen op de middelen voor in- en uitvoering bij 

overdracht van taken van het rijk naar de gemeenten.  

 

• Realisatie voorgenomen bezuinigingen: in deze kadernota blijft het college de ingezette lijn 

volgen en stelt voor het totaal van de taakstellingen te handhaven. Wel blijkt een aantal 

maatregelen uit het coalitieakkoord nu niet haalbaar of leveren deze naar verwachting niet op wat 

in het coalitieakkoord is geraamd. Een aantal (financiële) taakstellingen dat op dit moment niet 

haalbaar wordt geacht, wordt omgezet in nog te realiseren taakstellingen. Het komend jaar wordt 

vastgesteld hoe invulling daarvan mogelijk is. In het traject Kadernota 2012 (herijking 
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bezuinigingen coalitieakkoord) komt het college met voorstellen over de noodzaak van invulling 

van de resterende taakstellingen van in totaal € 6,7 miljoen in 2018.  

 

• Een beperkt deel van de totale taakstelling uit het coalitieakkoord was nog niet toebedeeld aan één 

van de bezuinigingsclusters (een nog in te vullen taakstelling van € 1,5 miljoen in 2015 aflopend 

naar € 615.000 in 2018). Ook voor deze taakstelling geldt dat invulling nog niet heeft 

plaatsgevonden. 

 

Naast de onzekerheden over de financiële gevolgen van het Bestuursakkoord bevat de 

meerjarenraming in totaal dus ook nog niet gerealiseerde taakstellingen van ruim € 7 miljoen in 2018.  

 

Het vraagt dan ook een collectieve inspanning van het college en de raad om voorzichtig om te gaan 

met het positieve beeld dat de meerjarenraming laat zien en geen voorstellen te doen die de 

meerjarenraming belasten. Dit in ieder geval tot het moment van herijking van de gehele 

bezuinigingsoperatie bij de kadernota 2012, conform de afspraak uit het coalitieakkoord. 

 

 

Leeswijzer 
In deze kadernota komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de voortgang van het coalitieakkoord “Het oog op morgen”;  

Hoofdstuk 3 bevat de uitgangspunten voor de programmabegroting 2012 en de bijgestelde financiële 

meerjarenprognose voor de jaren 2012 tot en met 2016;  

In hoofdstuk 4 treft u de beleidsmatige aspecten aan van het  investeringsplan; het investeringsplan 

2011-2016 is opgenomen als bijlage bij deze kadernota (bijlage 1); 

Hoofdstuk 5 gaat dieper in op de haalbaarheid van de voorgenomen bezuinigingen voor de komende 

jaren;  

In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op het belastingbeleid en de woonlasten; 

De uitvoering van een aantal doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken komt in hoofdstuk 7 

aan de orde; 

In hoofdstuk 8 staan de ontwikkelingen in  het grond- en vastgoedbeleid centraal. Daarin staat een 

verwijzing naar het Meerjarenperspectief Grondbeleid 2011 (MPG). Het MPG verschijnt als bijlage 

bij de kadernota (bijlage 2); 

Hoofdstuk 9 geeft met name inzicht in het weerstandsvermogen van de gemeente Haarlem en het 

verwachte verloop van de algemene reserve de komende jaren. Ook wordt aandacht besteed aan het 

onderwerp financiering;  

In hoofdstuk 10, tenslotte, is aandacht voor organisatieontwikkeling, ICT/digitalisering, gemeentelijke 

huisvesting en de doorontwikkeling van planning en control. 
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2. Voortgang coalitieakkoord 2010-2014  
 

Het coalitieakkoord als opdracht 
In het coalitieakkoord “Het oog op morgen” van 2010 gaat het in de kern om een groene, duurzame, 

ondernemende, sociaal betrokken en goed bestuurde stad, waarin de motor voor het stedelijk leven 

blijft functioneren en nog jaren mee kan. Met dit akkoord is gekozen voor vier hoofdthema’s:  

• solide en daadkrachtig; werken aan een gezonde financiële positie, een betrouwbare overheid, 

samen met actieve Haarlemmers, met een krachtige kleinere organisatie, aan een veilige en 

schone stad met verantwoorde gemeentelijke lasten en een internationaal georiënteerd bestuur; 

• groen en duurzaam; werken aan een klimaatneutrale stad, duurzame ruimtelijke ontwikkeling, 

mobiliteit en goede bereikbaarheid en versterking van de kwaliteit van groen en water; 

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

sport en recreatie; 

• sociaal en betrokken; dat iedereen meedoet, uitgaan van de eigen kracht, betaalbare woningen, 

aandacht voor jongeren en een eerlijk sociaal beleid. 

 

Collegewerkprogramma 
Het college is zich er van bewust te zijn aangetreden in een bijzonder tijdsgewricht met belangrijke 

vraagstukken, die om een duidelijk antwoord van het gemeentebestuur vragen. Dat geldt allereerst 

voor de financiële crisis die rijk en gemeente dwingt tot omvangrijke bezuinigingen, maar het betreft 

ook de bestaande onvrede over de overheid en het gegeven dat van de gemeente soms meer wordt 

verwacht dan in de praktijk kan worden waargemaakt. Daarnaast wordt van de gemeente een krachtige 

inspanning gevraagd om koers te zetten op weg naar een duurzaam en klimaatneutraal Haarlem. In het 

collegewerkprogramma (2010) heet dit: “werken aan een duurzaam Haarlem”. Duurzaam in de zin van 

toekomstbestendige overheidsfinanciën. Duurzaam in de manier waarop met energie en ons milieu 

wordt omgegaan.  Duurzaam in de manier waarop de samenleving wordt bestuurd; zó, dat duidelijk is 

wat burgers en partners van de overheid mogen verwachten en waar burgers en partners worden 

aangesproken op eigen initiatief, kunnen, kennis en verantwoordelijkheid. Dit college kiest voor eigen 

initiatief, invloed, participatie en inspraak van burgers en organisaties. Duurzaam ook in die zin, dat 

Haarlem een sociale stad is, een stad die betrokken is en blijft bij mensen die door omstandigheden, 

ziekte of werkloosheid ondersteuning én kansen krijgen.  

 

Daadkracht en bescheidenheid 
Het idee dat alles vanzelf wel goed zal blijven gaan, is een misverstand. Welvaart en welzijn zijn niet 

vanzelfsprekend. Haarlem scoort weliswaar goed in de lijstjes van steden waar mensen graag wonen 

en winkelen, toch staat de leefbaarheid soms onder druk. De betrokkenheid van heel veel 

Haarlemmers bij de samenleving is groot, maar toch lukt het niet iedereen om ook echt mee te doen. 

Daarbij past zowel daadkracht als bescheidenheid. Ook al is de invloed van (lokale) overheden op de 

toekomst beperkt, de gemeente kan wel stimuleren, regelen, sturen en faciliteiten bieden en waar 

mogelijk belemmeringen wegnemen en voorwaarden scheppen, waardoor burgers, organisaties en 

marktpartijen beter in staat zijn hun bijdrage te leveren aan de samenleving.  

 

Noodzakelijke herijking 
De omvangrijke bezuinigingsopgave is opgepakt als een noodzakelijke herijking van de taken die de 

gemeente voor de stad en de inwoners uitvoert. Scherp, waar het gaat om wettelijke verplichtingen 

(wat moeten we volgens de wet doen), eerdere besluitvorming en de afspraken uit het coalitieakkoord. 

Scherp wat betreft de kosten en baten, en de bijdrage aan de doelstellingen van de gemeente. 

Zorgvuldig, waar het Haarlem als sociale stad betreft, o.a. door systematisch te bezien wat we aan 

onze burgers, het particulier initiatief en of de markt  kunnen uitbesteden of overlaten.   
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Solide en daadkrachtig 
Onder de noemer solide en daadkrachtig gaat het om een goed bestuurde stad, waarin de overheid 

zorgt voor een degelijk financieel beleid en waarin op verantwoorde wijze rekening wordt gehouden 

met de gevolgen van de financiële crisis. Om een betrouwbare overheid en een veilige en schone stad. 

Met een stadsbestuur dat ervoor zorgt dat mensen zich veilig en thuis voelen en dat de betrokkenheid 

van burgers bij de samenleving bevordert. Een bestuur dat samenwerkt met partners, organisaties en 

burgers met initiatieven, ideeën en wensen en in discussie gaat met alle Haarlemmers. Dat doorgaat 

met het gebiedsgericht werken en wijkcontracten. In het eerste jaar is de nadruk gelegd op een gezond 

financieel beleid en een goede dienstverlening. Nieuwe financiële tegenvallers hebben daarbij voor de 

nodige problemen gezorgd. Daarnaast is fors ingezet op het bevorderen van actief burgerschap, zeker 

waar het gaat om de vernieuwing van participatie en inspraak. Mensen leven met elkaar en helpen 

elkaar in allerlei vormen en verbanden, van familie tot buurt, in actiegroep, vereniging of sportclub. 

Juist op het gebied van sport, onderwijs, welzijn, van sociale actie tot spelen op straat, zijn 

Haarlemmers actief. Zij zijn het cement van de samenleving.  Wat betreft veiligheid is het doel dat 

Haarlem één van de veiligste grotere steden in Nederland blijft. Naast het aanpakken van criminaliteit 

en overlastgevend gedrag wil dit college investeren in het voorkomen van problemen. Bijvoorbeeld 

door een actief jongerenwerk in samenwerking met de politie en een actief jeugdbeleid. Het gaat hier 

om ingewikkelde vraagstukken waarvoor geen pasklare oplossingen bestaan en succes van interventies 

bepaald niet vanzelfsprekend is. Mede in het licht van het wegvallen van rijksmiddelen wordt een 

notitie integraal veiligheids- en handhavingsbeleid opgesteld. Op het gebied van de externe oriëntatie 

is de positionering van Haarlem ten opzichte van de metropoolregio Amsterdam punt van aandacht en 

wordt gewerkt aan de versterking van de onderlinge samenwerking in (breed) Kennemerland. Ook al 

moet wat betreft de efficiency van de gemeentelijke organisatie nog een flinke slag worden gemaakt, 

op weg naar de nieuwe huisvesting, zijn al belangrijke stappen gezet met betrekking tot digitalisering 

en flexibiliteit rond wat wel  “het nieuwe werken”  wordt genoemd.  

Verder zijn besluiten genomen (en maatregelen doorgevoerd) met betrekking tot de beperking van 

externe inhuur en rond de organisatie van het beheer van gemeentelijk vastgoed wordt de 

besluitvorming momenteel voorbereid. Aandachtspunten voor de komende periode zijn de versterking 

van het risico- en contractmanagement, de rolverdeling tussen gemeente en partners en het 

doorberekenen van alle door de gemeente te maken kosten bij stedelijke ontwikkeling; met steeds als 

inzet het beperken van het gemeentelijk risico. Wat betreft het terugdringen van regelgeving is een 

actieprogramma deregulering opgesteld dat in deze collegeperiode wordt uitgewerkt. 

 

Groen en duurzaam 
Een duurzame stad is meer dan het milieu alleen. Samenleving en economie moeten verduurzamen. 

Deze inzet op duurzaamheid vraagt om nieuwe denkwijzen, slimme oplossingen en om ander gedrag; 

geen symboolpolitiek, geen doemdenken of luchtfietserij, maar: innovatie. Naast verdere uitvoering 

van het actieplan Klimaatneutraal is in het eerste jaar onder meer hard gewerkt aan de kadernota 

Duurzaam Haarlem. Wat betreft de bereikbaarheid van de stad is recent samen met de 

regiogemeenten een bereikbaarheidsvisie vastgesteld. Ook is een nieuwe parkeervisie opgesteld. Wat 

betreft de inzet op duurzame ruimtelijke kwaliteit is een proces naar een duidelijke visie op de 

ruimtelijke kwaliteit van Haarlem met slim ruimtegebruik en het behoud en versterking van de groene 

waarden in en om de stad gestart.  Op dit gebied moeten alle planinstrumenten kaders bieden om die 

kwaliteit te bewaken, gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken en niet gewenste ontwikkelingen 

te voorkomen. Het nieuwe (niet wettelijk verplichte) instrument van gebiedsvisies moet leiden tot 

tijdwinst bij bestemmingsplannen, bijdragen aan het bieden van duidelijkheid aan de burger en zorgen 

voor de consolidatie en versterking van de ruimtelijke kwaliteit van een gebied. Gebiedsvisies bieden 

immers een basis voor tijdige en transparante participatie en kansen om (groene) ambities in te 

kleuren. Alle gebiedsvisies bevatten een groenparagraaf. Verder is een start gemaakt met een nieuwe 

woonvisie en wordt  voortdurend geïnvesteerd in de wijkverbetering in met name Schalkwijk, 

Haarlem-Oost en Delftwijk. Wat betreft de (particuliere) woningvoorraad moeten huiseigenaren  
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worden gestimuleerd hun woning duurzaam te verbeteren en zodanig aan te passen dat de woning ook 

in de toekomst kan voldoen aan de gedifferentieerde woonwensen (toekomstbestendigheid). 

Haarlemmers die hun eigen straat groener willen maken moeten door de gemeente worden 

ondersteund.  

 

Vitaal en ondernemend 
Een vitale en ondernemende stad trekt kansen aan en weet deze te benutten. Ondernemerschap, 

innovatievermogen, onderwijs en werk bieden de beste kansen voor ontplooiing, maatschappelijke 

participatie en integratie. Daarbij zijn ook het historisch centrum en karakter van Haarlem van 

duidelijke meerwaarde. Bezuinigingen bieden ook kansen. Met de cultuurpartners wordt verder 

ingezet op de versterking van het aanbod met oog voor efficiency. Voor de toekomst van Haarlem is 

voldoende werkgelegenheid zowel binnen de stadsgrenzen als in de regio van groot belang. Daarbij is 

het ook noodzakelijk dat bestaande bedrijven in de Waarderpolder hun (milieu) ruimte behouden, het 

geluidreductieplan Waarderpolder biedt hiertoe handvatten. Wat betreft het duurzaam en 

maatschappelijk ondernemen is het streven gericht op betaalbare en passende bedrijfspanden voor 

startende ondernemers. Voor het derde kwartaal van dit jaar staat een economische agenda in de 

planning. Goed en gevarieerd onderwijs levert ook een forse bijdrage aan een sterk economisch 

klimaat. Daarbij hoort  ook een actieve aanpak voor het bestrijden van schooluitval en een zo 

optimaal mogelijke aansluiting tussen voorschoolse educatie, basisonderwijs en naschoolse opvang en 

het aanpakken van achterstand bij jonge kinderen. Het strategisch huisvestingsplan onderwijs wordt 

uitgevoerd. Voor eind van dit jaar start het college met de voorbereiding van de nieuwe cultuurnota 

(2013-2016). Na het overal in Haarlem uitvoeren van vooral veel achterstallig onderhoud komt de 

stad steeds meer op orde en zal de overlast voor bewoners en bezoekers afnemen. Bij de 

bezuinigingen ook op dit terrein acht het college het mogelijk om maximaal gebruik te maken van het 

huidige gunstige aanbestedingsklimaat. 

 

Sociaal en betrokken  
Haarlem blijft een sociale en betrokken stad waarin iedereen meedoet en meetelt. De basis is de 

kracht van mensen om zelf hun leven te organiseren. De taak van de overheid is in die zin beperkt. 

Wel moet de overheid die mensen voor wie dat echt nodig is, helpen de kracht te vinden of te 

hervinden om op eigen benen te staan. Aandacht voor onderwijs en steun bij het vinden van werk zijn 

belangrijk. De gemeente moet mensen aansporen mee te doen en elkaar te helpen en actief de 

samenwerking zoeken; met mensen, wijken en vrijwilligers(werk). Tal van kleine en grotere 

initiatieven versterken de onderlinge betrokkenheid in de stad. Ook cultuur en sport hebben die 

kracht. In het kader van het gewenste maatwerk in de WMO gaat het erom te zoeken naar een zo goed 

mogelijk systeem dat uitgaat van de behoeften van de cliënt, waarin hij/zij eigen keuzes kan maken  

en zijn of haar sociale omgeving participeert. Regelingen voor maatschappelijke ondersteuning staan 

vanwege rijksmaatregelen onder druk en alleen met een daadwerkelijk nieuwe manier van werken en 

meer aandacht voor co-creatie kunnen we groeien naar een duurzaam, toekomstbestendig en 

betaalbaar sociaal beleid. Het college zal dit separaat uitwerken in een vervolgnotitie Hof 2.0: 

systeeminnovatie in het sociale domein. Over deze systeeminnovatie is in de commissie samenleving 

reeds enkele malen discussie gevoerd. In de nieuwe woonvisie wordt binnen de kaders van het 

coalitieakkoord beleid geformuleerd wat betreft betaalbare (huur)woningen, duurzaam en 

levensloopbestendig bouwen, de bevordering van doorstroming en het beter laten aansluiten van het 

woningaanbod op de vraag. Wat betreft de aandacht voor jongeren is het beleid dat jongeren onder 27 

jaar aan het werk zijn en of onderwijs volgen. Het jongerenwerk heeft als doel jongeren te helpen hun 

plek te vinden in de (Haarlemse) samenleving. Nog dit jaar worden, gelet op de grote veranderingen 

van rijkswege, startnotities over de decentralisatie jeugdzorg en AWBZ gepresenteerd. Helaas is rond 

de mogelijke keuze voor een unilocatie de nodige onrust ontstaan. Het college zal de raad en de stad 

bij het vervolg van dit proces stap voor stap betrekken.  

Wat betreft de regelingen voor minima is gekozen om een activerend beleid te voeren en daarmee de 

huidige categorale regelingen aan te passen,  wat beter  aansluit bij de leefsituatie van klanten en dat 

goed gedrag beloont. De kernopgave bij schuldhulpverlening is het treffen van een adequate 

schuldregeling met klanten. De gemeente speelt hier een bemiddelende rol. 
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Conclusie 
Eén jaar is te kort om conclusies te trekken. Ook al zijn veel punten uit het coalitieakkoord met verve 

aangepakt, er is nog een lange weg te gaan voordat er al dan niet tevreden kan worden teruggekeken 

op de echt bereikte resultaten. De werkelijkheid blijft weerbarstig. Oude problemen en nieuwe 

tegenvallers zullen blijven zorgen weer voor onverwachte uitdagingen. Voor de gemeente, maar ook 

voor de burgers en partners in de stad waarmee wordt samengewerkt. Al die uitdagingen met 

beduidend minder middelen toch het hoofd te bieden, is een gezamenlijke opgave, een proces van 

overleg en afstemming dat ook nu en de komende jaren stevig op de agenda blijft staan.  

 

 

Beslispunt 
Het college stelt de raad voor om  kennis te nemen van de voortgang van op de hoofdthema’s en 

actiepunten uit het coalitieakkoord “Het oog op morgen”. 
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3. Totstandkoming van de meerjaren-
raming 2012-2016 
 

 

3.1 Inleiding 
In een kadernota schetst het college de relevante financiële ontwikkelingen voor de komende jaren. 

Vooral maatregelen die het rijk neemt, zowel ten aanzien van de algemene uitkering als de specifieke 

en doeluitkeringen, zijn bepalend voor het gemeentelijke huishoudboekje. Deze maatregelen worden 

door het rijk in circulaires aangekondigd. De raad is begin dit jaar geïnformeerd over de 

decembercirculaire 2010. Op de recentere informatie uit de maartcirculaire en het nog vast te stellen 

Bestuursakkoord (VNG-rijk) wordt in dit hoofdstuk ingegaan. 

Daarbij geldt dat door het college de informatie van het rijk tot begin mei 2011 heeft kunnen 

meenemen in deze kadernota.Deze informatie blijft overigens met onzekerheden omgeven. Mocht er 

voor de raadsbehandeling van de kadernota eind juni 2011 sprake zijn van majeure wijzigingen in de 

landelijke ontwikkelingen en maatregelen, dan zal het college de raad daarover informeren en zonodig 

aanvullende voorstellen doen over de door de raad vast te stellen (financiële) kaders. 

 

Maar ook lokale ontwikkelingen en politieke keuzes bepalen de financiële (on)mogelijkheden voor de 

komende jaren. Als onderdeel van de meerjarenraming wordt daarom ingegaan op de financiële 

ontwikkelingen, die voortvloeien uit de Bestuursrapportage 2011-1, het Investeringsplan 2011 – 2016 

(zie bijlage), de haalbaarheid van de bezuinigingen uit het coalitieakkoord en overige ontwikkelingen 

vanaf 2012. 

 

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste landelijke en lokale ontwikkelingen in kaart gebracht en 

financieel vertaald naar de Haarlemse situatie. Daarbij blijft gelden dat de onzekerheid van de 

ramingen toeneemt, naarmate de jaren verder in de toekomst liggen.  

Dit hoofdstuk bevat eveneens de uitgangspunten die worden gehanteerd bij het opstellen van de 

Programmabegroting 2012 – 2016. 

 
Bestuursakkoord 
Deze kadernota komt tot stand in een periode waarin het rijk een meer concrete invulling wenst te 

geven aan de  bezuinigingsmaatregelen richting gemeenten. Met het oog daarop is in de afgelopen 

maanden met de VNG onderhandeld over een Bestuursakkoord dat moet gelden tot en met 2015. Bij 

het vaststellen van deze kadernota door het college bestaan  er over de inhoud van dit akkoord en met 

name over de financiële gevolgen hiervan nog grote onzekerheden. Nadat medio april de contouren 

van het akkoord bekend zijn geworden, is getracht meer duidelijkheid te verkrijgen over die financiële 

gevolgen. Dit heeft echter (tot begin mei) niet veel opgeleverd. Wel is duidelijk dat dit akkoord 

nadelig uitpakt voor de (financiële) situatie in de komende jaren. Zo zal het accres vermoedelijk lager 

uitvallen omdat er geen compensatie plaatsvindt voor de opgetreden vertraging in de 

rijksbezuinigingen. Ook vinden er diverse kortingen plaats op specifieke uitkeringen. Voorts vindt er 

een omvangrijke decentralisatie plaats van taken op het gebied van Jeugdzorg, Awbz en de onderkant 

van de arbeidsmarkt waarbij sprake is van een efficiencykorting. Daarnaast is de compensatie die 

wordt geboden voor de uitvoering van de taken ontoereikend. Het is aannemelijk dat het op niveau 

houden van de taakuitvoering tot nieuwe financiële opgaven zal gaan leiden. 

 

Gezien deze ontwikkelingen op landelijk niveau blijft het college een stringent financieel beleid 

voeren. Dit geldt nog meer omdat de bezuinigingsopgave in met name de latere jaren nog aanzienlijk 

is en deels nog niet is ingevuld (zie ook hoofdstuk 5 Bezuinigingen). 

Gezien het nog ongewisse karakter van de financiële effecten van het Bestuursakkoord heeft het 

college deze effecten niet kunnen meenemen in de financiële meerjarenraming van deze kadernota. En 

omdat in de maartcirculaire ook geen nieuwe concrete financiële maatregelen waren opgenomen, is  
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bij het opstellen van de meerjarenraming uitgegaan van de decembercirculaire, omdat dat het laatste 

officiële document met relevante financiële informatie is (zie verder paragraaf 3.5). 

 

3.2 Uitgangspunten programmabegroting 2012-2016 
De totstandkoming van de programmabegroting gebeurt zowel top-down als bottom-up.  

 

Top-down 
De programmabegroting 2012-2016 wordt opgesteld binnen de eerder vastgelegde beleidsmatige en 

financiële kaders. In deze top-down-benadering is de kadernota 2011 het startpunt voor het opstellen 

van de programmabegroting 2012. 

 

De kaders van de begroting 2012 worden gevormd door: 

• het coalitieakkoord “Het oog op morgen”; 

• de vastgestelde kadernota 2010 en de daarin vastgelegde bezuinigingen; 

• het door de raad vastgestelde beleid bij de vaststelling van de programmabegroting 2011 en 

meerjarenraming 2012-2015; 

• de door de raad vastgestelde beleidswijzigingen na vaststelling van de programmabegroting 2011;  

• de meest recente informatie over de algemene uitkering; 

• de inventarisatie van de meerjarige ontwikkeling van het aantal inwoners, woningvoorraad en 

bedrijvenvoorraad (april); 

• de verwachte loon- en prijsontwikkeling voor 2012; 

• het investeringsplan 2011-2016. 

 

Vanuit de keuzes die de gemeenteraad bij de kadernota maakt, worden de programma’s en 

beleidsvelden van de programmabegroting 2012-2016 samengesteld, waarna het een taak van het 

college, de directie en de hoofdafdelingsmanagers is om de keuzes die de raad in de kadernota heeft 

gemaakt door te vertalen naar productniveau en de daar onderliggende budgetten.  

 

Bottom-up 
Voor de going-concernwerkzaamheden geldt een bottom-upbenadering. Bij deze benadering ligt het 

startpunt bij de budgetten van de afdelingen en maakt elke afdeling een inschatting van de uit te 

voeren taken en de daarmee gepaard gaande kosten en opbrengsten. Bij het opstellen van deze 

ramingen wordt uitgegaan van deze kadernota en wordt de budgetuitputting in voorgaande jaren 

betrokken. 

 

Bepaling loon- en prijsontwikkeling voor het komende begrotingsjaar 2012 
Jaarlijks wordt in de kadernota vastgelegd op welke wijze loon- en prijsontwikkelingen in de 

meerjarenbegroting worden verwerkt. Daarbij is evenals voorgaande jaren het uitgangspunt dat voor 

zowel de baten als de lasten in de meerjarenraming (2012-2016) het loon- en prijspeil van het 

begrotingsjaar (2012) wordt gehanteerd. Daarmee wordt een meerjarenbegroting in constante prijzen 

opgesteld.  Op basis van het Centraal Economisch Plan voor 2011 worden voor de begroting 2012 de 

navolgende ramingsgrondslagen geraamd. 

 

De loonkosten voor het komende jaar worden als regel gebaseerd op de laatst vastgestelde CAO. De 

daaruit voortvloeiende salarisontwikkelingen en werkgeverslasten worden in de begroting geraamd. 

De CAO sector Gemeenten loopt van 1 juni 2009 tot 1 juni 2011. Hierin is voor 2011 een 

salarisstijging van 0,5% vastgelegd en een stijging van de eindejaarsuitkering van 5,5% naar 6%. Voor 

de ontwikkelingen na 1 juni 2011 is nog geen inschatting te maken. Daarnaast is in maart door het 

ABP besloten de pensioenpremies te verhogen van 21,4% naar 21,9%. Hiermee is in ieder geval nog 

geen rekening gehouden in de meerjarenbegroting. Mede gelet op het inflatiepercentage van 2% wordt 

voor 2012 voorlopig met een loonkostenstijging van 1% rekening gehouden.  

 

De materiële kostencompensatie die bij de uitgangspunten wordt gehanteerd, is ontleend aan het 

Centraal Economisch Plan van 2011 en bedraagt naar raming 2% voor 2012. 
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Uitgangspunt is dat er geen automatische compensatie wordt toegekend, maar dat een reservering 

plaatsvindt voor die gevallen waarbij de budgethouder kan aantonen dat een verhoging noodzakelijk 

is. 

 

Het prijspeil van de investeringsramingen is in het investeringsplan 2011-2016 geactualiseerd. Op 

basis van de meest recente ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) van maart 2012 bedraagt het 

inflatiepercentage van bruto overheidsinvesteringen 4% voor 2011 en 4¾% voor 2012. 

 

Voor subsidies van minder dan € 45.000 wordt voor 2011 geen kostencompensatie toegekend. 

Bij subsidies boven dat bedrag vindt een weging plaats, waarbij de loonkostenstijging voor 70% en de 

materiële lastenstijging voor 30% meetelt. Het percentage voor deze subsidies bedraagt derhalve 

1,3%. Er vindt achteraf geen verrekening plaats op basis van de werkelijke materiële of loonkosten.  

Voor die subsidies boven € 45.000, waarbij een korting dient te worden toegepast voortvloeiend uit de 

bezuinigingsoperatie, wordt eerst het bezuinigingsbedrag in mindering gebracht op het subsidiebedrag 

en daarna de kostencompensatie van 1,3% vastgesteld. 

 
Voor de Haarlemse begroting is het van belang dat Haarlemse verbonden partijen dezelfde 

uitgangspunten hanteren als Haarlem. Bovenstaande uitgangspunten zullen dan ook worden ingebracht 

in de besturen van betrokken verbonden partijen, zoals Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) en 

Paswerk.  

 

De rente zal naar verwachting wel gaan oplopen, maar voor 2012 wordt nog geen grote stijging 

verwacht. De rente op de geldmarkt wordt geraamd op 2,5% en voor de kapitaalmarkt op 4%. 

 

Voor belastingen en rechten wordt het inflatiepercentage aangehouden dat voortvloeit uit de hiervoor 

al genoemde publicaties; dat wil zeggen 2%. Voor heffingen geldt dat een compensatie alleen aan de 

orde is, als dit binnen de grenzen van kostendekkendheid blijft. De belastingvoorstellen worden echter 

pas in december voorafgaand aan het begrotingsjaar vastgesteld.  

 

De overige inkomsten, zoals huren en pachten, worden eveneens verhoogd met 2%. 

 

Conform eerder besluitvorming wordt in de kadernota op voorhand geen geld voor areaaluitbreiding 

geraamd. Bij infrastructurele investeringsvoorstellen zullen ook nadere voorstellen worden gedaan 

over de budgettaire gevolgen voor de onderhoudsramingen. 

 

Voor de begroting 2012 de volgende uitgangpunten gehanteerd: 

 
Omschrijving Uitgangspunten 

Loonontwikkelingen (inclusief sociale lasten) 1,0% 

Materiële uitgavenstijging (exploitatie en investeringen) 1 2,0% 

Subsidies onder de € 45.000 0,0% 

Subsidies boven de € 45.000 2 1,3% 

Lange rente nieuwe leningen 4,0% 

Renteomslag 5,0% 

Belastingen en overige inkomsten 2,0% 

  

Specifieke uitgangspunten voor grondexploitatie (MPG) 3  

Stijging kostencomponent (mix loon-, uitbestedings- en bouwkosten) 3,0% 

Renteomslag 5,0% 

Overige eigen inkomsten 2,0% 
1 Compensatie wordt alleen toegepast als noodzaak door budgethouder kan worden aangetoond 
2 Berekening is als volgt: lonen  1,0% x 0,7 en materieel 2,0 % x 0,3 
3 De uitgangspunten voor grondexploitaties worden bepaald voor projecten met een zeer lange doorlooptijd. De percentages gelden voor een 

10-jaarsgemiddelde. 

 

Beslispunt 
Het college stelt de raad voor om akkoord te gaan met uitgangspunten voor de begroting 2012. 
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3.3 Hoe om te gaan met de algemene uitkering? 
De algemene uitkering uit het gemeentefonds is een uitkering waarvan de gemeente zelf kan bepalen 

hoe de middelen worden aangewend. Daarover hoeft geen verantwoording te worden afgelegd aan het 

rijk. 

Over specifieke uitkeringen daarentegen, moet wel verantwoording worden afgelegd aan het rijk. De 

laatste jaren heeft het rijk specifieke uitkeringen laten opgaan in de algemene uitkering, de 

zogenoemde decentralisatie-uitkeringen per onderwerp. Dit heeft tot misverstanden geleid, omdat de 

indruk werd gewekt dat de aan de algemene uitkering toegevoegde middelen alleen voor de daarbij 

behorende taken mogen worden aangewend. De VNG en BZK (als beheerder van het Gemeentefonds) 

hebben aangegeven dat dit niet juist is en dat de gelden in het Gemeentefonds vrij aanwendbaar zijn.  

 

In 2006 heeft het toenmalige college expliciet uitgesproken dat: ‘bij toevoegingen (of onttrekkingen) 

aan de algemene uitkering voor taakmutaties niet langer wordt uitgegaan van automatische 

verrekening met sectoren, maar dit te laten afhangen van het feit in hoeverre de toevoeging (of 

onttrekking), gelet op het Haarlemse beleid en het Haarlemse uitgavenniveau op dat beleidsterrein, 

strikt nodig is.’ 

In de praktijk betekende dit dat extra gelden alleen ter beschikking wordt gesteld als daartoe een 

financieel onderbouwd verzoek – in de vorm van een B&W-nota – wordt ingediend. Er is dus geen 

sprake van een automatisme. 

 

Bij de voorbereiding in het college over de memo aan de raad inzake de effecten van de 

decembercirculaire en het actualiseren van het meerjarig financieel beeld ten behoeve van de 

Kadernota 2011, is een aantal principeafspraken gemaakt over de wijze waarop tijdens deze 

bestuursperiode met specifieke kortingen op onderdelen van de algemene uitkering en de doel- en 

decentralisatie-uitkeringen zal worden omgegaan:  

1. 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). Daarbij geldt dat: 

• extra kortingen van het rijk voor zover als mogelijk binnen het beleidsterrein opgevangen 

dienen te worden; 

• gestreefd blijft worden naar bereiken van doelen en prestaties tegen de laagst mogelijk kosten 

en passend binnen het werkbudget. 

2. voor zover nog geen sprake is van de toepassing van bovenstaande regel (i.c. bij de WWB en de 

WMO) zal dit met ingang van het lopende jaar worden doorgevoerd. De uit deze bijstelling 

volgende extra taakstellingen zullen worden opgevangen binnen het totaal van de 

bezuinigingsopgave. 

 

3.4 Hoe om te gaan met meevallers? 
De kaderstelling voor deze bestuursperiode heeft plaatsgevonden in het coalitieakkoord 2010-2014 

“Het oog op morgen” en is verder uitgewerkt in de Kadernota 2010. In het coalitieakkoord is bepaald 

dat eventuele meevallers (zoals een overschot op de jaarrekening) worden gebruikt voor het 

verminderen van de schuldenlast/verbeteren van de solvabiliteit (50%), nieuw beleid (25%) en het 

verlagen van de ombuigingsopgave (25%). 

Hoewel dit een duidelijke afspraak lijkt, moet ook rekening gehouden te worden met een andere 

afspraak uit het coalitieakkoord. Dat luidt dat de ombuigingen over een vijftal clusters wordt verdeeld, 

te weten: 

- Investeringsplafond € 7 mln 

- Efficiency en interne organisatie € 6 mln 

- Taken en taakuitvoering € 5 mln 

- Subsidies en verbonden partijen € 9 mln 

- Woonlasten en andere inkomsten € 8 mln 
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Hiermee is voor een evenwichtige verdeling van de ombuigingen over de stad gekozen, en wordt 

voorkomen dat de ombuigingen eenzijdig op bepaalde doelgroepen wordt afgewenteld. 

Het is belangrijk dat bij wijzigingen van de ombuigingstaakstelling door gewijzigd rijksbeleid of 

gewijzigde economische omstandigheden, of door meevallers, deze evenwichtige verdeling in stand 

blijft. 

   

De uitwerking van het financiële beleid op dit punt betekent dat vastgelegd kan worden dat: 

1. De verdeling over de 5 clusters kaderstellend is. Als het saldo totale ombuigingsopgave wijzigt, 

dan wijzigt de taakstelling van de 5 clusters navenant. 

2. Dit uitgangspunt  betekent dan ook automatisch dat meevallers in de baten niet verrekend kunnen 

worden met de overige 4 uitgavenclusters  

3. Meevallers in de baten kunnen aangewend om: 

a. andere tegenvallers in de baten op te vangen; 

b. aangewend worden in het kader van verbetering van de financiële positie; 

c. indien structureel kunnen voordelen aangewend om de nog in te vullen taakstelling 

woonlasten/inkomsten voor de komende jaren te matigen (waardoor tariefsstijgingen 

kunnen worden gematigd). 

 

3.5 Financiële ontwikkelingen 
De tabel op de volgende pagina bevat de bijgestelde meerjarenraming voor de Programmabegroting 

2012-2016.  

Vertrekpunt is de laatste door de gemeenteraad in november 2010 vastgestelde meerjarenraming en de 

extra ombuigingen waarover in januari 2011 definitief is besloten (de 1
e
 suppletoire 

begrotingswijziging). Deze raming wordt geactualiseerd met financiële gevolgen op basis van: 

• de Bestuursrapportage 2010-2; 

• de uitgangspunten Programmabegroting 2012-2016 uit paragraaf 3.2; 

• het als bijlage opgenomen Investeringsplan 2011-2016 (zie ook hoofdstuk 4); 

• de algemene uitkering en doeluitkeringen; 

• de bezuinigingen (zie hoofdstuk 5); 

• de overige ontwikkelingen vanaf 2012. 

 

De genummerde en geletterde regels worden onder de tabel toegelicht. 
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Begroting 
Meerjrenraming 2012-2016. Budgettair effect 

(bedragen x €1.000; v (-) is voordelig n is nadelig     Omschrijving 

2011 2012   2013   2014   2015   2016   

    Begroting 2011-2016 -13 v -78 v -60 v 920 n 4.559 n 2.077 n 

    Saldo aanvullende maatregelen amendement 77 -115 v 85 n 10 n 10 n 10 n 110 n 

    Mutaties Bestuursrapportage 2010-2 461 n 744 n 940 n 729 n 737 n 737 n 

    Begrotingsuitkomsten na Berap 2010-2 333 n 751 n 890 n 1.659 n 5.306 n 2.924 n 

    Mutaties:                     

1   Effect decembercirculaire 2010 1.571 n -621 v -4.695 v -11.500 v -14.700 v -14.700 v 

2   Mutaties bestuursrapportage 2011-1 -639 v -921 v -921 v -946 v -946 v -946 v 

3   Effect korting WMO 0 v 1.500 n 2.000 n 2.000 n 1.050 n 1.050 n 

4   Effect korting WWB 2.911 n 2.700 n 1.700 n 1.200 n 700 n 700 n 

    WWB- bestandstoename 2011 2.100 n                 

5   Bijstellingen minimabeleid 100 n 340 n 340 n 340 n 340 n 340 n 

6   Rijkskortingen WSW 0  0  0  0  0  0   

7   Vervallen rijksmiddelen sociale Veiligheid 0  784 n 784 n 784 n 784 n 784 n 

8 a Niet haalbare deel taakstellingen  0   -714 v 251 n 651 n 2.406 n 3.398 n 

  b Taakstellingen: frictie          500 n 1.000 n 1.500 n 1.000 n 

9  Risico nadelige effecten Bestuursakkoord   pm n pm n pm n pm n pm n 

10   Netto lasten Spaarnezicht 0 v 244 n 244 n 244 n 244 n 244 n 

11   Parkeeropbrengsten 2.200 n 0  0  0  0  0   

12   Regionaal mobiliteitsfonds    pm  pm   pm  pm  pm   

13   Beëindiging dienstverlening Bibliotheek     0  0   0  0   0   

    Investeringsplan 2011-2016     -781 v 162 n 706 n -310 v pm   

    Subtotaal mutaties: 8.243 n 2.531 n 365 n -5.521 v -8.932 v -8.130 v 

    Aanvullende maatregelen:                     

    Financieel technische maatregelen                     

A   Verschuiving dotatie aan algemene reserve -600 v -400 v -900 v 1.900 n 0       

B   Geen dotatie aan Algemene reserve solvabiliteit       -600 v           

C   Verschuiven onttrekking Reserve Precario     -700 v 700 n           

D   Vrijval Reserves Raaksrotonde/Fietsimpuls  -1.500 v                 

    Overige maatregelen                     

E   Temporisering beheer&onderhoud -2.000 v -1.000 v -1.000 v 1.000 n 1.000 n 0   

F   Uitstel vervanging straatnaambordjes -80 v                 

G   Uitstel invoering nieuwe monumentenregeling -200 v                 

H   Vrijval BLS-middelen -1.000 v                 

I   Vrijval reservering overschrijdingsregeling -250 v                 

J   Budget functionele aanpassingen     -800 v               

K   Extra afstoten niet strategisch bezit -500 v -1.000 v               

L   Verlaging opleidingsbudget     -150 v               

    Totaal aanvullende maatregelen -6.130 v -4.050 v -1.800 v 2.900 n 1.000 n 0 n 

                         

    Voorlopige meerjarenraming 2.446 n -768 v -545 v -962 v -2.626 v -5.206 v 

                         

    Bijstelling Nog in te vullen taakstellingen     0  -754 v -1.318 v -2.406 v -3.398 v 

    Meerjarenraming 2.446 n -768 v -1.299 v -2.280 v -5.032 v -8.604 v 
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Toelichting op mutaties in de tabel 
Uit de tabel blijkt dat het college erin is geslaagd om (met uitzondering van het lopende begrotingsjaar 

2011) voorlopig een sluitende meerjarenraming te laten zien. Daar moet echter wel een belangrijke 

kanttekening bij worden geplaatst. Een aantal bezuinigingen is nog niet geconcretiseerd (de zgn. nog 

in te vullen taakstellingen) en het is nog niet bekend wat het Bestuursakkoord in financieel opzicht 

voor Haarlem gaat betekenen.  

De financiële gevolgen van het Bestuursakkoord zijn in de meerjarenraming nog pro memorie 

opgenomen. Zoals bekend ligt er op dit moment een Onderhandelaarsakkoord, waarover de gemeenten 

op 8 juni tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG gaan stemmen. 

De verwachte nadelige effecten van het Bestuursakkoord kunnen vele miljoenen per jaar bedragen. 

Het vraagt dan ook een collectieve inspanning van het college en de raad om hier prudent mee om te 

gaan, en geen voorstellen te doen die de meerjarenraming belasten. Dit in ieder geval tot het moment 

van herijking van de gehele bezuinigingsoperatie bij de kadernota 2012, conform de afspraak uit het 

coalitieakkoord.  

 

Toevoeging jaarschijf 2016 
Overeenkomstig bestaand beleid is de jaarschijf 2016 toegevoegd aan de meerjarenraming (het 

begrotingsjaar 2012 en de 4 daaropvolgende jaren 5 jaarlijks voortschrijdend). Deze toevoeging vindt 

plaats tegen constante prijzen (geldt voor alle jaarschijven). 

Voor vaststelling van het financieel effect binnen de jaarschijf 2016 wijzen wij op de volgende punten: 

1. de cijfers zijn met grote onzekerheden omgeven (zie verdere toelichtingen over het 

Bestuursakkoord, haalbaarheid bezuinigingen e.d.; 

2. het effect van de bezuinigingsoperatie uit het coalitieakkoord is onderdeel van het dalende nadeel 

in de regel Begroting 2011-2016; 

3. het effect van het investeringsplan 2011-2016 is voor de jaarschijf 2016 veiligheidshalve op pm 

gesteld vanwege  de grote onzekerheden in het totaal van de investeringen. 

 

1. Budgettair effect decembercirculaire 2010 
De decembercirculaire heeft de volgende budgettaire consequenties: 

• bij het opstellen van de begroting 2011 heeft het college nog aangenomen dat het gemeentefonds 

de komende jaren niet zou groeien (een accres van 0%). Er blijkt nu wel sprake te zijn van een 

groei van het gemeentefonds; 

• de directe algemene korting op het gemeentefonds als gevolg van rijksombuigingen blijft € 1,7 

miljard; 

• de gevolgen van expliciet in het regeerakkoord genoemde kortingen op diverse beleidsterreinen op 

het gemeentefonds zijn € 0,27 miljard. Dit gaat om lokaal inkomensbeleid, schuldhulpverlening, 

omgevingsdiensten en het aantal politieke ambtsdragers. 

Naast het verwerken van de decembercirculaire zijn de verdeelmaatstaven geactualiseerd (zoals aantal 

inwoners, aantal bijstandsgerechtigden enz.). 

Het bovenstaande betekent voor Haarlem dat de raming van de algemene uitkering toeneemt met  

€ 14,7 miljoen tot bijna € 161 miljoen in 2015. In februari van dit jaar is de raad geïnformeerd over de 

budgettaire consequenties van de decembercirculaire. 

 

2. Effect gemelde mee- en tegenvallers 1e bestuursrapportage 2011 
In 1

e
 bestuursrapportage 2011 zijn de mee- en tegenvallers op de lopende begroting opgenomen en 

toegelicht. Kortheidshalve wordt naar die rapportage verwezen. In dit overzicht wordt volstaan met het 

effect van de bestuursrapportage op de meerjarenbegroting. 

 

3. Effect korting op WMO 
Het rijk heeft een aanzienlijke korting vastgesteld op de specifieke WMO-middelen. De korting loopt 

op van bijna € 2,5 miljoen in 2011 naar structureel bijna € 3,3 miljoen vanaf 2012. 

Voor het opvangen van deze rijkskortingen zal het college een voorstel aan de raad voorleggen voor 

een andere wijze van benaderen van de verstrekkingen en voorzieningen (Hof 2.0; systeeminnovatie in 

het sociaal domein). Deze systeeminnovatieve benadering kan op termijn er toe bijdragen dat de 



_______________________________________________________________________________________ 
 
                                                                    Kadernota 2011  Haarlem                                                               

20

gemeentelijke uitgaven weer binnen de van het rijk ontvangen middelen worden gebracht. Om de 

termijn van ombuiging ook financieel op te vangen en een bijdrage te leveren aan de financiële 

problematiek in de eerste jaren (2011/2012) zijn uitnamen gepland uit de reserve WMO.  

Voorts stelt het college voor om van het reeds binnen de WMO-reserve bestemde deel voor specifieke 

projecten (Wie wat bewaart heeft niets en Welzijnswerk klaar voor de toekomst) een aantal projecten te 

schrappen, zodat een bedrag van € 500.000 kan vrijvallen voor het opvangen van de taakstellingen. 

 
Bedragen x € 1.000 

  WMO 2011   2012   2013   2014   2015  2016   

  Rijkskorting 2.460 n 3.267 n 3.267 n 3.267 n 3.267n 3.267 n 

  Maatregelen conform Hof 2.0 -35 v -452 v -1.279 v -1.767 v -2.217v -2.217 v 

  Onttrekking ivm schrappen projecten -500 v          

  Onttrekkingen uit reserve WMO -925 v -1.315 v -488 v      

  Onttrekking/toevoeging reserve WMO -1000 v   500 n 500 n    

  Effect op het meerjarig financieel beeld 0 n 1.500 n 2.000 n 2.000 n 1.050n 1.050 n 

 
4. Effect korting op WWB 
Ook op de WWB zal een rijkskorting gaan plaatsvinden, die noopt tot beleidsbijstellingen bij de 

uitvoering van de WWB/WIJ. Het college is bij het vaststellen van de noodzakelijke maatregelen 

uitgegaan van het principe van de neutrale gemeente. Haarlem is jarenlang een voordeel gemeente 

geweest (de rijksmiddelen overstegen de werkelijke uitgaven). Op voortzetting van het voordeel op de 

bijstand kan de komende jaren niet meer gerekend worden. Terugbrengen van de begroting tot een 

budgettair neutrale uitvoering van de bijstand leidt per saldo tot een nadeel voor de algemene 

middelen conform de in de tabel opgenomen reeks. 

De verdere nadelen moeten worden opgevangen door de volgende bijstellingen in het beleid: 

 

a. versterking van de handhaving, zowel aan de poort als in het bestand; 

b. bevorderen van deeltijdinkomsten die verrekend kunnen worden met de uitkeringen; 

c. versnelling van de uitstroom naar werk van kansrijke bijstandsgerechtigden door samenwerking 

met uitzendbureau’s. 
Bedragen x € 1.000 

   WWB: effect rijkskortingen en maatregelen 2011   2012   2013   2014  2015   2016   

  Rijkskorting 3.700 n 5.740 n 4.610 n 3.950n 3.450 n 3.450 n 

  Effect maatregelen en wijziging bestandvolume   -3.040 v -2.910 v -2.750v -2.750 v -2.750 v 

  Bestandstoename 2011 2.100 n pm  pm       

  Onttrekking reserve WWB -789 v          

  Effect op het meerjarig financieel beeld 5.011 n 2.700 n 1.700 n 1.200n 700 n 700 n 

 

Met de genomen beleidsmaatregelen beoogt het college het budgettaire risico op de uitvoering van de 

WWB te verkleinen. Dat laat onverlet dat de werkelijke baten en lasten van de rijksmiddelen en 

gemeentelijke uitgaven lopende het jaar aan de hand van definitieve beschikking en actuele 

bestandontwikkeling moeten worden bijgesteld. Voor 2011 is in de eerste maanden van het jaar een 

forse bestandstoename van ruim 100 bijstandsgerechtigden zichtbaar, waardoor het college de 

prognose naar boven heeft bijgesteld. Het college verwacht nu een bestand dat verder zal oplopen 

richting 3.100 per ultimo 2011. De geraamde uitkeringslasten nemen met € 2,1 miljoen toe. In deze 

raming is het effect van de hierboven genoemde aanvullende maatregelen in de sfeer van handhaving, 

directe uitstroom naar werk en verhoging van deeltijdinkomsten meegenomen. De 

bestandsontwikkeling is met onzekerheden omgeven. Naar verwachting zal sprake zijn van een 

stijging van het aantal bijstandsgerechtigden in 2012 en 2013, waarna in 2014 en volgende jaren 

volgens verwachting een  kleine daling optreedt. Echter de omvang van zowel stijging als daling 

blijven met onzekerheden omgeven, mede als gevolg van voorgenomen stelselwijzigingen. Meerjarig 

worden de financiële ontwikkelingen dan ook pm geraamd. 
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5. Bijstellingen minimabeleid 
In de afgelopen jaren heeft incidentele bijstelling plaatsgevonden op de uitgaven voor de minima. De 

uitgaven bleken gedurende het jaar zo’n € 500.000 boven de oorspronkelijke begroting uit te komen. 

Deze situatie acht het college ongewenst en bijstelling van de regelingen voor de minima zijn dan ook 

noodzakelijk. Om tevens uitvoering te geven aan de uitgangspunten van het coalitieakkoord stelt het 

college daarnaast voor het beschikbare budget te verhogen. Hiermee schept het college ruimte voor het 

in stand houden en ontwikkelen van een meer activerende inkomensondersteuning aan minima.  

Het college stelt voor de volgende maatregelen te nemen: 

• laten vervallen van de reserve Aboutaleb gelden in 2011(eenmalig voordeel € 100.000); 

• verlagen van de raming van de kosten voor de ziektekostenverzekering voor minima (structureel 

voordeel € 100.000); 

• afschaffen van de schoolkostenregeling en deze vervangen door een regeling Jeugd en Onderwijs 

(per saldo een nadeel van € 40.000). 

In 2012 vervallen incidentele dekkingen voor het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Het 

college vindt het wenselijk dat deze regelingen worden voortgezet en brengt de kosten van deze 

specifieke regelingen en van de regeling Jeugd en Onderwijs ten laste van de algemene middelen.  

Per saldo voegt het college vanuit de algemene middelen een bedrag van € 340.000 toe aan de 

uitvoering van het minimabeleid. De raad heeft een separate nota met een uitgebreidere toelichting 

ontvangen. 

Het college stelt voor het budget per saldo in 2011 met € 100.000 en de jaren daarna met € 340.000 ten 

opzichte van het huidige begrotingsniveau te verhogen. 
 Bedragen x € 1.000 

  Minimabeleid 2011   2012   2013   2014  2015   2016   

 Bijstelling begroting naar feitelijk 

verstrekkingenniveau 

500 n 500 n 500 n 500n 500 n 500 n 

 Schrappen reservering Aboutaleb-gelden -100 v          

 Inzetten Zilveren Kruis Achmea gelden -100 v -100 v -100 v -100v -100 v -100 v 

 Herijking Bijzondere Bijstand tbv herinrichting   -100 v -100 v -100v -100 v -100 v 

 Afschaffen regeling schoolkosten -200 v -260 v -260 v -260v -260 v -260 v  

 Opvangen rijkskorting op “jeugdregelingen”   300 n 300 n 300n 300 n 300 n 

 Effect op het meerjarig financieel beeld 100 n 340 n 340 n 340n 340 n 340 n 

 

 

6. Rijkskortingen WSW 
Het rijk gaat de bijdrage aan Paswerk voor de SW-ers korten. Met een landelijke bezuiniging van  

€ 120 miljoen wordt de korting voor Paswerk ingeschat op € 1,4 miljoen. Het Haarlemse aandeel is 

80% zodat het risico € 1,1 miljoen bedraagt. In het begrotingsjaar 2011 heeft Paswerk een pakket aan 

maatregelen voorgesteld, waardoor het tekort wordt teruggebracht tot circa € 0,6 miljoen, waarvoor 

een beroep zal worden gedaan op het eigen vermogen van Paswerk. Bij het samenstellen van de 

begroting 2012 worden door het Dagelijks Bestuur van Paswerk voorstellen voorbereid. 

 

7. Rijksmiddelen ten behoeve van sociale veiligheid 
De rijksmiddelen voor sociale veiligheid (Van Montfransgelden) hebben een tijdelijk karakter. Per 

2012 zullen deze middelen (€ 1.134.000) vervallen. In het coalitieakkoord wordt grote waarde gehecht 

aan de sociale veiligheid in Haarlem. Het college stelt dan ook voor om het wegvallen van deze 

middelen voor 2/3-deel te compenseren (per saldo netto compensatie € 784.000 structureel) uit de 

algemene middelen. 
Bedragen x € 1.000 

  Sociale Veiligheid 2011   2012   2013   2014  2015   2016   

  Korting rijksmiddelen   1.134 n 1.134 n 1.134n 1.134 n 1.134 N 

  Beperking compensatie 67%   -350 v -350 v -350v -350 v -350 V 

  Effect meerjarig financieel beeld   784 n 784 n 784n 784 n 784 N 
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8a/8b + m. Uitwerking haalbaarheid taakstellingen 
Overeenkomstig de afspraken bij de behandeling van Kadernota 2010 en de Programmabegroting 

2011-2015, heeft het college de afgelopen maanden nader onderzocht of de bezuinigingsmaatregelen 

uit het coalitieakkoord ook daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd. In de paragraaf  Bezuinigingen  

(hoofdstuk 5) wordt ingegaan op de uitkomsten van die onderzoeken. Het college constateert dat op 

een groot aantal punten weliswaar maatregelen genomen kunnen worden, maar dat de bij het 

coalitieakkoord ingezette ‘opbrengsten’ niet altijd (volledig) haalbaar zijn. 

De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de geraamde bezuinigingen uit de Kadernota 2010 

hebben betrekking op: 

1. een beperking van de verhoging van de woonlasten (nadeel € 2 miljoen in 2018) 

2. nog niet volledig ingevulde taakstelling Investeringen (nadeel circa € 0,9 miljoen in 2018) 

3. beperking bezuiniging op de verbonden partijen (nadeel circa € 0,6 miljoen in 2018) 

4. eerder (en meer) realiseren efficiencytaakstellingen (structureel voordeel € 0,2 miljoen vanaf 

2018) 

5. beperkte financiële realisatie van taakstellingen uit de cluster Taken (nadelen: nog niet ingevulde 

stelpost € 1,3 miljoen, niet te realiseren verzelfstandigingsopbrengsten € 1,2 miljoen in 2018) 

 

Gezien de afspraak over het moment van herijking van de bezuinigingen (bij de Kadernota 2012) 

houdt het college vast aan de financiële taakstelling uit het coalitieakkoord (€ 35 miljoen in 2018). 

Daarnaast zijn de nu zichtbare contouren van het Bestuursakkoord financieel somber te noemen en 

geven deze eveneens aanleiding om de bezuinigingsteugels niet te laten vieren, maar de taakstellingen 

onverkort te handhaven. Het college stelt voor het totaal van de taakstellingen te handhaven en voor 

het deel dat thans niet haalbaar wordt geacht een nog in te vullen taakstelling op te nemen. Daarmee 

loopt het totaal van de nog in te vullen taakstellingen in 2018 op van circa € 2 miljoen (zie de 

algemene nog in te vullen taakstelling  uit het coalitieakkoord en de nog in te vullen taakstelling in de 

cluster Taken) naar € 6,7 miljoen. 

 

Overigens betekent het handhaven van het financiële niveau van de bezuinigingsopgave uit het 

coalitieakkoord (kadernota 2010) tezamen met maatregelen bij de vaststelling van de 

programmabegroting 2011-2015 en de extra maatregelen uit deze kadernota, dat de totale 

bezuinigingsopgave in het jaar 2018 op ruim € 43 miljoen (structureel) uit zal komen.  

 

De bezuinigingen zullen tevens gaan leiden tot het verminderen van de organisatieomvang 

(coalitieakkoord: ca. 100 fte tot en met 2018). Deze reductie zal voornamelijk gevonden worden door 

de te nemen Efficiencymaatregelen (verminderen middenmanagement, leidinggevenden en staf, 

stroomlijnen en versimpelen processen, onder andere door digitalisering), maar ook de taakreductie zal 

leiden tot afname van de ambtelijke organisatie. Het college komt bij de begroting 2012 terug op de 

concrete invulling van de formatiereductie. 

Ervaring leert dat bij dergelijke operaties sprake zal zijn van frictie. Het college heeft voor deze kosten 

een stelpost opgenomen, die oploopt tot € 1,5 miljoen in 2015.  Deze kosten zullen in de jaren daarna 

weer afnemen. 
Bedragen x € 1.000 

   Resultaat haalbaarheid taakstellingen 2011   2012   2013   2014   2015  2016   

  Oorspronkelijk opgenomen taakstelling 1.431 n -6.907 v -11.829 v -19.074 v -23.955v -27.637 v 

  Thans verwachte realisatie 304 n -7.621 v -11.578 v -18.423 v -20.049v -23.034 v 

  Subtotaal effect   -714 v 251 n 651 n 3.906n 4.603 n 

  Nog in te vullen taakstelling 2      -754 v -1.318 v -3.906v -4.603 v 

  Frictie ivm formatiereductie     500 n 1.000 n 1.500n 1.000 n 

  Effect op het meerjarig financieel beeld 1  -714 v -3 v 333 n 1.500n 1.000 n 
1 voordeel reeds verwerkt bij de bijstelling van de begroting (amendement 77) 
2 is het totaal van de nog in te vullen taakstelling  
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9. Risico nadelige effecten Bestuursakkoord 
Zoals al eerder gemeld zijn de financiële effecten van het Bestuursakkoord voor Haarlem nog niet 

helder (stand van zaken begin mei 2011). Het al of niet aanvaarden van het onderhandelaarsakkoord 

(begin juni 2011) doet aan deze onduidelijkheid vermoedelijk niet veel af. Om te onderstrepen dat 

sprake is van nadelige effecten, die aanzienlijk zijn, is in de tabel een pm-post voor de effecten van het 

bestuursakkoord opgenomen.  
Bedragen x € 1.000 

 Risico nadelige effecten Bestuursakkoord 2011   2012   2013   2014   2015  2016   

  Effect voor meerjarenbeeld   n pm n pm n pm n pmn pm n 

 

 

10. Lasten Spaarnezicht 
In de Programmabegroting 2011 – 2015 (blz. 32) is gemeld dat het college voor de Kadernota 2011 zal 

bezien of de binnen de begroting gereserveerde middelen voor de opvang van zwerfjongeren 

toereikend zijn. Op 25 januari jl. is in de nota over Spaarnezicht vastgesteld dat een structureel budget 

van € 244.000 nodig is. Dit bedrag wordt meegenomen in het meerjarig financieel beeld.  
Bedragen x € 1.000 

   Spaarnezicht 2011   2012   2013   2014   2015  2016   

  Kosten Spaarnezicht 244 n 244 n 244 n 244 n 244n 244 n 

 

 

11. Parkeeropbrengsten 
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2010 constateerde het college een aanzienlijke tegenvaller op 

de parkeeropbrengsten. Door bijzondere omstandigheden in 2010 (de brand in de Appelaargarage, het 

slechts gedeeltelijk beschikbaar zijn van de Raaksgarage en de beperkte parkeermogelijkheden door 

verschillende werkzaamheden aan bijvoorbeeld het Stationsplein en omgeving) is moeilijk in te 

schatten of en in welke mate er sprake is van een structureel effect. Het college beraadt zich over 

maatregelen en zal hierover separaat met de raad van gedachten wisselen. Vooralsnog gaat het college 

er van uit dat de opbrengsten na nog een tegenvallend jaar 2011, vanaf 2012 weer toenemen tot 

begrotingsniveau. Mocht realisatie achterwege blijven, dan zullen hiervoor extra bezuinigingen 

worden voorgesteld.  
Bedragen x € 1.000 

 Parkeeropbrengsten 2011   2012   2013   2014   2015  2016   

  Effect voor meerjarenbeeld  2.200 n 0  0  0  0 0  

 

 

12. Regionaal mobiliteitsfonds 
Door de portefeuillehouders Mobiliteit van de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort is, in samenwerking met de Kamer van Koophandel, de 

regionale bereikbaarheidsvisie “Zuid-Kennemerland, bereikbaar door samenwerking” opgesteld. De 

visie is in het najaar 2010 aan de colleges in de regio aangeboden en gepresenteerd op 10 december 

2010 door middel van een bestuurlijke conferentie. De raad onderschrijft de regionale 

bereikbaarheidsvisie “Zuid-Kennemerland, bereikbaar door samenwerking” (BIS 2011/50511) wat 

betreft analyse en oplossingsrichting op hoofdlijnen. 

Verder is afgesproken een regionaal mobiliteitsfonds Zuid-Kennemerland in te stellen. Haarlem heeft 

de bereidheid uitgesproken om bij te dragen aan dit fonds. Vooralsnog is deze bijdrage pm geraamd. 

 

 

13. Beëindiging dienstverlening aan Bibliotheek 
In de 1

e
 bestuursrapportage 2011 is gemeld dat de dienstverlening vanuit de stafonderdelen aan de 

Bibliotheek met ingang van 1 januari 2011 wordt gestaakt. Het nadeel over 2011 is opgenomen in de 

bestuursrapportage 2011-1 en maakt onderdeel uit van de onder punt 2 opgenomen effecten van de 

bestuursrapportage 2011. Het college acht het noodzakelijk dat dit nadeel structureel wordt 
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gecompenseerd door een extra taakstelling op de formatie. In het meerjarenbeeld leidt dit dan ook niet 

tot een extra nadeel.  
Bedragen x € 1.000 

   Vermindering opbrengsten dienstverlening 2011   2012   2013   2014   2015  2016   

   Beëindiging dienstverlening Bibliotheek   
 1 355 n 355 n 355 n 355n 355 n 

   Vermindering detacheringen    59 n 59 n 59 n 59n 59 n 

   Stelpost extra formatiereductie    -414 v -414 v -414 v -414v -414 v 

  Effect op het meerjarig financieel beeld   
 1 0  0  0  0 0  

1
 effect 2011 reeds opgenomen in het saldo van de bestuursrapportage 2011-1 

 
 
Aanvullende bezuinigingsmaatregelen 
Door de hiervoor gespecificeerde mutaties op het financiële beeld, ontstaat een financiële 

meerjarenraming die opnieuw noopt tot extra maatregelen om met name de eerste jaren sluitend te 

krijgen (zie regel ‘subtotaal mutaties’ en dan met name 2011 en 2012). Gezien de ruimte die ontstaat 

in de latere jaren heeft het college daarbij met name gezocht naar mogelijkheden van uitstel van 

maatregelen en uitruil van beschikbare middelen. 

 

De maatregelen worden hieronder kort toegelicht. 

 

Financieel technische maatregelen 
a. Bij het opstellen van de Programmabegroting 2011-2014 is ter versterking van de algemene 

reserve een serie dotaties opgenomen. Gezien de financiële problematiek in de eerste 

begrotingsjaren stelt het college voor deze dotaties door te schuiven naar 2014. 

b. In de begroting is nog eenmalig een dotatie aan de algemene reserve opgenomen in 2013. Het 

college stelt voor deze dotatie te laten vervallen. 

c. Ten behoeve van een eventueel niet te realiseren opbrengst kabels en leidingen was een reserve 

gevormd, die in de komende jaren gaat vrijvallen. Voorgesteld wordt deze vrijval anders over de 

jaren 2012 en 2013 te verdelen, zodat een evenwichtiger beeld ontstaat. 

d. De reserveringen voor Impuls Fietsvoorzieningen en Raaksrotonde kunnen vrijvallen (zie 

jaarstukken 2010). Inzet voor het financieel moeilijke jaar 2011 is daardoor mogelijk. 

 

Overige maatregelen 
e. Beperking kosten beheer en onderhoud. Het huidige aanbestedingsklimaat is gunstig. Tegen lagere 

kosten kan het gewenste uitvoeringsniveau (in kwantiteit en kwaliteit) toch worden gehandhaafd. 

Hierdoor is het naar het oordeel van het college mogelijk op de budgetten beheer en onderhoud 

openbare ruimte een extra besparing in te boeken voor de jaren 2011 (€ 2 miljoen), 2012 en 2013 

(€ 1 miljoen per jaar). Het college zal er alles aan doen om te voorkomen dat het achterstallig 

onderhoud oploopt en zal dat nauwkeurig bewaken en daarover aan de raad rapporteren. Er wordt 

een strategisch onderhoudsprogramma opgesteld en  de budgetten in 2014 en 2015 worden 

verhoogd met € 1 miljoen. Mocht in de komende periode blijken dat sprake is van oplopende 

onderhoudsachterstanden dan wordt de raad hierover geïnformeerd en doet het college een 

aanvullend voorstel met betrekking tot de bezuinigingsopgave.  

Binnen de kaders van de financiële beperkingen ziet het college mogelijkheden (en voldoende 

aanleiding) om het centrum van de stad voorlopig een aantal jaren te ontzien, waar het de aanpak 

in de openbare ruimte betreft. Het uitstellen van projecten (ten laste van de exploitatiebudgetten) 

behoort tevens tot de mogelijkheden, waarbij Haarlem-Oost en Schalkwijk worden ontzien..  

f. De komende jaren staat een stadsbrede vervanging van de straatnaambordjes op het programma. 

Deze vervangingsactie kan 1 jaar worden uitgesteld, waardoor € 80.000 kan worden bezuinigd. 

g. In het kader van de uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst heeft het college besloten 

een Verordening Haarlemse Monumenten Lening te maken. Op basis van deze verordening 

kunnen eigenaren een goedkope lening afsluiten voor restauratie van het gemeentelijk monument. 

De verordening wordt op dit moment voorbereid. Het college stelt de invoering van de 

verordening uit tot 2012, waardoor in 2011 een bedrag van € 200.000 kan vrijvallen. 
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h. Over de middelen Besluit Lokatiegebonden Subsidies (BLS) heeft de Provincie definitief beslist 

(op basis van het gerealiseerd aantal woningen in de afgelopen jaren). Beschikbaar is momenteel 

circa € 7,5 miljoen. De middelen zijn bestemd voor het wegnemen van stagnaties in 

woningbouwprojecten. Nog niet alle middelen zijn bestemd; een bedrag van € 1 miljoen kan 

vrijvallen. 

i. Budget functionele aanpassingen onderwijsgebouwen: Volgens de verordening Materiële en 

financiële gelijkstelling stelt de gemeenteraad het subsidieplafond vast van de voorziening 

functionele aanpassing onderwijsgebouwen. In de verordening staat een bedrag van maximaal € 

800.000 op jaarbasis gedurende de periode 2009-2018. Het college acht het acceptabel ook binnen 

het beleidsveld van de onderwijshuisvesting te zoeken naar een bijdrage voor de noodzakelijke 

bezuiniging en stelt aan de raad voor om éénmalig voor het jaar 2012 het subsidieplafond vast te 

stellen op € 0,0. 

j. Het college acht het haalbaar om in 2011 en 2012 resp. € 0,5 en € 1,0 miljoen extra opbrengsten 

uit de verkoop van niet-strategisch bezit te genereren. Dit bovenop de reeds ingeplande opbrengst 

van € 1 miljoen per jaar. 

k. Hoewel in de cluster efficiency in de eerste jaren meer bezuinigingen worden gerealiseerd dan in 

het coalitieakkoord geraamd (zie punt 6) vindt het college ook een bijdrage vanuit de 

gemeentelijke organisatie aan de extra bezuinigingsopgave noodzakelijk. 

 

Conclusie naar aanleiding van financieel meerjarenbeeld 
De in deze kadernota opgenomen meerjarenraming laat positieve uitkomsten zien. 2011 is financieel 

gezien een zwaar jaar, maar het beeld voor de jaren daarna ontwikkelt zich in de goede richting. 

Daarbij wijst het college er op dat een stevig voorbehoud moet worden gemaakt vanwege: 

 

• Gevolgen Bestuursakkoord: op dit moment ligt er een Onderhandelaarsakkoord, waarover de 

gemeenten op 8 juni tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG gaan stemmen. In deze 

kadernota wordt aangegeven dat er nog veel onduidelijkheid bestaat over de omvang van de 

financiële gevolgen van het Bestuursakkoord, die negatief zullen uitpakken voor Haarlem. 

Enerzijds door mogelijke kortingen op en beperking van het accres van de algemene uitkering. 

Anderzijds door het toepassen van (fikse) kortingen op de middelen voor in- en uitvoering bij 

overdracht van taken van het rijk naar de gemeenten.  

 

• Realisatie voorgenomen bezuinigingen: in deze kadernota blijft het college de ingezette lijn 

volgen en stelt voor het totaal van de taakstellingen te handhaven. Wel blijkt een aantal 

maatregelen uit het coalitieakkoord nu niet haalbaar of leveren deze naar verwachting niet op wat 

in het coalitieakkoord is geraamd. Een aantal (financiële) taakstellingen dat op dit moment niet 

haalbaar wordt geacht, wordt omgezet in nog te realiseren taakstellingen. Het komend jaar wordt 

vastgesteld hoe invulling daarvan mogelijk is. In het traject Kadernota 2012 (herijking 

bezuinigingen coalitieakkoord) komt het college met voorstellen over de noodzaak van invulling 

van de resterende taakstellingen van in totaal € 6,7 miljoen in 2018.  

 

• Een beperkt deel van de totale taakstelling uit het coalitieakkoord was nog niet toebedeeld aan één 

van de bezuinigingsclusters (een nog in te vullen taakstelling van € 1,5 miljoen in 2015 aflopend 

naar € 615.000 in 2018). Ook voor deze taakstelling geldt dat invulling nog niet heeft 

plaatsgevonden. 

 

Naast de onzekerheden over de financiële gevolgen van het Bestuursakkoord bevat de 

meerjarenraming in totaal dus ook nog niet gerealiseerde taakstellingen van ruim € 7 miljoen in 2018.  

 

Het vraagt dan ook een collectieve inspanning van het college en de raad om voorzichtig om te gaan 

met het positieve beeld dat de meerjarenraming laat zien en geen voorstellen te doen die de 

meerjarenraming belasten. Dit in ieder geval tot het moment van herijking van de gehele 

bezuinigingsoperatie bij de kadernota 2012, conform de afspraak uit het coalitieakkoord. 
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Beslispunt 
Het college stelt de raad voor om: 

-  akkoord te gaan met de financiële wijzigingen 2011. Deze worden financieel-technisch verwerkt in 

de begroting 2011 (door middel van de 4
e
 begrotingswijziging 2011); 

- akkoord te gaan met de structurele financiële doorwerking van de eerste bestuursrapportage 2011, de 

bezuinigingen, de financiële gevolgen van het Investeringsplan 2011-2016 en de overige financiële 

ontwikkelingen, en deze te verwerken in de meerjarenraming 2012 - 2016. 
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4. Investeringen 
 

Het investeringsplan bevat de investeringen die de gemeente in de periode 2011-2016 wil gaan 

uitvoeren. De gemeenteraad stelt met het investeringsplan zowel de planning voor de periode 2011-

2016 vast als de hoogte van de bedragen. Het investeringsplan 2011-2016 is als los boekje (bijlage 1 

bij deze kadernota) gevoegd. In het bijgevoegd investeringsplan wordt inzicht gegeven in de 

afzonderlijke investeringen. Per investering wordt aangegeven wat de status van de investering is (A- 

reeds besloten door de raad, B- gemandateerd aan college of C-raadsbesluit volgt) en hoe de 

kapitaallasten worden gedekt. 

 

De basis voor het investeringsplan wordt gevormd door het investeringsplan 2010-2015. Uitgaande 

van het investeringsplan van vorig jaar zijn de kapitaallasten (rente en afschrijving) opnieuw berekend, 

waarmee een basisplan 2011-2016 ontstaat. Daaraan zijn toegevoegd: 

• een aantal onvermijdelijke uitbreidingsinvesteringen, waartoe de gemeenteraad nog niet eerder 

heeft besloten; 

• een aantal vervangingsinvesteringen; 

• actualisatie van de investeringsramingen, o.a. op basis van de jaarrekening 2010; 

• reeds genomen besluiten aanvullend op het investeringsplan van vorig jaar, waartoe de 

gemeenteraad op een eerder moment heeft besloten. 

 

De effecten van de actualisatie van het Investeringsplan en het verwerken van de nieuw aangeleverde 

investeringen leidt tot de volgende budgettaire effecten. 

 

(bedragen x € 1.000) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Mutaties in kapitaallasten -2.652 -2.049 -185 304 -454 -1.939 

Mutaties in dekking 309 1.268 347 402 144 -1.168 

Effect begroting -2.343 -781 162 706 -310 -3.107 

              

Stelpost onderuitputting 1.200           

Begrotingseffect (-/- = voordeel) -1.143* -781 162 706 -310 -3.107 
* het voordeel 2011 wordt verwerkt in de 1e bestuursrapportage 2011;  in meerjarenraming 2016 op pm gesteld 

 

 

De mutatie in de kapitaallasten wordt als volgt verklaard: 

(bedragen x € 1.000) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Mutaties in kapitaallasten -2.652 -2.049 -185 304 -454 -1.939 

              

4.1 Actualisatie ramingen -2.214 -1.532 365 832 109 -1.439 

4.2 Uitbreidingsinvesteringen 0 32 41 40 39 38 

4.2 Vervangingsinvesteringen 0 164 157 205 217 242 

4.3 Vervallen (restant)kredieten -438 -713 -748 -773 -819 -780 

  -2.652 -2.049 -185 304 -454 -1.939 
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4.1 Actualisatie ramingen 
De actualisatie van het investeringsplan leidt voor de jaren 2011 en 2012 tot forse 

begrotingsvoordelen.  

 

Geraamde netto kapitaallasten begroting  
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De jaren 2013 en 2014 laten als gevolg van de actualisatie een nadeel zien ten opzichte van de huidige 

meerjarenraming.  

 

Belangrijke verklaring is dat in 2010 65% van de voorgenomen investeringen daadwerkelijk zijn 

uitgevoerd. De niet gerealiseerde budgetten schuiven veelal door naar de volgende jaren. Het 

doorschuiven van de investeringen verklaart enerzijds het voordeel in de jaren 2011 en 2012, 

anderzijds worden de nadelen in de jaren 2013 en 2014 door het doorschuiven veroorzaakt. 

Begrotingsjaar 2016 toont daarentegen een fors voordeel. Dit voordeel wordt veroorzaakt doordat in 

2010 een deel van de investeringen is overgeheveld naar de exploitatie, waardoor er voor deze 

investeringen geen nieuwe kapitaallasten ontstaan. Daarnaast draagt de instelling van het 

investeringsplafond bij aan het voorkomen van een groei van de kapitaallasten. 
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4.2 Nieuwe investeringen 
Om de bezuinigingstaakstelling en de gewenste verbetering van de solvabiliteit te realiseren zijn 

nieuw aangeleverde investeringen beperkt gehonoreerd.  

 

Bij de beoordeling van de aangeleverde nieuwe investeringen zijn de volgende uitgangspunten 

gehanteerd:  

• de kapitaallasten voortvloeiend uit nieuwe investeringen mogen niet leiden tot een overschrijding 

van het investeringsplafond; 

• alleen noodzakelijke, onvermijdbare en 100% rendabele investeringen worden opgenomen in het 

Investeringsplan; 

• voor alle investeringen moet worden nagegaan of ze beleidsmatig zijn verankerd 

(programmabegroting/onderhoudsplannen) en of bedrijfseconomisch de beste investering wordt 

voorgesteld (sober versus levensduur); 

• onderhoudsbudgetten worden niet meer geactiveerd (geleidelijke afbouw); 

• op basis van de realisaties van voorgaande jaren wordt een reële inschatting gemaakt van de 

uitgaven. 

 

Uitbreidingsinvesteringen 
De volgende nieuwe rendabele uitbreidingsinvesteringen zijn in het IP 2011-2016 opgenomen: 
           Bedragen x € 1.000 

Investeringen Kapitaallasten Omschrijving 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2012  2013  2014  2015  2016  

Verbouwing Patronaat 

(gedekt door bijdrage 

Patronaat) 

320      0  0  0  0  0  

GEO-meetapparatuur (gedekt 

door efficiencyverbetering) 

 40     0  0  0  0  0  

 

 

Vervangingsinvesteringen 
De belangrijkste vervangingsinvesteringen zijn: 
            Bedragen x € 1.000 

Investeringen Kapitaallasten  Omschrijving 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2012  2013  2014  2015  2016  

Vervanging riolering      10.000           

Vervanging walmuren      679           

Parkeergarages 

brandmeldinstallatie, 

parkeersysteem 

90  281 61 61 61 13 n 13 n 67 n 76 n 85 n 

Sport: Kunstgrasvelden, 

renovatie grasvelden en 

kleedaccommodaties 

     1.445           

Klantbegeleidingsysteem     100 20         5 n 

Vervanging GEO/BAG-

applicatie 

   180 20        9 n 50 n 

 

Voor een toelichting op bovenstaande investeringen wordt verwezen naar  het investeringsplan 2011-

2016 (bijlage 1).  
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4.3 Vervallen investeringen 
Bij de actualisatie van het investeringsplan is getoetst of de beschikbare (restant)kredieten nog 

benodigd waren. Investeringen die al geruime tijd openstaan en die nog steeds niet tot uitvoering zijn 

gekomen zijn afgesloten. Voorts zijn projecten, die nog niet door de raad zijn vastgesteld (C-

investeringen), en waarvan is gebleken dat de opgevoerde dekking niet voor handen is uit het 

investeringsplan geschrapt. 

 

4.4 Ombuigingstaakstelling 
De opgenomen taakstelling voor de investeringen loopt op tot structureel vanaf 2018 € 7 miljoen. 

In de Kadernota 2010 zijn de eerste maatregelen genomen om op termijn binnen het 

investeringsplafond te komen. Bij de Kadernota 2011 wordt de resterende taakstelling verder ingevuld. 

Per saldo resteert nog een in te vullen taakstelling van € 0,9 miljoen. 
 

 (bedragen x € 1.000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslispunt 
Het college stelt de raad voor om het Investeringsplan 2011-2016 vast te stellen.  

 

 

 

Taakstelling  

Taakstelling investeringsplafond  7.000 

  

Ingevuld bij kadernota 2010 

(reeds verwerkt in begroting 2011-2015) 

 

 -3.000 

  

Nog te realiseren 2016-2018  4.000 

Realisatie kadernota 2016 -3.107 

  

Resterende taakstelling 2017-2018     893 
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5. Bezuinigingen 
 

5.1 Inleiding 
In het coalitieakkoord (en de Kadernota 2010) heeft de raad besloten tot een omvangrijke 

bezuinigingsoperatie. Dit omdat de economische crisis zeer vermoedelijk diepe sporen zou trekken in 

het huishoudboekje van de gemeente. De opgave werd in het voorjaar van 2010 vastgesteld op € 24 

miljoen in 2015 oplopend tot € 35 miljoen in 2018. Deze cijfers waren gebaseerd op aannames over de 

economische groei en afgeleid daarvan de groei/krimp van de algemene uitkering. Daarmee waren de 

kaders voor de grootste bezuinigingsoperatie uit de (recente) Haarlemse historie gezet. 

 

Noodgedwongen – door de landelijke coalitievorming kwamen er nog geen exacte gegevens over de 

rijksuitgaven -, werd uitgegaan van deze aannames en werd taakstellend een totaalbedrag vastgesteld. 

Het totaalbedrag is vervolgens ‘verkaveld’ naar een vijftal clusters, waarmee de coalitie een 

evenwichtige verdeling van de pijn over de stad, de burgers, de instellingen, bedrijven en het 

gemeentelijk apparaat voor ogen heeft. Binnen de diverse clusters werden nadere specificaties 

aangebracht in onderwerpen. Voor een aantal clusters (bijvoorbeeld inkomsten en taken) was daarmee 

sprake van een set aan specifiek benoemde onderwerpen. 

 

Onderzoeken naar haalbaarheid 
Alle benoemde onderwerpen werden beschouwd als ‘kansrijk’ en kregen de status van voorlopig 

vastgesteld. Nader onderzoek moest aantonen dat de gedane suggesties ook daadwerkelijk tot de 

geraamde bezuinigingen zouden kunnen leiden. De afgelopen maanden hebben deze nadere 

onderzoeken plaatsgevonden. Het resultaat hiervan is verwerkt in deze paragraaf. In bijlage A is een 

meer gedetailleerd overzicht opgenomen.  

 

Omvang taakstelling 
Na een lange periode van onzekerheid gaf de decembercirculaire 2010 meer zekerheid over de 

werkelijke ontwikkeling van de algemene uitkering. Daarmee kon voor de berekening van het 

Haarlemse financieel meerjarenbeeld het uitgangspunt van de werkelijke ontwikkeling van de 

algemene uitkering weer worden opgepakt. De te verwachten verschuiving van rijkskortingen van 

deze algemene uitkering naar de doel- en specifieke uitkeringen maande tot voorzichtigheid.  

In samenhang met tegenvallers binnen de Haarlemse begroting, maakt dit het noodzakelijk de 

ingezette omvangrijke bezuinigingsoperatie onverminderd voort te zetten. In de brieven van het 

college aan de raad over dit onderwerp is die noodzaak benadrukt en bij de behandeling in de 

commissies op 17 februari en 3 maart j.l. deelde een meerderheid van de raad de beoordeling door  het 

college van de financiële situatie.  

Na deze meldingen aan de raad is het algemeen financieel beeld niet drastisch gewijzigd. Zo blijven de 

berichten over het economisch herstel wisselend en medio april ontvingen wij de eerste informatie 

over het  concept-Bestuursakkoord (inmiddels – 10 mei 2011 - vastgelegd in een onderhandelaars-

akkoord). Hoewel nog veel onduidelijkheid bestaat wijst deze informatie op een verslechterende 

financiële situatie voor de gemeenten. Enerzijds door kortingen op en beperking van het accres van de 

algemene uitkering. Anderzijds door het toepassen van kortingen op de middelen voor in- en 

uitvoering bij overdracht van taken van het rijk naar de gemeenten. In deze kadernota blijft het college 

dan ook de eerder ingezette lijn volgen en stelt voor het totaal van de taakstellingen te handhaven. Wel 

blijkt een aantal maatregelen uit het coalitieakkoord nu NOG niet haalbaar of leveren deze naar 

verwachting niet de bedragen op, die in het coalitieakkoord zijn geraamd. Voor zover niet haalbaar 

stelt het college de raad voor om deze maatregelen te schrappen en de financieel niet haalbare 

taakstellingen voorlopig om te zetten in nog in te vullen taakstellingen per cluster.  Overeenkomstig de 

afspraken uit het coalitieakkoord wordt niet getornd aan de totale bezuinigingsopgave. Voor het 

begrotingsjaar 2012 acht het college voldoende compensatie aanwezig in het geheel van de 

bezuinigingen om het beperkte tekort binnen de cluster Taken en Subsidies op te vangen (saldering 
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zonder opnemen van nog in te vullen taakstellingen) In de jaren daarna blijft het college voor de 

omvang van de opgave uitgaan van de bedragen per cluster uit het coalitieakkoord.  

De invulling van deze taakstellingen door nieuwe/andere maatregelen, wordt het komende jaar ter 

hand genomen. Dit overeenkomstig de afspraken in het coalitieakkoord, waarin beperkte invulling van 

maatregelen gecompenseerd zal worden door andere oplossingen. Bij de herijking in 2012 beoordeelt 

het college de invulling en noodzaak van handhaving van die taakstellingen en doet een voorstel aan 

de raad hierover.  

 
Bezuinigingen als onderdeel van de financiële meerjarenraming  
De geraamde bezuinigingen uit het coalitieakkoord zijn opgenomen in de financiële meerjarenraming. 

Door de niet gerealiseerde taakstellingen – die bij de herijking in 2012 definitief worden beoordeeld – 

heeft de beoordeling van de haalbaarheid van de taakstellingen uitsluitend een positief effect op de 

financiële meerjarenraming (immers het voordeel van de meer dan geraamde realisatie bij onder 

andere de cluster Efficiency wordt meegenomen en de nadelen worden met nog te realiseren 

taakstellingen geneutraliseerd). 

 

Bezuinigingen en formatie 
In het coalitieakkoord is de vermindering van de formatie, die het gevolg is van de bezuinigingen,  

ingeschat op ca. 100 fte per 2018. Invulling van deze vermindering acht het college haalbaar en vindt 

met name plaats door efficiencymaatregelen (reductie staf, leidinggevenden en middenmanagement, 

stroomlijnen processen o.a. door digitalisering), maar ook het verminderen en schrappen van taken 

heeft effect op de formatieomvang. Dit laatste effect zal na vaststelling van de kadernota definitief 

worden uitgewerkt. De effecten  op de formatie van de efficiencymaatregelen zijn inmiddels globaal in 

beeld gebracht en zullen nauwkeurig geregistreerd worden, zodat over de afname van de formatie aan 

de raad gerapporteerd kan worden. Deze registratie (en de te halen aantallen) zal worden aangevuld 

met de gegevens over de noodzakelijke formatie-aanpassing als gevolg van de taakoverdrachten die 

vanuit het rijk kan gaan plaatsvinden.  

 

Totaal overzicht 
De afgelopen maanden is vastgesteld dat een groot aantal taakstellingen ingevuld kan worden. Dit 

naast de extra maatregelen, die bij de vaststelling van de begroting en in de aanloop naar deze 

kadernota noodzakelijk bleken. Het totaal aan benoemde en ingevulde maatregelen komt daarmee op 

circa € 36 miljoen (structureel!) in 2018.  

In onderstaande tabel is per cluster de nog in te vullen taakstelling ten opzichte van de oorspronkelijke 

ramingen uit het coalitieakkoord opgenomen. De gedetailleerde informatie treft u aan in bijlage A. 

 
Bedragen x € 1.000 

  Tabel resterende taakstellingen 2012 2013   2014   2015   2016   2018   

 Investeringen 0 0  0  0  893 n 893 n 

 Inkomsten 0 379 n 959 n 1.539 n 1.266 n 2.019 n 

 Efficiency 0 0  0  133 n 33 n 0 n 

 Subsidies/Verbonden Partijen 0 188 n 169 n 324 n 111 n 763 n 

 Taken  0 187 n 190 n 410 n 1.095 n 2.465 n 

 Algemene taakstelling 0 0  0  1.500 n 1.205 n 615 n 

 Nog in te vullen taakstelling  0 n 754 n 1.318 n 3.906 n 4.603 n 6.755 n 

 
Het totaal van deze nog in te vullen taakstellingen voegt het college per cluster toe aan de nu concreet 

ingevulde maatregelen. De omvang en samenstelling van dit bedrag is zodanig, dat het college ook wil 

wijzen op de risico’s waar het de daadwerkelijke invulling betreft. Immers de komende jaren dienen 

grote inspanningen te worden verricht (zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie) om 

zowel inhoudelijk als financieel binnen de kaders te blijven opereren. 
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5.2 Bezuinigingen op het gebied van investeringen/Investeringsplafond 
Het beperken van de investeringen (zowel door het schrappen van investeringen als het niet meer 

activeren van kosten) heeft grotendeels z’n beslag gekregen bij het samenstellen van het 

investeringsplan 2010-2015. Bij het actualiseren van het investeringsplan is het verdere resultaat van 

deze operatie opgenomen. 

Kortheidshalve wordt hier verwezen naar het hoofdstuk 4 over investeringen en het Investeringsplan 

2011-2016. Uit deze paragraaf blijkt dat voor de jaren 2016 en verder nog een taakstelling resteert van 

€ 893.000. Naar verwachting zal deze taakstelling in de loop van de komende jaren kunnen worden 

ingevuld. 

 

5.3 Bezuinigingen op het gebied van woonlasten en overige inkomsten 
In de cluster Inkomsten worden de meeste taakstellingen gerealiseerd. Belangrijkste uitzondering 

vormt de realisatie van de gedachte meeropbrengst op de woonlasten. In het coalitieakkoord is 

vastgelegd dat de woonlasten niet zouden uitstijgen boven het gemiddelde niveau van vergelijkbare 

gemeenten. Deze norm is door het college gekoppeld aan de rangschikking op basis van de Coelo-

rapportages (Coelo: Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden). Nu blijkt 

dat door wijziging van de Coelo-maatstaven de rangschikking voor Haarlem wijzigt (van een 27e naar 

een 18e plaats van de in totaal 37 gemeenten). Het college is van mening dat geen concessies moeten 

worden gedaan aan één van de ijkpunten van het coalitieakkoord.  

 

5.4 Bezuinigingen door vergroten van efficiency 
In de cluster Efficiency zijn de bezuinigingen opgenomen, die gevonden worden door de volgende 

bezuinigingen binnen het gemeentelijk apparaat: 

1. beperking van de externe inhuur (taakstelling € 1,5 miljoen); 

2. digitalisering en stroomlijning van processen en aanpassing van de organisatie (€ 3,5 miljoen), 

onder andere door het terugbrengen van het aantal management- en staffuncties, digitalisering van 

processen en vereenvoudiging van regels en procedures; 

3. beperking van materiële budgetten (strategisch budgetteren) (€ 750.000). 

 

Inmiddels is de ‘opbrengst’ van  het strategisch budgetteren vastgesteld, waarbij de werkelijke 

beperking van de budgetten minder bedraagt dan aanvankelijk geraamd, mede als gevolg van 

samenloop met de inhuurbudgetten. Het college heeft er dan ook voor gekozen het bedrag dat niet 

gerealiseerd wordt met strategisch budgetteren (€ 390.000) toe te voegen aan de taakstelling externe 

inhuur (die daarmee uitkomt op € 1.890.000). 

 

Als uitwerking van de maatregelen genoemd onder punt 2 worden momenteel maatregelen uitgewerkt 

om tot vermindering van de staf (herdefiniëren financiële functie binnen Concernstaf, bedrijfsbureau 

en  de hoofdafdeling MenS) en het aantal leidinggevenden te komen. 

In het masterplan Digitalisering heeft het college reeds aangegeven te verwachten dat door de 

digitaliseringslag aanzienlijke besparingen gerealiseerd kunnen worden, waarvan een deel is ingeboekt 

in dit cluster. 

 

De mogelijkheden van het oprichten van een concernbrede beleidspool zijn momenteel nog in 

onderzoek. In het najaar zal het college over de daadwerkelijke oprichting een besluit nemen en dat 

met de raad bespreken. Mogelijke ‘opbrengsten’ hiervan kunnen naar het oordeel van het college 

voornamelijk ontstaan in de beperking van de externe inhuur. Om dubbeltelling te voorkomen is nog 

geen separate opbrengst in geraamd. 

 

Daarnaast heeft het college een uitgebreid nader onderzoek opgestart naar de stroomlijning van de 

processen ruimtelijke beleid, van initiatief, via gebiedsvisies en bestemmingsplannen tot 

bouwplannen. Dit onderzoek, onder de noemer Triple S (slimmer, slanker, sneller) is breed van opzet 

en omvat een aantal eerder benoemde onderwerpen in zowel de cluster Efficiency (stroomlijning 

processen, vereenvoudigen van regels en procedures), maar ook de cluster Taken (onder andere 

verminderen taken Stedenbouw & Ontwerp, gebiedsvisies halveren en dergelijke). Resultaten van dit 
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onderzoek worden eind 2011 verwacht. Vooralsnog zijn wij voorzichtig met de raming van een 

opbrengst.  

 

Het college richt zich op het versneld realiseren van de efficiencytaakstellingen (met name door het 

snel verminderen van de externe inhuur) en verwacht in de eerste jaren meer te kunnen bezuinigen dan 

in het coalitieakkoord is opgenomen. 

 
5.5 Bezuinigingen op het gebied van subsidies en verbonden partijen 
 
Subsidies 
In een tweetal separate nota’s is de raad geïnformeerd over onze aanpak en de realisatie van de 

bezuinigingen op de subsidieverstrekkingen. In de brief van 21 april heeft het college uiteengezet op 

welke wijze de door de commissies gedane suggesties voor aanpassing van het proces en een aantal 

specifieke kortingen zijn uitgewerkt. 

Uitgaande van de besproken criteria en gehoord de zienswijzen van de instellingen en de 

raadscommissies, wordt voorgesteld van de taakstelling op de gesubsidieerde instellingen voorlopig 

een bedrag van € 2.013.000 (2015) en € 2.812.000 (2018) als realiseerbaar te beschouwen. Het 

restantbedrag (€ 128.000) wordt opgenomen  in de taakstelling nog te realiseren bezuinigingen.  

In deze kadernota zijn de subsidiekortingen opgenomen, zoals het college die na beoordeling van de 

ingediende zienswijzen van de instellingen hebben vastgesteld. Het overzicht met de subsidiekortingen 

is opgenomen in bijlage B.  

 

Verbonden partijen 
In de nota van 8 maart 2011 is gemeld, dat uitgaande van het geformuleerde streven in het 

coalitieakkoord van 15% bezuiniging per 2018, bijstelling van de bezuinigingsbedragen moet 

plaatsvinden. Dit omdat niet voor alle verbonden partijen een juiste basisbijdrage was vastgesteld. Het 

college stelt voor deze bijstelling te verwerken in de ramingen en het restant als nog te realiseren op te 

nemen. Dit overigens in het besef dat besluitvorming over deze bezuinigingen plaats zal vinden in de 

besturen van de betreffende verbonden partijen en Haarlem in die besturen slechts één van de leden is. 

 

Budget onderzoeken organisaties 
Bij het vaststellen van de bezuinigingsopgave heeft de raad een budget van € 500.000 beschikbaar 

gesteld voor het (ondersteunen bij het) verrichten van onderzoeken bij de verbonden partijen en 

(grotere) gesubsidieerde instellingen. De komende periode zal het budget worden aangesproken, 

waarbij het college de volgende globale bestedingsclusters heeft vastgesteld: 

1. € 200.000 innovatiefonds; in te zetten t.b.v. maatschappelijke innovatie; 

2. € 150.000 ondersteuning/begeleiding Verbonden Partijen, o.a. Spaarnelanden en SRO; bij het 

treffen van de bezuinigingsmaatregelen;  

3. € 150.000 ondersteuning grote gesubsidieerde cultuur- en welzijnsinstellingen bij het treffen 

bezuinigingsmaatregelen. 

 

5.6 Bezuinigingen op het gebied van taken en taakuitvoering 
In de cluster Taken worden de meeste voorgenomen bezuinigingsmaatregelen genomen en wordt het 

overgrote deel van de bezuinigingstaakstellingen gerealiseerd. Een aantal maatregelen acht het college 

nu niet uitvoerbaar, zoals het overhevelen van de taken van de sociale recherche naar de SIOD en het 

halveren van de gebiedsvisies (zie voor toelichting bijlage A). 

 

Van een aantal maatregelen stelt het college voor om deze door te voeren, maar tegelijkertijd 

constateren wij dat de gedachte financiële opbrengst niet haalbaar zal zijn, dan wel dat deze opbrengst 

al ingerekend is bij andere maatregelen. De volgende maatregelen worden doorgevoerd, maar ‘zetten 

we financieel op nul’ om dubbeltelling te voorkomen: 

1. integratie taken WWGZ, DV en Sozawe en samenvoegen jeugdbeleid; opgenomen in de 

maatregelen rond Hof 2.0 Wmo; 



_______________________________________________________________________________________ 
 
                                                                    Kadernota 2011  Haarlem                                                               

35

2. de taken Ruimtelijk Ontwerp verminderen; onderdeel van het brede onderzoek naar de RO-

processen/-werkzaamheden (triple S). 

 

Voorts is een start gemaakt met het onderzoek naar de mogelijkheden van verzelfstandiging van IB en 

PMB. Een eerste scan geeft aan, dat zowel in omvang (geheel IB en PMB verzelfstandigen) als in 

opbrengst (betreft besparing op formatie, die wordt bekostigd uit projecten/kredieten/ 

grondexploitaties) deze maatregel slechts een beperkt resultaat oplevert.  

Wel streeft het college naar uitbesteding van een deel van de taken, blijven we alert op 

samenwerkingsmogelijkheden met andere partijen en is een traject van interne samenvoeging van 

processen en organisatieonderdelen tussen de hoofdafdelingen Stedelijke Projecten en Wijkzaken in 

gang gezet.  

 

Om een deel van de niet te realiseren taakstelling alsnog op te vangen, stelt het college een aantal 

andere maatregelen in de cluster Taken voor: 

• leerlingenvervoer (€ 63.000 in 2013 en € 150.000 vanaf 2014): het college stelt de raad voor bij de 

nieuwe aanbesteding (in 2013) bij het leerlingenvervoer uit te gaan van de landelijke norm voor 

het lokale vervoer (dit voorstel wordt in een aparte collegenota toegelicht); 

• hoogbegaafde leerlingen (€ 50.000 vanaf 2014): het college acht bezuiniging op deze middelen 

mogelijk (zie bijlage A voor toelichting); 

• Floragaarde (€ 15.000 vanaf 2011); een andere opzet van de huidige kinderboerderij achten wij 

haalbaar (zie bijlage A voor toelichting); 

• Huisvestingscarrousel cultuur (€ 150.000 vanaf 2013); het college ziet mogelijkheden om door het 

organiseren van een huisvestingscarrousel van een aantal culturele instellingen te komen tot 

kostenbesparing (zie toelichting in de bijlage A). 

 

Tenslotte is mede door de aanzienlijke extra bezuinigingen, die gevonden moesten worden bij het 

opstellen van de begroting 2011/2016 (amendement 77) en in de aanloop naar de kadernota (zie 

hoofdstuk 3) nog geen invulling gegeven aan de taakstelling binnen deze Takencluster (ad € 

1.330.000). 

Voorgesteld wordt het niet realiseerbare deel van de taakstelling alsmede de taakstelling in de cluster 

Taken toe te voegen aan de taakstelling “nog te realiseren bezuinigingen” en de invulling van deze het 

komende jaar op mogelijkheden te onderzoeken. 

Tevens zal na vaststelling van de kadernota in de aanloop naar de begroting 2012 en verder worden 

gestart met het vaststellen van het tempo en de wijze waarop de 100 fte formatiereductie (tot en met 

2018) zal gaan plaatsvinden. 

 

5.7 Overige posten/taakstellingen 
In het coalitieakkoord is een beperkt deel van de totale taakstelling niet toebedeeld aan één van de 

clusters (taakstelling van € 1,5 miljoen in 2015 aflopend naar € 615.000 in 2018). Ook voor deze 

taakstelling geldt dat invulling nog niet heeft plaatsgevonden. Het totaal van de nog niet gerealiseerde 

taakstellingen zal aan deze algemene taakstelling worden toegevoegd. Het geheel aan nog in te vullen 

taakstellingen loopt daarmee op tot € 6,7 miljoen in 2018 (dit is een verhoging van die taakstelling ten 

opzichte van de kadernota 2010 met circa € 4,7 miljoen). 

 

5.8 Conclusie 
In de afgelopen maanden zijn belangrijke stappen gezet in het concreet maken van een aantal 

taakstellingen en de toetsing op de haalbaarheid van die taakstellingen. Daarmee verloopt naar het 

oordeel van het college het bezuinigingsproces – hoe pijnlijk en moeilijk op sommige punten ook – 

naar behoren, maar blijft het devies: volhouden en vasthouden, ook waar het de invulling van de 

ontbrekende opgave betreft.  

De uitgevoerde onderzoeken in de afgelopen maanden hebben geleid tot een genuanceerder beeld over 

de haalbaarheid van de maatregelen uit het coalitieakkoord en de Kadernota 2010. Het overgrote deel 

van de maatregelen acht het college uitvoerbaar en die maatregelen zullen naar verwachting ook de 

bezuinigingen opleveren, zoals die in het coalitieakkoord zijn becijferd. Maar de nog in te vullen 
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taakstellingen zijn zodanig omvangrijk dat het risico van niet meer realiseren van ook die 

taakstellingen aanwezig is. 

 

Het geheel overziend en in de wetenschap dat nadere maatregelen noodzakelijk zijn om het 

meerjarenbeeld in evenwicht te brengen (zie de extra bezuinigingen in hoofdstuk 3), wordt de raad 

voorgesteld om het nu aangegeven effect voor het meerjarenbeeld te accepteren en de bedragen die het 

college nu niet realiseerbaar acht, voorlopig als taakstelling op te nemen. In het komende jaar wordt 

vastgesteld hoe invulling van die taakstellingen mogelijk is. Overeenkomstig de afspraken uit het 

coalitieakkoord wordt niet getornd aan de totale bezuinigingsopgave. Er wordt met name verder 

gekeken hoe de bezuinigingen alternatief kunnen worden ingevuld. In het traject Kadernota 2012 

(herijking bezuinigingen coalitieakkoord) komt het college terug op de invulling van die 

taakstellingen. 

 

 

Beslispunten 
Het college stelt de raad voor: 

• Kennis te nemen van de haarbaarheid van de bezuinigingen; 

• De te realiseren bezuinigingen (waaronder de kortingen op subsidies) vast te stellen; 

• De bedragen die nu niet realiseerbaar worden geacht, voorlopig als taakstelling op te nemen. Het 

komende jaar komt het college terug over de alternatieve invulling van die taakstellingen. 
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6. Belastingen en woonlasten 
 

6.1 Algemene uitgangspunten tarievenbeleid 
Het belastingbeleid in Haarlem is gebaseerd op twee uitgangspunten, kostendekkendheid en 

inflatieaanpassing. Voor belastingen en rechten wordt voor 2012 een inflatiepercentage aangehouden 

van 2%, zoals berekend en toegelicht in hoofdstuk 3 uitgangspunten programmabegroting 2012-2016. 

Voor heffingen geldt voorts dat een compensatie pas mogelijk is, als dit binnen de grenzen van 

kostendekkendheid blijft. De belastingvoorstellen worden echter pas in december voorafgaand aan het 

begrotingsjaar vastgesteld.  

 

6.2 Inzicht in wettelijke ontwikkelingen 
Als gevolg van een wijziging van de Europese verordening die voorschrijft waaraan reisdocumenten 

moeten voldoen kunnen kinderen vanaf 26 juni 2012 niet meer worden bijgeschreven in het paspoort 

van hun ouders en zijn bestaande bijschrijvingen niet meer geldig. Dit betekent dat kinderen hun eigen 

reisdocumenten moeten hebben. Dit heeft naar verwachting voor de opbrengst van de leges nagenoeg 

geen gevolg. Met ingang van 1 januari 2010 is het tarief voor een identiteitskaart voor kinderen tot 13 

jaar verlaagd tot een prijs die vergelijkbaar is voor een bijschrijving. 

 

Met ingang van 1 januari 2012 wordt de heffing van de afvalstoffenheffing doelmatiger door de 

aanslag bij kamerbewoning bij de verhuurder neer te leggen. De regeling wordt vergelijkbaar met de 

bepalingen die voorheen golden voor de OZB-gebruikersbelasting. Voor de gemeente heeft dit geen 

gevolgen. 

 

Er is wederom een wetsvoorstel in de Tweede Kamer ingediend voor de afschaffing van precario 

belasting op kabels en leidingen (voor nutsbedrijven). Deze discussie is al tweemaal eerder gevoerd en 

heeft niet tot afschaffing van de precariobelasting op kabels en leidingen geleid. Indien besloten zou 

worden deze belasting wel af te schaffen, betekent dit voor de gemeente Haarlem een forse daling in 

de belastingopbrengst. Omdat de opbrengst wordt aangewend voor verbetering van de financiële 

positie, heeft een mogelijke derving geen directe gevolgen voor de saldi van de meerjarenbegroting 

 

6.3 Haarlem vergeleken met andere gemeenten 
Jaarlijks maakt het Coelo (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) een 

vergelijking tussen de tarieven en woonlasten van grote gemeenten. In 2011 zijn de woonlasten met in 

de grote gemeenten gemiddeld met 1,3% gestegen, tegen 1,7% in Haarlem. Hoewel Haarlem 

nauwelijks van het gemiddelde afwijkt is Haarlem toch flink gestegen op de ranglijst als gevolg van 

een nieuwe rekenmethode van het Coelo. 

 

De netto woonlasten bedroegen in 2010 in Haarlem € 574 per woning, terwijl het gemiddelde van de 

grote gemeenten € 616 bedroeg. Er was dus nog een “ruimte” van € 41 per woonruimte. In 2010 waren 

11 gemeenten duurder en 26 voordeliger. Bij de berekening is het Coelo uitgegaan van een gemiddeld 

tarief van één- en meerpersoonshuishoudens voor wat betreft de afvalstoffenheffing en een correctie 

voor de eigen inkomstenmaatstaf van het gemeentefonds 

 

Inmiddels is het overzicht over 2011 verschenen. In de inleiding is te lezen dat het belasting overleg 

grote gemeenten niet meer de opdrachtgever voor het onderzoek is. Omdat het Coelo meer aansluiting 

wenst bij de woonlastenatlas die het elk jaar uitbrengt, is de definitie die het hanteert voor woonlasten 

voor 2011 aangepast. Voor de berekening van de woonlasten wordt nu een meerpersoonshuishouding 

genomen en er wordt geen correctie meer toegepast voor de eigen inkomensmaatstaf van het 

gemeentefonds. 

Omdat Haarlem een relatief hoog tarief afvalstoffenheffing heeft voor meerpersoonshuishoudens en 

een relatief laag tarief voor éénpersoonshuishoudens pakt deze herdefiniëring nadelig voor ons uit.  
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In 2011 zijn 17 gemeenten duurder en 17 gemeenten voordeliger. De consequenties hiervan worden 

besproken in de paragraaf bezuinigingen op het gebied van woonlasten en overige inkomsten. De 

nieuwe “meetmethode”van het Coelo is ook aanleiding nog eens kritisch naar de tariefstelling binnen 

de afvalstoffenheffing te kijken. Ons voorstel hieromtrent treft u aan als onderdeel van de volgende 

paragraaf actuele ontwikkelingen belastingen en rechten in Haarlem. 

 

Op basis van het nieuwe Coelo-overzicht voor 2011 kan het volgende vergelijkende overzicht worden 

opgesteld: 

 

Woonlasten 2011 op basis meerpersoonshuishoudens 
Gemeente Nummer Netto-

woonlasten 

Percentage 

Groningen 8 731 100 

Leiden 7 720 99 

Breda 6 694 95 

Haarlem 5 665 91 

Haarlemmermeer 4 664 91 

Nijmegen 3 606 90 

Arnhem 2 627 86 

Tilburg 1 538 74 

 
Hierbij geldt als uitgangspunt een woning met een voor de betreffende gemeente geldende gemiddelde 

waarde, plus gemiddelde rioolheffing en reinigingsheffing op basis van een meerpersoonshuishouden.  

Het is duidelijk dat op basis van deze ranglijst er weinig ruimte resteert om de woonlasten te verhogen 

en dan toch nog op een gemiddeld niveau uit te komen. 

 

6.4 Actuele ontwikkelingen belastingen en rechten in Haarlem 
 

OZB –woningen en afvalstoffenheffing 
In het coalitieakkoord is vastgelegd dat in het kader van de bezuinigingen de gemeentelijke 

woonlasten mogen stijgen tot rond het gemiddelde van de woonlasten in de grote gemeenten. De 

woonlasten in Haarlem waren tot en met 2010 lager dan het gemiddelde van de grote gemeenten. 

Concreet is deze ruimte in het coalitieakkoord vertaald in een verhoging van de OZB-tarieven 

woningen met 3% boven inflatie (een hogere opbrengst van € 500.000 per jaar). 

 

Op basis van de nieuwe berekening van het Coelo bedragen de woonlasten in 2011 voor Haarlem  

€ 665 per woning en staat Haarlem 18
e
 van de 37 gemeenten (was 27

e
). De gemiddelde woonlasten 

van de grote gemeenten bedraagt € 644 per woning, dus is er geen ruimte meer voor tariefsverhoging, 

strikt volgens het coalitieakkoord. 

 

Er kan echter nog wel ruimte gecreëerd worden, zonder dat de woonlasten toenemen. De berekening 

van de woonlasten conform de uitgangspunten van het Coelo wordt nadelig beïnvloed door het relatief 

hoge tarief voor meerpersoonshuishoudens en relatief lage tarief voor eenpersoonshuishoudens. 

Binnen de kaders van het coalitieakkoord stelt het college u voor de tarieven als volgt aan te passen: 

 

Voorstel:  

De gemiddelde tarieven voor afvalstoffenheffing van de grote gemeenten bedraagt: 

• voor eenpersoonshuishoudens € 231 (tegen € 185,28 in Haarlem); 

• voor meerpersoonshuishoudens € 280 (tegen € 307,57 in Haarlem). 

 

Voorgesteld wordt deze tarieven per 1-1-2012 in Haarlem als volgt aan te passen (onder voorbehoud 

van de nog niet bekende kostenstijgingen voor 2012): 
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Tarieven afvalstoffenheffing 
Huidige tarief Voorgesteld tarief 
43.800 meerpersoonshuishoudens x € 307,56 = € 13.470.000 43.800 meerpersoonshuishoudens x € 280 = € 12.264.000 

27.300 eenpersoonshuishoudens x € 185,28 =   €   5.060.000 27.300 eenpersoonshuishoudens x € 231 =   €   6.306.000 

Totaal 71.100 huishoudens                                 € 18.530.0001 Totaal 71.100 huishoudens                            € 18.570.000 

Kostendekkendheid                                                        94,9% Kostendekkendheid                                                     96% 

 

Deze tariefswijziging kan budgettair neutraal worden ingevoerd en betekent een meeropbrengst 

afvalstoffenheffing van € 40.000. 

Belangrijker is dat dit voor de woonlasten tot gevolg heeft  (die gebaseerd is op 

meerpersoonshuishoudens) dat Haarlem daalt van € 665 naar € 636 per meerpersoonshuishouden. Dit 

is € 8 onder het landelijk gemiddelde. Dit geeft voldoende ruimte om het OZB-tarief 2012 voor 

woningen nog eenmaal met 3% boven inflatie te kunnen verhogen, conform de meerjarenraming en 

coalitieakkoord. 

 

OZB –niet woningen 
De OZB-tarieven voor niet-woningen worden, conform het vastgestelde bezuinigingskader, gefaseerd 

opgetrokken naar het landelijk gemiddelde van de grote gemeenten. Hiervoor is in de meerjarenraming 

een opbrengststijging van € 500.000 geraamd. Uit het Coelo-onderzoek 2011 blijkt dat Haarlem nog 

20% onder het landelijk gemiddelde zit met de tarieven voor de niet-woningen. Om de hogere 

opbrengst te realiseren zal het tarief voor 2012 met ruim 3% verhoogd dienen te worden. 

 

Toeristenbelasting 
Er wordt onderzocht onder welke condities de uitvoering van de toeristenbelasting kan worden 

overgedragen aan Cocensus. Cocensus voert deze taak al uit voor de gemeente Haarlemmermeer. 

Daarbij zal een extra uitgebreide controle worden uitgevoerd op basis waarvan berekend kan worden 

wat de meeropbrengst zou zijn als de heffingsmaatstaf wordt omgezet van een vast bedrag per 

overnachting naar een percentage van de overnachtingskosten. De gemeente Haarlemmermeer past 

deze maatstaf al toe. Er is in de meerjarenraming vanaf 2012 rekening gehouden met een 

meeropbrengst van € 50.000 als onderdeel van de bezuinigingen uit het coalitieakkoord. 

 

Marktgelden 
In december 2010 is door het college besloten de weekmarkt gefaseerd (door verhogingen in 2012 en 

2013) volledig kostendekkend te maken. Een uitgebreid voorstel, met een onderbouwing van de 

tarieven 2012 en daarin ook een onderzoek naar andere mogelijkheden om de kostendekkendheid te 

verhogen, wordt in september 2011 voorgelegd. De te realiseren extra opbrengst zal worden ingezet 

als onderdeel van de taakstelling kostendekkend maken leges en tarieven (uit de cluster Inkomsten uit 

het coalitieakkoord) 

 

Kostendekkendheid overige heffingen 
Als onderdeel van de bezuinigingen is tevens besloten de kostendekkendheid van de overige heffingen 

te verbeteren. Hiervoor is in de meerjarenraming een opbrengstenstijging voorzien van € 150.000. De 

afvalstoffen- en rioolheffing maken onderdeel uit van de woonlasten en worden hier verder buiten 

beschouwing gelaten en voor de marktgelden is reeds een afzonderlijk traject van kostendekkendheid 

afgesproken. De opbrengsten van (bouw)leges, haven- en begraafrechten bedragen afgerond € 9 

miljoen. Om een opbrengstenstijging van € 150.000 te kunnen realiseren, dienen deze heffingen met 

gemiddeld  1,7% extra verhoogd te worden (dus met 3,7% en de omgevingsvergunningen met 1,7%, 

omdat er vanuit wordt gegaan dat de inflatie bij de omgevingsvergunning al verdisconteerd is in de 

gestegen bouwprijzen).   

 

                                                      
1
 In de begroting 2011 is nog een opbrengst geraamd van € 18.335.000. Op basis van de vastgestelde tarieven in 

de raad van december wordt de opbrengst in bestuursrapportage-1 2011 verhoogd naar € 18.530.000 
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Afschaffing reinigingsrecht 
Eén van de besluitpunten bij de kadernota 2011 was het afschaffen van het reinigingsrecht per 1-1-

2012. Dit wordt ook gerealiseerd, zodat voor 2012 er geen baten en lasten meer geraamd worden ten 

aanzien van inzameling van bedrijfsafval. De verordening wordt op dit punt aangepast. 

 

Alternatieven heffingsmaatstaf rioolheffing  
Bij de vaststelling van de Haarlemse belastingvoorstellen in december 2009 is op verzoek van de raad 

toegezegd, dat nader onderzocht zou worden welke passende heffingsmaatstaven er zijn voor de 

rioolheffing naast de mogelijkheid te heffen op basis van een vast bedrag (de huidige maatstaf). 

 

De mogelijkheden hiertoe zijn onderzocht, waarbij met name de voor- en nadelen van de verschillende 

alternatieven zijn aangegeven. Verwacht wordt dat de uitkomsten voor het zomerreces aan de 

commissie bestuur kunnen worden aangeboden. Op basis van het uit te brengen voorstel kan een keuze 

gemaakt worden voor een nieuwe heffingsmaatstaf of voor handhaving van de bestaande maatstaf. De 

datum van inwerkintreding van de maatstaf is afhankelijk van de gekozen maatstaf. 

 

Mogelijke invoering BIZ-heffing (Bedrijven Investeringszones) Waarderpolder  
Op verzoek van de ondernemersvertegenwoordigers in de Waarderpolder heeft de raad in 2010 een 

juridische basis verschaft voor de invoering van een  bestemmingsheffing BI-zone Waarderpolder. 

Formalisering van de voorgestelde heffing kan echter pas plaatsvinden nadat een zogenaamde 

draagvlakmeting heeft plaatsgevonden. Een gekwalificeerde meerderheid van de in de Waarderpolder 

gevestigde ondernemers heeft in 2010 niet ingestemd met de invoering. Bezien wordt of er mogelijk 

wel draagvlak is in 2011. Er zal dan in 2011 opnieuw een draagvlakmeting gehouden kunnen worden. 

Indien de uitslag hiervan positief is, zal de BIZ-heffing ook voor 2012 gelden.  

 

Parkeertarieven 
De parkeertarieven worden, conform het vastgestelde bezuinigingskader, jaarlijks met 0,5% boven 

inflatiecorrectie verhoogd. Hiervoor is in de meerjarenraming een opbrengststijgingen € 70.000 

geraamd. Dit betekent dat de tarieven in 2012 met 2,5% verhoogd worden, incl. inflatiecorrectie. 

 

Beslispunten 
Het college stelt de raad voor: 

• de tarieven afvalstoffenheffing voor één- en meerpersoonshuishoudens per 1-1-2012 te wijzigen,    

 conform het voorstel  

• het tarief OZB-woningen per 1-1-2012 met 3% boven inflatie te verhogen; 

• de tarieven OZB niet-woningen per 1-1-2012 met ruim 3% boven inflatie te verhogen tot een 

 meeropbrengst van € 500.000; 

• de marktgelden per 2013 kostendekkend te maken en het tarief per 1-1-2012 met 13% te 

 verhogen; 

• de tarieven voor leges, haven- en begraafrechten per 1-1-2012 met 1,7% boven inflatie te 

 verhogen; 

• de parkeertarieven per 1-1-2012 met 0,5% boven inflatie te verhogen. 
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7. Doelmatigheids- en 
doeltreffendheidsonderzoeken 
  

7.1 Erfpachten 
Begin april heeft het college de onderzoeksopzet vastgesteld van het onderzoek naar de doelmatigheid 

en doeltreffendheid van het erfpachtbeleid (2011/47350). 

 

In 2007 heeft de raad een nieuwe systematiek vastgesteld voor de afkoop van erfpacht, met als doel 

om het aantal erfpachten (enkele honderden) te verminderen. Toen het nieuwe erfpachtbeleid net van 

kracht werd, is een aantal erfpachten afgekocht, maar daarna lijkt het stil te zijn geworden. De 

volgende vragen doen zich voor: 

• Leidt het erfpachtbeleid uit 2007 tot het beoogde doel (= minder erfpachten)? En zo nee, waarom 

of waardoor niet? 

• Hoe vaak worden erfpachten afgekocht en wat levert dit op? 

• Wat is de ambtelijke inzet op dit onderwerp? 

 

Het 213a-onderzoek moet informatie opleveren of, en zo ja hoe, het erfpachtbeleid doelmatiger en 

doeltreffender en doelmatiger kan worden. Het onderzoeken moet leiden tot een aantal concrete 

aanbevelingen om het bestaande, waar nodig, bij te stellen.   

 

Het onderzoek wordt in het tweede kwartaal van 2011 uitgevoerd. 

 

7.2 Hondenbeleid 
Begin april heeft het college de onderzoeksopzet vastgesteld van het onderzoek naar de doelmatigheid 

en doeltreffendheid van het hondenbeleid (2011/47350). 

 

De belangrijkste beleidsuitgangspunten en uitvoeringplannen van het hondenbeleid staan opgetekend 

in de notitie “Hondenbeleid: een hernieuwde aanpak” uit 2007 (B&W juli 2007). Doel van het 

Haarlems hondenbeleid is het verminderen van overlast door honden. Deze overlast kan zich voordoen 

op het gebied van uitwerpselen, loslopen, hygiëne en geluidoverlast e.d. Het Haarlemse hondenbeleid 

dat hiervoor moet zorgen bestaat uit 4 onderdelen:  
 

• Handhaving: regelgeving/restrictieve maatregelen: aanlijnplicht, opruimplicht en opruim-

middelenplicht, verboden gebieden 

• Ruimtelijke bestemming: bieden van voorzieningen (preventieve maatregelen), afvalbakken +600 

vanaf 2008, losloopgebieden 

• Communicatie: Campagnes en voorlichting 

• Belastingtechnische maatregelen: tarief, aantal geregistreerde honden (voor heffing belasting), 

belastingcontroles (steekproef), hondenpenning e.d.  

 

Het 213a-onderzoek moet informatie opleveren of, en zo ja hoe, het hondenbeleid doelmatiger en 

doeltreffender en doelmatiger kan worden. Het onderzoeken moet leiden tot een aantal concrete 

aanbevelingen om het bestaande, waar nodig, bij te stellen.   

 

Ook dit onderzoek wordt in het tweede kwartaal van 2011 uitgevoerd. 

 

7.3 VAT/VTU 
In 2011 zal een 213a onderzoek worden uitgevoerd naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de 

ambtelijke inzet ten behoeve van projecten. Op 11 januari heeft het college de projectopdracht met de 

centrale vraagstelling, opzet en uitwerking van het 213a-onderzoek vastgesteld. 
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Het onderzoek zal aangeven in hoeverre er meer of minder uren aan projecten wordt besteed dan 

vanuit het oogpunt van efficiency is gerechtvaardigd. Hierover worden tevens concrete aanbevelingen 

gedaan. 

Om dit onderzoek zo effectief mogelijk uit te voeren wordt gebruik gemaakt van een technisch 

adviesbureau met ervaring op dit gebied. 

 

De resultaten van het onderzoek zullen in de zomer bekend zijn. 

 

7.4 Kostendekkendheid afvalstoffenheffing 
Bij de begroting 2009 heeft het college besloten om samen met Spaarnelanden de doelmatigheid van 

alle werkzaamheden rond de afvalinzameling (van gemeentelijk beleid tot en met uitvoering bij 

Spaarnelanden) te onderzoeken.  

 

Het college zal op basis van de resultaten uit dit doelmatigheidsonderzoek nadere besluiten nemen 

over welke kosten van Spaarnelanden kunnen worden verlaagd om de kostendekkendheid van de 

afvalstoffenheffing naar 100% te brengen. 

 

De resultaten van dit onderzoek zullen later dit jaar bekend zijn. 

 

Beslispunt 
Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van de stand van zaken wat betreft de verschillende 

lopende doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken.  
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8. Grond- en vastgoedbeleid 
 

De gemeente is eigenaar van grond en gebouwen die nodig zijn om ruimtelijke en/of maatschappelijke 

doelstellingen te realiseren. Het Haarlemse grond- en vastgoedbeleid is het kader waarbinnen het 

gemeentelijk vastgoed wordt ontwikkeld en geëxploiteerd. In mei 2006 heeft de raad de Nota 

Grondbeleid (BIS 2006/466) vastgesteld. In deze nota is het grond- en vastgoedbeleid bezien tegen de 

achtergrond van de visie en ambitie van Haarlem en de wijze waarop de gemeente de regiefunctie in 

de stedelijke ontwikkeling vormgeeft. Jaarlijks actualiseert en publiceert de gemeente in de Nota 

Grondprijzen (laatste versie BIS 2009 237349) de nadere invulling hiervan voor het uitgiftebeleid en 

het grondprijsbeleid. In de Beheerverordening Grond- en Gebouwenexploitatie (BIS 2006 245744) 

zijn de algemene spelregels opgenomen uit het ministerieel Besluit Begroting en Verantwoording 

verbijzonderd voor Haarlem, waaronder de richtlijnen voor de waardering en exploitatie van gronden 

en overig vastgoed, de bevoegdheden van college en raad en de regels die gelden voor toevoegingen 

en onttrekkingen aan de vastgoedreserves voor grondexploitatie, erfpacht en boven boekwaarde.  

  

De vastgoedexploitaties zijn onderverdeeld in een aantal hoofdstukken waarmee gerefereerd wordt aan 

de Beheerverordening Grond- en Gebouwenexploitatie. De originele vier hoofdstukken zijn met 

Raadsbesluit 2008 219319 omgenummerd naar een nieuwe rangschikking. Hierdoor kan de 

vastgoedportefeuille overzichtelijker en professioneler beheerd worden.  

 

Kredietcrisis 
De kredietcrisis heeft een ingrijpende uitwerking op de vastgoedmarkt. Voor de gemeente Haarlem 

heeft dit vooral geleid tot vertraging van projecten en gronduitgifte, met als gevolg daarvan  

renteverliezen. Vorig jaar is een aantal lopende of oude initiatieven afgeboekt omdat ze onder de 

huidige omstandigheden onhaalbaar bleken.  

 

In deze paragraaf Grondbeleid werd teruggekeken op de prestaties binnen de projecten in het 

afgelopen jaar. Bij kadernota wordt (via het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties) vooruitgeblikt, 

waarbij inzicht wordt gegeven in de verwachte, specifieke toekomstige gevolgen voor de lopende 

grondexploitaties.  

 

8.1 Grondexploitaties 
Voor gebiedsontwikkelingen stelt de gemeente de kaders vast in de vorm van projectdocumenten, 

waarin naast het te realiseren programma ook afspraken worden gemaakt over de planning en de 

financiële gevolgen van de projectuitvoering.  

 

Grondexploitaties zijn een middel om de ambities van ruimtelijke en maatschappelijke doelstellingen 

te realiseren. Te denken valt aan woningbouw, maatschappelijke zaken en infrastructurele zaken ten 

dienste van de gemeente. De grondexploitatie dient onder meer om de financiën (baten, lasten en 

risico’s) van deze langdurige projecten actueel en overzichtelijk te houden. 

 

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG)  
In overleg met de raad is in 2008 in de projectgroep informatiewaarde MPG (o.a.) besloten een knip in 

de tijd aan te brengen tussen de verantwoording door het college over het gevoerde grondbeleid 

enerzijds en het meerjarenperspectief anderzijds. In de verantwoording over het gevoerde beleid ligt 

de nadruk op de resultaten van de afgelopen jaren en de gevolgen daarvan voor de reserve 

grondexploitatie. De verantwoording maakt onderdeel uit van de jaarrekening en het jaarverslag. Het 

MPG gaat in op de verwachte toekomstige resultaten van de grondexploitaties, mede op basis van de 

resultaten van het afgelopen jaar en inschattingen van toekomstige ontwikkelingen. Het MPG wordt 

tegelijk met de kadernota opgesteld en als bijlage aan de raad aangeboden. Zie hiervoor bijlage 1. 
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Algemene reserve grondexploitaties 
De algemene reserve Grondexploitaties is een risicoreserve ter dekking van risico’s van 

grondexploitaties. De voordelige resultaten op grondexploitaties worden aan deze reserve toegevoegd 

en nadelige resultaten worden er aan onttrokken. In onderstaande tabel zijn de ( verwachte en / of 

reeds besloten) toekomstige mutaties in de reserve grondexploitaties opgenomen. 

 
(bedragen x € 1.000) 

Prognose verloop Reserve grondexploitaties 

 

Omschrijving mutaties 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Stand reserve begin jaar  156 689 724 760 2.677 

Bij: winstneming Doctorshof / Schalkwijk  500     

Bij: opbrengsten afkoop erfpachten  p.m. p.m. p.m.   

Af: motie 63 / Amerikaweg     700- 700- 

Liquidatie Grex Raaks     2490  

Liquidatie Grex Ripperdaterrein      3.857 

Saldo einde jaar 149 656 689 724 2.550 5.834 

 

De laatste twee dotaties ad € 0,7 miljoen vanwege Motie 63 / Amerikaweg kan pas uitgevoerd worden 

zodra de kasstroom van de reserve het toelaat. Naar de nieuwe inzichten zal dit pas in 2014 voor het 

eerst het geval zijn. 

 

Conclusie 
De gewenste minimale omvang van de reserve grondexploitatie van € 3,0 miljoen wordt de komende 

jaren niet bereikt. De feitelijke ontwikkeling van de omvang van deze reserve is van veel en van deels 

onbeïnvloedbare factoren afhankelijk. Vooral de gevolgen van de recessie en de mate waarin deze 

verder doorwerken in de kosten en baten van de grondexploitaties, vragen om zorgvuldige aandacht 

voor het benodigde weerstandsvermogen van de grondexploitaties en de eventuele nieuwe aanspraken 

daarop. 

 

Toekomstige verliezen   
Tot en met 2007 werden toekomstige verliezen afgedekt middels de voorziening toekomstige 

verliezen. Met ingang van de jaarrekening 2007 wordt deze voorziening als negatieve post onder de 

voorraden opgenomen. Deze post heeft betrekking op complexen waarvan op basis van de herziene 

exploitatieberekeningen een nadelig saldo (verlies) wordt verwacht. Toevoegingen aan de balanspost 

(negatieve) voorraden worden ten laste van de reserve grondexploitaties getroffen. 

 

Per 31-12-2010 is voor de volgende complexen in totaal € 8,4 miljoen aan voorzieningen opgenomen: 

 
(bedragen x € 1.000) 

Voorzieningen toekomstige verliezen  Rekening 

2010 

Grondexploitatie Funderingsherstel casco stadsdelen  1.769 

Voorziening grex Oostpoort III/Stadion 2.062 

Voorziening Fietsznfabriek (boekwaarde groter dan marktwaarde) 1.685 

Voorziening Badmintonpad 2.202 

Voorziening Deli 672 

Totaal 8.390 

 

8.2 Vastgoedexploitaties  
Aan de reserve Vastgoed (opbrengsten boven boekwaarde) worden de gerealiseerde meeropbrengsten 

boven de boekwaarde bij het afstoten van verspreid bezit (hoofdstuk II + III) toegevoegd, na aftrek 

van de kosten voor verkoop.  

 

In 2010 is het startsein gegeven (BIS 2010 11586) voor de verkoop van het niet-strategisch 

woningbezit (woningen met huurders/gebruikers). Alle rechtmatige gebruikers zijn daarbij in de 
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gelegenheid gekomen om de woning aan te kopen en daartoe benaderd door de gemeente. Er is tot op 

heden weinig positieve respons en in 2011 zal het college zich buigen over de hierna te nemen 

stappen. 

Vanuit de reserve boven boekwaarde  worden onttrekkingen gedaan waarover de raad beslist, zoals 

een afdracht van € 2 miljoen per jaar in de jaren 2005 t/m 2009 en de dekking van aanvangstekorten 

op door de raad aangewezen nieuwe objecten. Vanaf 2010 wordt conform besluit jaarlijks een 

onttrekking uitgevoerd van € 1 miljoen.   

 

De mutaties in de reserve boven boekwaarde zijn in 2010 als volgt: 
(bedragen x € 1.000) 

Stand Reserve vastgoed 

 

Omschrijving mutatie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Boekwaarde Ultimo 269 1.097 968 1.439 3.388 4.658 
 

Conclusie 
Voldoende verkoop van verspreid bezit dient ervoor te zorgen dat de reserve zich in de toekomst 

positief blijft ontwikkelen.  

 

8.3 Erfpacht  
Op dit moment heeft de gemeente nog ongeveer 400 erfpachtrelaties. Doelen van de uitgifte van 

gronden in erfpacht zijn: 

- behoud van toekomstige waardestijging van de grond voor de gemeenschap; 

- behoud van toekomstige beschikking en sturing; 

- behoud van een (door indexering en waardebepaling bij het verstrijken van tijdvakken) relevante 

gemeentelijke inkomstenbron. 

 

Reserve Erfpachtgronden 
De vast te houden reserve bedraagt 10% van de boekwaarde. In 2010 is de boekwaarde gestegen tot  € 

3,2 miljoen zodat de reserve per eind 2010 gaat bedragen € 320.000.  Meeropbrengsten uit exploitatie 

of verkoop van deze gronden vloeien ingevolge de beheerverordening grond- en gebouwenexploitatie 

over naar de reserve grondexploitatie (zie hierboven). 

De mutaties in de reserve erfpachtgronden zijn in 2010 als volgt: 
(bedragen x € 1.000) 

Stand Reserve Erfpachtgronden 

 

Omschrijving mutatie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Boekwaarde Ultimo 308 236 304 286 285 320 

 

8.4 Samenvatting reservepositie vastgoed 
Het weerstandsvermogen is de confrontatie tussen wat we hebben en wat nodig is om verliezen en 

risico’s uit hoofde van vastgoedexploitaties af te dekken. Het gaat dan niet alleen om de reserves, maar 

ook om de getroffen voorzieningen voor (mogelijke) toekomstige verliezen. Het verloop van het totaal 

aan reserves en voorzieningen over de afgelopen jaren is als volgt: 
(bedragen x € 1.000) 

Stand weerstandsvermogen per einde jaar 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Algemene reserve grondexploitaties 1.059 351- 1.771 897 2.477 149 

Voorzieningen toekomstige verliezen 6.140 7.893 5.260 6.385 7.659 8.390 

 7.199 7.542 7.031 7.282 10.136 8.539 

 

Beslispunt 
Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van de informatie uit het hoofdstuk grond- en 

vastgoedbeleid en het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2011 vast te stellen.  
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9. Risico’s, weerstandsvermogen en 
financiering 
 

 

9.1 Het Haarlemse beleidskader 
In de nota reserves en voorzieningen (2008/101659) wordt een samenvatting gegeven van de 

regelgeving op het gebied van reserves en voorzieningen, waaronder een toelichting op het verschil 

tussen reserves en voorzieningen en de afspraken voor het instellen en opheffen van reserves en 

voorzieningen. 

In het verlengde van deze regelgeving is het Haarlemse beleidskader uitgewerkt. Aanvullend op het 

bestaande beleidskader zijn de volgende afspraken gemaakt: 

• een bestemmingsreserve blijft alleen bestaan als het nut en de noodzaak onomstotelijk vast staan. 

Als dat niet zo is wordt het toegevoegd aan de algemene reserve;  

• bestemmingsreserves worden zoveel mogelijk samengevoegd tot brede bestemmingsreserves; 

• van elke reserve ligt vast wat het doel van de reserve is, tot welk begrotingsprogramma het 

behoort, wat de geraamde besteding is en hoe de reserve wordt gevoed; 

• de algemene reserve dient primair als buffer voor risico’s en ter egalisatie van 

rekeninguitkomsten. Afzonderlijke risicovoorzieningen voor deelactiviteiten worden hierdoor 

overbodig. 

 

Toepassing van deze afspraken moet er toe leiden dat er niet allerlei “potjes” ontstaan en blijven 

bestaan. Slechts als de raad heeft ingestemd met (nut en noodzaak) van een bestemmingsreserve kan 

deze (blijven) bestaan. Doordat er minder afzonderlijke bestemmingsreserves zijn, wordt nog beter een 

integrale afweging van beleidsvoornemens bevorderd. 

 

Voor de stand van de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar de bijlage 5.5 reserves en 

voorzieningen in de jaarrekening 2010. 

 

9.2 Weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen 
Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies moet er met ingang 

van 2004 een paragraaf weerstandsvermogen opgenomen worden in de begroting en het jaarverslag 

waarin aandacht wordt besteed aan het risicoprofiel van de gemeente dit af te zetten tegen het 

weerstandsvermogen. De paragraaf moet minimaal een inventarisatie van de weerstandscapaciteit en 

de risico’s en het beleid hieromtrent bevatten (artikel 11.2 BBV). 

 

Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen dient te worden vastgesteld welke ratio 

(verhouding benodigde en aanwezige weerstandscapaciteit) de gemeente nastreeft. Hiertoe worden de 

volgende klassen gebruikt
2
: 

 

                                                      
2
 Deze normeringssystematiek voor het weerstandsvermogen is ontwikkeld door het Nederlands Adviesbureau 

voor Risicomanagement in samenwerking met de Universiteit Twente. 
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Waarderingscijfer Ratio weerstandsvermogen Betekenis 

A 2,0 < x Uitstekend 

B 1,4 < x < 2,0 Ruim voldoende 

C 1,0 < x < 1,4 Voldoende 

D 0,8 < x < 1,0 Matig 

E 0,6 < x < 0,8 Onvoldoende 

F x < 0,6 Ruim voldoende 

 

De gemeente Haarlem streeft naar een gezonde financiële positie. Hierbij hoort een 

weerstandsvermogen na dat ten minste voldoende is. Dit betekent een ratio weerstandsvermogen van 

minimaal 1,0 met waarderingscijfer C. 

 

9.3 Berekening ratio weerstandsvermogen 
Om de risico’s van de gemeente Haarlem in kaart te brengen wordt regelmatig uitvraag gedaan bij de 

verschillende hoofdafdelingen of er nog nieuwe risico’s zijn gesignaleerd. Deze risico’s worden 

gewaardeerd op waarde en kans van voordoen. Omdat het niet waarschijnlijk is dat de risico’s zich in 

hetzelfde jaar voordoen wordt een (statistische) simulatie gedaan die het vermogen berekent dat 

benodigd is om met 90%
3
 zekerheid de risico’s voldoende af te dekken. 

Op basis van de inventarisatie worden de 10 grootste risico’s bepaald door middel van een 

risicosimulatie; deze worden in de weerstandsparagraaf van de begroting en jaarrekening opgenomen. 

In de kadernota worden nieuw gesignaleerde risico’s opgenomen ten opzichte van de laatst 

vastgestelde jaarrekening of begroting en wordt de ratio weerstandsvermogen opnieuw berekend. 

De ratio weerstandsvermogen wordt als volgt berekend: 

 

Beschikbare weerstandscapaciteit 
Ratio weerstandsvermogen = 

Benodigde weerstandscapaciteit 
  

 

In Haarlem wordt de stand van de algemene reserve gehanteerd als de beschikbare 

weerstandscapaciteit. 

 

Nieuwe risico’s 
Aanvullend op de 10 grootste risico’s die zijn opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen van 

het jaarverslag 2010 wordt hieronder een gewijzigd risico gemeld.  

 
Afd. Risico Kans Gevolg 

(max.) 

SZW Wet Werk en Bijstand: indien het aantal bijstandsgerechtigden oploopt, draagt de 

gemeente, tot een overschrijding van 10%, het risico. 

50% € 1,7 mln. 

 

Dit risico van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betreft een aanpassing van een al eerder genoemd 

risico. Deze wordt naar beneden bijgesteld en zit daarom niet meer in de top 10. Hieronder wordt een 

korte toelichting gegeven op het gewijzigde risico: 

“Overschrijdingen op het BUIG-budget zijn, tot 10%, voor rekening van de gemeente. Het budget is 

circa 38 miljoen euro. Overschrijdingen hiervan tot circa 3,8 miljoen euro zijn dus voor rekening van 

de gemeente. In deze kadernota wordt voor 2011 een overschrijding van 2,1 miljoen euro 

meegenomen. Het risico voor de gemeente is daarmee nog 3,8 miljoen -/- 2,1 miljoen = 1,7 miljoen 

euro.” 

 

Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt 

toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag niet nodig is. De risico's zullen immers niet 

allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. 

                                                      
3
 Het zekerheidspercentage van 90% is een algemeen geaccepteerd en veel gebruikt uitgangspunt bij de 

beoordeling van het weerstandsvermogen. Afwijking van dit percentage is mogelijk. 
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Een simulatie houdt op basis van een wetenschappelijk verantwoorde methodiek rekening met 

kansverdeling. Op basis van de uitgevoerde simulatie dient de algemene reserve minimaal € 30,1 

miljoen te bedragen om met 90% zekerheid te kunnen zeggen dat er voldoende weerstandscapaciteit 

is. 

 

Beschikbare weerstandscapaciteit € 42,3 mln 
Ratio weerstandsvermogen = 

Benodigde weerstandscapaciteit 
= 
€ 30,1 mln 

1,4 

 

In Haarlem wordt de stand van de algemene reserve gehanteerd als de beschikbare 

weerstandscapaciteit. In bovenstaande berekening is uitgegaan van de stand van de algemene reserve 

per 31-12-2010. Hierin is de besluitvorming zoals voorgesteld in het jaarverslag 2010, 1
e
 

bestuursrapportage 2011 en kadernota 2011 nog niet meegenomen. 

Op basis van bovenstaande berekening wordt het weerstandsvermogen gewaardeerd in categorie C/B 

((ruim) voldoende). Dit is conform het streven naar een gezonde financiële positie van de gemeente 

Haarlem. 

 
9.4 Meerjarig verloop algemene reserve 
In onderstaande tabel wordt het verloop van de algemene reserve weergeven, rekening houdend met 

de financiële wijzigingen zoals vermeld in deze kadernota. 

 
Bedragen x € 1.000 

 
In bovenstaande tabel zijn de voorstellen uit het Jaarverslag 2010, de 1

e
 Bestuursrapportage 2011 en de 

Kadernota 2011 reeds verwerkt. Hierover is echter door de raad nog geen besluit genomen. 

 

 

9.5 Risicomanagement 
Het risicomanagement behoeft binnen de gemeente Haarlem verdere doorontwikkeling. Momenteel 

kan vanuit de risico-inventarisatie niet met zekerheid geconcludeerd worden of de belangrijkste 

risico’s daadwerkelijk in beeld zijn of niet. De vraag of het weerstandsvermogen toereikend is, kan 

daardoor niet met zekerheid worden beantwoord. Bovendien heeft risicomanagement geen inbedding 

Budgettair effect v (-) is positief; n is nadelig)      Omschrijving 

2011   2012   2013   2014   2015   2016   

                

Stand algemene reserve per 1-1 -42.268 v -48.679 v -53.507 v -58.366 v -65.106 v -70.698 v 

- Budgetoverheveling (zie berap 2009-2) 39 n            

- Aanvullende maatregelen bij begroting 2011 -600 v -400 v -900 v        

- Verbeteren solvabiliteit      -600 v        

- KN 2011: Verschuiving dotatie aan algemene reserve 600 n 400 n 900 n -1.900 v      

- KN 2011: Geen dotatie algemene reserve t.b.v. solvabiliteit      600 n        

- JV 2010: Onttrekking aan algemene reserve bestemming  

   rekeningresultaat 2010 

1.667 n            

- JV 2010: Toevoeging aan algemene reserve actualisatie  

   reserves  

-4.913 v            

- berap 2011-1: Precario-opbrengst kabels en leidingen -4.560 v -4.560 v -4.560 v -4.560 v -4.560 v -4.560 v 

- berap 2011-1: Verkoopopbrengst Nieuwe Gracht -900 v            

- berap 2011-1: Opleidingen (overheveling van IZA-reserve) -190 v            

- Begrotingsuitkomst (na berap 2011-1 en KN 2011) 2.446 n -268 v -299 v -280 v -1.032 v -2.604 v 

                

Stand algemene reserve per 31-12 -48.679 v -53.507 v -58.366 v -65.106 v -70.698 v -77.862 v 
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in de reguliere planning- en controlcyslus. Monitoring op de maatregelen vindt daardoor onvoldoende 

plaats. Voor doorontwikkeling is initiatief, commitment en prioriteitstelling vanuit de ambtelijke top 

noodzakelijk. Er wordt een plan van aanpak gemaakt hoe een impuls kan worden gegeven geven aan 

het risicomanagement, met name ten aanzien van verbonden partijen.  

 

9.6 Verbeteren solvabiliteit 
BNG-advies heeft een onderzoek gedaan naar de gewenste hoogte van de leningenportefeuille van de 

gemeente Haarlem en de daarbij te gebruiken kengetallen. Een belangrijke conclusie uit het onderzoek 

is dat de solvabiliteit geen goede maatstaf is voor de vermogensverhouding van een gemeente. Het 

kengetal schuld/exploitatie is een betere maatstaf voor de vermogensverhouding van een gemeente. 

Verder is geconcludeerd dat er regels zijn vanuit Europa, het rijk en de provincie over de hoogte van 

de leningenportefeuille van een gemeente. 

De raad wordt separaat geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek van BNG-advies en de 

reactie van het college daarop. 

 
9.7 Aanpassing treasurystatuut 
De raad heeft de kaders voor het treasurybeleid vastgelegd in het treasurystatuut. Het college voert het 

treasurybeleid uit. 

Het Haarlemse treasurybeleid is risico-arm. Ingeval Haarlem over overtollige middelen zou 

beschikken wordt alleen geld uitgeleend aan de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en de 

Nederlandse Waterschapsbank (NWB). 

Om tot een goede afstemming en besluitvorming te komen is een treasurycommissie ingesteld. De 

treasurycommissie bestaat uit de wethouder Financiën, de concerncontroller en medewerkers van de 

afdelingen concerncontrol en Financiën. 

Eind 2009 is een audit treasury uitgevoerd. Hieruit kwamen enkele onduidelijkheden in het 

treasurystatuut en een aantal inconsistenties tussen het treasurystatuut, het mandateringsbesluit en de 

procesbeschrijving treasury naar voren. Naar aanleiding van de audit treasury zal de raad worden 

voorgesteld om een aantal technische wijzigingen door te voeren in het treasurystatuut. 

 

 

Beslispunten 
Kennis te nemen van de ontwikkelingen in risico’s, het weerstandsvermogen en financiering. 
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10. Bedrijfsvoering 
 

De bedrijfsvoering (de manier waarop de organisatie haar werkzaamheden uitvoert) binnen de 

gemeentelijke organisatie zal sterk gaan veranderen. Op diverse terreinen zijn veranderingen in de 

bedrijfsvoering in voorbereiding en naar verwachting zal de verhuizing van een deel van de 

organisatie naar de Raaks het startpunt zijn voor de daadwerkelijke uitvoering. De belangrijkste 

veranderingen voor de komende jaren komen in dit hoofdstuk aan de orde. 

 

10.1 Organisatie-ontwikkeling 
De in 2008 ingezette organisatie ontwikkeling is gericht op het vormen van een organisatie met als 

kernwaarden: sterk extern georiënteerd, eenheid van bestuur en beleid en intern goed georganiseerd. 

De laatste kernwaarde is vertaald in een aantal concrete doelstellingen: een kleinere organisatie, een 

hoogwaardige bedrijfsvoering, transparantie en eenvoud, samenwerken in de dagelijkse praktijk, 

maximaal gestandaardiseerde interne diensten.  Binnen de portefeuille ruimtelijke ordening wordt deze 

nieuwe werkwijze experimenteel toegepast in het project Triple S.  

 

Bij de formele reorganisatie (begin 2008) en de kwaliteitsslag en formatiereductie binnen de staf 

(Uitwerkplan Middelen en Services 2010), zijn met name de structuuraspecten geregeld. Thans is de 

focus meer gericht op de andere aspecten van de organisatie, zoals de kennis/vaardigheden en 

houding/gedrag van medewerkers, de stroomlijning (en digitalisering) van processen en de cultuur in 

de organisatie. Echter, de bezuinigingen uit het coalitieakkoord en de te nemen aanvullende 

maatregelen, blijven het noodzakelijk maken ook stapsgewijs tot kleine en middelgrote bijstellingen 

van de organisatie(structuur) te komen. 

 

Het totaal aan verander- en ontwikkelingtrajecten is zodanig met elkaar verweven dat een programma 

“Doorontwikkeling“ is samengesteld om de verschillende activiteiten met elkaar af te stemmen en ook 

deze te stroomlijnen. De veranderstrategie voor de komende jaren is daarbij gericht op het op orde 

hebben van de basisprocessen en vervolgens het gefaseerd doorvoeren van veranderingen in ICT, 

fysieke omgeving en de organisatie en medewerkers door de programma’s in die onderdelen op elkaar 

afgestemd uit te voeren. Daarmee wordt stapsgewijs toegewerkt naar invoering van ‘Het nieuwe 

werken’. 

 

10.2 Basis op orde 
Met het centraliseren en op orde brengen van de financiële administratie (centrale boekhouding) zijn 

de afgelopen jaren belangrijke slagen gemaakt. Nu deze voor de bedrijfsvoering vitale administratie op 

orde is, blijkt steeds duidelijker dat de aandacht voor verbetering van de bedrijfsvoering steeds meer 

gelegd moet worden bij de diverse subadministraties en de aansluiting met de financiële administratie 

Het komende jaar zal de aandacht daarom gericht worden op het orde brengen van die administraties 

en de aansluitingen.  

Verder heeft de accountant naar aanleiding van zijn controle van de jaarrekening 2010 opgemerkt dat 

de taken en verantwoordelijkheden rond interne controle beter belegd moeten worden, waarbij met 

name de verantwoordelijkheid van het management voor de informatie over de eigen (hoofd)afdeling 

wordt genoemd. 

Bovenstaande punten passen binnen de gedachte om bij de doorontwikkeling van de organisatie in 

eerste instantie zorg te dragen voor het op orde hebben (en houden) van de basis(processen). 

 

10.3 Strategisch personeelbeleid 
Het afgelopen jaar is bestuurlijk het Strategische HRM-beleid vastgesteld. Daarmee is de basis gelegd 

voor de verdere ontwikkeling van het HRM-beleid en de uitvoering daarvan. Vanuit deze basis zal in 

de komende jaren het HRM-beleid verder worden uitgewerkt en vormgegeven. Daarmee worden de 

noodzakelijke investeringen in de (nieuw gevraagde) kwaliteit(en) van de leidinggevenden en de 

medewerkers o.a. via het Management Development traject en (in- en externe) trajecten voor vorming 

en opleiding ingebed in een groter en breder kader.  
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10.4 ICT / Digitalisering 
Het afgelopen jaar zijn zowel het Masterplan ICT (oktober 2010) als het masterplan Digitalisering 

(februari 2011) bestuurlijk vastgesteld. Daarmee is een logisch geheel van activiteiten en projecten 

ook bestuurlijk bekrachtigd en zijn de benodigde middelen beschikbaar gesteld. Nadrukkelijk zijn bij 

het Masterplan Digitalisering deze middelen alleen voor de jaarsnede 2011 door het college 

aangevraagd.  

 

In de Masterplannen wordt op hoofdlijnen de verdere ontwikkeling in de organisatie geschetst, zowel 

voor de hardware en kantoorautomatisering als voor de digitalisering van de bedrijfsprocessen en het 

centraliseren, saneren en migreren (naar een nieuw datacentre) van de bedrijfsapplicaties. In een 

bedrijfsmatig goed gestructureerde omgeving kunnen daarmee de noodzakelijke stappen voor het 

zaakgericht en flexwerken gezet worden. De eerste belangrijke stap daarin wordt gezet met het 

inrichten van het nieuwe datacenter, gevolgd door inhuizing in de Raakspoort en de introductie van het 

flexwerken. 

 

Maar ook de verdere uitbouw van het gebruik van bestaande systemen (zoals het financieel pakket) 

moet bijdragen aan verbetering van de bedrijfsvoering. Verbetering die ook gerealiseerd zal worden 

door het toenemend gebruik van allerlei soorten van managementinformatie uit Qlikview (direct voor 

de managers beschikbare personele, financiële en productiegegevens). 

De digitaliseringslag zal leiden tot wezenlijke veranderingen in de bedrijfsvoering, de omvang en 

samenstelling van organisatieonderdelen e.d.. Maar ook richting burgers, instellingen en bedrijven 

zullen zich veranderingen gaan voltrekken, waarmee meer aansluiting gevonden wordt met de 

ontwikkelingen die zich ook maatschappelijk voltrekken. 

 

10.5 Gemeentelijk huisvesting 
Na de realisatie en oplevering van het casco van de Raakspoort in 2010 zijn voor 2011 alle 

voorbereidingen getroffen om de inbouwpakketten (wanden, plafonds, kabels, leidingen etc.) te 

kunnen plaatsen. In de Nieuwbouw komen flexplekken. De werkplekken zullen veel, en door 

verschillende mensen gebruikt worden. Het meubilair moet daarom eenvoudig verstelbaar zijn en 

intensief gebruikt moeten worden. In het masterplan ICT is rekening gehouden met de aanschaf van de 

ICT werkplekken voor de Raakspoort zodat ook aanbesteding tijdig kon starten.  

  

De bouwaanvraag voor Zijlpoort is in november 2010 ingediend. In april 2011 zal naar verwachting de 

bouwvergunning zijn verleend. De verwachting is dat Fortress in de zomer van 2011 start met de 

bouw. Aanvankelijk werd gedacht dat de KPN uit het pand in de Zijlpoort zou gaan, in 2010 bleek dat 

dit niet mogelijk is. KPN blijft in Zijlpoort, het ruimtebeslag zal wel een stuk kleiner worden dan nu 

het geval is. Deze operatie neemt wel tijd in beslag waardoor de meest optimistische planning voor 

inhuizing van de gemeente niet meer gehaald kan worden. De verwachting is nu dat de Zijlpoort eind 

2013 door de gemeente in gebruik genomen kan worden. De aanwezigheid van KPN heeft ook 

consequenties voor de inrichting. De ruimte die de gemeente kan gebruiken wordt kleiner, momenteel 

wordt nog onderhandeld hoe dit gecompenseerd kan worden.  

 

10.6 Doorontwikkeling planning en control 
De komende jaren zal een aantal verbeteringen worden doorgevoerd op het gebied van planning en 

control. Deze verbeteringen zijn in te delen naar de volgende thema’s: 

1. verbeteren van planning en control; 

2.  efficiënter inrichten van planning en control; 

3.  kaders stellen voor de middelenfuncties (piofachj-functies: personeel, informatie, organisatie, 

 financiën, automatisering, communicatie, huisvesting en juridische zaken). 

In het overzicht hieronder staat welk resultaat elk van deze thema’s moet opleveren en welke concrete 

verbetermaatregelen daartoe moeten worden uitgevoerd.   
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Thema 1: Verbeteren van planning en control 
 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? 

P&C wordt aangescherpt, met als 

doel dat de gemeente Haarlem 

duurzaam ‘in control’ is. 

1. Inhoudelijk goede aansluiting tussen P&C-documenten en enerzijds de meerjarenvisie van 

Haarlem en anderzijds de directie en (hoofd-)afdelingplannen. 

2. Invoeren/aanscherpen projectcontrol. 

3. Beheersen van personeel(-slasten). 

4. Invoeren/aanscherpen risicomanagement (wordt vaste onderdeel van beleidsvoorstellen, 

zowel van P&C-documenten als van B&W-nota’s)). 

5. Invoeren/aanscherpen control op verbonden partijen. 

6. Actueel houden en verder verbeteren van Administratieve Organisatie (AO). 

7. Herstructureren VIC (Verbijzonderde Interne Controle) en IC (Interne Controle). 

8. Doelmatigheidsonderzoek, benchmarks en evaluaties worden geprogrammeerd en breed 

opgepakt:  

- opstellen 5-jaren programma 213a-onderzoeken; 

- inhoudelijke programmering van onderzoeken afstemmen met 

Rekenkamercommissie, Auditcommissie en accountant; 

- verbreden onderzoeksbasis: afdeling Onderzoek en Statistiek is betrokken bij 

benchmarks en evaluatieonderzoek. 

9. Efficiënter organiseren van de administratie door Subadministraties te koppelen aan GFS 

(Gemeentelijk Financieel Systeem). 

 

Thema 2: Efficiënter inrichten van planning en control 
 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? 

Het P&C-proces is efficiënt en 

effectief ingericht, betrokkenen weten 

houd het werkt en houden zich aan de 

afspraken 

1. Aanscherpen opdrachtgever-/nemerrelatie tussen CS/CC en MenS/Financiën voor wat 

betreft het vastleggen en verstrekken van informatie. 

2. Aanscherpen en verduidelijken van de taken en verantwoordelijkheden binnen de 

‘driehoek’ bedrijfsbureaus, MenS/Financiën en CS/CC. 

3. Efficiënter organiseren van de totstandkoming van P&C-rapportages (o.a. door 

automatisering). 

4. Actueel houden Handboek P&C. 

5. Benadrukken van de verantwoordelijkheid van het management voor planning en control. 

6. Expliciteren rollen en gedrag p&c d.m.v. trainingen. 

7. Informeren gemeenteraad over p&c – cyclus.  

 

Thema 3: Kaders stellen voor de middelenfuncties 
 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? 

Vanuit de middelenfuncties wordt het 

primaire proces zodanig ondersteund, 

dat de gemeente in staat is om 

doelgericht en doeltreffend de 

beleidsdoelstellingen te realiseren 

1. Ontwikkelen  en actueel houden van de regelgeving en kaders voor de middelenfuncties, 

bijvoorbeeld: 

− Verordeningen 212, 213 en 213a en budgethoudersregeling; 

− Nota Activabeleid; 

− Nota reserves en voorzieningen; 

− Kader voor Misbruik en oneigenlijk gebruik. 

 

Beslispunt 
Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van de informatie over de bedrijfsvoering. 
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11. Voorstel 
 

 

 

Wij stellen de raad voor: 

 

1. De kadernota vast te stellen, met inbegrip van de financiële meerjarenraming 2012 – 2016; 

- Om akkoord te gaan met de financiële wijzigingen 2011. Deze worden financieel-technisch 

verwerkt in de begroting 2011 (door middel van de 4
e
 begrotingswijziging 2011); 

- Om akkoord te gaan met uitgangspunten voor de begroting 2012; 

- Om akkoord te gaan met de structurele financiële doorwerking van de eerste 

bestuursrapportage 2011, de bezuinigingen, de financiële gevolgen van het Investeringsplan 

2011-2016 en de overige financiële ontwikkelingen, en deze te verwerken in de 

meerjarenraming 2012 - 2016. 

 

2. Het college stelt de raad voor om  kennis te nemen van de voortgang op de hoofdthema’s en 

actiepunten uit het coalitieakkoord “Het oog op morgen”. 

 

3. Het college stelt de raad voor om het Investeringsplan 2011-2016 vast te stellen. 

 

4. Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van de haalbaarheid van de bezuinigingen en 

de te realiseren bezuinigingen (waaronder de kortingen op subsidies) vast te stellen. De 

bedragen die nu niet realiseerbaar worden geacht, voorlopig als taakstelling op te nemen. Het 

komende jaar komt het college terug over de alternatieve invulling van die taakstellingen. 

 

5. Het college stelt de raad voor: 

- de tarieven afvalstoffenheffing voor één- en meerpersoonshuishoudens per 1-1-2012 te 

wijzigen, conform het voorstel in hoofdstuk 6; 

- het tarief OZB-woningen per 1-1-2012 met 3% boven inflatie te verhogen;  

- de tarieven OZB niet-woningen per 1-1-2012 met ruim 3% boven inflatie te verhogen tot een 

meeropbrengst van € 500.000; 

- de marktgelden per 2013 kostendekkend te maken en het tarief per 1-1-2012 met 13% te 

verhogen 

- de tarieven voor leges, haven- en begraafrechten per 1-1-2012 met 1,7% boven inflatie te 

verhogen; 

- de parkeertarieven per 1-1-2012 met 0,5% boven inflatie te verhogen. 

 

6. Om kennis te nemen van de stand van zaken wat betreft de verschillende lopende 

doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken. 

 

7. Om kennis te nemen van de informatie uit het hoofdstuk grond- en vastgoedbeleid en het 

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2011 vast te stellen. 

 

8. Om kennis te nemen van de ontwikkelingen in risico’s, het weerstandsvermogen en de 

algemene reserve. 

 

9. Om kennis te nemen van de informatie over de bedrijfsvoering. 

 

 

 

De secretaris    De burgemeester 
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12. Besluit 
 

 

De raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

 

 

Besluit: 

 

1. De raad stelt de kadernota vast, met inbegrip van de financiële meerjarenraming 2012 – 2016; 

- De raad gaat akkoord met de financiële wijzigingen 2011. Deze worden financieel-technisch 

verwerkt in de begroting 2011 (door middel van de 4
e
 begrotingswijziging 2011); 

- De raad gaat akkoord met de uitgangspunten voor de begroting 2012; 

- De raad gaat akkoord met de structurele financiële doorwerking van de eerste 

bestuursrapportage 2011, de bezuinigingen, de financiële gevolgen van het Investeringsplan 

2011-2016 en de overige financiële ontwikkelingen, en deze te verwerken in de 

meerjarenraming 2012 - 2016. 

 

2. De raad neemt  kennis van de voortgang op de hoofdthema’s en actiepunten uit het 

coalitieakkoord “Het oog op morgen”. 

 

3. De raad stelt het Investeringsplan 2011-2016 vast.  

 

4. De raadt neemt kennis van de haalbaarheid van de bezuinigingen en stelt de te realiseren 

bezuinigingen (waaronder de kortingen op subsidies) vast. De bedragen die nu niet 

realiseerbaar worden geacht, voorlopig als taakstelling op te nemen. Het komende jaar komt 

het college terug over de alternatieve invulling van die taakstellingen. 

 

5. De raad besluit: 

- de tarieven afvalstoffenheffing voor één- en meerpersoonshuishoudens per 1-1-2012 te 

wijzigen, conform het voorstel in hoofdstuk 6; 

- het tarief OZB-woningen per 1-1-2012 met 3% boven inflatie te verhogen;  

- de tarieven OZB niet-woningen per 1-1-2012 met ruim 3% boven inflatie te verhogen tot een 

meeropbrengst van € 500.000; 

- de marktgelden per 2013 kostendekkend te maken en het tarief per 1-1-2012 met 13% te 

verhogen 

- de tarieven voor leges, haven- en begraafrechten per 1-1-2012 met 1,7% boven inflatie te 

verhogen; 

- de parkeertarieven per 1-1-2012 met 0,5% boven inflatie te verhogen. 

 

6. De raad neemt kennis van de stand van zaken wat betreft de verschillende lopende 

doelmatigheids- en doeltreffendheidonderzoeken. 

 

7. De raad neemt kennis van de informatie uit het hoofdstuk grond- en vastgoedbeleid en het 

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2011 vast te stellen. 

 

8. De raad neemt kennis van de ontwikkelingen in risico’s, het weerstandsvermogen en de 

algemene reserve. 

 

9. De raad neemt kennis van de informatie over de bedrijfsvoering. 
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Gedaan in de vergadering van 30 juni 2011. 

 

 

De griffier     De voorzitter 
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Bijlagen 
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Bijlage 1: Investeringsplan 2011 - 2016 
 

 

Als los boekje bijgevoegd. 
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Bijlage 2: Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2011 
 

 

Als los boekje bijgevoegd. 
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Bijlage A: Haalbaarheid bezuinigingen 
  
 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018  

          

Investeringsplafond 

  

                

  Haalbaar Invest.pl -5012 -573 199 3699 3705 4803 7000   

  TAAKSTELLING Invest.pl -4886 -573 199 3699 3705 3910 6107 Zie investeringsplan 2011/2016.  

  Resterende taakstelling -126 0 0 0 0 893 893   

Inkomsten 

  

                

CC Woonlasten naar gemiddeld niveau 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 In het coalitieakkoord is afgesproken dat de woonlasten niet verder zullen stijgen dan tot het 

niveau van het gemiddelde van de grotere gemeenten. Deze norm is door ons gekoppeld aan 

de rangschikking op basis van de COELO-rapportages (COELO: Centrum voor Onderzoek 

van de Economie van de Lagere Overheden). Thans blijkt dat door wijziging van de 

maatstaven de rangschikking voor Haarlem wijzigt (van een 27e naar een 18e plaats van de 

in totaal 37 gemeenten). Het college is van mening dat geen concessies moeten worden 

gedaan aan één van de ijkpunten van het coalitieakkoord. Omdat op grond van de herziene 

rangschikking de ruimte voor woonlastenverhoging beperkt is, zal deze taakstelling 

aanzienlijk minder bijdragen dan oorspronkelijk geraamd. (zie voor technische toelichting 

bijlage 1). 

      281 281 281 281 281 281 Wel is het nog mogelijk door een iets gewijzigde tariefstelling voor de afvalstoffenheffing 

(+40) en afschaffing van het reinigsingsrecht (+241) een bescheiden meeropbrengst tov de 

bestaande ramingen te realiseren. 

  OZB niet woningen 500 1000 1500 2000 2500 3000 3000 De kaderstelling is om gefaseerd, met € 0,5 mln per jaar, de opbrengst OZB van de niet-

woningen te verhogen tot omstreeks het gemiddelde tarief van de grote gemeenten.Voor 

2011 is dit gerealiseerd door de ramingen in de begroting  te verhogen en in de 

belastingvoorstellen die in december 2010 zijn vastgesteld door de raad, zijn de hogere 

tarieven verwerkt. 

  belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimte 35 35 35 35 35 35 35 Voor 2011 is dit gerealiseerd door de ramingen in de begroting  te verhogen en in de 

belastingvoorstellen die in december 2010 zijn vastgesteld door de raad, zijn de tarieven 

verwerkt.Na vaststelling van de verordening is daarmee deze maatregel structureel 

verwerkt. 

  Toeristenbelastingen   50 50 50 50 50 50 De baten van de toeristenbelasting kunnen stijgen door:1. Een andere maatstaf (een bedrag 

in % van de overnachtingskosten i.p.v. een vast bedrag);2. Door controle uit te voeren op 

belastingplichtigen3. Door de regeling efficienter uit te voeren.Er is onderzoek gaande om 

de toeristenbelasting door Cocensus te laten uit te voeren (incl. controle) en  de 

belastingverordening en heffiings-maatstaf te harmoniseren met Haarlemmermeer.  De 

verwachting is dat dit in de kadernota met een positief advies aan de raad kan worden 

voorgelegd. 
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 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018  

  Kostendekkendheid overige heffingen   150 300 450 600 750 900 Het uitgangspunt is een 100% kostendekkende dienstverlening. Op dit moment is de 

feitelijke situatie dat onze dienstverlening nog niet kostendekkend is. Kostendekkendheid 

kan worden verkregen door verlaging van lasten of door verhoging van de tarieven.In de 

kaderstelling wordt er van uitgegaan om gefaseerd naar een meer kostendekkende 

dienstverlening te komen.De opbrengsten uit kostendekkende tarieven (excl. Afvalstoffen 

en rioolheffing, want die zijn begrepen in het onderdeel woonlasten) bedragen ca. € 10 mln. 

Als taakstelling is een bedrag van € 150.000 geraamd. Dit kan worden ingevuld door de 

komende jaren de tarieven gemiddeld 1,5% meer kostendekkend te maken en dit jaarlijks te 

toetsen bij de begroting en de Haarlemse belastingvoorstellen  

  Optimalisatie inkomsten uit eigendommen   20 40 60 80 100 100 Vastgoed in beheer bij de afdeling Vastgoedbeheer kan in diverse categorieën worden 

onderverdeeld commercieel, maatschappelijk, dienstgebouwen, parkeren  en 

erfpachten.Mogelijkheden tot bezuinigingen (inkomstenverhoging) liggen bij de categorieën 

commercieel, maatschappelijk en erfpacht.De aanvankelijk geraamde bezuiniging 

(oplopend tot € 400.000 in 2018) is niet haalbaar, danwel bestaat het risico van 

dubbeltelling met taakstellingen op het gebied van het vergroten multifunctioneel gebruik 

van accommodaties, de carrousel culturele instellingen e.d. 

  Aanlegkosten parkeerplaatsen  50 50 50 50 50 50 50 Is reeds ingevoerd per 1.1.2011. De aanlegkosten van gehandicaptenparkeerplaatsen worden 

in het vervolg in rekening gebracht bij de aanvrager. In de begroting is hiervoor een 

inkomstenraming van € 50.000 opgenomen 

  Parkeren  (tarief +0,5%) 70 140 210 280 350 420 450 Dit betreft de stijging met jaarlijks inflatiepercentage + 0,5% (op basis vastgelegde afspraak 

in coalitieakkoord). De stijging 2011 is verwerkt in de tarieven. 

  Haalbaar Inkomsten 1155 2726 3466 4206 4946 5686 5866   

  TAAKSTELLING Inkomsten 1155 2525 3845 5165 6485 6952 7885   

  Resterende taakstelling 0 -201 379 959 1539 1266 2019   

Efficiency 

  

                

WG Eff Beperking externe inhuur/Strat budget 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 De verdeling van het bedrag over de posten strategisch budgetteren en externe inhuur is 

aangepast: het te weinig gerealiseerde bedrag strategisch budgetteren wordt gecompenseerd 

door verhoging van de taakstelling op de externe inhuur. De taakstelling externe inhuur is 

onderdeel van een totale vermindering van de kosten van externe inhuur (conform 

coalitieakkoord). De taakstelling op externe inhuur wordt eerder gerealiseerd dan in de 

kadernota 2010 werd aangenomen. 

WG Eff Interne organisatie/structuur en processen 53 303 603 1567 1567 2267 3667 Het realiseren van de taakstelling op de overige efficiencymaatregelen (processen, 

organisatiestructuur e.d.) zal conform eerdere raming gaan plaatsvinden.Daarbij zullen 

maatregelen genomen worden om de span of control te vergroten, de bedrijfsprocessen te 

vereenvoudigen en te digitaliseren, waardoor de dienstvelening kan worden verbeterd en de 

capaciteitsinzet kan worden teruggebracht. 

  Haalbaar Efficiency 2303 2553 2853 3817 3817 4517 5917   

  TAAKSTELLING efficiency 750 1550 2350 3150 3950 4550 5750   

  Resterende taakstelling -1553 -1003 -503 -667 133 33 -167   
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 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018  

Subsidies & Verbonden partijen 

  

                

  Subsidies   626 1.380 1.844 2.013 2.577 2.812 Zie separate besluitvorming College d.d. 4 februari 2011 en de reactie van het college op de 

inmgediende zienswijzen dd 15 maart 2011 

  Verbonden partijen 500 1.029 1809 2429 3047 3656 4875 Zie separate besluitvorming College .d.d. 7 maart 2011 

  Overige posten subsidies -500 50 50 50 50 150 200 centralisatie/stroomlijning subsidieverleningsproces; intensivering multifunctioneel gebruik 

accommodaties 

  Haalbaar Subsidies 0 1705 3047 4171 4996 6319 7887   

  TAAKSTELLING Subsidies 250 1880 3235 4340 5320 6430 8650   

  Resterende taakstelling 250 175 188 169 324 111 763   

Taken 

  

                

WZ Onderhoudsniveau naar lagere norm 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Zie separate nota inzake de scenario's beheer&onderhoud; het huidig aanbestedingsklimaat 

is zodanig dat met minder middelen dezelfde resultaat/hetzelfde niveau van onderhoud 

geboekt/gehaald kan worden 

DV WMO huishoudelijke hulp/WMO-indicatiestelling: 

versoberen verordening 

0 0 0 295 295 295 295 In de systeeminnovatieve aanpak HOF 2.0 is ook de versobering van de verordening 

opgenomen. Het in deze bezuinigingsoperatie ingeboekte bedrag van € 295K zal als 

onderdeel van de totale 'opbrengst' Hof 2.0 kunnen worden 'ingeboekt'. 

DV Digitale webwinkel (Digitale self-service) 0 0 400 400 400 400 400 Digitalisering van de bedrijfsprocessen(in de vorm van een digitale webwinkel en 

selfservicebalies, begint bij de interne en externe klant en de binnenkomst van (aan)vragen, 

maar kan zeker ook in de verdere procesgang besparingen opleveren. Met het vaststellen 

van het Masterplan Digitalisering zet het college in op een omvangrijke digitaliseringsslag. 

Inmiddels zijn de eerste projecten uit het Masterplan in uitvoering genomen.Opbrengsten 

daarvan worden in de komende jaren verwacht. 

SZ Uitvoerende taken Cultuur 0 50 50 50 50 50 50 Bij de afdeling (Economie&)Cultuur wordt een aantal uitvoerende taken verricht waaronder 

de uitvoerende taken van de stadsmusici. De Haarlemse stadsmusici werken al voor de 

gemeente sinds orgel, kerktorens en beiaard in bezit van gemeente zijn begin 19e eeuw. In 

2011 gaat de beiaardier met pensioen. Hierna kan de gemeente overgaan op inhuur van 

beiaardiers op declaratiebasis. Voor de stadsorganisten geldt dat een deel van de concerten 

wordt uitgevoerd t.b.v. de kerk. De gemeente zal met de kerk in overleg treden om deze 

werkzaamheden door de kerk te laten overnemen. De uitvoerende taken t.a.v. de orgelserie 

zijn reeds overgenomen door de Philharmonie. 

CC Geen leningen en garanties meer aangaan 0 0 0 0 0 0 0 Het college verleent in principe geen leningen en garanties, tenzij hiervoor na uitvoerig 

onderzoek of op basis van reeds bestaande afspraken wel aanleiding is. Het niet verstrekken 

van leningen en garanties levert overigens geen directe opbrengsten, hooguit het vermijden 

van risico. 

SZ Tijd Bplannen terugbrengen met 300 uur 0 0 60 120 150 150 150 Het opstellen van een bestemmingsplan vraagt op dit moment gemiddeld 2000 uur. Dit kan 

met 300 uur per bestemmingsplan worden teruggebracht. Doordat er met gebiedsvisies 

gewerkt wordt, kan er bespaard worden op het bestemmingsplanwerk, omdat de 

inhoudelijke discussie naar voren wordt getrokken. 

SZ Uitgaven Economie laten afhangen van subsidieinkomsten 0 25 25 25 25 25 25 Vanaf 2009 is een budget van € 500.000 beschikbaar voor het domein Economie. Voorstel 

is dit budget te verlagen met € 25.000. 
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 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018  

SZ Anders financieren combinatiefuncties 0 20 20 20 20 20 20 In het collegewerkprogramma is het realiseren van de Brede School (combinatie van 

onderwijs, naschoolse opvang en vrije tijdsactiviteiten voor de jeugd rond het 

schoolgebouw) een voornemen. De inzet van zgn. combinatiefunctionarissen draagt hier aan 

bij. Het Rijk co-financiert deze regeling onder voorwaarde dat de gemeente in 2012 het 

aantal functionarissen verhoogd naar 19,3 fte. Ten tijde van het ontstaan van het ideeënboek 

was het onzeker of het college door wilde gaan met deze regeling. Stoppen van de regeling 

zou een bezuiniging opleveren maar als consequentie ook het wegvallen van de 

Rijkssubsidie tot gevolg hebben. De betrokken portefeuillehouders zijn inmiddels 

overeengekomen dat zij de regeling willen continueren en uitbreiden. Momenteel wordt een 

collegenota voorbereid waarin de financiering van deze regeling uit Brede School-middelen 

en subsidiegelden van partners wordt geregeld (binnen bestaande budgetten). Na 

doorrekening van de benodigde middelen resteert een bedrag van € 20.000, die vrijvalt voor 

de bezuinigingen (format ontvangen). 

SZ Verzelfstandigen Vastgoedbeheer. VGO bij 

Gebiedsmanagement 

  0 80 80 80 80 80 Eind 2010 is het onderzoek naar de wenselijkheid en mogelijkheid van  het uitbesteden of 

verzelfstandigen van de werkzaamheden van bureau Vastgoedbeheer gestart. Het onderzoek 

is inmiddels afgerond en voor de kadernota 2011 wordt het resultaat van dit onderzoek aan 

het college voorgelegd. Voorlopige eindconclusie is dat stapsgewijs verzelfstandigen, onder 

voorwaarde van professionalisering, mogelijk is. In hetzelfde onderzoek is gekeken naar de 

taken van het bureau Vastgoedontwikkeling. 

SZ Taakstelling Peuterspeelzaalwerk 0 100 100 100 100 100 100 Deze taakstelling is meegenomen in de taakstellingen op de subsidies op het 

Peuterspeelzaalwerk en kan voor de genoemde € 100.000 aan deze cluster worden 

toegerekend. 

WZ Digitaal parkeren invoeren     50 75 100 117 150 Het invoeren van het digitaal parkeren is nog in discussie. Het college stelt  voor - gezien 

deze nog lopende disucssie - de ingeboekte taakstelling 1 jaar op te schuiven en de 

haalbaarheid van deze taakstelling op het herijkingsmoment (kadernota 2012 opnieuw te 

bezien. 

  Stelpost: voorlopig aanhouden               zie toelichting in nota 

SZ Leerlingenvervoer naar landelijk niveau     63 150 150 150 150 Huidige aanbesteding loopt tot 1-8-2013. In de huidige aanbesteding is voor het lokale 

vervoer sprake van een grens van 1 km. Daarboven kan een beroep gedaan worden op de 

regeling. De wettelijk voorgeschreven grens bedraagt echter 6 km. Wijziging van het 

Haarlems beleid naar die wettelijke norm levert een besparing op. Het interlokaal vervoer 

kent geen begrenzing in km en de gemeente is verplicht om hierin te voorzien. Het college 

zal voor de Kadernota 2011 in een nota een toelichting op deze maatregel geven. 

SZ Geen extra middelen voor hoogbegaafde leerlingen       50 50 50 50 Er zijn middelen (plus-leerlingen, wet OKE) om hoogbegaafde leerlingen kansen te bieden 

om binnen de bestaande groepen speciale programma’s aan te bieden waardoor zij zich op 

hun niveau  kunnen ontwikkelen. Hierdoor hoeven deze leerlingen niet naar scholen die 

uitsluitend zijn gesticht voor hoogbegaafde leerlingen.Het beschikbare budget is onderdeel 

van de budgetten die schoolbesturen inzetten voor deze doelgroep. Het effect van de 

bezuiniging zal betekenen dat de schoolbesturen meer budget uit de lumpsum moeten 

inzetten danwel dat de programma-aanpak aangepast dient te worden. 
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SZ Andere opzet Floragaarde   15 15 15 15 15 15 Floragaarde is per 1 januari 2010 in beheer overgenomen van de SDO Centrum Zuid (zie 

motie uit 2008 “De geit gespaard”). De huisvesting heeft geen boerderij-uitstraling, de 

buitenruimte is beperkt en daardoor  minder geschikt voor een volwaardige kinderboerderij. 

Efficiëntiewinst was voorzien door de kinderboerderij om te vormen tot een 

huisdiercentrum. Zo’n centrum vergt lagere exploitatielasten. Ook is continue personele 

bezetting niet meer nodig. De verwachte besparing van € 30.000 is echter niet haalbaar. 

Gedacht wordt aan een besparing van € 15.000,- . De vrijvallende formatie wordt ingezet bij 

de andere kinderboerderijen, waarmee de externe inhuur kan worden beperkt. 

SZ Huisvestingscarrousel culturele instellingem     150 150 150 150 150 Een centrale huisvesting van CCVT, een samenwerking op het gebied van beeldende kunst 

(37 PK, Vishal, Nieuwe Vide, Hallen), de ontwikkeling van een erfgoedcentrum en een 

(mogelijke) verplaatsing van instellingen die huisvesten in Groot Heiligland (ABC, 

Spaarnestad Foto, 37 PK, HMH) en kansen in op termijn vrijkomende (gemeentelijke) 

panden zorgen voor een culturele carroussel in de stad die op termijn een kostenvoordeel 

kan opleveren, nl. opbrengsten te verkopen panden, (huurgerelateerde) subsidiëring 

instellingen, te vervallen onderhoudsbudgetten. Te treffen verbouwingsinvesteringen, 

verhuislasten en boekwaardes moeten hier weer op in vermindering gebracht worden. 

  Haalbaar taken 1000 1210 2013 2530 2585 2602 2635   

  TAAKSTELLING Taken 1300 1525 2200 2720 2995 3697 5100   

  Resterende taakstelling 300 315 187 190 410 1095 2465 Inclusief  niet ingevulde stelpost ad € 1.330.000 

                    

Allen STELPOST 0 0 0 0 1500 1205 615 Nog geen invulling aan deze stelpost gegeven; zie rapportage 

  INHOUDELIJK (MOGELIJK) HAALBAAR, FINANCIEEL NIHIL 

    

Deze voorstellen zijn in meer of mindere mate uitvoerbaar, maar het inboeken van een 

opbrengst leidt of tot dubbeltellingen of is te optimistisch. 

SZ/DV Jeugdbeleid samenvoegen (kwaliteit) en taken 

verminderen 

              Het beleidsveld is - ook vanuit het rijk - sterk in beweging. Verwachting is dat 

rijksbezuinigingen dit beleidsveld aanzienlijk zullen raken, denk aan transitie Jeugdzorg. 

Wij stellen voor om deze ontwikkelingen af te wachten en geen taakstelling op dit 

onderwerp in te boeken, omdat de implementatie gepaard zal gaan met een 

decentralisatiekorting vanuit het Rijk 

SZ/DV Integreren taken WWGZ, DV en Sozawe               In het kader van de systeem-innovatieve aanpak rond Hof 2.0. worden een aantal taken en 

activiteiten op een andere wijze ingevuld en zo mogelijk geintegreerd. De bezuiniging 

wordt gerealiseerd, maar is reeds meegenomen in het spoor subsidies en de taakstelling op 

de WMO. 

VVH Regionaliseren VVH (incl bodemtaken) 

  pm pm pm pm pm pm 

Op dit moment is er nog geen helder beeld te scheppen over de totstandkoming van een 

RUD in deze regio. Er vindt bestuurlijk overleg plaats over de mogelijkheden van vorming 

van een RUD per 1-1-2013 maar omvang, juridische vormgeving etc. zijn op dit moment 

nog niet bepaald. Om die reden is het ook niet mogelijk om duidelijkheid te geven over 

eventuele opbrengsten 

SZ Taken ruimtelijk ontwerp verminderen, professionaliseren 

en aan de markt overlaten 

pm pm pm pm pm pm pm In het kader van het Triple-S onderzoek, gaan wij ook na of en op welke wijze de taken 

ruimtelijk ontwerp kunnen worden verminderd en op een professionelere wijze kunnen 

worden uitgevoerd, hetzij intern hetzij e.e.a. overlatend aan de markt. 
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SZ Grondbank   pm pm pm pm pm pm pm Het college is voornemens aan de raad een voorstel te doen over de oprichting van een 

grondbank. Calculaties laten zien dat hierbij aanzienlijke financiele voordelen zijn te 

behalen. Na intenisef overleg met de accountant is echter vastgesteld dat deze revenuen 

NIET direct in de exploitatie kunnen worden verantwoord, maar als voordeel in 

(project)kredieten en grondexploitaties moeten worden opgenomen. Dit betekent op termijn 

wel verlaging van de gemeentelijke kosten, maar helaas geen invulling van de beoogde 

bezuiniging. 

STP IB en PMB extern verzelfstandigen en aantal projecten 

sterk beperken 

  100 200 300 400 400 1000 Verkennend onderzoek heeft aangetoond dat herpositionering van de werkzaamheden van 

IB en PMB tot de mogelijkheden behoort, maar dat daarbij verzelfstandiging van deze 

organisatieonderdelen niet de enige optie behoeft te zijn. Ook interne herschikking van 

rollen, verantwoordelijkheden en taken behoort tot de mogelijkheden. Los van de richting 

waarin de ontwikkeling verder zal verlopen, kan overigens nu al geconcludeerd worden dat 

het realiseren van een taakstelling in het tempo zoals in de kadernota geduid, niet realistisch 

is. Gegeven het grotendeels rendabele karakter van de betreffende organisatieonderdelen 

(kosten worden geboekt op projectkredieten/grondexploitaties), is overigens een opbrengst 

in de orde grootte zoals aangegeven, niet waarschijnlijk. Dit te meer omdat blijkt dat het 

verminderen van het aantal projecten niet zomaar mogelijk is. Voorgesteld wordt thans 

nadrukkelijk in te zetten op interne stroomlijning van de werkzaamheden en de betrokken 

organisatieonderdelen van Stedelijke Projecten en Wijkzaken procesmatig en 

organisatorisch meer samen te voegen. 

                  De opbrengst van deze operatie zal lager zijn dan de nu opgenomen € 1 miljoen (2018), 

temeer daar naar verwachting het aantal projecten zal afnemen en er ook vanuit dat 

perspectief een belangrijke capaciteitsreductie zal moeten worden doorgevoerd. Wel blijven 

we mede in het licht van de Effciencytaakstelling (Triple S) streven naar het behalen van 

efficiencyvoordelen.  

  INHOUDELIJK EN FINANCIEEL (NOG) NIET HAALBAAR        

   Aantal gebiedsvisies halveren               Gebiedsvisies vormen een belangrijk instrument om de participatie/inspraak vorm/inhoud te 

geven, maar ook om de vervaardiging van bestemmingsplannen te stroomlijnen. Nu 

inboeking van een taakstelling op de Bestemmingsplannen gaat plaatsvinden kan niet ook 

het aantal gebiedsvisies worden gehalveerd. 

  Taken Sociale Recherche overhevelen naar de SIOD               Overheveling biedt geen voordelen, niet in productie (SIOD verricht niet alle taken van de 

huidige Sociale Recherche en heeft lagere productiviteit), niet in geld (geen 

kostenbeperking mogelijk), terwijl de kwaliteit van het door de SIOD geleverde niet 

duidelijk is. Daarnaast bestaan er contracten met omliggende gemeenten voor 

capaciteitsinzet, die een opzegtermijn kennen van 2 jaar. Separate rapportage beschikbaar. 
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Bijlage B: Overzicht bezuinigingen subsidies 
 

  

Subsidies bezuinigingen Subsidie

2010 Korting subsidie per jaar 

 

Subsidie

nieuw

    
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

             

  Programma 1 Burger en bestuur                   

1 Mondiale bewustwording 6 6 6 6 6 6 6 6 0

1 Project Herkomstlanden 11 7 7 7 7 7 7 7 4

1 Mutare 77 8 8 8 8 8 8 8 69

1 Stedenband 29 3 3 3 3 3 3 3 26

  Totaal programma 1 123 24 24 24 24 24 24 24 99

           

  Programma 3 Cluster welzijn en zorg                   

3 Boottocht Zonnebloem 1 1 1 1 1 1 1 1 0

3 Ouderensociëteit FNV 1 1 1 1 1 1 1 1 0

3 Diaconie Protestantse Gemeente Haarlem 3 1 3 3 3 3 3 3 0

3 Zorgbalans medisch zwemmen 4 1 3 4 4 4 4 4 0

3 Koinonia 5 2 3 5 5 5 5 5 0

3 Zorgcentrum Reinalda 5 0 0 0 0 0 0 0 5

3 Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homosexualiteit (COC) 6 0 0 0 0 0 0 0 6

3 Samenwerkende ouderenbonden 8 3 5 8 8 8 8 8 0

3 Stem in de stad 12 0 0 0 0 0 0 0 12

3 SHDH / Molenburg 17 0 0 0 0 0 0 0 17

3 Jeugdriagg 19 2 2 2 2 2 2 2 17

3 Gemeenteel Bureau Discriminatiezaken Kennemerland 75 20 20 20 20 20 20 20 55

3 Stichting Dorpscentrum Spaarndam 21 2 2 2 2 2 2 2 19

3 Ecosol 28 9 18 28 28 28 28 28 0

3 St Tandem (Steunpunt Mantelzorg) 35 0 0 0 0 0 0 0 35

3 Unie van Vrijwilligers 40 1 2 2 2 2 2 38

3 Project preventie Huiselijk Geweld (structureel geld)  52 52 52 52 52 52 52 52 0

3 Zorgbalans meer bewegen voor ouderen 57 0 0 0 0 0 0 0 57

3 Ingeest 67 5 5 5 5 5 5 5 62

3 Stichting 't Web 70 23 46 70 70 70 70 70 0

3 Allochtone zelforganisaties 98 0 28 58 58 58 58 58 40

3 Stichting De Baan 130 0 0 0 0 0 0 0 130

3 Stichting Vrijwilligerscentrale Haarlem 143   7 7 7 7 136

3 Mondiaal Centrum 161 0 4 8 12 16 16 16 145

3 Stichting Kontext, Loket Haarlem 183 6 9 9 9 9 9 174

3 Stichting Kontext, bureau ouderenadviseurs 294 0 0 0 0 0 0 0 294

3 Pakketmaatregel AWBZ 1.017 154 154 154 154 154 154 154 863

3 Stichting Kontext 1.229 0 0 0 0 0 0 0 1.229

3 Welzijnsorganisaties: Stichting Dock en Haarlem Effect 4.000 50 191 271 291 333 333 363 3.637

3 St aangepast vervoer ZK : rolmobiel 45 5 5 5 5 5 5 5 40

3 Nederlandse Vereniging voor blinden en slechtzienden 0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0

3 platform belangenbehartiging mantelzorg 7 2 4 7 7 7 7 7 0

3 St present 10 0 1 1 2 2 2 2 8

3 Stichting mentorschap NW Holland 15 15 15 15 15 15 15 15 0

3 Stichting netwerk 20 7 13 20 20 20 20 20 0

3 St MEE 27 2 2 2 2 2 2 25

3 St Thuiszorg gehandicapten 46 0 0 0 0 0 0 0 46

3 Stichting De Baan 62 0 0 0 0 0 0 0 62

3 St onbekende kwaliteiten 85 0 2 4 4 4 4 4 81
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Subsidies bezuinigingen Subsidie

2010 Korting subsidie per jaar 

 

Subsidie

nieuw

    
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

3 St Tandem 137 0 0 0 0 0 0 0 137

3 stichting draagnet 184 0 0 0 0 0 0 0 184

3 Stichting Kontext ouderenadviseurs 205 0 0 0 0 0 0 0 205

  Totaal programma 3 8.624 355 587 757 789 835 835 865 7.759

3 Aanvullende bezuiniging WMO (opgenomen in Hof 2.0)   24,3 37,3 49,3 50,3 50,3 50,3 50,3  

  Totaal programma 3 gecorrigeerd 8.624 331 550 708 739 785 785 815 7.759

           

  Programma 4 Jeugd Onderwijs en Sport                   

4 Stichting Peuterspeelzaal Spaarndam ('t Brinkertje) 1 0 0 0 0 0 0 0 1

4 Begeleidingsdienst  3 3 3 3 3 3 3 3 0

4 Hof van Eden 3 3 3 3 3 3 3 3 0

4 Stichting Onderwijswinkel Haarlem 3 3 3 3 3 3 3 3 0

4 Commissie onderwijs aan zieke kinderen Haarlem 6 6 6 6 6 6 6 6 0

4 Stichting Volkssterrenwacht Copernicus 7 4 7 7 7 7 7 7 0

4 Stichting de Jonge Onderzoekers en ontdekplek 12 3 6 6 6 6 6 6 6

4 Sportclub Haarlem-Oost 17 0 0 0 0 0 0 0 17

4 Speeltuin Nieuw Leven 19 2 2 2 2 2 2 2 17

4 Bibliotheek website CJG 27 3 3 3 3 3 3 3 24

4 Stedenband Mutare 29 3 3 3 3 3 3 3 26

4 Tafeltennisvereniging Spaarne 35 0 0 0 0 0 0 0 35

4 De Hoek / Leger des Heils 43 4 4 4 4 4 4 4 39

4 Stad Haarlem 70 7 7 7 7 7 7 7 63

4 Extra Peuterspeelzaalwerk 81 0 0 0 0 0 0 0 81

4 Stichting Topsport Kennemerland 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Spaarnezicht (vanaf 2012 € 25.000, vanaf 2015 stoppen) 111 0 0 0 0 0 0 0 111

4 Peuterspeelzaalwerk HZW* 119 0 0 0 0 0 0 0 119

4 Brede School (school in de wijk) 140 0 0 0 0 0 0 0 140

4 Paramedici 145 45 95 145 145 145 145 145 0

4 Jeugdgezondheidzorg Kennemerland 148 0 0 0 0 0 0 0 148

4 Scouting Regio Haarlem 60 10 20 30 30 30 30 30

4 Peuterspeelzaalwerk WCZ 169 0 0 0 0 0 0 0 169

4 Duurzame sportvoorzieningen 100 0 0 0 0 0 0 0 100

4 WeerSamenNaarSchool 185 10 30 50 50 50 50 50 135

4 Bureau Jeugdzorg 192 0 0 0 0 0 0 0 192

4 Speeltuinen 202 20 20 20 20 20 20 20 182

4 Sociaal Cultureel werk jeugd 281 28 28 28 28 28 28 28 253

4 Combinatiefuncties 354 0 0 0 0 0 0 0 354

4 Stichting Sportsupport Kennemerland 349 35 35 35 35 35 35 35 314

4 Peuterspeelzaalwerk Stichting Spaarne Peuters* 1.559 100 100 190 190 190 190 190 1.369

  Totaal programma 4 4.470 279 365 535 545 545 545 545 3.925

4 Peuterspeelzaalwerk (onderdeel cluster TAKEN) 0 100 100 100 100 100 100 100  

  Totaal programma 4 gecorrigeerd 4.470 179 265 435 445 445 445 445 3.925

  

* De verdeling van de bezuiniging over de organisaties die zich bezig 

houden met peuterspeelzaalwerk wordt nader bekeken            

           

  Programma 5                   

5 Woonconsumenten VAC 5 0 0 0 0 0 0 0 5

5 Woningwinkel woonservice 297 10 20 30 30 30 30 30 267

  Totaal programma 5 302 10 20 30 30 30 30 30 272

           

  Programma 6 Cultuur en Economie                   

6 Stadsdichter 3 3 3 3 3 3 3 0

6 Pontje / stichting fiets voetveer 5 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 5

6 De Zingende Zaag  4 4 4 4 4 4 4 0

6 Stadsbeeldhouwer 10 0 10 10 10 10 10 10 0
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Subsidies bezuinigingen Subsidie

2010 Korting subsidie per jaar 

 

Subsidie

nieuw

    
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

6 Historisch Museum 12 0 0 0 0 0 0 0 12

6 ABC Architectuurmuseum 22 0 0 0 0 0 0 0 22

6 Teylers Museum 23 0 0 0 0 0 0 0 23

6 Stichting Wereldkindertheater 39 0,6 39 39 39 39 39 39 0

6 Kunkelsorgel 42 -85 42 42 42 42 42 42 0

6 Vishal 49 25 25 25 25 25 25 24

6 Nieuwe Vide 59 0 59 59 59 59 59 59 0

6 Stichting Lokale Omroep Haarlem 80 40 40 40 40 40 40 40 40

6 Amateurkunstbeoefening 143 0 100 100 100 100 100 100 43

6 Cultuur Stimuleringsfonds 171 0 0 0 0 0 0 0 171

6 Evenementen 511  10 20 30 40 51 460

6 City Marketing Haarlem 704  11 26 41 56 71 633

6 CCVT (Muziekcentrum Zuid-Kennemerland, Hárt, Volksuniversiteit) 1.497    70 70 70 1.427

6 Patronaat (exploitatie) 664 5 10 15 20 25 30 39 625

6 Schouwburg & Philharmonie (exploitatie) (3 podia) 2.044  35 80 100 125 125 1.919

6 Toneelschuur (exploitatie) 989 5 10 15 20 30 40 50 939

6 Frans Hals Museum 2.424 42 82 122 162 202 244 2.180

6 Stichting Bibliotheek Haarlem en omstreken 4.048    340 340 340 3.708

  Totaal programma 6 13.543 177 342 448 611 1.121 1.226 1.313 12.231

           

  Programma 7 SoZaWe                   

7 Stichting Huisvesting Non Profit Organisaties 27 0 0 0 0 0 0 0 27

7 DOCK (vakantiekampen) 35 35 35 35 35 35 35 35 0

7 Stichting fonds voor urgente noden 35 0 0 0 0 0 0 0 35

7 Platform minima organisaties 39 13 26 39 39 39 39 39 0

7 Kontext : thuisadministratie 74 0 0 0 0 0 0 0 74

7 Peuterspeelzalen 112 0 0 0 0 0 0 0 112

7 RIBW de  Herberg 127 0 0 0 0 0 0 0 127

7 Unie van Vrijwilligers 191 0 0 0 0 0 0 0 191

7 Kontext : schuldhulpverlening 133 50 50 50 50 50 50 50 83

  Totaal programma 7 773 98 111 124 124 124 124 124 649

           

  Programma 8 Bereikbaarheid                   

8 Openbaar vervoer(fietsbond) 1 1 1 1 1 1 1 1 0

8 Subsidie 3VO 6 6 6 6 6 6 6 6 0

  Totaal programma 8  7 7 7 7 7 7 7 7 0

           

  Programma 9 Mileu, wijkgerichtwerken, participatie                   

9 Nederlandse Jeugdbond Natuurstudie 1 1 1 1 1 1 1 1 0

9 De Artisklas 3 1 1 1 1 1 1 1 2

9 Volksontwikkeling en natuurvrienden 8 1 1 1 1 1 1 1 7

9 Dierentehuizen 108 2 4 5 6 8 9 11 97

9 Wijkraden 254 4 8 12 16 20 24 25 229

9 bewonersondersteuning 150 2 4 6 8 10 12 15 135

  Totaal programma 9 524 11 19 26 33 41 48 54 470

              

  Totaal subsidies  28.366 961 1.475 1.951 2.163 2.727 2.839 2.962 25.405

              

  Totaal subsidies gecorrigeerd 28.366 837 1.338 1.802 2.013 2.577 2.689 2.812 25.405

              

Div Intensiveren multifunctioneel gebruik   0 0 0 0 100 100 150  

Div Intern subsidieproces beter organisaren   50 50 50 50 50 50 50  
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Bijlage C: Begrippen en afkortingen 
 

Afkortingenoverzicht 
 

  
A 

AO / IC Administratieve Organisatie /  Interne Controle 

AR Algemene Reserve 

AU Algemene Uitkering 

  
B 

BBV Besluit Begroting en Verantwoording 

BNG Bank Nederlandse Gemeenten 

BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 

  
C 

CAO Collectieve Arbeids Overeenkomst 

CCVT Centrum voor Cultuureducatie en Vrije Tijd 

CS Concernstaf 

  
D 

DVO Dienstverleningsovereenkomst 

  
F 

Fido Wet Financiering Decentrale Overheden 

Flo Functioneel leeftijdsontslag 

Fte Full time equivalent 

  
G 

GEM Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij 

GGD Geneeskundige Gezondheids Dienst 

Grex Grondexploitatie 

GRP Gemeentelijk rioleringsplan 

GSB Grote Steden Beleid 

  
H 

HDK Hulpverlenings Dienst Kennemerland 

  
I 

ICT Informatie- en Communicatietechnologie 

IFLO Inspectie Financiën Lagere Overheden 

IP Investeringsplan 

ISV Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 

  
J 

JGZ Jeugd Gezondheids Zorg 
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M 

MPG Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 

M&S Hoofdafdeling Middelen & Services  

  
O 

OPO Onderwijscommissie Primair Onderwijs 

OPH Ontwikkelings Programma Haarlem 

OV Openbaar Vervoer 

OVO Onderwijscommissie Voortgezet Onderwijs 

OZB Onroerende Zaakbelasting 

  
P 

PO Primair Onderwijs 

P&O Personeel en Organisatie 

POP Persoonlijk Ontwikkelings Plan 

PPS Publiek-Private Samenwerking 

  
R 

RKC Rekenkamercommissie 

ROC Regionaal Opleiding Centrum 

  
S 

SHO Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 

SMART Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realiseerbaar en Tijdgebonden 

SRO Sport, Recreatie en Onderwijsvoorzieningen 

STUP Stadsdeeluitvoeringsprogramma 

Sw Sociale werkvoorziening 

  
U 

UP Uitvoeringsprogramma 

  
V 

VINEX Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra 

VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten 

VO Voortgezet Onderwijs 

VRK Veiligheids regio Kennemerland 

  
W 

Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Wmo Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

WOZ Waardering Onroerende Zaken 

WVG Wet Voorzieningen Gehandicapten 

WWB Wet Werk en Bijstand 
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Begrippenlijst 
 
accres 
Jaarlijkse groei van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, gekoppeld aan de groei van de netto 

gecorrigeerde rijksuitgaven. Het accres staat los van de toevoegingen aan het Gemeentefonds uit 

hoofde van onder meer decentralisatie van rijkstaken.  

 

administratieve organisatie 
Geheel van maatregelen, enerzijds gericht op het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken 

van gegevens, anderzijds op het verstrekken van informatie voor: 

a. de beleidskeuzen, het doen functioneren en beheersen van de gemeente; 

b. de verantwoording die daarover moet worden afgelegd. 

 

algemene uitkering 
Uitkering van het rijk die elke gemeente ontvangt uit het Gemeentefonds op basis van objectieve 

verdeelmaatstaven zoals inwonertal, aantal woonruimten, aantal bijstandsontvangers, lengte van (vaar-

) wegen, enz. Het is de belangrijkste gemeentelijke inkomstenbron; de algemene uitkering is een 

algemeen dekkingsmiddel en kan vrij besteed worden.  Zie ook gemeentefonds. 

 

begroting 
Een begroting geeft aan welke beleidsvoornemens de gemeente heeft, hoeveel middelen daarmee zijn 

gemoeid en uit welke bronnen die middelen afkomstig zijn.  

De begroting wordt door de gemeenteraad vastgesteld en heeft vier functies: 

• autorisatiefunctie (machtiging aan burgemeester en wethouders om uitgaven te doen en inkomsten 

te realiseren); 

• keuze- of afwegingsfunctie; 

• beheersfunctie; 

• controlefunctie. 

 
beleidsbegroting 
Met ingang van de begroting 2004 geldt dat ingevolge het Besluit Begroting en Verantwoording (17 

januari 2003) een andere vormgeving aan de gemeente begroting moet worden gegeven. Daarbij wordt 

onderscheid gemaakt tussen een beleidsbegroting en productraming De beleidsbegroting gaat met 

name in op de (doelstellingen van de) programma’s en via de zogenoemde paragrafen op de 

belangrijkste onderdelen van het beheer. In de productraming zijn alle producten ondergebracht met 

waar mogelijk per product een nadere toelichting.  

 

begrotingswijziging 
Een aanpassing van de begroting tijdens het begrotingsjaar. Alleen de gemeenteraad kan de begroting 

volgens de het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wijzigen (zie ook budgetrecht en 

suppletoire begroting). 

 

behoedzaamheidsreserve (BRES) 
Reserve van het rijk die dient om de gevolgen van sterke fluctuaties in  de algemene uitkering op te 

vangen. Daartoe zet het rijk op voorhand een bedrag van  €  208,7 miljoen van de algemene uitkering 

landelijk 'apart'. Aan het eind van ieder jaar wordt de rekening opgemaakt en bezien of er nog wat over 

is van de reserve. Dat resulteert in een nabetaling of terugvordering aan/van gemeenten.  

 

besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies (BBV) 
Met ingang van 17 januari 2003 is het BBV in werking getreden. Het besluit bevat voorschriften voor 

de begrotings- en verantwoordingsdocumenten, uitvoeringsinformatie en informatie voor derden. Het 

besluit treedt in de plaats van het besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995. 
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budgetrecht 
Wettelijke bevoegdheid van de gemeenteraad de begroting vast te stellen en te wijzigen. De 

gemeenteraad is binnen het gemeentelijk bestel het enige orgaan met die bevoegdheid. Zie ook: 

suppletoire begroting. 

 

decentralisatie-uitkering  
Uitkering waarbij geen termijn van de overgang van de uitkering naar de algemene uitkering is 

vastgesteld. Hierdoor kunnen gelden met een specifieke verdeling, naast het normale verdeelstelsel in 

het gemeentefonds worden gehangen. 

 

gemeentefonds 
Fonds van het rijk waarin een deel van de opbrengst van de rijksbelastingen wordt gestort. Hieruit 

worden jaarlijks (algemene) uitkeringen gedaan aan de gemeenten ter dekking van een deel van hun 

uitgaven. Deze gelden zijn vrij besteedbaar. Zie ook algemene uitkering. 

 

incidenteel 
Eénmalige, niet jaarlijks terugkerende uitgave of inkomst.    

 

integratie-uitkering 
Uitkering waarbij de termijn van overgang naar de algemene uitkeringen is vastgesteld, maar de 

generieke verdeling nog niet (geheel) is bepaald, danwel gedurende enkele jaren wordt nagegaan of de 

generieke verdeling juist is bepaald.  

 

jaarrekening 
Verantwoording van de in een kalenderjaar gerealiseerde baten en lasten, opgezet volgens de 

voorschriften uit het BBV. Ook wordt de gemeentelijke vermogenspositie (bezit, vorderingen en 

schulden) per 31 december opgenomen. De jaarrekening wordt door de gemeenteraad vastgesteld. 

 

jaarverslag 
Rapportage over de uitvoering van beleid over een kalenderjaar. Jaarverslag en jaarrekening vormen 

samen de jaarstukken. 

 

jaarstukken 
Jaarrekening en jaarverslag. 

 

meicirculaire 
Jaarlijkse circulaire van het ministerie Binnenlandse Zaken over de omvang van het Gemeentefonds en 

de wijze van verdeling van deze middelen over de gemeenten. Naast de meicirculaire is er ook de 

septembercirculaire. Zie ook algemene uitkering, gemeentefonds. 

 

omslagrente 
Binnen de gemeente gebruikte rekenrente. Deze wordt bepaald aan de hand van te betalen rente van 

alle in het Financieringsfonds ondergebrachte leningen. Deze wordt gebruikt bij het ter beschikking 

stellen van gelden uit het financieringsfonds aan de sectoren en de berekening van de rentelasten van 

investeringen. 

 

programmabegroting 
Een begroting waarin de gemeentelijke activiteiten zijn geordend naar programma’s. Met ingang van 

de begroting 2004 is deze indeling ingevolge het BBV leidend voor de gemeentebegroting. Het staat 

gemeenten vrij om zelf de indeling naar programma’s en het aantal er van vast te stellen. In Haarlem 

worden 11 programma’s gehanteerd. Deze zijn nader onderverdeeld in domeinen/beleidsvelden.  

 

structureel 
Jaarlijks terugkerend, in tegenstelling tot incidenteel. Zie ook: incidenteel. 
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suppletoire begroting 
Begrotingswijziging in de loop van het jaar. De gemeenteraad stelt de wijziging vast, waarmee deze 

onderdeel van de begroting wordt. Zie budgetrecht.  

 

uitgangspuntenbrief 
Brief van B&W aan de sectoren en gesubsidieerde instellingen met richtlijnen voor het opstellen van 

de volgende begroting. De brief komt jaarlijks in januari uit en bevat o.a. percentages voor loon- en 

prijsstijgingen, materiële lasten, energieverbruik, enz.  

 


