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In 2009 gaf Haarlem € 516 miljoen uit
en kwam er € 526,6 miljoen aan in-
komsten binnen. Een voordelig verschil
dus van € 10,6 miljoen.

De gemeente heeft maar enkele inkom-
stenbronnen. De gemeentelijke belas-
tingen zijn hiervan de bekendste, maar
zeker niet de grootste. De gemeente
ontvangt ook leges voor bijvoorbeeld
paspoorten en bouwvergunningen.
In totaal heeft de gemeente ruim € 80
miljoen aan eigen inkomsten en dat is
15% van alle inkomsten.

Het grootste deel van de inkomsten
ontvangt Haarlem van de rijksoverheid
en uit transacties met derden. Van het
rijk ontvangt Haarlem specifieke uitke-
ringen waarbij het rijk van te voren
heeft bepaald waaraan het geld moet
worden besteed. Er bestaan meer dan
honderd specifieke uitkeringen, bijvoorbeeld
voor maatschappelijke opvang, stedelijke
vernieuwing en inburgering van nieuwko-
mers. Ook voor de transacties met derden
geldt dat de inkomsten voor een specifiek
doel worden ontvangen, bijvoorbeeld
vanwege de verkoop van een pand of een
stuk grond. In totaal waren in 2009 deze
specifieke inkomsten goed voor 52% van het
totaal, een bedrag van € 273 miljoen.

De grootste afzonderlijke inkomstenbron voor
de gemeente is de algemene uitkering van
het rijk. Elke gemeente ontvangt van het rijk
een uitkering uit het gemeentefonds. Het rijk

vult dit fonds met een deel van haar belas-
tingopbrengsten. De verdeling van dit geld
over de gemeenten gaat via een ingewikkeld
verdeelsysteem. De algemene uitkering is in
principe vrij te besteden. In 2009 ontving
Haarlem € 173 miljoen als algemene
uitkering, 33% van de totale inkomsten.

Gemeentelijke heffingen
De eigen inkomsten van de gemeente
bestaan vooral uit opbrengsten die door de
gemeente van burgers en bedrijven worden
verkregen. Ook hier is een onderscheid te
maken tussen algemene inkomsten die voor
verschillende uitgaven kunnen worden

gebruikt en inkomsten die een directe
relatie hebben met de kosten die de ge-
meente maakt bij de uitvoering van een
taak zoals de afvalstoffenheffing en het
rioolrecht. Voorbeelden van algemene
inkomsten zijn de onroerend zaakbelas-
ting (OZB) en de toeristenbelasting.

De grondslag voor de OZB wordt
gevormd door de waarde van het
onroerend goed. Met ingang van 2008
wordt dit bedrag jaarlijks vastgesteld, de
zogenoemde herwaardering. Haarlem
hanteert het uitgangspunt dat de gemid-
delde waardestijging die voortvloeit uit
de herwaardering wordt gecompenseerd
door een tariefverlaging. Daarmee wordt
bereikt dat de waardestijging niet leidt
tot een lastenverzwaring voor de burger.
Omdat er wettelijk alleen gecompen-
seerd kan worden voor de gemiddelde
stijging kan het zijn dat er in individuele

gevallen wel gevolgen zijn. Dat is bijvoor-
beeld het geval als de waarde van een
woning harder – of juist minder hard—is
gestegen dan het Haarlems gemiddelde.
Dan levert de herwaardering een voor- of
nadeel op voor de eigenaar.

In de vergelijking van woongebonden heffin-
gen van verschillende gemeenten, neemt
Haarlem ten opzichte van de gemeenten met
meer dan 100.000 inwoners al jaren een
bescheiden plaats in. Zo zijn in 2009 burgers
in 28 grote gemeenten duurder uit, terwijl
men in zeven grote gemeenten minder
betaalt dan in Haarlem.

Het aantal bijstandsgerechtigden was in 2009
weliswaar hoger dan geraamd, maar gelijk
aan het aantal in 2008. In tegenstelling tot in
veel andere gemeenten is het aantal uitkerin-
gen niet gestegen. Dit komt mede door de
inzet van project Work First, waarbij de ge-
meente een werkervaringsplaats aanbiedt
met een dienstverband en een salaris op mi-
nimumniveau.

Afgelopen jaar is 83% van alle klanten op
een passend traject geplaatst en daarmee is
de doelstelling van 80% bereikt. Het aantal
plaatsen in de Sociale Werkvoorziening is
met 705 gelijk gebleven aan dat van 2008.

Wel is door gebrek aan uitstroom de wachttijd
en de wachtlijst verder opgelopen.

Bureau &Werk van de gemeente heeft 71
van de 217 kandidaten kunnen plaatsen door
een gerichte benadering van werkgevers. Het
streven van honderd plaatsingen is door de
recessie niet gehaald.

Trajecten moeten iets toevoegen aan de
competenties van onze klanten Daarom wil-
len we meer inzetten op leerwerktrajecten:
een combinatie van praktisch werken en
leren. In 2009 zijn er 36 cliënten geplaatst op
een leerwerkplek.

Van de aanvragen voor levensonderhoud is
58% afgehandeld binnen de intern gestelde
termijn van 28 dagen; dit is lager dan de
doelstelling van 90%. Van de aanvragen is
86% afgehandeld binnen de wettelijke termijn
van 56 dagen.

In 2009 is met succes uitkeringsfraude be-
streden door het uitvoeren van de projecten
Waterproof en Ongebruikelijk Bezit.

In het kader van het minimabeleid hebben
4.100 mensen één of meerdere verstrekkin-
gen ontvangen. Ondanks een toename van
het gebruik van enkele minimaregelingen en
extra voorlichting, doet een grote groep
(29%) rechthebbenden nog steeds geen be-
roep op de mogelijkheden die er zijn van-
wege onbekendheid ermee.

P r o g r a m m a 7
W e r k e n I n k o m e n

Het rapportcijfer voor de vier aspecten van
bereikbaarheid en mobiliteit is blijven steken
op een 5,7. Bereikbaarheid van de stad en
verkeersveiligheid krijgen wel een voldoende
(respectievelijk een 6,6 en een 6,1), maar
bereikbaarheid van de binnenstad, door-
stroming en parkeren scoren nog een
onvoldoende (respectievelijk een 5,4, een 5,1
en een 5,2).

Er is in 2009 veel bereikt in de stad: de ver-
beteringen van de verkeersveiligheid liggen in lijn met de landelijke prognoses, de Scho-

terbrug is open, de Oostweg is beschikbaar
en de fly-overs bij de N200 zijn in aanleg.
Verder is het eerste deel van de Raaks-
garage weer beschikbaar en wordt hard ge-
werkt aan de metamorfose van het Stations-
plein en omgeving (inclusief een zeer grote
nieuwe ondergrondse fietsenstalling met
5.000 plaatsen). Ook is er een nieuwe
fietsenstalling aan de Tempeliersstraat
gekomen (de Blauwe Tram) en is de Kinder-
huissingel weer begaanbaaropen voor
autoverkeer.

Het aantal geregistreerde ongevallen (letsel
én materiële schade) is teruggelopen van
1.047 in 2007 naar 916 in 2008.

Met 76% is het percentage Haarlemmers dat
tevreden is over OV-voorzieningen in hun
buurt hoger dan in 2005, toen dit 64% was.

Het oordeel van de Haarlemmers over de
voetgangersvoorzieningen is wederom
verbeterd en met een 7,2 hoger uitgevallen
dan het streefcijfer van 6,9.

Uitbreiding van fietsvoorzieningen met bij-
voorbeeld fietsstroken of -paden is onder
meer gerealiseerd op de Kleine Houtweg,
de Jansstraat, de Kruisstraat, de Engeland-
laan, de Eindenhoutbrug, de Kinderhuissin-
gel, de kruising Kleverlaan/Marnixstraat,
de Van Oldebarneveldtlaan en de ventweg
Westergracht.

Nog steeds vindt de helft van de Haarlem-
mers de parkeergelegenheid in de eigen
buurt voldoende.

P r o g r a m m a 8
B e r e i k b a a r h e i d e n M o b i l i t e i t

De inhaalslag achterstallig onderhoud en het
op normniveau brengen van de onderhouds-
budgetten heeft geleid tot een verbetering
van het oordeel van Haarlemmers over de
kwaliteit van de openbare ruimte. Ze geven
daarvoor nu een 6,4 tegen een 6,2 in 2008.

Afgemeten aan de mening van de Haarlem-
mers in 2009 is de buurtverloedering minder
geworden. Een groter deel van de Haarlem-
mers is tevreden met het onderhoud van de
wijk wat betreft straatreiniging, groenvoorzie-
ningen en speelterreinen dan in eerdere
jaren. Het aandeel Haarlemmers dat
tevreden is over het onderhoud van wegen

en fietspaden in hun buurt is in 2009 echter
gedaald ten opzichte van 2005.
Geluidsoverlast is bestreden met de isolatie
van 24 woningen en alle in procedure
gebrachte bestemmingsplannen bevatten
een milieuparagraaf.

Er zijn vele werken in de openbare ruimte
uitgevoerd, zoals de Amsterdamse buurt,
deklaag Oudeweg, Jansstraat (onderdeel
Rode Loper), Eindenhoutbrug en Kinder-
huissingelbrug, onderhoud Van Eedenstraat,
Schoterbrug, Oostweg, Oostenrijklaan, Roe-
mer Visscherstraat, asfalteren paden Molen-
plaspark en vervanging Duinvlietvoetbrug.

Negen wijken zijn aangepakt in het kader
van de opschoonacties, waarbij overtollig

straatmeubilair is verwijderd. Er zijn 3.600
anti-parkeerpalen verwijderd, waarbij in over-
leg met bewoners soms bloembakken zijn
teruggeplaatst. Verder zijn er oude fietsrek-
ken weggehaald en 1.200 nieuwe geplaatst.

Onzichtbaar maar wel heel belangrijk is de
riolering. Afgelopen periode zijn er negen
bergbezinkbassins aangelegd, inclusief de
benodigde rioolverruimingen. Diverse oude
en slechte riolen zijn vervangen en waar
nodig ook de slecht functionerende drainage.

In september is de duizendste ondergrondse
container voor restafval geplaatst en inmid-
dels zijn alle bovengrondse papier- en
glascontainers vervangen door ondergrondse
containers.

P r o g r a m m a 9
K w a l i t e i t F y s i e k e l e e f o m g e v i n g

In 2009 heeft de gemeente minder geld uitge-
geven dan er binnen kwam; er bleef € 10,6
miljoen over. Bijna de helft hiervan zal wor-
den gebruikt om de solvabiliteit te verbeteren
door meer uitgaven ineens te doen in plaats
van te investeren en af te schrijven in meer-
dere jaren. Ongeveer eenderde wordt toege-
voegd aan de algemene reserve. Het restant
van eenzesde is bedoeld om activiteiten die
doorgeschoven zijn naar 2010 te betalen,
waaronder het programma kansen voor de
jeugd en het grotestedenbeleid.

De algemene reserve van de gemeente is
toegenomen van minder dan € 7 miljoen in
2006 tot meer dan € 41 miljoen in 2009.
Daarmee is de financiële buffer voor het
opvangen van risico’s gekomen op het
niveau dat nodig is om onverwachte
gebeurtenissen te kunnen opvangen.

Uit een vergelijk met andere gemeenten met
meer dan 100.000 inwoners blijkt dat Haar-
lem een 29e plaats inneemt van de 36 grote
gemeenten op de ranglijst voor de woonlas-
ten. De duurste gemeente staat op nummer
1 en de goedkoopste op nummer 36. Haar-
lem heeft de tarieven voor 2009 aangepast
voor de inflatie en heeft daarnaast de
onroerend zaakbelasting verhoogd met 3%.
De totale woonlasten zijn in 2009 gestegen

met 4,85% en dat is lager dan de 5,7% die
werd verwacht. Met ingang van 1 juli 2009 is
in de binnenstad, op verzoek van de onder-
nemers reclamebelasting ingevoerd.
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Burgerjaarverslag

Hoe kwam de gemeente aan geld?

Opbrengst legen en rechten 2009
Totale opbrengst € 35,3 miljoen

Inkomstenbronnen

Opbrengst belastingen, leges en rechten 2009
Totale opbrengst € 45,9 miljoen

Indicator Nulmeting
(jaar)

Streefwaarde
2009

Realisatie
2009

Aantal bijstandscliënten 18-64 jaar
3.147

(2006)

2.700 

(bijgesteld in de 
kadernota 

i.v.m. recessie)

2.453

Aantal bijstandscliënten 65+ 243
(2006)

300 310

Aantal werkplekken sociale werkvoorziening 692
(2007)

715 705

Indicator Nulmeting

(jaar)

Streefwaarde

2009

Realisatie

2009

Rapportcijfer Haarlemmers over bereikbaarheid, 

verkeersveiligheid, doorstroming en parkeren

5,6

(2007)
6,0 5,7

Percentage Haarlemmers dat tevreden is over 

OV-voorzieningen in hun buurt

64%

(2005)
>64% 76%

Rapportcijfer Haarlemmers over 

voetgangersvoorzieningen in de binnenstad

6,9

(2002)
6,9 7,2

Indicator Nulmeting 
(jaar) 

Streefwaarde 
2009 

Realisatie 
2009 

Rapportcijfer Haarlemmers over kwaliteit 
openbare ruimte  

6,2 
(2008) >6,2 6,4 

Percentage Haarlemmers dat aan 
energiebesparing doet vanuit 
milieuoverwegingen 

52% 
(2007) 57% 60% 

Kencijfer buurtverloedering op schaal 0 (komt 
niet voor) tot en met 10 (komt vaak voor)  

4,6 
(2005) 5,0 4,2 

Percentage Haarlemmers dat (zeer) tevreden is 
over het ontdoen van huishoudelijk afval 80% 80% 74% 

Percentage Haarlemmers dat (zeer) tevreden is 
over het ontdoen van grof afval 75% 75% 78% 

Indicator Nulmeting 
(jaar) 

Streefwaarde 
2009 

Realisatie 
2009 

Oordeel provincie over financiële positie Matig 
(2006) Redelijk Redelijk 

Positie Haarlem op ranglijst woonlasten van de 
36 ‘100.000+ gemeenten’  
(hoe hoger hoe gunstiger) 

25 
(2006) 25 29 

Omvang resultaat jaarrekening (voordelig; in 
miljoenen euro’s) 

1,3 
(2006) 3,0 10,6 

Omvang vaste schuld in miljoenen euro’s 340 
(2006) 457 406 

Lasten programma

Lasten programma

Lasten programma

Lasten programma
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Haarlemmers hebben veel vertrouwen in
zowel de gemeenteraad als het college van
burgemeester en wethouders. Uit het Omni-
busonderzoek 2009 (zie tabel) blijkt dat dit
vertrouwen de afgelopen jaren flink is toege-
nomen. Ook het percentage dat vindt dat het
college zich voldoende in de stad laat zien is
toegenomen: in 2007 was dit 36% nu 49%.
De collegeleden zijn veelvuldig in de stad en
in de wijken actief geweest tijdens allerlei for-
mele en informele bijeenkomsten. Ook heb-
ben collegeleden wijkspreekuren gehouden
en is er een bijeenkomst geweest van alle
wijkraden en het bestuur in de Philharmonie.
De gemeenteraad laat tegenwoordig letterlijk van zich horen: de debatten zijn rechtstreeks

te beluisteren op internet en de radio. Het
aantal luisteraars en bezoekers van raads-
bijeenkomsten is afgelopen jaar gestegen.
Verder heeft de raad stadsgesprekken
gehouden over onder andere schooluitval,
de economische recessie, de Zuidtangent
tunnelstudie, gebiedsvisies, woonruimte-
verdeling, zorgruil en cultuur.

In 2009 is een wijkcontract met Meerwijk
afgesloten, waarvan corporatie Préwonen de
trekker was.
Voor elk stadsdeel is een stadsdeeluitvoe-
ringsprogramma (STUP) gemaakt waarin
alle (bestemmings)plannen, grote en kleine
projecten van gemeente en partners staan
vermeld en alle onderhoudswerkzaamheden.

Het aantal digitale transacties is ongeveer
20% gestegen en de tevredenheid van
burgers over de digitale dienstverlening krijgt
nu een rapportcijfer 7,0.

In 2009 zijn er 122 officiële klachten geregi-
streerd; in 2008 waren dat er nog 174. De
daling van het aantal klachten is mede toe te
schrijven aan het feit dat een deel van de
klachten direct door de vakafdelingen worden
opgepakt en opgelost.
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Deze brochure is de samenvatting van
het jaarverslag over 2009 van Haarlem.
De inhoud van het verslag is makkelijk
toegankelijk, zowel voor raadsleden als
voor geïnteresseerde Haarlemmers,
partners in de stad en collega’s van
andere gemeenten. Voor de volledige
tekst gaat u naar www.haarlem.nl >
bestuur&organisatie > financiën.

De vier prioriteiten van het
Coalitieakkoord 2006-2010
De drie partijen van de coalitie 2006-
2010 hadden hun samenwerkings-
afspraken vastgelegd in het
Coalitieakkoord ‘Sociaal en Solide’.
Deze afspraken zijn vervolgens vertaald
in doelstellingen en prestaties, waarbij
vier prioriteiten en resultaten waren
gesteld.

Onderhoud
Het doel was het op normniveau
brengen van de onderhoudsbudgetten
voor de openbare ruimte; wegen,
bruggen, kades, groen, speelvoor-
zieningen, sport en onderwijsaccom-
modaties. Ook werd een start gemaakt
met het inlopen van het achterstallig
onderhoud in de stad. Na vier jaar hard
werken is het resultaat dat deze opzet
zijn vruchten heeft afgeworpen: de
budgetten zijn aanzienlijk verhoogd en
het achterstallig onderhoud is zichtbaar
afgenomen. Inwoners hebben (Omni-
busonderzoek 2009) aangegeven dat
hierdoor de verloedering van hun
buurten is afgenomen.

Financiën
Het doel was: een sluitend huishoud-
boekje en een flinke toename van de
reserves van de gemeente, gekoppeld
aan de omvang van de risico’s die de
gemeente loopt. Beide doelstellingen
zijn ruimschoots gehaald: elk jaar is een
sluitende begroting gepresenteerd en
vertoonde de jaarrekening een
voordelig resultaat.
De algemene reserve is gegroeid naar
€ 41 miljoen, voldoende voor het
kunnen opvangen van de geïnventa-
riseerde risico’s. Wel is de schuldenlast
van de gemeente toegenomen als
gevolg van de investeringen die zijn
gedaan.

Sociaal beleid
Het doel was het op gelijkwaardig hoog
niveau houden van het sociale beleid
van de stad en het actief bevorderen
van de uitstroom uit de bijstand. Uit de
resultaten over 2009 blijkt dat de

recessie in Haarlem weinig invloed
heeft gehad op het bereiken van de
gestelde doelen. Weliswaar is het
aantal bijstandsgerechtigden niet verder
gedaald, maar het is evenmin gestegen
ten opzichte van 2008. In andere grote
steden is het aantal bijstands-
gerechtigden het afgelopen jaar met
gemiddeld 8% gestegen. Daarnaast
heeft Haarlem de sociale voorzieningen
op hoog peil weten te houden en is de
Wmo met succes ingevoerd.
De doelstellingen zijn daarmee gehaald.

Wijkgericht werken
Centraal stond een sterkere wijkaanpak
en een verschuiving van beleid naar
uitvoering, resulterend in het concreet
aanpakken van problemen, in samen-
werking met bewoners en partners in de
stad. Onder het motto ‘Haarlem, daar
teken ik voor!’ zijn de afgelopen jaren
wijkcontracten gesloten met elf wijken,
opgesteld en onderte-kend door de
gemeente, bewoners, woningcor-
poraties, politie, welzijns-organisaties
en andere partners. Doel was met name
het verbeteren van de veiligheid en
leefbaarheid in de wijken. Het
percentage inwoners dat vindt dat de
gemeente hen voldoende bij
onderwerpen betrekt en dat de
gemeente voldoende de problemen
aanpakt is echter curieus genoeg

gedaald. Een vergelijkbaar beeld is te
zien bij de percentages over veilig-
heidsgevoelens (zie elders in deze
samenvatting), terwijl de objectieve
veiligheid (zoals het aantal misdrijven)
juist is verbeterd de afgelopen jaren.
Wellicht dat met de economische
achteruitgang en de berichtgeving
daarover, ook de gevoelens van
veiligheid en betrokkenheid van
mensen afnemen.

Uitvoering overige afspraken
coalitieakkoord
In het coalitieakkoord waren in totaal
136 afspraken opgenomen, waarvan de
hiervoor genoemde vier prioriteiten
onderdeel uitmaakten. Van deze
afspraken zijn er 118 uitgevoerd, zijn
er veertien nog in uitvoering en worden
vier afspraken niet uitgevoerd. Zo is
geen sprake van minder projecten,
vertragen van bestemmingsplannen en
beperken tot wettelijke taken op gebied
van milieu, omdat er in de coalitie-
periode een inhaalslag bestemmings-
plannen moest worden uitgevoerd en
Haarlem Klimaatneutraal meer inzet
vergde, evenals de (grote) projecten in
Haarlem. Verder is het wettelijk niet
mogelijk om lokaal de teelt van
softdrugs te reguleren en zal station
Haarlem-West door de NS / Prorail niet
worden gerealiseerd.

Jaarverslag 2009 - een samenvatting
P r o g r a m m a 1

B u r g e r e n b e s t u u r

Haarlem wil een duurzame, leefbare en vei-
lige stad zijn, waar men zich veilig voelt. Het
percentage Haarlemmers dat zich wel eens
onveilig voelt is echter gestegen, ondanks
een daling van het aantal misdaden. Deze
aantallen zeggen niet alles over hoe mensen
zich voelen. Gelukkig blijven inmiddels min-
der mensen ’s avonds thuis omdat ze zich
onveilig voelen.

In overeenstemming met het toegenomen aan-
tal meldingen bij de politie over jeugdoverlast
(van 1.380 naar 2.385) is het percentage
bewoners dat het nodig vindt dat er aandacht is

voor jongerenoverlast is gestegen van 18%
naar 26%. Dit is opvallend, omdat het aantal
jeugdgroepen de afgelopen jaren is gedaald
van zestien naar zes. De politie geeft wel aan
dat het aantal meldingen dat bij een incident
wordt gedaan, waarschijnlijk is gestegen – wat
zou kunnen duiden op een grotere bereidheid
tot melden bij bewoners.
Het percentage leerlingen dat zich onveilig
voelt op school is gedaald, ondanks dat het
totaal aantal incidenten onder leerlingen op
scholen is gestegen. Ook het percentage per-
soneelsleden op scholen dat slachtoffer is
van incidenten daalde in 2009.

In 2009 is zes keer een tijdelijke sluiting opge-
legd op basis van het horecasanctiebeleid.
Daarnaast zijn er op grond van overtreding
van de Opiumwet langdurige sluitingen opge-
legd aan vier growshops, drie coffeeshops en
één horecabedrijf. Er zijn het afgelopen jaar
1.854 vergunningen afgegeven, waarvan 898

bouwvergunningen. Daarbij is de afhandelter-
mijn van zogenoemde lichte aanvragen negen
dagen en van reguliere aanvragen zes dagen
korter geworden. Op het gebied van handha-
ving zijn alle verkooppunten van vuurwerk ge-
controleerd, is illegale detailhandel in de
Waarderpolder aangepakt en is opgetreden
tegen twee illegale Thaise massagesalons.

P r o g r a m m a 2
V e i l i g h e i d , V e r g u n n i n g e n e n H a n d h a v i n g

Maar liefst 90% van de Haarlemmers is te-
vreden over de eigen gezondheid, terwijl 30%
te zwaar is en 12% sombere of depressieve
gevoelens heeft. Hun eigen welzijn waarde-
ren zij met een 6,8 en dat is nagenoeg gelijk
aan 2008.

De gemeente richt zich vooral op voorlichting
om de gezondheid te verbeteren, bijvoor-
beeld met het programma ‘Beter (Zw)eten’
dat op acht basisscholen is uitgevoerd. In
aansluiting hierop is een draaiboek gemaakt
voor het gehele basisonderwijs.
Er is nog geen unilocatie gevonden voor de
dag- en nachtopvang van daklozen en

verslaafden. Wel is het Steunpunt Huiselijk Ge-
weld gerealiseerd, evenals de 24-uurs bereik-
baarheid. Afgelopen jaar heeft het Steunpunt
842 contacten gehad; zowel meldingen als
overige contacten. Het aantal plaatsen in de
vrouwenopvang is uitgebreid van 22 naar 25.

In 2009 is de Loket Haarlem Bus gaan rijden.
De bus brengt informatie, advies en cliënton-
dersteuning dichter bij de mensen thuis. Ook
trekken vanuit de stadsdeelorganisaties
regelmatig vrijwilligers de wijken in om bij
bewoners van 75 jaar en ouder te informeren
naar hun wel en wee. In 2009 zijn 604 huis-
bezoeken afgelegd. Er zijn ruim 7.000
aanvragen behandeld voor voorzieningen op
het gebied van wonen, vervoer, rolstoelvoor-
zieningen en hulp bij het huishouden.

Najaar 2009 is een huis-aan-huis een brief
bezorgd over mantelzorg. Bij de brief zat een
formulier voor het aanvragen van de ’mantel-
zorgattentie’: een Irischeque voor

mantelzorgers ter waarde van € 25. Ruim
1.500 Haarlemse mantelzorgers hebben de
attentie ontvangen. Verder heeft de ge-
meente voor alle Haarlemse vrijwilligers een
verzekering afgesloten (voor ongevallen,
schade).

In 2009 zijn 230 jongeren herplaatst naar
scholing en 242 jongeren zijn herplaatst naar
werk. Deze laatste categorie jongeren heeft
niet allemaal een startkwalificatie gehaald.
Om het percentage jongeren dat met een
startkwalificatie het onderwijs verlaat verder
te laten stijgen is ook goede huisvesting
nodig. Daarom is gezorgd voor nieuwbouw bij
het Mendelcollege, de Rudolf Steiner School
en de Vrije School. Verder zijn er vier Brede
Scholen bijgekomen.
Haarlemmers zijn steeds meer tevreden over
de speelmogelijkheden voor kinderen, maar
nog niet over voorzieningen voor jongeren.

Zo moet de huisvesting van de jongerencen-
tra Flinty’s en Delftwijk City nog worden ge-
realiseerd. Dankzij het jeugdinitiatieffonds zijn
jongeren aantoonbaar meer betrokken bij de
Haarlemse samenleving. Er zijn tien voorstel-
len ingediend voor dit fonds en zes daarvan
zijn gehonoreerd.
In Schalkwijk is het tweede Centrum voor
Jeugd en Gezin geopend en zijn er digi-
zuilen (schermen waarop internet beschik-
baar is?) geplaatst in beide centra en bij de
bibliotheken.

Afgelopen jaar zijn de Jeugdsportpas en
Studentenpas gerealiseerd, evenals een
nieuw club- en kleedgebouw voor Hockey
Club Haarlem en nieuwe kleedgebouwen
voor HFC EDO en VV Onze Gezellen.

Haarlem was gaststad voor maar liefst vier
topsportevenementen: het WK Honkbal, het
BDO Schaaktoernooi, het NK Turnen en het
Dutch Junior International Badmintontoernooi
bij Duinwijck.

Maar liefst 89% van de Haarlemmers staat
neutraal of positief tegenover het samenleven
met Haarlemmers uit verschillende culturen.
In 2009 zijn onder meer de volgende bijeen-
komsten en ontmoetingen georganiseerd:
publieksdebatten SAMS en Mondiaal Cen-
trum, de Marokkoweek, interreligieuze
bijeenkomsten van Stem in de Stad en de
Dag van de Dialoog.

Haarlemmers zijn over het algemeen tevre-
den met hun woning en de directe omgeving
daarvan. Van de bewoners vindt 94% zijn
eigen buurt prettig tot zeer prettig om in te
wonen en geeft een 7,2 als rapportcijfer voor
de woonomgeving. Dat is iets lager dan ge-
hoopt, maar daar staat tegenover dat de
Haarlemmers een 7,8 als cijfer geven aan
hun eigen woning.

Voor de verbetering van de buurten Parkwijk
en Slachthuisbuurt heeft Haarlem € 2 miljoen
van het rijk ontvangen, mede omdat de Haar-
lemse aanpak is gebaseerd op het centraal
stellen van de burger en het versterken van

de samenwerking met partners en instellin-
gen. De besteding van deze gelden gebeurt
in nauw overleg met de bewoners en andere
partners in beide wijken.

In de periode 2005 - 2009 zijn bijna vierdui-
zend woningen gebouwd in Haarlem. Twee-
derde daarvan is nieuwbouw na sloop en
eenderde zijn nieuwe woningen. In het
afgelopen jaar zijn ondanks de economische
recessie meer dan duizend woningen opge-
leverd, veel meer dan in eerdere jaren.
Circa 80% van de gestapelde nieuwbouw-
woningen is ook geschikt voor senioren.
Voor mensen met een lichamelijke of ver-
standelijke beperking zijn eveneens
woningen gebouwd.

In deze perioden kregen 23 starters op de
woningmarkt ondersteuning in de vorm van
startersleningen. Om de regeling effectiever
te maken is de aankoopkostengrens opge-
trokken van € 195.000 naar € 230.000 en
kunnen ook projectontwikkelaars financieel
deelnemen aan de regeling.

Het grootste deel van de bestemmingsplan-
nen is inmiddels geactualiseerd en de eerste
gebiedsvisies zijn opgesteld voor de Oost-
radiaal en Brinkmannpassage. Voor Europa-
wijk-Noord, Boerhaavewijk, Schouwbroeker-
plas, Spoorwegstraat, Kleverlaanzone en
Rozenprieel worden nog visies opgesteld.

Haarlem is een aantrekkelijke stad en dat
komt ook tot uiting in de goede score op de
woonaantrekkelijkheidsindex, waar Haarlem
in 2009 de zevende plaats inneemt. Welis-
waar iets lager dan in 2005, maar andere ste-
den zitten natuurlijk niet stil en verbeteren
ook.

Haarlem voert nog meer lijstjes aan; de stad
werd in 2009 uitgeroepen tot ‘Meest Gastvrije
Stad van Nederland’, ontving de prijs voor het
best geherstructureerde bedrijventerrein
(Waarderpolder), had het laagste werkloos-
heidscijfer van Nederland en de Kleine

Houtstraat werd tot beste winkelstraat van
Nederland verkozen.

In 2009 was Haarlem derde bij de verkiezing
van ‘Kunststad van het Jaar’; een mooie
beloning voor de investeringen die Haarlem
heeft gedaan in monumenten, evenementen
en recreatieve voorzieningen. De rijkdom
aan erfgoed en de vele culturele voorzienin-
gen hebben duidelijk een (inter)nationale en
(boven)regionale betekenis.

Er zijn inmiddels 630 nieuwe panden aange-
wezen als gemeentelijk monument. De Licht-
fabriek is door de Haarlemmers verkozen als
mooiste monument in de stad.

Er is 3,8 hectare geherstructureerd bedrij-
venterrein gerealiseerd en er is 6.564 m2

bruto vloeroppervlak bedrijfshuisvesting ge-
realiseerd. Het aantal nieuwe (door)starters
in 2009 lag op vijfhonderd.

Hogeschool InHolland maakte afgelopen jaar
bekend zijn conservatoriumopleiding naar
Haarlem te verplaatsen. Daarnaast heeft
Holland Symfonia zich in de stad gevestigd.

Afgelopen jaar waren er weer veel grote
evenementen, zoals het bloemencorso,
Bevrijdingspop, Haarlem Jazz, Monumenten-
dagen en Vaardagen. Nieuwe evenementen
waren: Jopenfestival, AKO literatuurprijs,
Amsterdam Fashion Week en Harry Potter
filmtour. De bezoekers waardeerden de
evenementen gemiddeld met het rapportcijfer
7,7.

P r o g r a m m a 6
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Indicator Nulmeting

(jaar)

Streefwaarde

2009

Realisatie

2009

Percentage Haarlemmers dat enig tot 

onbeperkt vertrouwen heeft in gemeenteraad
>75% 84%

Percentage Haarlemmers dat enig tot 

onbeperkt vertrouwen heeft in het college van 
burgemeester en wethouders

71%

(2005)

>75% 86%

Rapportcijfer klanttevredenheid dienstverlening 
(nulmeting betrof alleen balie; cijfers 2009: balie 
7,5; telefoon 7,3; website 7,0 en digitaal loket 

7,5)

7,2
(2006)

!7,0 7,0-7,5

Indicator Nulmeting
(jaar)

Streefwaarde
2009

Realisatie
2009

Percentage Haarlemmers dat zich wel eens 
onveilig voelt

33%
(2005)

"33% 37%

Percentage Haarlemmers dat ’s avonds thuis 
blijft omdat men zich onveilig voelt

22%
(2003)

22% 16%

Percentage binnen wettelijke termijn verleende 
vergunningen

n.v.t. 85% 90%

Indicator Nulmeting
(jaar)

Streefwaarde
2009

Realisatie
2009

Percentage Haarlemmers dat zich wel eens 
onveilig voelt

33%
(2005)

"33% 37%

Percentage Haarlemmers dat ’s avonds thuis 
blijft omdat men zich onveilig voelt

22%
(2003)

22% 16%

Percentage binnen wettelijke termijn verleende 
vergunningen

n.v.t. 85% 90%

Indicator Nulmeting

(jaar)

Streefwaarde

2009

Realisatie

2009

Percentage jongeren dat met een 

startkwalificatie het onderwijs verlaat

65%

(2006)
70% 80%

Rapportcijfer Haarlemmers voor 

sportvoorzieningen 

7,3

(2007)
7,5 7,1

Percentage Haarlemmers dat neutraal of 
positief staat tegenover het samenleven met 
Haarlemmers uit verschillende culturen

90%
(2006)

90% 89%

Indicator Nulmeting
(jaar)

Streefwaarde
2009

Realisatie
2009

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

92%
(2005)

92% 94%

Rapportcijfer Haarlemmers voor hun 
woonomgeving

7,1
(2005)

7,5 7,2

Rapportcijfer Haarlemmers voor hun woning 7,6
(2005)

7,6 7,8

Aantal gebouwde woningen in Haarlem sinds 
2005

0
(2004)

5.000 3.896

Aantal seniorenwoningen (onderdeel van 
woningproductie)

0
(2004)

150 385

Indicator Nulmeting
(jaar)

Streefwaarde
2009

Realisatie
2009

Plaats in rangorde landelijke 
woonaantrekkelijkheidsindex

5
e

(2005)
<5

e
7

e

Rapportcijfer Haarlemmers voor cultureel 

aanbod in Haarlem

7,4

(2007)
>7,5 7,4

Aantal toeristische dagbezoeken 930.000

(2005)
>1.030.000 1.163.000

Gemiddeld rapportcijfer tevredenheid 

bezoekers grote evenementen

7

(2008)
7 7,7

Lasten programma

Lasten programma

Lasten programma

Lasten programma

Lasten programma

Lasten programma

P r o g r a m m a 3
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College 2006 tot en met 2009
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Haarlemmers hebben veel vertrouwen in
zowel de gemeenteraad als het college van
burgemeester en wethouders. Uit het Omni-
busonderzoek 2009 (zie tabel) blijkt dat dit
vertrouwen de afgelopen jaren flink is toege-
nomen. Ook het percentage dat vindt dat het
college zich voldoende in de stad laat zien is
toegenomen: in 2007 was dit 36% nu 49%.
De collegeleden zijn veelvuldig in de stad en
in de wijken actief geweest tijdens allerlei for-
mele en informele bijeenkomsten. Ook heb-
ben collegeleden wijkspreekuren gehouden
en is er een bijeenkomst geweest van alle
wijkraden en het bestuur in de Philharmonie.
De gemeenteraad laat tegenwoordig letterlijk van zich horen: de debatten zijn rechtstreeks

te beluisteren op internet en de radio. Het
aantal luisteraars en bezoekers van raads-
bijeenkomsten is afgelopen jaar gestegen.
Verder heeft de raad stadsgesprekken
gehouden over onder andere schooluitval,
de economische recessie, de Zuidtangent
tunnelstudie, gebiedsvisies, woonruimte-
verdeling, zorgruil en cultuur.

In 2009 is een wijkcontract met Meerwijk
afgesloten, waarvan corporatie Préwonen de
trekker was.
Voor elk stadsdeel is een stadsdeeluitvoe-
ringsprogramma (STUP) gemaakt waarin
alle (bestemmings)plannen, grote en kleine
projecten van gemeente en partners staan
vermeld en alle onderhoudswerkzaamheden.

Het aantal digitale transacties is ongeveer
20% gestegen en de tevredenheid van
burgers over de digitale dienstverlening krijgt
nu een rapportcijfer 7,0.

In 2009 zijn er 122 officiële klachten geregi-
streerd; in 2008 waren dat er nog 174. De
daling van het aantal klachten is mede toe te
schrijven aan het feit dat een deel van de
klachten direct door de vakafdelingen worden
opgepakt en opgelost.

Samenvatting jaarverslag / burgerjaarverslag 2009 Haarlem 2 3 Samenvatting jaarverslag / burgerjaarverslag 2009 Haarlem Samenvatting jaarverslag / burgerjaarverslag 2009 Haarlem 4 5 Samenvatting jaarverslag / burgerjaarverslag 2009 Haarlem

Deze brochure is de samenvatting van
het jaarverslag over 2009 van Haarlem.
De inhoud van het verslag is makkelijk
toegankelijk, zowel voor raadsleden als
voor geïnteresseerde Haarlemmers,
partners in de stad en collega’s van
andere gemeenten. Voor de volledige
tekst gaat u naar www.haarlem.nl >
bestuur&organisatie > financiën.

De vier prioriteiten van het
Coalitieakkoord 2006-2010
De drie partijen van de coalitie 2006-
2010 hadden hun samenwerkings-
afspraken vastgelegd in het
Coalitieakkoord ‘Sociaal en Solide’.
Deze afspraken zijn vervolgens vertaald
in doelstellingen en prestaties, waarbij
vier prioriteiten en resultaten waren
gesteld.

Onderhoud
Het doel was het op normniveau
brengen van de onderhoudsbudgetten
voor de openbare ruimte; wegen,
bruggen, kades, groen, speelvoor-
zieningen, sport en onderwijsaccom-
modaties. Ook werd een start gemaakt
met het inlopen van het achterstallig
onderhoud in de stad. Na vier jaar hard
werken is het resultaat dat deze opzet
zijn vruchten heeft afgeworpen: de
budgetten zijn aanzienlijk verhoogd en
het achterstallig onderhoud is zichtbaar
afgenomen. Inwoners hebben (Omni-
busonderzoek 2009) aangegeven dat
hierdoor de verloedering van hun
buurten is afgenomen.

Financiën
Het doel was: een sluitend huishoud-
boekje en een flinke toename van de
reserves van de gemeente, gekoppeld
aan de omvang van de risico’s die de
gemeente loopt. Beide doelstellingen
zijn ruimschoots gehaald: elk jaar is een
sluitende begroting gepresenteerd en
vertoonde de jaarrekening een
voordelig resultaat.
De algemene reserve is gegroeid naar
€ 41 miljoen, voldoende voor het
kunnen opvangen van de geïnventa-
riseerde risico’s. Wel is de schuldenlast
van de gemeente toegenomen als
gevolg van de investeringen die zijn
gedaan.

Sociaal beleid
Het doel was het op gelijkwaardig hoog
niveau houden van het sociale beleid
van de stad en het actief bevorderen
van de uitstroom uit de bijstand. Uit de
resultaten over 2009 blijkt dat de

recessie in Haarlem weinig invloed
heeft gehad op het bereiken van de
gestelde doelen. Weliswaar is het
aantal bijstandsgerechtigden niet verder
gedaald, maar het is evenmin gestegen
ten opzichte van 2008. In andere grote
steden is het aantal bijstands-
gerechtigden het afgelopen jaar met
gemiddeld 8% gestegen. Daarnaast
heeft Haarlem de sociale voorzieningen
op hoog peil weten te houden en is de
Wmo met succes ingevoerd.
De doelstellingen zijn daarmee gehaald.

Wijkgericht werken
Centraal stond een sterkere wijkaanpak
en een verschuiving van beleid naar
uitvoering, resulterend in het concreet
aanpakken van problemen, in samen-
werking met bewoners en partners in de
stad. Onder het motto ‘Haarlem, daar
teken ik voor!’ zijn de afgelopen jaren
wijkcontracten gesloten met elf wijken,
opgesteld en onderte-kend door de
gemeente, bewoners, woningcor-
poraties, politie, welzijns-organisaties
en andere partners. Doel was met name
het verbeteren van de veiligheid en
leefbaarheid in de wijken. Het
percentage inwoners dat vindt dat de
gemeente hen voldoende bij
onderwerpen betrekt en dat de
gemeente voldoende de problemen
aanpakt is echter curieus genoeg

gedaald. Een vergelijkbaar beeld is te
zien bij de percentages over veilig-
heidsgevoelens (zie elders in deze
samenvatting), terwijl de objectieve
veiligheid (zoals het aantal misdrijven)
juist is verbeterd de afgelopen jaren.
Wellicht dat met de economische
achteruitgang en de berichtgeving
daarover, ook de gevoelens van
veiligheid en betrokkenheid van
mensen afnemen.

Uitvoering overige afspraken
coalitieakkoord
In het coalitieakkoord waren in totaal
136 afspraken opgenomen, waarvan de
hiervoor genoemde vier prioriteiten
onderdeel uitmaakten. Van deze
afspraken zijn er 118 uitgevoerd, zijn
er veertien nog in uitvoering en worden
vier afspraken niet uitgevoerd. Zo is
geen sprake van minder projecten,
vertragen van bestemmingsplannen en
beperken tot wettelijke taken op gebied
van milieu, omdat er in de coalitie-
periode een inhaalslag bestemmings-
plannen moest worden uitgevoerd en
Haarlem Klimaatneutraal meer inzet
vergde, evenals de (grote) projecten in
Haarlem. Verder is het wettelijk niet
mogelijk om lokaal de teelt van
softdrugs te reguleren en zal station
Haarlem-West door de NS / Prorail niet
worden gerealiseerd.

Jaarverslag 2009 - een samenvatting
P r o g r a m m a 1

B u r g e r e n b e s t u u r

Haarlem wil een duurzame, leefbare en vei-
lige stad zijn, waar men zich veilig voelt. Het
percentage Haarlemmers dat zich wel eens
onveilig voelt is echter gestegen, ondanks
een daling van het aantal misdaden. Deze
aantallen zeggen niet alles over hoe mensen
zich voelen. Gelukkig blijven inmiddels min-
der mensen ’s avonds thuis omdat ze zich
onveilig voelen.

In overeenstemming met het toegenomen aan-
tal meldingen bij de politie over jeugdoverlast
(van 1.380 naar 2.385) is het percentage
bewoners dat het nodig vindt dat er aandacht is

voor jongerenoverlast is gestegen van 18%
naar 26%. Dit is opvallend, omdat het aantal
jeugdgroepen de afgelopen jaren is gedaald
van zestien naar zes. De politie geeft wel aan
dat het aantal meldingen dat bij een incident
wordt gedaan, waarschijnlijk is gestegen – wat
zou kunnen duiden op een grotere bereidheid
tot melden bij bewoners.
Het percentage leerlingen dat zich onveilig
voelt op school is gedaald, ondanks dat het
totaal aantal incidenten onder leerlingen op
scholen is gestegen. Ook het percentage per-
soneelsleden op scholen dat slachtoffer is
van incidenten daalde in 2009.

In 2009 is zes keer een tijdelijke sluiting opge-
legd op basis van het horecasanctiebeleid.
Daarnaast zijn er op grond van overtreding
van de Opiumwet langdurige sluitingen opge-
legd aan vier growshops, drie coffeeshops en
één horecabedrijf. Er zijn het afgelopen jaar
1.854 vergunningen afgegeven, waarvan 898

bouwvergunningen. Daarbij is de afhandelter-
mijn van zogenoemde lichte aanvragen negen
dagen en van reguliere aanvragen zes dagen
korter geworden. Op het gebied van handha-
ving zijn alle verkooppunten van vuurwerk ge-
controleerd, is illegale detailhandel in de
Waarderpolder aangepakt en is opgetreden
tegen twee illegale Thaise massagesalons.

P r o g r a m m a 2
V e i l i g h e i d , V e r g u n n i n g e n e n H a n d h a v i n g

Maar liefst 90% van de Haarlemmers is te-
vreden over de eigen gezondheid, terwijl 30%
te zwaar is en 12% sombere of depressieve
gevoelens heeft. Hun eigen welzijn waarde-
ren zij met een 6,8 en dat is nagenoeg gelijk
aan 2008.

De gemeente richt zich vooral op voorlichting
om de gezondheid te verbeteren, bijvoor-
beeld met het programma ‘Beter (Zw)eten’
dat op acht basisscholen is uitgevoerd. In
aansluiting hierop is een draaiboek gemaakt
voor het gehele basisonderwijs.
Er is nog geen unilocatie gevonden voor de
dag- en nachtopvang van daklozen en

verslaafden. Wel is het Steunpunt Huiselijk Ge-
weld gerealiseerd, evenals de 24-uurs bereik-
baarheid. Afgelopen jaar heeft het Steunpunt
842 contacten gehad; zowel meldingen als
overige contacten. Het aantal plaatsen in de
vrouwenopvang is uitgebreid van 22 naar 25.

In 2009 is de Loket Haarlem Bus gaan rijden.
De bus brengt informatie, advies en cliënton-
dersteuning dichter bij de mensen thuis. Ook
trekken vanuit de stadsdeelorganisaties
regelmatig vrijwilligers de wijken in om bij
bewoners van 75 jaar en ouder te informeren
naar hun wel en wee. In 2009 zijn 604 huis-
bezoeken afgelegd. Er zijn ruim 7.000
aanvragen behandeld voor voorzieningen op
het gebied van wonen, vervoer, rolstoelvoor-
zieningen en hulp bij het huishouden.

Najaar 2009 is een huis-aan-huis een brief
bezorgd over mantelzorg. Bij de brief zat een
formulier voor het aanvragen van de ’mantel-
zorgattentie’: een Irischeque voor

mantelzorgers ter waarde van € 25. Ruim
1.500 Haarlemse mantelzorgers hebben de
attentie ontvangen. Verder heeft de ge-
meente voor alle Haarlemse vrijwilligers een
verzekering afgesloten (voor ongevallen,
schade).

In 2009 zijn 230 jongeren herplaatst naar
scholing en 242 jongeren zijn herplaatst naar
werk. Deze laatste categorie jongeren heeft
niet allemaal een startkwalificatie gehaald.
Om het percentage jongeren dat met een
startkwalificatie het onderwijs verlaat verder
te laten stijgen is ook goede huisvesting
nodig. Daarom is gezorgd voor nieuwbouw bij
het Mendelcollege, de Rudolf Steiner School
en de Vrije School. Verder zijn er vier Brede
Scholen bijgekomen.
Haarlemmers zijn steeds meer tevreden over
de speelmogelijkheden voor kinderen, maar
nog niet over voorzieningen voor jongeren.

Zo moet de huisvesting van de jongerencen-
tra Flinty’s en Delftwijk City nog worden ge-
realiseerd. Dankzij het jeugdinitiatieffonds zijn
jongeren aantoonbaar meer betrokken bij de
Haarlemse samenleving. Er zijn tien voorstel-
len ingediend voor dit fonds en zes daarvan
zijn gehonoreerd.
In Schalkwijk is het tweede Centrum voor
Jeugd en Gezin geopend en zijn er digi-
zuilen (schermen waarop internet beschik-
baar is?) geplaatst in beide centra en bij de
bibliotheken.

Afgelopen jaar zijn de Jeugdsportpas en
Studentenpas gerealiseerd, evenals een
nieuw club- en kleedgebouw voor Hockey
Club Haarlem en nieuwe kleedgebouwen
voor HFC EDO en VV Onze Gezellen.

Haarlem was gaststad voor maar liefst vier
topsportevenementen: het WK Honkbal, het
BDO Schaaktoernooi, het NK Turnen en het
Dutch Junior International Badmintontoernooi
bij Duinwijck.

Maar liefst 89% van de Haarlemmers staat
neutraal of positief tegenover het samenleven
met Haarlemmers uit verschillende culturen.
In 2009 zijn onder meer de volgende bijeen-
komsten en ontmoetingen georganiseerd:
publieksdebatten SAMS en Mondiaal Cen-
trum, de Marokkoweek, interreligieuze
bijeenkomsten van Stem in de Stad en de
Dag van de Dialoog.

Haarlemmers zijn over het algemeen tevre-
den met hun woning en de directe omgeving
daarvan. Van de bewoners vindt 94% zijn
eigen buurt prettig tot zeer prettig om in te
wonen en geeft een 7,2 als rapportcijfer voor
de woonomgeving. Dat is iets lager dan ge-
hoopt, maar daar staat tegenover dat de
Haarlemmers een 7,8 als cijfer geven aan
hun eigen woning.

Voor de verbetering van de buurten Parkwijk
en Slachthuisbuurt heeft Haarlem € 2 miljoen
van het rijk ontvangen, mede omdat de Haar-
lemse aanpak is gebaseerd op het centraal
stellen van de burger en het versterken van

de samenwerking met partners en instellin-
gen. De besteding van deze gelden gebeurt
in nauw overleg met de bewoners en andere
partners in beide wijken.

In de periode 2005 - 2009 zijn bijna vierdui-
zend woningen gebouwd in Haarlem. Twee-
derde daarvan is nieuwbouw na sloop en
eenderde zijn nieuwe woningen. In het
afgelopen jaar zijn ondanks de economische
recessie meer dan duizend woningen opge-
leverd, veel meer dan in eerdere jaren.
Circa 80% van de gestapelde nieuwbouw-
woningen is ook geschikt voor senioren.
Voor mensen met een lichamelijke of ver-
standelijke beperking zijn eveneens
woningen gebouwd.

In deze perioden kregen 23 starters op de
woningmarkt ondersteuning in de vorm van
startersleningen. Om de regeling effectiever
te maken is de aankoopkostengrens opge-
trokken van € 195.000 naar € 230.000 en
kunnen ook projectontwikkelaars financieel
deelnemen aan de regeling.

Het grootste deel van de bestemmingsplan-
nen is inmiddels geactualiseerd en de eerste
gebiedsvisies zijn opgesteld voor de Oost-
radiaal en Brinkmannpassage. Voor Europa-
wijk-Noord, Boerhaavewijk, Schouwbroeker-
plas, Spoorwegstraat, Kleverlaanzone en
Rozenprieel worden nog visies opgesteld.

Haarlem is een aantrekkelijke stad en dat
komt ook tot uiting in de goede score op de
woonaantrekkelijkheidsindex, waar Haarlem
in 2009 de zevende plaats inneemt. Welis-
waar iets lager dan in 2005, maar andere ste-
den zitten natuurlijk niet stil en verbeteren
ook.

Haarlem voert nog meer lijstjes aan; de stad
werd in 2009 uitgeroepen tot ‘Meest Gastvrije
Stad van Nederland’, ontving de prijs voor het
best geherstructureerde bedrijventerrein
(Waarderpolder), had het laagste werkloos-
heidscijfer van Nederland en de Kleine

Houtstraat werd tot beste winkelstraat van
Nederland verkozen.

In 2009 was Haarlem derde bij de verkiezing
van ‘Kunststad van het Jaar’; een mooie
beloning voor de investeringen die Haarlem
heeft gedaan in monumenten, evenementen
en recreatieve voorzieningen. De rijkdom
aan erfgoed en de vele culturele voorzienin-
gen hebben duidelijk een (inter)nationale en
(boven)regionale betekenis.

Er zijn inmiddels 630 nieuwe panden aange-
wezen als gemeentelijk monument. De Licht-
fabriek is door de Haarlemmers verkozen als
mooiste monument in de stad.

Er is 3,8 hectare geherstructureerd bedrij-
venterrein gerealiseerd en er is 6.564 m2

bruto vloeroppervlak bedrijfshuisvesting ge-
realiseerd. Het aantal nieuwe (door)starters
in 2009 lag op vijfhonderd.

Hogeschool InHolland maakte afgelopen jaar
bekend zijn conservatoriumopleiding naar
Haarlem te verplaatsen. Daarnaast heeft
Holland Symfonia zich in de stad gevestigd.

Afgelopen jaar waren er weer veel grote
evenementen, zoals het bloemencorso,
Bevrijdingspop, Haarlem Jazz, Monumenten-
dagen en Vaardagen. Nieuwe evenementen
waren: Jopenfestival, AKO literatuurprijs,
Amsterdam Fashion Week en Harry Potter
filmtour. De bezoekers waardeerden de
evenementen gemiddeld met het rapportcijfer
7,7.

P r o g r a m m a 6
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Indicator Nulmeting

(jaar)

Streefwaarde

2009

Realisatie

2009

Percentage Haarlemmers dat enig tot 

onbeperkt vertrouwen heeft in gemeenteraad
>75% 84%

Percentage Haarlemmers dat enig tot 

onbeperkt vertrouwen heeft in het college van 
burgemeester en wethouders

71%

(2005)

>75% 86%

Rapportcijfer klanttevredenheid dienstverlening 
(nulmeting betrof alleen balie; cijfers 2009: balie 
7,5; telefoon 7,3; website 7,0 en digitaal loket 

7,5)

7,2
(2006)

!7,0 7,0-7,5

Indicator Nulmeting
(jaar)

Streefwaarde
2009

Realisatie
2009

Percentage Haarlemmers dat zich wel eens 
onveilig voelt

33%
(2005)

"33% 37%

Percentage Haarlemmers dat ’s avonds thuis 
blijft omdat men zich onveilig voelt

22%
(2003)

22% 16%

Percentage binnen wettelijke termijn verleende 
vergunningen

n.v.t. 85% 90%

Indicator Nulmeting
(jaar)

Streefwaarde
2009

Realisatie
2009

Percentage Haarlemmers dat zich wel eens 
onveilig voelt

33%
(2005)

"33% 37%

Percentage Haarlemmers dat ’s avonds thuis 
blijft omdat men zich onveilig voelt

22%
(2003)

22% 16%

Percentage binnen wettelijke termijn verleende 
vergunningen

n.v.t. 85% 90%

Indicator Nulmeting

(jaar)

Streefwaarde

2009

Realisatie

2009

Percentage jongeren dat met een 

startkwalificatie het onderwijs verlaat

65%

(2006)
70% 80%

Rapportcijfer Haarlemmers voor 

sportvoorzieningen 

7,3

(2007)
7,5 7,1

Percentage Haarlemmers dat neutraal of 
positief staat tegenover het samenleven met 
Haarlemmers uit verschillende culturen

90%
(2006)

90% 89%

Indicator Nulmeting
(jaar)

Streefwaarde
2009

Realisatie
2009

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

92%
(2005)

92% 94%

Rapportcijfer Haarlemmers voor hun 
woonomgeving

7,1
(2005)

7,5 7,2

Rapportcijfer Haarlemmers voor hun woning 7,6
(2005)

7,6 7,8

Aantal gebouwde woningen in Haarlem sinds 
2005

0
(2004)

5.000 3.896

Aantal seniorenwoningen (onderdeel van 
woningproductie)

0
(2004)

150 385

Indicator Nulmeting
(jaar)

Streefwaarde
2009

Realisatie
2009

Plaats in rangorde landelijke 
woonaantrekkelijkheidsindex

5
e

(2005)
<5

e
7

e

Rapportcijfer Haarlemmers voor cultureel 

aanbod in Haarlem

7,4

(2007)
>7,5 7,4

Aantal toeristische dagbezoeken 930.000

(2005)
>1.030.000 1.163.000

Gemiddeld rapportcijfer tevredenheid 

bezoekers grote evenementen

7

(2008)
7 7,7

Lasten programma

Lasten programma

Lasten programma

Lasten programma

Lasten programma

Lasten programma

P r o g r a m m a 3
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Haarlemmers hebben veel vertrouwen in
zowel de gemeenteraad als het college van
burgemeester en wethouders. Uit het Omni-
busonderzoek 2009 (zie tabel) blijkt dat dit
vertrouwen de afgelopen jaren flink is toege-
nomen. Ook het percentage dat vindt dat het
college zich voldoende in de stad laat zien is
toegenomen: in 2007 was dit 36% nu 49%.
De collegeleden zijn veelvuldig in de stad en
in de wijken actief geweest tijdens allerlei for-
mele en informele bijeenkomsten. Ook heb-
ben collegeleden wijkspreekuren gehouden
en is er een bijeenkomst geweest van alle
wijkraden en het bestuur in de Philharmonie.
De gemeenteraad laat tegenwoordig letterlijk van zich horen: de debatten zijn rechtstreeks

te beluisteren op internet en de radio. Het
aantal luisteraars en bezoekers van raads-
bijeenkomsten is afgelopen jaar gestegen.
Verder heeft de raad stadsgesprekken
gehouden over onder andere schooluitval,
de economische recessie, de Zuidtangent
tunnelstudie, gebiedsvisies, woonruimte-
verdeling, zorgruil en cultuur.

In 2009 is een wijkcontract met Meerwijk
afgesloten, waarvan corporatie Préwonen de
trekker was.
Voor elk stadsdeel is een stadsdeeluitvoe-
ringsprogramma (STUP) gemaakt waarin
alle (bestemmings)plannen, grote en kleine
projecten van gemeente en partners staan
vermeld en alle onderhoudswerkzaamheden.

Het aantal digitale transacties is ongeveer
20% gestegen en de tevredenheid van
burgers over de digitale dienstverlening krijgt
nu een rapportcijfer 7,0.

In 2009 zijn er 122 officiële klachten geregi-
streerd; in 2008 waren dat er nog 174. De
daling van het aantal klachten is mede toe te
schrijven aan het feit dat een deel van de
klachten direct door de vakafdelingen worden
opgepakt en opgelost.

Samenvatting jaarverslag / burgerjaarverslag 2009 Haarlem 2 3 Samenvatting jaarverslag / burgerjaarverslag 2009 Haarlem Samenvatting jaarverslag / burgerjaarverslag 2009 Haarlem 4 5 Samenvatting jaarverslag / burgerjaarverslag 2009 Haarlem

Deze brochure is de samenvatting van
het jaarverslag over 2009 van Haarlem.
De inhoud van het verslag is makkelijk
toegankelijk, zowel voor raadsleden als
voor geïnteresseerde Haarlemmers,
partners in de stad en collega’s van
andere gemeenten. Voor de volledige
tekst gaat u naar www.haarlem.nl >
bestuur&organisatie > financiën.

De vier prioriteiten van het
Coalitieakkoord 2006-2010
De drie partijen van de coalitie 2006-
2010 hadden hun samenwerkings-
afspraken vastgelegd in het
Coalitieakkoord ‘Sociaal en Solide’.
Deze afspraken zijn vervolgens vertaald
in doelstellingen en prestaties, waarbij
vier prioriteiten en resultaten waren
gesteld.

Onderhoud
Het doel was het op normniveau
brengen van de onderhoudsbudgetten
voor de openbare ruimte; wegen,
bruggen, kades, groen, speelvoor-
zieningen, sport en onderwijsaccom-
modaties. Ook werd een start gemaakt
met het inlopen van het achterstallig
onderhoud in de stad. Na vier jaar hard
werken is het resultaat dat deze opzet
zijn vruchten heeft afgeworpen: de
budgetten zijn aanzienlijk verhoogd en
het achterstallig onderhoud is zichtbaar
afgenomen. Inwoners hebben (Omni-
busonderzoek 2009) aangegeven dat
hierdoor de verloedering van hun
buurten is afgenomen.

Financiën
Het doel was: een sluitend huishoud-
boekje en een flinke toename van de
reserves van de gemeente, gekoppeld
aan de omvang van de risico’s die de
gemeente loopt. Beide doelstellingen
zijn ruimschoots gehaald: elk jaar is een
sluitende begroting gepresenteerd en
vertoonde de jaarrekening een
voordelig resultaat.
De algemene reserve is gegroeid naar
€ 41 miljoen, voldoende voor het
kunnen opvangen van de geïnventa-
riseerde risico’s. Wel is de schuldenlast
van de gemeente toegenomen als
gevolg van de investeringen die zijn
gedaan.

Sociaal beleid
Het doel was het op gelijkwaardig hoog
niveau houden van het sociale beleid
van de stad en het actief bevorderen
van de uitstroom uit de bijstand. Uit de
resultaten over 2009 blijkt dat de

recessie in Haarlem weinig invloed
heeft gehad op het bereiken van de
gestelde doelen. Weliswaar is het
aantal bijstandsgerechtigden niet verder
gedaald, maar het is evenmin gestegen
ten opzichte van 2008. In andere grote
steden is het aantal bijstands-
gerechtigden het afgelopen jaar met
gemiddeld 8% gestegen. Daarnaast
heeft Haarlem de sociale voorzieningen
op hoog peil weten te houden en is de
Wmo met succes ingevoerd.
De doelstellingen zijn daarmee gehaald.

Wijkgericht werken
Centraal stond een sterkere wijkaanpak
en een verschuiving van beleid naar
uitvoering, resulterend in het concreet
aanpakken van problemen, in samen-
werking met bewoners en partners in de
stad. Onder het motto ‘Haarlem, daar
teken ik voor!’ zijn de afgelopen jaren
wijkcontracten gesloten met elf wijken,
opgesteld en onderte-kend door de
gemeente, bewoners, woningcor-
poraties, politie, welzijns-organisaties
en andere partners. Doel was met name
het verbeteren van de veiligheid en
leefbaarheid in de wijken. Het
percentage inwoners dat vindt dat de
gemeente hen voldoende bij
onderwerpen betrekt en dat de
gemeente voldoende de problemen
aanpakt is echter curieus genoeg

gedaald. Een vergelijkbaar beeld is te
zien bij de percentages over veilig-
heidsgevoelens (zie elders in deze
samenvatting), terwijl de objectieve
veiligheid (zoals het aantal misdrijven)
juist is verbeterd de afgelopen jaren.
Wellicht dat met de economische
achteruitgang en de berichtgeving
daarover, ook de gevoelens van
veiligheid en betrokkenheid van
mensen afnemen.

Uitvoering overige afspraken
coalitieakkoord
In het coalitieakkoord waren in totaal
136 afspraken opgenomen, waarvan de
hiervoor genoemde vier prioriteiten
onderdeel uitmaakten. Van deze
afspraken zijn er 118 uitgevoerd, zijn
er veertien nog in uitvoering en worden
vier afspraken niet uitgevoerd. Zo is
geen sprake van minder projecten,
vertragen van bestemmingsplannen en
beperken tot wettelijke taken op gebied
van milieu, omdat er in de coalitie-
periode een inhaalslag bestemmings-
plannen moest worden uitgevoerd en
Haarlem Klimaatneutraal meer inzet
vergde, evenals de (grote) projecten in
Haarlem. Verder is het wettelijk niet
mogelijk om lokaal de teelt van
softdrugs te reguleren en zal station
Haarlem-West door de NS / Prorail niet
worden gerealiseerd.

Jaarverslag 2009 - een samenvatting
P r o g r a m m a 1

B u r g e r e n b e s t u u r

Haarlem wil een duurzame, leefbare en vei-
lige stad zijn, waar men zich veilig voelt. Het
percentage Haarlemmers dat zich wel eens
onveilig voelt is echter gestegen, ondanks
een daling van het aantal misdaden. Deze
aantallen zeggen niet alles over hoe mensen
zich voelen. Gelukkig blijven inmiddels min-
der mensen ’s avonds thuis omdat ze zich
onveilig voelen.

In overeenstemming met het toegenomen aan-
tal meldingen bij de politie over jeugdoverlast
(van 1.380 naar 2.385) is het percentage
bewoners dat het nodig vindt dat er aandacht is

voor jongerenoverlast is gestegen van 18%
naar 26%. Dit is opvallend, omdat het aantal
jeugdgroepen de afgelopen jaren is gedaald
van zestien naar zes. De politie geeft wel aan
dat het aantal meldingen dat bij een incident
wordt gedaan, waarschijnlijk is gestegen – wat
zou kunnen duiden op een grotere bereidheid
tot melden bij bewoners.
Het percentage leerlingen dat zich onveilig
voelt op school is gedaald, ondanks dat het
totaal aantal incidenten onder leerlingen op
scholen is gestegen. Ook het percentage per-
soneelsleden op scholen dat slachtoffer is
van incidenten daalde in 2009.

In 2009 is zes keer een tijdelijke sluiting opge-
legd op basis van het horecasanctiebeleid.
Daarnaast zijn er op grond van overtreding
van de Opiumwet langdurige sluitingen opge-
legd aan vier growshops, drie coffeeshops en
één horecabedrijf. Er zijn het afgelopen jaar
1.854 vergunningen afgegeven, waarvan 898

bouwvergunningen. Daarbij is de afhandelter-
mijn van zogenoemde lichte aanvragen negen
dagen en van reguliere aanvragen zes dagen
korter geworden. Op het gebied van handha-
ving zijn alle verkooppunten van vuurwerk ge-
controleerd, is illegale detailhandel in de
Waarderpolder aangepakt en is opgetreden
tegen twee illegale Thaise massagesalons.

P r o g r a m m a 2
V e i l i g h e i d , V e r g u n n i n g e n e n H a n d h a v i n g

Maar liefst 90% van de Haarlemmers is te-
vreden over de eigen gezondheid, terwijl 30%
te zwaar is en 12% sombere of depressieve
gevoelens heeft. Hun eigen welzijn waarde-
ren zij met een 6,8 en dat is nagenoeg gelijk
aan 2008.

De gemeente richt zich vooral op voorlichting
om de gezondheid te verbeteren, bijvoor-
beeld met het programma ‘Beter (Zw)eten’
dat op acht basisscholen is uitgevoerd. In
aansluiting hierop is een draaiboek gemaakt
voor het gehele basisonderwijs.
Er is nog geen unilocatie gevonden voor de
dag- en nachtopvang van daklozen en

verslaafden. Wel is het Steunpunt Huiselijk Ge-
weld gerealiseerd, evenals de 24-uurs bereik-
baarheid. Afgelopen jaar heeft het Steunpunt
842 contacten gehad; zowel meldingen als
overige contacten. Het aantal plaatsen in de
vrouwenopvang is uitgebreid van 22 naar 25.

In 2009 is de Loket Haarlem Bus gaan rijden.
De bus brengt informatie, advies en cliënton-
dersteuning dichter bij de mensen thuis. Ook
trekken vanuit de stadsdeelorganisaties
regelmatig vrijwilligers de wijken in om bij
bewoners van 75 jaar en ouder te informeren
naar hun wel en wee. In 2009 zijn 604 huis-
bezoeken afgelegd. Er zijn ruim 7.000
aanvragen behandeld voor voorzieningen op
het gebied van wonen, vervoer, rolstoelvoor-
zieningen en hulp bij het huishouden.

Najaar 2009 is een huis-aan-huis een brief
bezorgd over mantelzorg. Bij de brief zat een
formulier voor het aanvragen van de ’mantel-
zorgattentie’: een Irischeque voor

mantelzorgers ter waarde van € 25. Ruim
1.500 Haarlemse mantelzorgers hebben de
attentie ontvangen. Verder heeft de ge-
meente voor alle Haarlemse vrijwilligers een
verzekering afgesloten (voor ongevallen,
schade).

In 2009 zijn 230 jongeren herplaatst naar
scholing en 242 jongeren zijn herplaatst naar
werk. Deze laatste categorie jongeren heeft
niet allemaal een startkwalificatie gehaald.
Om het percentage jongeren dat met een
startkwalificatie het onderwijs verlaat verder
te laten stijgen is ook goede huisvesting
nodig. Daarom is gezorgd voor nieuwbouw bij
het Mendelcollege, de Rudolf Steiner School
en de Vrije School. Verder zijn er vier Brede
Scholen bijgekomen.
Haarlemmers zijn steeds meer tevreden over
de speelmogelijkheden voor kinderen, maar
nog niet over voorzieningen voor jongeren.

Zo moet de huisvesting van de jongerencen-
tra Flinty’s en Delftwijk City nog worden ge-
realiseerd. Dankzij het jeugdinitiatieffonds zijn
jongeren aantoonbaar meer betrokken bij de
Haarlemse samenleving. Er zijn tien voorstel-
len ingediend voor dit fonds en zes daarvan
zijn gehonoreerd.
In Schalkwijk is het tweede Centrum voor
Jeugd en Gezin geopend en zijn er digi-
zuilen (schermen waarop internet beschik-
baar is?) geplaatst in beide centra en bij de
bibliotheken.

Afgelopen jaar zijn de Jeugdsportpas en
Studentenpas gerealiseerd, evenals een
nieuw club- en kleedgebouw voor Hockey
Club Haarlem en nieuwe kleedgebouwen
voor HFC EDO en VV Onze Gezellen.

Haarlem was gaststad voor maar liefst vier
topsportevenementen: het WK Honkbal, het
BDO Schaaktoernooi, het NK Turnen en het
Dutch Junior International Badmintontoernooi
bij Duinwijck.

Maar liefst 89% van de Haarlemmers staat
neutraal of positief tegenover het samenleven
met Haarlemmers uit verschillende culturen.
In 2009 zijn onder meer de volgende bijeen-
komsten en ontmoetingen georganiseerd:
publieksdebatten SAMS en Mondiaal Cen-
trum, de Marokkoweek, interreligieuze
bijeenkomsten van Stem in de Stad en de
Dag van de Dialoog.

Haarlemmers zijn over het algemeen tevre-
den met hun woning en de directe omgeving
daarvan. Van de bewoners vindt 94% zijn
eigen buurt prettig tot zeer prettig om in te
wonen en geeft een 7,2 als rapportcijfer voor
de woonomgeving. Dat is iets lager dan ge-
hoopt, maar daar staat tegenover dat de
Haarlemmers een 7,8 als cijfer geven aan
hun eigen woning.

Voor de verbetering van de buurten Parkwijk
en Slachthuisbuurt heeft Haarlem € 2 miljoen
van het rijk ontvangen, mede omdat de Haar-
lemse aanpak is gebaseerd op het centraal
stellen van de burger en het versterken van

de samenwerking met partners en instellin-
gen. De besteding van deze gelden gebeurt
in nauw overleg met de bewoners en andere
partners in beide wijken.

In de periode 2005 - 2009 zijn bijna vierdui-
zend woningen gebouwd in Haarlem. Twee-
derde daarvan is nieuwbouw na sloop en
eenderde zijn nieuwe woningen. In het
afgelopen jaar zijn ondanks de economische
recessie meer dan duizend woningen opge-
leverd, veel meer dan in eerdere jaren.
Circa 80% van de gestapelde nieuwbouw-
woningen is ook geschikt voor senioren.
Voor mensen met een lichamelijke of ver-
standelijke beperking zijn eveneens
woningen gebouwd.

In deze perioden kregen 23 starters op de
woningmarkt ondersteuning in de vorm van
startersleningen. Om de regeling effectiever
te maken is de aankoopkostengrens opge-
trokken van € 195.000 naar € 230.000 en
kunnen ook projectontwikkelaars financieel
deelnemen aan de regeling.

Het grootste deel van de bestemmingsplan-
nen is inmiddels geactualiseerd en de eerste
gebiedsvisies zijn opgesteld voor de Oost-
radiaal en Brinkmannpassage. Voor Europa-
wijk-Noord, Boerhaavewijk, Schouwbroeker-
plas, Spoorwegstraat, Kleverlaanzone en
Rozenprieel worden nog visies opgesteld.

Haarlem is een aantrekkelijke stad en dat
komt ook tot uiting in de goede score op de
woonaantrekkelijkheidsindex, waar Haarlem
in 2009 de zevende plaats inneemt. Welis-
waar iets lager dan in 2005, maar andere ste-
den zitten natuurlijk niet stil en verbeteren
ook.

Haarlem voert nog meer lijstjes aan; de stad
werd in 2009 uitgeroepen tot ‘Meest Gastvrije
Stad van Nederland’, ontving de prijs voor het
best geherstructureerde bedrijventerrein
(Waarderpolder), had het laagste werkloos-
heidscijfer van Nederland en de Kleine

Houtstraat werd tot beste winkelstraat van
Nederland verkozen.

In 2009 was Haarlem derde bij de verkiezing
van ‘Kunststad van het Jaar’; een mooie
beloning voor de investeringen die Haarlem
heeft gedaan in monumenten, evenementen
en recreatieve voorzieningen. De rijkdom
aan erfgoed en de vele culturele voorzienin-
gen hebben duidelijk een (inter)nationale en
(boven)regionale betekenis.

Er zijn inmiddels 630 nieuwe panden aange-
wezen als gemeentelijk monument. De Licht-
fabriek is door de Haarlemmers verkozen als
mooiste monument in de stad.

Er is 3,8 hectare geherstructureerd bedrij-
venterrein gerealiseerd en er is 6.564 m2

bruto vloeroppervlak bedrijfshuisvesting ge-
realiseerd. Het aantal nieuwe (door)starters
in 2009 lag op vijfhonderd.

Hogeschool InHolland maakte afgelopen jaar
bekend zijn conservatoriumopleiding naar
Haarlem te verplaatsen. Daarnaast heeft
Holland Symfonia zich in de stad gevestigd.

Afgelopen jaar waren er weer veel grote
evenementen, zoals het bloemencorso,
Bevrijdingspop, Haarlem Jazz, Monumenten-
dagen en Vaardagen. Nieuwe evenementen
waren: Jopenfestival, AKO literatuurprijs,
Amsterdam Fashion Week en Harry Potter
filmtour. De bezoekers waardeerden de
evenementen gemiddeld met het rapportcijfer
7,7.

P r o g r a m m a 6
E c o n o m i e , C u l t u u r , T o e r i s m e e n R e c r e a t i e

Indicator Nulmeting

(jaar)

Streefwaarde

2009

Realisatie

2009

Percentage Haarlemmers dat enig tot 

onbeperkt vertrouwen heeft in gemeenteraad
>75% 84%

Percentage Haarlemmers dat enig tot 

onbeperkt vertrouwen heeft in het college van 
burgemeester en wethouders

71%

(2005)

>75% 86%

Rapportcijfer klanttevredenheid dienstverlening 
(nulmeting betrof alleen balie; cijfers 2009: balie 
7,5; telefoon 7,3; website 7,0 en digitaal loket 

7,5)

7,2
(2006)

!7,0 7,0-7,5

Indicator Nulmeting
(jaar)

Streefwaarde
2009

Realisatie
2009

Percentage Haarlemmers dat zich wel eens 
onveilig voelt

33%
(2005)

"33% 37%

Percentage Haarlemmers dat ’s avonds thuis 
blijft omdat men zich onveilig voelt

22%
(2003)

22% 16%

Percentage binnen wettelijke termijn verleende 
vergunningen

n.v.t. 85% 90%

Indicator Nulmeting
(jaar)

Streefwaarde
2009

Realisatie
2009

Percentage Haarlemmers dat zich wel eens 
onveilig voelt

33%
(2005)

"33% 37%

Percentage Haarlemmers dat ’s avonds thuis 
blijft omdat men zich onveilig voelt

22%
(2003)

22% 16%

Percentage binnen wettelijke termijn verleende 
vergunningen

n.v.t. 85% 90%

Indicator Nulmeting

(jaar)

Streefwaarde

2009

Realisatie

2009

Percentage jongeren dat met een 

startkwalificatie het onderwijs verlaat

65%

(2006)
70% 80%

Rapportcijfer Haarlemmers voor 

sportvoorzieningen 

7,3

(2007)
7,5 7,1

Percentage Haarlemmers dat neutraal of 
positief staat tegenover het samenleven met 
Haarlemmers uit verschillende culturen

90%
(2006)

90% 89%

Indicator Nulmeting
(jaar)

Streefwaarde
2009

Realisatie
2009

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

92%
(2005)

92% 94%

Rapportcijfer Haarlemmers voor hun 
woonomgeving

7,1
(2005)

7,5 7,2

Rapportcijfer Haarlemmers voor hun woning 7,6
(2005)

7,6 7,8

Aantal gebouwde woningen in Haarlem sinds 
2005

0
(2004)

5.000 3.896

Aantal seniorenwoningen (onderdeel van 
woningproductie)

0
(2004)

150 385

Indicator Nulmeting
(jaar)

Streefwaarde
2009

Realisatie
2009

Plaats in rangorde landelijke 
woonaantrekkelijkheidsindex

5
e

(2005)
<5

e
7

e

Rapportcijfer Haarlemmers voor cultureel 

aanbod in Haarlem

7,4

(2007)
>7,5 7,4

Aantal toeristische dagbezoeken 930.000

(2005)
>1.030.000 1.163.000

Gemiddeld rapportcijfer tevredenheid 

bezoekers grote evenementen

7

(2008)
7 7,7

Lasten programma

Lasten programma

Lasten programma

Lasten programma

Lasten programma

Lasten programma

P r o g r a m m a 3
Z o r g z a m e s a m e n l e v i n g

P r o g r a m m a 4
M a a t s c h a p p e l i j k e O n t w i k k e l i n g

P r o g r a m m a 5
W o n e n , W i j k e n e n S t e d e l i j k e O n t w i k k e l i n g

College 2006 tot en met 2009
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Haarlemmers hebben veel vertrouwen in
zowel de gemeenteraad als het college van
burgemeester en wethouders. Uit het Omni-
busonderzoek 2009 (zie tabel) blijkt dat dit
vertrouwen de afgelopen jaren flink is toege-
nomen. Ook het percentage dat vindt dat het
college zich voldoende in de stad laat zien is
toegenomen: in 2007 was dit 36% nu 49%.
De collegeleden zijn veelvuldig in de stad en
in de wijken actief geweest tijdens allerlei for-
mele en informele bijeenkomsten. Ook heb-
ben collegeleden wijkspreekuren gehouden
en is er een bijeenkomst geweest van alle
wijkraden en het bestuur in de Philharmonie.
De gemeenteraad laat tegenwoordig letterlijk van zich horen: de debatten zijn rechtstreeks

te beluisteren op internet en de radio. Het
aantal luisteraars en bezoekers van raads-
bijeenkomsten is afgelopen jaar gestegen.
Verder heeft de raad stadsgesprekken
gehouden over onder andere schooluitval,
de economische recessie, de Zuidtangent
tunnelstudie, gebiedsvisies, woonruimte-
verdeling, zorgruil en cultuur.

In 2009 is een wijkcontract met Meerwijk
afgesloten, waarvan corporatie Préwonen de
trekker was.
Voor elk stadsdeel is een stadsdeeluitvoe-
ringsprogramma (STUP) gemaakt waarin
alle (bestemmings)plannen, grote en kleine
projecten van gemeente en partners staan
vermeld en alle onderhoudswerkzaamheden.

Het aantal digitale transacties is ongeveer
20% gestegen en de tevredenheid van
burgers over de digitale dienstverlening krijgt
nu een rapportcijfer 7,0.

In 2009 zijn er 122 officiële klachten geregi-
streerd; in 2008 waren dat er nog 174. De
daling van het aantal klachten is mede toe te
schrijven aan het feit dat een deel van de
klachten direct door de vakafdelingen worden
opgepakt en opgelost.

Samenvatting jaarverslag / burgerjaarverslag 2009 Haarlem 2 3 Samenvatting jaarverslag / burgerjaarverslag 2009 Haarlem Samenvatting jaarverslag / burgerjaarverslag 2009 Haarlem 4 5 Samenvatting jaarverslag / burgerjaarverslag 2009 Haarlem

Deze brochure is de samenvatting van
het jaarverslag over 2009 van Haarlem.
De inhoud van het verslag is makkelijk
toegankelijk, zowel voor raadsleden als
voor geïnteresseerde Haarlemmers,
partners in de stad en collega’s van
andere gemeenten. Voor de volledige
tekst gaat u naar www.haarlem.nl >
bestuur&organisatie > financiën.

De vier prioriteiten van het
Coalitieakkoord 2006-2010
De drie partijen van de coalitie 2006-
2010 hadden hun samenwerkings-
afspraken vastgelegd in het
Coalitieakkoord ‘Sociaal en Solide’.
Deze afspraken zijn vervolgens vertaald
in doelstellingen en prestaties, waarbij
vier prioriteiten en resultaten waren
gesteld.

Onderhoud
Het doel was het op normniveau
brengen van de onderhoudsbudgetten
voor de openbare ruimte; wegen,
bruggen, kades, groen, speelvoor-
zieningen, sport en onderwijsaccom-
modaties. Ook werd een start gemaakt
met het inlopen van het achterstallig
onderhoud in de stad. Na vier jaar hard
werken is het resultaat dat deze opzet
zijn vruchten heeft afgeworpen: de
budgetten zijn aanzienlijk verhoogd en
het achterstallig onderhoud is zichtbaar
afgenomen. Inwoners hebben (Omni-
busonderzoek 2009) aangegeven dat
hierdoor de verloedering van hun
buurten is afgenomen.

Financiën
Het doel was: een sluitend huishoud-
boekje en een flinke toename van de
reserves van de gemeente, gekoppeld
aan de omvang van de risico’s die de
gemeente loopt. Beide doelstellingen
zijn ruimschoots gehaald: elk jaar is een
sluitende begroting gepresenteerd en
vertoonde de jaarrekening een
voordelig resultaat.
De algemene reserve is gegroeid naar
€ 41 miljoen, voldoende voor het
kunnen opvangen van de geïnventa-
riseerde risico’s. Wel is de schuldenlast
van de gemeente toegenomen als
gevolg van de investeringen die zijn
gedaan.

Sociaal beleid
Het doel was het op gelijkwaardig hoog
niveau houden van het sociale beleid
van de stad en het actief bevorderen
van de uitstroom uit de bijstand. Uit de
resultaten over 2009 blijkt dat de

recessie in Haarlem weinig invloed
heeft gehad op het bereiken van de
gestelde doelen. Weliswaar is het
aantal bijstandsgerechtigden niet verder
gedaald, maar het is evenmin gestegen
ten opzichte van 2008. In andere grote
steden is het aantal bijstands-
gerechtigden het afgelopen jaar met
gemiddeld 8% gestegen. Daarnaast
heeft Haarlem de sociale voorzieningen
op hoog peil weten te houden en is de
Wmo met succes ingevoerd.
De doelstellingen zijn daarmee gehaald.

Wijkgericht werken
Centraal stond een sterkere wijkaanpak
en een verschuiving van beleid naar
uitvoering, resulterend in het concreet
aanpakken van problemen, in samen-
werking met bewoners en partners in de
stad. Onder het motto ‘Haarlem, daar
teken ik voor!’ zijn de afgelopen jaren
wijkcontracten gesloten met elf wijken,
opgesteld en onderte-kend door de
gemeente, bewoners, woningcor-
poraties, politie, welzijns-organisaties
en andere partners. Doel was met name
het verbeteren van de veiligheid en
leefbaarheid in de wijken. Het
percentage inwoners dat vindt dat de
gemeente hen voldoende bij
onderwerpen betrekt en dat de
gemeente voldoende de problemen
aanpakt is echter curieus genoeg

gedaald. Een vergelijkbaar beeld is te
zien bij de percentages over veilig-
heidsgevoelens (zie elders in deze
samenvatting), terwijl de objectieve
veiligheid (zoals het aantal misdrijven)
juist is verbeterd de afgelopen jaren.
Wellicht dat met de economische
achteruitgang en de berichtgeving
daarover, ook de gevoelens van
veiligheid en betrokkenheid van
mensen afnemen.

Uitvoering overige afspraken
coalitieakkoord
In het coalitieakkoord waren in totaal
136 afspraken opgenomen, waarvan de
hiervoor genoemde vier prioriteiten
onderdeel uitmaakten. Van deze
afspraken zijn er 118 uitgevoerd, zijn
er veertien nog in uitvoering en worden
vier afspraken niet uitgevoerd. Zo is
geen sprake van minder projecten,
vertragen van bestemmingsplannen en
beperken tot wettelijke taken op gebied
van milieu, omdat er in de coalitie-
periode een inhaalslag bestemmings-
plannen moest worden uitgevoerd en
Haarlem Klimaatneutraal meer inzet
vergde, evenals de (grote) projecten in
Haarlem. Verder is het wettelijk niet
mogelijk om lokaal de teelt van
softdrugs te reguleren en zal station
Haarlem-West door de NS / Prorail niet
worden gerealiseerd.

Jaarverslag 2009 - een samenvatting
P r o g r a m m a 1

B u r g e r e n b e s t u u r

Haarlem wil een duurzame, leefbare en vei-
lige stad zijn, waar men zich veilig voelt. Het
percentage Haarlemmers dat zich wel eens
onveilig voelt is echter gestegen, ondanks
een daling van het aantal misdaden. Deze
aantallen zeggen niet alles over hoe mensen
zich voelen. Gelukkig blijven inmiddels min-
der mensen ’s avonds thuis omdat ze zich
onveilig voelen.

In overeenstemming met het toegenomen aan-
tal meldingen bij de politie over jeugdoverlast
(van 1.380 naar 2.385) is het percentage
bewoners dat het nodig vindt dat er aandacht is

voor jongerenoverlast is gestegen van 18%
naar 26%. Dit is opvallend, omdat het aantal
jeugdgroepen de afgelopen jaren is gedaald
van zestien naar zes. De politie geeft wel aan
dat het aantal meldingen dat bij een incident
wordt gedaan, waarschijnlijk is gestegen – wat
zou kunnen duiden op een grotere bereidheid
tot melden bij bewoners.
Het percentage leerlingen dat zich onveilig
voelt op school is gedaald, ondanks dat het
totaal aantal incidenten onder leerlingen op
scholen is gestegen. Ook het percentage per-
soneelsleden op scholen dat slachtoffer is
van incidenten daalde in 2009.

In 2009 is zes keer een tijdelijke sluiting opge-
legd op basis van het horecasanctiebeleid.
Daarnaast zijn er op grond van overtreding
van de Opiumwet langdurige sluitingen opge-
legd aan vier growshops, drie coffeeshops en
één horecabedrijf. Er zijn het afgelopen jaar
1.854 vergunningen afgegeven, waarvan 898

bouwvergunningen. Daarbij is de afhandelter-
mijn van zogenoemde lichte aanvragen negen
dagen en van reguliere aanvragen zes dagen
korter geworden. Op het gebied van handha-
ving zijn alle verkooppunten van vuurwerk ge-
controleerd, is illegale detailhandel in de
Waarderpolder aangepakt en is opgetreden
tegen twee illegale Thaise massagesalons.

P r o g r a m m a 2
V e i l i g h e i d , V e r g u n n i n g e n e n H a n d h a v i n g

Maar liefst 90% van de Haarlemmers is te-
vreden over de eigen gezondheid, terwijl 30%
te zwaar is en 12% sombere of depressieve
gevoelens heeft. Hun eigen welzijn waarde-
ren zij met een 6,8 en dat is nagenoeg gelijk
aan 2008.

De gemeente richt zich vooral op voorlichting
om de gezondheid te verbeteren, bijvoor-
beeld met het programma ‘Beter (Zw)eten’
dat op acht basisscholen is uitgevoerd. In
aansluiting hierop is een draaiboek gemaakt
voor het gehele basisonderwijs.
Er is nog geen unilocatie gevonden voor de
dag- en nachtopvang van daklozen en

verslaafden. Wel is het Steunpunt Huiselijk Ge-
weld gerealiseerd, evenals de 24-uurs bereik-
baarheid. Afgelopen jaar heeft het Steunpunt
842 contacten gehad; zowel meldingen als
overige contacten. Het aantal plaatsen in de
vrouwenopvang is uitgebreid van 22 naar 25.

In 2009 is de Loket Haarlem Bus gaan rijden.
De bus brengt informatie, advies en cliënton-
dersteuning dichter bij de mensen thuis. Ook
trekken vanuit de stadsdeelorganisaties
regelmatig vrijwilligers de wijken in om bij
bewoners van 75 jaar en ouder te informeren
naar hun wel en wee. In 2009 zijn 604 huis-
bezoeken afgelegd. Er zijn ruim 7.000
aanvragen behandeld voor voorzieningen op
het gebied van wonen, vervoer, rolstoelvoor-
zieningen en hulp bij het huishouden.

Najaar 2009 is een huis-aan-huis een brief
bezorgd over mantelzorg. Bij de brief zat een
formulier voor het aanvragen van de ’mantel-
zorgattentie’: een Irischeque voor

mantelzorgers ter waarde van € 25. Ruim
1.500 Haarlemse mantelzorgers hebben de
attentie ontvangen. Verder heeft de ge-
meente voor alle Haarlemse vrijwilligers een
verzekering afgesloten (voor ongevallen,
schade).

In 2009 zijn 230 jongeren herplaatst naar
scholing en 242 jongeren zijn herplaatst naar
werk. Deze laatste categorie jongeren heeft
niet allemaal een startkwalificatie gehaald.
Om het percentage jongeren dat met een
startkwalificatie het onderwijs verlaat verder
te laten stijgen is ook goede huisvesting
nodig. Daarom is gezorgd voor nieuwbouw bij
het Mendelcollege, de Rudolf Steiner School
en de Vrije School. Verder zijn er vier Brede
Scholen bijgekomen.
Haarlemmers zijn steeds meer tevreden over
de speelmogelijkheden voor kinderen, maar
nog niet over voorzieningen voor jongeren.

Zo moet de huisvesting van de jongerencen-
tra Flinty’s en Delftwijk City nog worden ge-
realiseerd. Dankzij het jeugdinitiatieffonds zijn
jongeren aantoonbaar meer betrokken bij de
Haarlemse samenleving. Er zijn tien voorstel-
len ingediend voor dit fonds en zes daarvan
zijn gehonoreerd.
In Schalkwijk is het tweede Centrum voor
Jeugd en Gezin geopend en zijn er digi-
zuilen (schermen waarop internet beschik-
baar is?) geplaatst in beide centra en bij de
bibliotheken.

Afgelopen jaar zijn de Jeugdsportpas en
Studentenpas gerealiseerd, evenals een
nieuw club- en kleedgebouw voor Hockey
Club Haarlem en nieuwe kleedgebouwen
voor HFC EDO en VV Onze Gezellen.

Haarlem was gaststad voor maar liefst vier
topsportevenementen: het WK Honkbal, het
BDO Schaaktoernooi, het NK Turnen en het
Dutch Junior International Badmintontoernooi
bij Duinwijck.

Maar liefst 89% van de Haarlemmers staat
neutraal of positief tegenover het samenleven
met Haarlemmers uit verschillende culturen.
In 2009 zijn onder meer de volgende bijeen-
komsten en ontmoetingen georganiseerd:
publieksdebatten SAMS en Mondiaal Cen-
trum, de Marokkoweek, interreligieuze
bijeenkomsten van Stem in de Stad en de
Dag van de Dialoog.

Haarlemmers zijn over het algemeen tevre-
den met hun woning en de directe omgeving
daarvan. Van de bewoners vindt 94% zijn
eigen buurt prettig tot zeer prettig om in te
wonen en geeft een 7,2 als rapportcijfer voor
de woonomgeving. Dat is iets lager dan ge-
hoopt, maar daar staat tegenover dat de
Haarlemmers een 7,8 als cijfer geven aan
hun eigen woning.

Voor de verbetering van de buurten Parkwijk
en Slachthuisbuurt heeft Haarlem € 2 miljoen
van het rijk ontvangen, mede omdat de Haar-
lemse aanpak is gebaseerd op het centraal
stellen van de burger en het versterken van

de samenwerking met partners en instellin-
gen. De besteding van deze gelden gebeurt
in nauw overleg met de bewoners en andere
partners in beide wijken.

In de periode 2005 - 2009 zijn bijna vierdui-
zend woningen gebouwd in Haarlem. Twee-
derde daarvan is nieuwbouw na sloop en
eenderde zijn nieuwe woningen. In het
afgelopen jaar zijn ondanks de economische
recessie meer dan duizend woningen opge-
leverd, veel meer dan in eerdere jaren.
Circa 80% van de gestapelde nieuwbouw-
woningen is ook geschikt voor senioren.
Voor mensen met een lichamelijke of ver-
standelijke beperking zijn eveneens
woningen gebouwd.

In deze perioden kregen 23 starters op de
woningmarkt ondersteuning in de vorm van
startersleningen. Om de regeling effectiever
te maken is de aankoopkostengrens opge-
trokken van € 195.000 naar € 230.000 en
kunnen ook projectontwikkelaars financieel
deelnemen aan de regeling.

Het grootste deel van de bestemmingsplan-
nen is inmiddels geactualiseerd en de eerste
gebiedsvisies zijn opgesteld voor de Oost-
radiaal en Brinkmannpassage. Voor Europa-
wijk-Noord, Boerhaavewijk, Schouwbroeker-
plas, Spoorwegstraat, Kleverlaanzone en
Rozenprieel worden nog visies opgesteld.

Haarlem is een aantrekkelijke stad en dat
komt ook tot uiting in de goede score op de
woonaantrekkelijkheidsindex, waar Haarlem
in 2009 de zevende plaats inneemt. Welis-
waar iets lager dan in 2005, maar andere ste-
den zitten natuurlijk niet stil en verbeteren
ook.

Haarlem voert nog meer lijstjes aan; de stad
werd in 2009 uitgeroepen tot ‘Meest Gastvrije
Stad van Nederland’, ontving de prijs voor het
best geherstructureerde bedrijventerrein
(Waarderpolder), had het laagste werkloos-
heidscijfer van Nederland en de Kleine

Houtstraat werd tot beste winkelstraat van
Nederland verkozen.

In 2009 was Haarlem derde bij de verkiezing
van ‘Kunststad van het Jaar’; een mooie
beloning voor de investeringen die Haarlem
heeft gedaan in monumenten, evenementen
en recreatieve voorzieningen. De rijkdom
aan erfgoed en de vele culturele voorzienin-
gen hebben duidelijk een (inter)nationale en
(boven)regionale betekenis.

Er zijn inmiddels 630 nieuwe panden aange-
wezen als gemeentelijk monument. De Licht-
fabriek is door de Haarlemmers verkozen als
mooiste monument in de stad.

Er is 3,8 hectare geherstructureerd bedrij-
venterrein gerealiseerd en er is 6.564 m2

bruto vloeroppervlak bedrijfshuisvesting ge-
realiseerd. Het aantal nieuwe (door)starters
in 2009 lag op vijfhonderd.

Hogeschool InHolland maakte afgelopen jaar
bekend zijn conservatoriumopleiding naar
Haarlem te verplaatsen. Daarnaast heeft
Holland Symfonia zich in de stad gevestigd.

Afgelopen jaar waren er weer veel grote
evenementen, zoals het bloemencorso,
Bevrijdingspop, Haarlem Jazz, Monumenten-
dagen en Vaardagen. Nieuwe evenementen
waren: Jopenfestival, AKO literatuurprijs,
Amsterdam Fashion Week en Harry Potter
filmtour. De bezoekers waardeerden de
evenementen gemiddeld met het rapportcijfer
7,7.

P r o g r a m m a 6
E c o n o m i e , C u l t u u r , T o e r i s m e e n R e c r e a t i e

Indicator Nulmeting

(jaar)

Streefwaarde

2009

Realisatie

2009

Percentage Haarlemmers dat enig tot 

onbeperkt vertrouwen heeft in gemeenteraad
>75% 84%

Percentage Haarlemmers dat enig tot 

onbeperkt vertrouwen heeft in het college van 
burgemeester en wethouders

71%

(2005)

>75% 86%

Rapportcijfer klanttevredenheid dienstverlening 
(nulmeting betrof alleen balie; cijfers 2009: balie 
7,5; telefoon 7,3; website 7,0 en digitaal loket 

7,5)

7,2
(2006)

!7,0 7,0-7,5

Indicator Nulmeting
(jaar)

Streefwaarde
2009

Realisatie
2009

Percentage Haarlemmers dat zich wel eens 
onveilig voelt

33%
(2005)

"33% 37%

Percentage Haarlemmers dat ’s avonds thuis 
blijft omdat men zich onveilig voelt

22%
(2003)

22% 16%

Percentage binnen wettelijke termijn verleende 
vergunningen

n.v.t. 85% 90%

Indicator Nulmeting
(jaar)

Streefwaarde
2009

Realisatie
2009

Percentage Haarlemmers dat zich wel eens 
onveilig voelt

33%
(2005)

"33% 37%

Percentage Haarlemmers dat ’s avonds thuis 
blijft omdat men zich onveilig voelt

22%
(2003)

22% 16%

Percentage binnen wettelijke termijn verleende 
vergunningen

n.v.t. 85% 90%

Indicator Nulmeting

(jaar)

Streefwaarde

2009

Realisatie

2009

Percentage jongeren dat met een 

startkwalificatie het onderwijs verlaat

65%

(2006)
70% 80%

Rapportcijfer Haarlemmers voor 

sportvoorzieningen 

7,3

(2007)
7,5 7,1

Percentage Haarlemmers dat neutraal of 
positief staat tegenover het samenleven met 
Haarlemmers uit verschillende culturen

90%
(2006)

90% 89%

Indicator Nulmeting
(jaar)

Streefwaarde
2009

Realisatie
2009

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

92%
(2005)

92% 94%

Rapportcijfer Haarlemmers voor hun 
woonomgeving

7,1
(2005)

7,5 7,2

Rapportcijfer Haarlemmers voor hun woning 7,6
(2005)

7,6 7,8

Aantal gebouwde woningen in Haarlem sinds 
2005

0
(2004)

5.000 3.896

Aantal seniorenwoningen (onderdeel van 
woningproductie)

0
(2004)

150 385

Indicator Nulmeting
(jaar)

Streefwaarde
2009

Realisatie
2009

Plaats in rangorde landelijke 
woonaantrekkelijkheidsindex

5
e

(2005)
<5

e
7

e

Rapportcijfer Haarlemmers voor cultureel 

aanbod in Haarlem

7,4

(2007)
>7,5 7,4

Aantal toeristische dagbezoeken 930.000

(2005)
>1.030.000 1.163.000

Gemiddeld rapportcijfer tevredenheid 

bezoekers grote evenementen

7

(2008)
7 7,7

Lasten programma

Lasten programma

Lasten programma

Lasten programma

Lasten programma

Lasten programma

P r o g r a m m a 3
Z o r g z a m e s a m e n l e v i n g

P r o g r a m m a 4
M a a t s c h a p p e l i j k e O n t w i k k e l i n g

P r o g r a m m a 5
W o n e n , W i j k e n e n S t e d e l i j k e O n t w i k k e l i n g

College 2006 tot en met 2009
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In 2009 gaf Haarlem € 516 miljoen uit
en kwam er € 526,6 miljoen aan in-
komsten binnen. Een voordelig verschil
dus van € 10,6 miljoen.

De gemeente heeft maar enkele inkom-
stenbronnen. De gemeentelijke belas-
tingen zijn hiervan de bekendste, maar
zeker niet de grootste. De gemeente
ontvangt ook leges voor bijvoorbeeld
paspoorten en bouwvergunningen.
In totaal heeft de gemeente ruim € 80
miljoen aan eigen inkomsten en dat is
15% van alle inkomsten.

Het grootste deel van de inkomsten
ontvangt Haarlem van de rijksoverheid
en uit transacties met derden. Van het
rijk ontvangt Haarlem specifieke uitke-
ringen waarbij het rijk van te voren
heeft bepaald waaraan het geld moet
worden besteed. Er bestaan meer dan
honderd specifieke uitkeringen, bijvoorbeeld
voor maatschappelijke opvang, stedelijke
vernieuwing en inburgering van nieuwko-
mers. Ook voor de transacties met derden
geldt dat de inkomsten voor een specifiek
doel worden ontvangen, bijvoorbeeld
vanwege de verkoop van een pand of een
stuk grond. In totaal waren in 2009 deze
specifieke inkomsten goed voor 52% van het
totaal, een bedrag van € 273 miljoen.

De grootste afzonderlijke inkomstenbron voor
de gemeente is de algemene uitkering van
het rijk. Elke gemeente ontvangt van het rijk
een uitkering uit het gemeentefonds. Het rijk

vult dit fonds met een deel van haar belas-
tingopbrengsten. De verdeling van dit geld
over de gemeenten gaat via een ingewikkeld
verdeelsysteem. De algemene uitkering is in
principe vrij te besteden. In 2009 ontving
Haarlem € 173 miljoen als algemene
uitkering, 33% van de totale inkomsten.

Gemeentelijke heffingen
De eigen inkomsten van de gemeente
bestaan vooral uit opbrengsten die door de
gemeente van burgers en bedrijven worden
verkregen. Ook hier is een onderscheid te
maken tussen algemene inkomsten die voor
verschillende uitgaven kunnen worden

gebruikt en inkomsten die een directe
relatie hebben met de kosten die de ge-
meente maakt bij de uitvoering van een
taak zoals de afvalstoffenheffing en het
rioolrecht. Voorbeelden van algemene
inkomsten zijn de onroerend zaakbelas-
ting (OZB) en de toeristenbelasting.

De grondslag voor de OZB wordt
gevormd door de waarde van het
onroerend goed. Met ingang van 2008
wordt dit bedrag jaarlijks vastgesteld, de
zogenoemde herwaardering. Haarlem
hanteert het uitgangspunt dat de gemid-
delde waardestijging die voortvloeit uit
de herwaardering wordt gecompenseerd
door een tariefverlaging. Daarmee wordt
bereikt dat de waardestijging niet leidt
tot een lastenverzwaring voor de burger.
Omdat er wettelijk alleen gecompen-
seerd kan worden voor de gemiddelde
stijging kan het zijn dat er in individuele

gevallen wel gevolgen zijn. Dat is bijvoor-
beeld het geval als de waarde van een
woning harder – of juist minder hard—is
gestegen dan het Haarlems gemiddelde.
Dan levert de herwaardering een voor- of
nadeel op voor de eigenaar.

In de vergelijking van woongebonden heffin-
gen van verschillende gemeenten, neemt
Haarlem ten opzichte van de gemeenten met
meer dan 100.000 inwoners al jaren een
bescheiden plaats in. Zo zijn in 2009 burgers
in 28 grote gemeenten duurder uit, terwijl
men in zeven grote gemeenten minder
betaalt dan in Haarlem.

Het aantal bijstandsgerechtigden was in 2009
weliswaar hoger dan geraamd, maar gelijk
aan het aantal in 2008. In tegenstelling tot in
veel andere gemeenten is het aantal uitkerin-
gen niet gestegen. Dit komt mede door de
inzet van project Work First, waarbij de ge-
meente een werkervaringsplaats aanbiedt
met een dienstverband en een salaris op mi-
nimumniveau.

Afgelopen jaar is 83% van alle klanten op
een passend traject geplaatst en daarmee is
de doelstelling van 80% bereikt. Het aantal
plaatsen in de Sociale Werkvoorziening is
met 705 gelijk gebleven aan dat van 2008.

Wel is door gebrek aan uitstroom de wachttijd
en de wachtlijst verder opgelopen.

Bureau &Werk van de gemeente heeft 71
van de 217 kandidaten kunnen plaatsen door
een gerichte benadering van werkgevers. Het
streven van honderd plaatsingen is door de
recessie niet gehaald.

Trajecten moeten iets toevoegen aan de
competenties van onze klanten Daarom wil-
len we meer inzetten op leerwerktrajecten:
een combinatie van praktisch werken en
leren. In 2009 zijn er 36 cliënten geplaatst op
een leerwerkplek.

Van de aanvragen voor levensonderhoud is
58% afgehandeld binnen de intern gestelde
termijn van 28 dagen; dit is lager dan de
doelstelling van 90%. Van de aanvragen is
86% afgehandeld binnen de wettelijke termijn
van 56 dagen.

In 2009 is met succes uitkeringsfraude be-
streden door het uitvoeren van de projecten
Waterproof en Ongebruikelijk Bezit.

In het kader van het minimabeleid hebben
4.100 mensen één of meerdere verstrekkin-
gen ontvangen. Ondanks een toename van
het gebruik van enkele minimaregelingen en
extra voorlichting, doet een grote groep
(29%) rechthebbenden nog steeds geen be-
roep op de mogelijkheden die er zijn van-
wege onbekendheid ermee.

P r o g r a m m a 7
W e r k e n I n k o m e n

Het rapportcijfer voor de vier aspecten van
bereikbaarheid en mobiliteit is blijven steken
op een 5,7. Bereikbaarheid van de stad en
verkeersveiligheid krijgen wel een voldoende
(respectievelijk een 6,6 en een 6,1), maar
bereikbaarheid van de binnenstad, door-
stroming en parkeren scoren nog een
onvoldoende (respectievelijk een 5,4, een 5,1
en een 5,2).

Er is in 2009 veel bereikt in de stad: de ver-
beteringen van de verkeersveiligheid liggen in lijn met de landelijke prognoses, de Scho-

terbrug is open, de Oostweg is beschikbaar
en de fly-overs bij de N200 zijn in aanleg.
Verder is het eerste deel van de Raaks-
garage weer beschikbaar en wordt hard ge-
werkt aan de metamorfose van het Stations-
plein en omgeving (inclusief een zeer grote
nieuwe ondergrondse fietsenstalling met
5.000 plaatsen). Ook is er een nieuwe
fietsenstalling aan de Tempeliersstraat
gekomen (de Blauwe Tram) en is de Kinder-
huissingel weer begaanbaaropen voor
autoverkeer.

Het aantal geregistreerde ongevallen (letsel
én materiële schade) is teruggelopen van
1.047 in 2007 naar 916 in 2008.

Met 76% is het percentage Haarlemmers dat
tevreden is over OV-voorzieningen in hun
buurt hoger dan in 2005, toen dit 64% was.

Het oordeel van de Haarlemmers over de
voetgangersvoorzieningen is wederom
verbeterd en met een 7,2 hoger uitgevallen
dan het streefcijfer van 6,9.

Uitbreiding van fietsvoorzieningen met bij-
voorbeeld fietsstroken of -paden is onder
meer gerealiseerd op de Kleine Houtweg,
de Jansstraat, de Kruisstraat, de Engeland-
laan, de Eindenhoutbrug, de Kinderhuissin-
gel, de kruising Kleverlaan/Marnixstraat,
de Van Oldebarneveldtlaan en de ventweg
Westergracht.

Nog steeds vindt de helft van de Haarlem-
mers de parkeergelegenheid in de eigen
buurt voldoende.

P r o g r a m m a 8
B e r e i k b a a r h e i d e n M o b i l i t e i t

De inhaalslag achterstallig onderhoud en het
op normniveau brengen van de onderhouds-
budgetten heeft geleid tot een verbetering
van het oordeel van Haarlemmers over de
kwaliteit van de openbare ruimte. Ze geven
daarvoor nu een 6,4 tegen een 6,2 in 2008.

Afgemeten aan de mening van de Haarlem-
mers in 2009 is de buurtverloedering minder
geworden. Een groter deel van de Haarlem-
mers is tevreden met het onderhoud van de
wijk wat betreft straatreiniging, groenvoorzie-
ningen en speelterreinen dan in eerdere
jaren. Het aandeel Haarlemmers dat
tevreden is over het onderhoud van wegen

en fietspaden in hun buurt is in 2009 echter
gedaald ten opzichte van 2005.
Geluidsoverlast is bestreden met de isolatie
van 24 woningen en alle in procedure
gebrachte bestemmingsplannen bevatten
een milieuparagraaf.

Er zijn vele werken in de openbare ruimte
uitgevoerd, zoals de Amsterdamse buurt,
deklaag Oudeweg, Jansstraat (onderdeel
Rode Loper), Eindenhoutbrug en Kinder-
huissingelbrug, onderhoud Van Eedenstraat,
Schoterbrug, Oostweg, Oostenrijklaan, Roe-
mer Visscherstraat, asfalteren paden Molen-
plaspark en vervanging Duinvlietvoetbrug.

Negen wijken zijn aangepakt in het kader
van de opschoonacties, waarbij overtollig

straatmeubilair is verwijderd. Er zijn 3.600
anti-parkeerpalen verwijderd, waarbij in over-
leg met bewoners soms bloembakken zijn
teruggeplaatst. Verder zijn er oude fietsrek-
ken weggehaald en 1.200 nieuwe geplaatst.

Onzichtbaar maar wel heel belangrijk is de
riolering. Afgelopen periode zijn er negen
bergbezinkbassins aangelegd, inclusief de
benodigde rioolverruimingen. Diverse oude
en slechte riolen zijn vervangen en waar
nodig ook de slecht functionerende drainage.

In september is de duizendste ondergrondse
container voor restafval geplaatst en inmid-
dels zijn alle bovengrondse papier- en
glascontainers vervangen door ondergrondse
containers.

P r o g r a m m a 9
K w a l i t e i t F y s i e k e l e e f o m g e v i n g

In 2009 heeft de gemeente minder geld uitge-
geven dan er binnen kwam; er bleef € 10,6
miljoen over. Bijna de helft hiervan zal wor-
den gebruikt om de solvabiliteit te verbeteren
door meer uitgaven ineens te doen in plaats
van te investeren en af te schrijven in meer-
dere jaren. Ongeveer eenderde wordt toege-
voegd aan de algemene reserve. Het restant
van eenzesde is bedoeld om activiteiten die
doorgeschoven zijn naar 2010 te betalen,
waaronder het programma kansen voor de
jeugd en het grotestedenbeleid.

De algemene reserve van de gemeente is
toegenomen van minder dan € 7 miljoen in
2006 tot meer dan € 41 miljoen in 2009.
Daarmee is de financiële buffer voor het
opvangen van risico’s gekomen op het
niveau dat nodig is om onverwachte
gebeurtenissen te kunnen opvangen.

Uit een vergelijk met andere gemeenten met
meer dan 100.000 inwoners blijkt dat Haar-
lem een 29e plaats inneemt van de 36 grote
gemeenten op de ranglijst voor de woonlas-
ten. De duurste gemeente staat op nummer
1 en de goedkoopste op nummer 36. Haar-
lem heeft de tarieven voor 2009 aangepast
voor de inflatie en heeft daarnaast de
onroerend zaakbelasting verhoogd met 3%.
De totale woonlasten zijn in 2009 gestegen

met 4,85% en dat is lager dan de 5,7% die
werd verwacht. Met ingang van 1 juli 2009 is
in de binnenstad, op verzoek van de onder-
nemers reclamebelasting ingevoerd.

P r o g r a m m a 1 0
F i n a n c i ë n / A l g e m e n e d e k k i n g s m i d d e l e n

Gemeente Haarlem

Reageren
antwoord@haarlem.nl

Vragen
023 – 511 30 17
023 – 511 30 27

Jaarverslag 2009,
een samenvatting

Burgerjaarverslag

Hoe kwam de gemeente aan geld?

Opbrengst legen en rechten 2009
Totale opbrengst € 35,3 miljoen

Inkomstenbronnen

Opbrengst belastingen, leges en rechten 2009
Totale opbrengst € 45,9 miljoen

Indicator Nulmeting
(jaar)

Streefwaarde
2009

Realisatie
2009

Aantal bijstandscliënten 18-64 jaar
3.147

(2006)

2.700 

(bijgesteld in de 
kadernota 

i.v.m. recessie)

2.453

Aantal bijstandscliënten 65+ 243
(2006)

300 310

Aantal werkplekken sociale werkvoorziening 692
(2007)

715 705

Indicator Nulmeting

(jaar)

Streefwaarde

2009

Realisatie

2009

Rapportcijfer Haarlemmers over bereikbaarheid, 

verkeersveiligheid, doorstroming en parkeren

5,6

(2007)
6,0 5,7

Percentage Haarlemmers dat tevreden is over 

OV-voorzieningen in hun buurt

64%

(2005)
>64% 76%

Rapportcijfer Haarlemmers over 

voetgangersvoorzieningen in de binnenstad

6,9

(2002)
6,9 7,2

Indicator Nulmeting 
(jaar) 

Streefwaarde 
2009 

Realisatie 
2009 

Rapportcijfer Haarlemmers over kwaliteit 
openbare ruimte  

6,2 
(2008) >6,2 6,4 

Percentage Haarlemmers dat aan 
energiebesparing doet vanuit 
milieuoverwegingen 

52% 
(2007) 57% 60% 

Kencijfer buurtverloedering op schaal 0 (komt 
niet voor) tot en met 10 (komt vaak voor)  

4,6 
(2005) 5,0 4,2 

Percentage Haarlemmers dat (zeer) tevreden is 
over het ontdoen van huishoudelijk afval 80% 80% 74% 

Percentage Haarlemmers dat (zeer) tevreden is 
over het ontdoen van grof afval 75% 75% 78% 

Indicator Nulmeting 
(jaar) 

Streefwaarde 
2009 

Realisatie 
2009 

Oordeel provincie over financiële positie Matig 
(2006) Redelijk Redelijk 

Positie Haarlem op ranglijst woonlasten van de 
36 ‘100.000+ gemeenten’  
(hoe hoger hoe gunstiger) 

25 
(2006) 25 29 

Omvang resultaat jaarrekening (voordelig; in 
miljoenen euro’s) 

1,3 
(2006) 3,0 10,6 

Omvang vaste schuld in miljoenen euro’s 340 
(2006) 457 406 

Lasten programma

Lasten programma

Lasten programma

Lasten programma
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In 2009 gaf Haarlem € 516 miljoen uit
en kwam er € 526,6 miljoen aan in-
komsten binnen. Een voordelig verschil
dus van € 10,6 miljoen.

De gemeente heeft maar enkele inkom-
stenbronnen. De gemeentelijke belas-
tingen zijn hiervan de bekendste, maar
zeker niet de grootste. De gemeente
ontvangt ook leges voor bijvoorbeeld
paspoorten en bouwvergunningen.
In totaal heeft de gemeente ruim € 80
miljoen aan eigen inkomsten en dat is
15% van alle inkomsten.

Het grootste deel van de inkomsten
ontvangt Haarlem van de rijksoverheid
en uit transacties met derden. Van het
rijk ontvangt Haarlem specifieke uitke-
ringen waarbij het rijk van te voren
heeft bepaald waaraan het geld moet
worden besteed. Er bestaan meer dan
honderd specifieke uitkeringen, bijvoorbeeld
voor maatschappelijke opvang, stedelijke
vernieuwing en inburgering van nieuwko-
mers. Ook voor de transacties met derden
geldt dat de inkomsten voor een specifiek
doel worden ontvangen, bijvoorbeeld
vanwege de verkoop van een pand of een
stuk grond. In totaal waren in 2009 deze
specifieke inkomsten goed voor 52% van het
totaal, een bedrag van € 273 miljoen.

De grootste afzonderlijke inkomstenbron voor
de gemeente is de algemene uitkering van
het rijk. Elke gemeente ontvangt van het rijk
een uitkering uit het gemeentefonds. Het rijk

vult dit fonds met een deel van haar belas-
tingopbrengsten. De verdeling van dit geld
over de gemeenten gaat via een ingewikkeld
verdeelsysteem. De algemene uitkering is in
principe vrij te besteden. In 2009 ontving
Haarlem € 173 miljoen als algemene
uitkering, 33% van de totale inkomsten.

Gemeentelijke heffingen
De eigen inkomsten van de gemeente
bestaan vooral uit opbrengsten die door de
gemeente van burgers en bedrijven worden
verkregen. Ook hier is een onderscheid te
maken tussen algemene inkomsten die voor
verschillende uitgaven kunnen worden

gebruikt en inkomsten die een directe
relatie hebben met de kosten die de ge-
meente maakt bij de uitvoering van een
taak zoals de afvalstoffenheffing en het
rioolrecht. Voorbeelden van algemene
inkomsten zijn de onroerend zaakbelas-
ting (OZB) en de toeristenbelasting.

De grondslag voor de OZB wordt
gevormd door de waarde van het
onroerend goed. Met ingang van 2008
wordt dit bedrag jaarlijks vastgesteld, de
zogenoemde herwaardering. Haarlem
hanteert het uitgangspunt dat de gemid-
delde waardestijging die voortvloeit uit
de herwaardering wordt gecompenseerd
door een tariefverlaging. Daarmee wordt
bereikt dat de waardestijging niet leidt
tot een lastenverzwaring voor de burger.
Omdat er wettelijk alleen gecompen-
seerd kan worden voor de gemiddelde
stijging kan het zijn dat er in individuele

gevallen wel gevolgen zijn. Dat is bijvoor-
beeld het geval als de waarde van een
woning harder – of juist minder hard—is
gestegen dan het Haarlems gemiddelde.
Dan levert de herwaardering een voor- of
nadeel op voor de eigenaar.

In de vergelijking van woongebonden heffin-
gen van verschillende gemeenten, neemt
Haarlem ten opzichte van de gemeenten met
meer dan 100.000 inwoners al jaren een
bescheiden plaats in. Zo zijn in 2009 burgers
in 28 grote gemeenten duurder uit, terwijl
men in zeven grote gemeenten minder
betaalt dan in Haarlem.

Het aantal bijstandsgerechtigden was in 2009
weliswaar hoger dan geraamd, maar gelijk
aan het aantal in 2008. In tegenstelling tot in
veel andere gemeenten is het aantal uitkerin-
gen niet gestegen. Dit komt mede door de
inzet van project Work First, waarbij de ge-
meente een werkervaringsplaats aanbiedt
met een dienstverband en een salaris op mi-
nimumniveau.

Afgelopen jaar is 83% van alle klanten op
een passend traject geplaatst en daarmee is
de doelstelling van 80% bereikt. Het aantal
plaatsen in de Sociale Werkvoorziening is
met 705 gelijk gebleven aan dat van 2008.

Wel is door gebrek aan uitstroom de wachttijd
en de wachtlijst verder opgelopen.

Bureau &Werk van de gemeente heeft 71
van de 217 kandidaten kunnen plaatsen door
een gerichte benadering van werkgevers. Het
streven van honderd plaatsingen is door de
recessie niet gehaald.

Trajecten moeten iets toevoegen aan de
competenties van onze klanten Daarom wil-
len we meer inzetten op leerwerktrajecten:
een combinatie van praktisch werken en
leren. In 2009 zijn er 36 cliënten geplaatst op
een leerwerkplek.

Van de aanvragen voor levensonderhoud is
58% afgehandeld binnen de intern gestelde
termijn van 28 dagen; dit is lager dan de
doelstelling van 90%. Van de aanvragen is
86% afgehandeld binnen de wettelijke termijn
van 56 dagen.

In 2009 is met succes uitkeringsfraude be-
streden door het uitvoeren van de projecten
Waterproof en Ongebruikelijk Bezit.

In het kader van het minimabeleid hebben
4.100 mensen één of meerdere verstrekkin-
gen ontvangen. Ondanks een toename van
het gebruik van enkele minimaregelingen en
extra voorlichting, doet een grote groep
(29%) rechthebbenden nog steeds geen be-
roep op de mogelijkheden die er zijn van-
wege onbekendheid ermee.

P r o g r a m m a 7
W e r k e n I n k o m e n

Het rapportcijfer voor de vier aspecten van
bereikbaarheid en mobiliteit is blijven steken
op een 5,7. Bereikbaarheid van de stad en
verkeersveiligheid krijgen wel een voldoende
(respectievelijk een 6,6 en een 6,1), maar
bereikbaarheid van de binnenstad, door-
stroming en parkeren scoren nog een
onvoldoende (respectievelijk een 5,4, een 5,1
en een 5,2).

Er is in 2009 veel bereikt in de stad: de ver-
beteringen van de verkeersveiligheid liggen in lijn met de landelijke prognoses, de Scho-

terbrug is open, de Oostweg is beschikbaar
en de fly-overs bij de N200 zijn in aanleg.
Verder is het eerste deel van de Raaks-
garage weer beschikbaar en wordt hard ge-
werkt aan de metamorfose van het Stations-
plein en omgeving (inclusief een zeer grote
nieuwe ondergrondse fietsenstalling met
5.000 plaatsen). Ook is er een nieuwe
fietsenstalling aan de Tempeliersstraat
gekomen (de Blauwe Tram) en is de Kinder-
huissingel weer begaanbaaropen voor
autoverkeer.

Het aantal geregistreerde ongevallen (letsel
én materiële schade) is teruggelopen van
1.047 in 2007 naar 916 in 2008.

Met 76% is het percentage Haarlemmers dat
tevreden is over OV-voorzieningen in hun
buurt hoger dan in 2005, toen dit 64% was.

Het oordeel van de Haarlemmers over de
voetgangersvoorzieningen is wederom
verbeterd en met een 7,2 hoger uitgevallen
dan het streefcijfer van 6,9.

Uitbreiding van fietsvoorzieningen met bij-
voorbeeld fietsstroken of -paden is onder
meer gerealiseerd op de Kleine Houtweg,
de Jansstraat, de Kruisstraat, de Engeland-
laan, de Eindenhoutbrug, de Kinderhuissin-
gel, de kruising Kleverlaan/Marnixstraat,
de Van Oldebarneveldtlaan en de ventweg
Westergracht.

Nog steeds vindt de helft van de Haarlem-
mers de parkeergelegenheid in de eigen
buurt voldoende.

P r o g r a m m a 8
B e r e i k b a a r h e i d e n M o b i l i t e i t

De inhaalslag achterstallig onderhoud en het
op normniveau brengen van de onderhouds-
budgetten heeft geleid tot een verbetering
van het oordeel van Haarlemmers over de
kwaliteit van de openbare ruimte. Ze geven
daarvoor nu een 6,4 tegen een 6,2 in 2008.

Afgemeten aan de mening van de Haarlem-
mers in 2009 is de buurtverloedering minder
geworden. Een groter deel van de Haarlem-
mers is tevreden met het onderhoud van de
wijk wat betreft straatreiniging, groenvoorzie-
ningen en speelterreinen dan in eerdere
jaren. Het aandeel Haarlemmers dat
tevreden is over het onderhoud van wegen

en fietspaden in hun buurt is in 2009 echter
gedaald ten opzichte van 2005.
Geluidsoverlast is bestreden met de isolatie
van 24 woningen en alle in procedure
gebrachte bestemmingsplannen bevatten
een milieuparagraaf.

Er zijn vele werken in de openbare ruimte
uitgevoerd, zoals de Amsterdamse buurt,
deklaag Oudeweg, Jansstraat (onderdeel
Rode Loper), Eindenhoutbrug en Kinder-
huissingelbrug, onderhoud Van Eedenstraat,
Schoterbrug, Oostweg, Oostenrijklaan, Roe-
mer Visscherstraat, asfalteren paden Molen-
plaspark en vervanging Duinvlietvoetbrug.

Negen wijken zijn aangepakt in het kader
van de opschoonacties, waarbij overtollig

straatmeubilair is verwijderd. Er zijn 3.600
anti-parkeerpalen verwijderd, waarbij in over-
leg met bewoners soms bloembakken zijn
teruggeplaatst. Verder zijn er oude fietsrek-
ken weggehaald en 1.200 nieuwe geplaatst.

Onzichtbaar maar wel heel belangrijk is de
riolering. Afgelopen periode zijn er negen
bergbezinkbassins aangelegd, inclusief de
benodigde rioolverruimingen. Diverse oude
en slechte riolen zijn vervangen en waar
nodig ook de slecht functionerende drainage.

In september is de duizendste ondergrondse
container voor restafval geplaatst en inmid-
dels zijn alle bovengrondse papier- en
glascontainers vervangen door ondergrondse
containers.

P r o g r a m m a 9
K w a l i t e i t F y s i e k e l e e f o m g e v i n g

In 2009 heeft de gemeente minder geld uitge-
geven dan er binnen kwam; er bleef € 10,6
miljoen over. Bijna de helft hiervan zal wor-
den gebruikt om de solvabiliteit te verbeteren
door meer uitgaven ineens te doen in plaats
van te investeren en af te schrijven in meer-
dere jaren. Ongeveer eenderde wordt toege-
voegd aan de algemene reserve. Het restant
van eenzesde is bedoeld om activiteiten die
doorgeschoven zijn naar 2010 te betalen,
waaronder het programma kansen voor de
jeugd en het grotestedenbeleid.

De algemene reserve van de gemeente is
toegenomen van minder dan € 7 miljoen in
2006 tot meer dan € 41 miljoen in 2009.
Daarmee is de financiële buffer voor het
opvangen van risico’s gekomen op het
niveau dat nodig is om onverwachte
gebeurtenissen te kunnen opvangen.

Uit een vergelijk met andere gemeenten met
meer dan 100.000 inwoners blijkt dat Haar-
lem een 29e plaats inneemt van de 36 grote
gemeenten op de ranglijst voor de woonlas-
ten. De duurste gemeente staat op nummer
1 en de goedkoopste op nummer 36. Haar-
lem heeft de tarieven voor 2009 aangepast
voor de inflatie en heeft daarnaast de
onroerend zaakbelasting verhoogd met 3%.
De totale woonlasten zijn in 2009 gestegen

met 4,85% en dat is lager dan de 5,7% die
werd verwacht. Met ingang van 1 juli 2009 is
in de binnenstad, op verzoek van de onder-
nemers reclamebelasting ingevoerd.

P r o g r a m m a 1 0
F i n a n c i ë n / A l g e m e n e d e k k i n g s m i d d e l e n

Gemeente Haarlem

Reageren
antwoord@haarlem.nl

Vragen
023 – 511 30 17
023 – 511 30 27

Jaarverslag 2009,
een samenvatting

Burgerjaarverslag

Hoe kwam de gemeente aan geld?

Opbrengst legen en rechten 2009
Totale opbrengst € 35,3 miljoen

Inkomstenbronnen

Opbrengst belastingen, leges en rechten 2009
Totale opbrengst € 45,9 miljoen

Indicator Nulmeting
(jaar)

Streefwaarde
2009

Realisatie
2009

Aantal bijstandscliënten 18-64 jaar
3.147

(2006)

2.700 

(bijgesteld in de 
kadernota 

i.v.m. recessie)

2.453

Aantal bijstandscliënten 65+ 243
(2006)

300 310

Aantal werkplekken sociale werkvoorziening 692
(2007)

715 705

Indicator Nulmeting

(jaar)

Streefwaarde

2009

Realisatie

2009

Rapportcijfer Haarlemmers over bereikbaarheid, 

verkeersveiligheid, doorstroming en parkeren

5,6

(2007)
6,0 5,7

Percentage Haarlemmers dat tevreden is over 

OV-voorzieningen in hun buurt

64%

(2005)
>64% 76%

Rapportcijfer Haarlemmers over 

voetgangersvoorzieningen in de binnenstad

6,9

(2002)
6,9 7,2

Indicator Nulmeting 
(jaar) 

Streefwaarde 
2009 

Realisatie 
2009 

Rapportcijfer Haarlemmers over kwaliteit 
openbare ruimte  

6,2 
(2008) >6,2 6,4 

Percentage Haarlemmers dat aan 
energiebesparing doet vanuit 
milieuoverwegingen 

52% 
(2007) 57% 60% 

Kencijfer buurtverloedering op schaal 0 (komt 
niet voor) tot en met 10 (komt vaak voor)  

4,6 
(2005) 5,0 4,2 

Percentage Haarlemmers dat (zeer) tevreden is 
over het ontdoen van huishoudelijk afval 80% 80% 74% 

Percentage Haarlemmers dat (zeer) tevreden is 
over het ontdoen van grof afval 75% 75% 78% 

Indicator Nulmeting 
(jaar) 

Streefwaarde 
2009 

Realisatie 
2009 

Oordeel provincie over financiële positie Matig 
(2006) Redelijk Redelijk 

Positie Haarlem op ranglijst woonlasten van de 
36 ‘100.000+ gemeenten’  
(hoe hoger hoe gunstiger) 

25 
(2006) 25 29 

Omvang resultaat jaarrekening (voordelig; in 
miljoenen euro’s) 

1,3 
(2006) 3,0 10,6 

Omvang vaste schuld in miljoenen euro’s 340 
(2006) 457 406 

Lasten programma

Lasten programma

Lasten programma

Lasten programma
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In 2009 gaf Haarlem € 516 miljoen uit
en kwam er € 526,6 miljoen aan in-
komsten binnen. Een voordelig verschil
dus van € 10,6 miljoen.

De gemeente heeft maar enkele inkom-
stenbronnen. De gemeentelijke belas-
tingen zijn hiervan de bekendste, maar
zeker niet de grootste. De gemeente
ontvangt ook leges voor bijvoorbeeld
paspoorten en bouwvergunningen.
In totaal heeft de gemeente ruim € 80
miljoen aan eigen inkomsten en dat is
15% van alle inkomsten.

Het grootste deel van de inkomsten
ontvangt Haarlem van de rijksoverheid
en uit transacties met derden. Van het
rijk ontvangt Haarlem specifieke uitke-
ringen waarbij het rijk van te voren
heeft bepaald waaraan het geld moet
worden besteed. Er bestaan meer dan
honderd specifieke uitkeringen, bijvoorbeeld
voor maatschappelijke opvang, stedelijke
vernieuwing en inburgering van nieuwko-
mers. Ook voor de transacties met derden
geldt dat de inkomsten voor een specifiek
doel worden ontvangen, bijvoorbeeld
vanwege de verkoop van een pand of een
stuk grond. In totaal waren in 2009 deze
specifieke inkomsten goed voor 52% van het
totaal, een bedrag van € 273 miljoen.

De grootste afzonderlijke inkomstenbron voor
de gemeente is de algemene uitkering van
het rijk. Elke gemeente ontvangt van het rijk
een uitkering uit het gemeentefonds. Het rijk

vult dit fonds met een deel van haar belas-
tingopbrengsten. De verdeling van dit geld
over de gemeenten gaat via een ingewikkeld
verdeelsysteem. De algemene uitkering is in
principe vrij te besteden. In 2009 ontving
Haarlem € 173 miljoen als algemene
uitkering, 33% van de totale inkomsten.

Gemeentelijke heffingen
De eigen inkomsten van de gemeente
bestaan vooral uit opbrengsten die door de
gemeente van burgers en bedrijven worden
verkregen. Ook hier is een onderscheid te
maken tussen algemene inkomsten die voor
verschillende uitgaven kunnen worden

gebruikt en inkomsten die een directe
relatie hebben met de kosten die de ge-
meente maakt bij de uitvoering van een
taak zoals de afvalstoffenheffing en het
rioolrecht. Voorbeelden van algemene
inkomsten zijn de onroerend zaakbelas-
ting (OZB) en de toeristenbelasting.

De grondslag voor de OZB wordt
gevormd door de waarde van het
onroerend goed. Met ingang van 2008
wordt dit bedrag jaarlijks vastgesteld, de
zogenoemde herwaardering. Haarlem
hanteert het uitgangspunt dat de gemid-
delde waardestijging die voortvloeit uit
de herwaardering wordt gecompenseerd
door een tariefverlaging. Daarmee wordt
bereikt dat de waardestijging niet leidt
tot een lastenverzwaring voor de burger.
Omdat er wettelijk alleen gecompen-
seerd kan worden voor de gemiddelde
stijging kan het zijn dat er in individuele

gevallen wel gevolgen zijn. Dat is bijvoor-
beeld het geval als de waarde van een
woning harder – of juist minder hard—is
gestegen dan het Haarlems gemiddelde.
Dan levert de herwaardering een voor- of
nadeel op voor de eigenaar.

In de vergelijking van woongebonden heffin-
gen van verschillende gemeenten, neemt
Haarlem ten opzichte van de gemeenten met
meer dan 100.000 inwoners al jaren een
bescheiden plaats in. Zo zijn in 2009 burgers
in 28 grote gemeenten duurder uit, terwijl
men in zeven grote gemeenten minder
betaalt dan in Haarlem.

Het aantal bijstandsgerechtigden was in 2009
weliswaar hoger dan geraamd, maar gelijk
aan het aantal in 2008. In tegenstelling tot in
veel andere gemeenten is het aantal uitkerin-
gen niet gestegen. Dit komt mede door de
inzet van project Work First, waarbij de ge-
meente een werkervaringsplaats aanbiedt
met een dienstverband en een salaris op mi-
nimumniveau.

Afgelopen jaar is 83% van alle klanten op
een passend traject geplaatst en daarmee is
de doelstelling van 80% bereikt. Het aantal
plaatsen in de Sociale Werkvoorziening is
met 705 gelijk gebleven aan dat van 2008.

Wel is door gebrek aan uitstroom de wachttijd
en de wachtlijst verder opgelopen.

Bureau &Werk van de gemeente heeft 71
van de 217 kandidaten kunnen plaatsen door
een gerichte benadering van werkgevers. Het
streven van honderd plaatsingen is door de
recessie niet gehaald.

Trajecten moeten iets toevoegen aan de
competenties van onze klanten Daarom wil-
len we meer inzetten op leerwerktrajecten:
een combinatie van praktisch werken en
leren. In 2009 zijn er 36 cliënten geplaatst op
een leerwerkplek.

Van de aanvragen voor levensonderhoud is
58% afgehandeld binnen de intern gestelde
termijn van 28 dagen; dit is lager dan de
doelstelling van 90%. Van de aanvragen is
86% afgehandeld binnen de wettelijke termijn
van 56 dagen.

In 2009 is met succes uitkeringsfraude be-
streden door het uitvoeren van de projecten
Waterproof en Ongebruikelijk Bezit.

In het kader van het minimabeleid hebben
4.100 mensen één of meerdere verstrekkin-
gen ontvangen. Ondanks een toename van
het gebruik van enkele minimaregelingen en
extra voorlichting, doet een grote groep
(29%) rechthebbenden nog steeds geen be-
roep op de mogelijkheden die er zijn van-
wege onbekendheid ermee.

P r o g r a m m a 7
W e r k e n I n k o m e n

Het rapportcijfer voor de vier aspecten van
bereikbaarheid en mobiliteit is blijven steken
op een 5,7. Bereikbaarheid van de stad en
verkeersveiligheid krijgen wel een voldoende
(respectievelijk een 6,6 en een 6,1), maar
bereikbaarheid van de binnenstad, door-
stroming en parkeren scoren nog een
onvoldoende (respectievelijk een 5,4, een 5,1
en een 5,2).

Er is in 2009 veel bereikt in de stad: de ver-
beteringen van de verkeersveiligheid liggen in lijn met de landelijke prognoses, de Scho-

terbrug is open, de Oostweg is beschikbaar
en de fly-overs bij de N200 zijn in aanleg.
Verder is het eerste deel van de Raaks-
garage weer beschikbaar en wordt hard ge-
werkt aan de metamorfose van het Stations-
plein en omgeving (inclusief een zeer grote
nieuwe ondergrondse fietsenstalling met
5.000 plaatsen). Ook is er een nieuwe
fietsenstalling aan de Tempeliersstraat
gekomen (de Blauwe Tram) en is de Kinder-
huissingel weer begaanbaaropen voor
autoverkeer.

Het aantal geregistreerde ongevallen (letsel
én materiële schade) is teruggelopen van
1.047 in 2007 naar 916 in 2008.

Met 76% is het percentage Haarlemmers dat
tevreden is over OV-voorzieningen in hun
buurt hoger dan in 2005, toen dit 64% was.

Het oordeel van de Haarlemmers over de
voetgangersvoorzieningen is wederom
verbeterd en met een 7,2 hoger uitgevallen
dan het streefcijfer van 6,9.

Uitbreiding van fietsvoorzieningen met bij-
voorbeeld fietsstroken of -paden is onder
meer gerealiseerd op de Kleine Houtweg,
de Jansstraat, de Kruisstraat, de Engeland-
laan, de Eindenhoutbrug, de Kinderhuissin-
gel, de kruising Kleverlaan/Marnixstraat,
de Van Oldebarneveldtlaan en de ventweg
Westergracht.

Nog steeds vindt de helft van de Haarlem-
mers de parkeergelegenheid in de eigen
buurt voldoende.

P r o g r a m m a 8
B e r e i k b a a r h e i d e n M o b i l i t e i t

De inhaalslag achterstallig onderhoud en het
op normniveau brengen van de onderhouds-
budgetten heeft geleid tot een verbetering
van het oordeel van Haarlemmers over de
kwaliteit van de openbare ruimte. Ze geven
daarvoor nu een 6,4 tegen een 6,2 in 2008.

Afgemeten aan de mening van de Haarlem-
mers in 2009 is de buurtverloedering minder
geworden. Een groter deel van de Haarlem-
mers is tevreden met het onderhoud van de
wijk wat betreft straatreiniging, groenvoorzie-
ningen en speelterreinen dan in eerdere
jaren. Het aandeel Haarlemmers dat
tevreden is over het onderhoud van wegen

en fietspaden in hun buurt is in 2009 echter
gedaald ten opzichte van 2005.
Geluidsoverlast is bestreden met de isolatie
van 24 woningen en alle in procedure
gebrachte bestemmingsplannen bevatten
een milieuparagraaf.

Er zijn vele werken in de openbare ruimte
uitgevoerd, zoals de Amsterdamse buurt,
deklaag Oudeweg, Jansstraat (onderdeel
Rode Loper), Eindenhoutbrug en Kinder-
huissingelbrug, onderhoud Van Eedenstraat,
Schoterbrug, Oostweg, Oostenrijklaan, Roe-
mer Visscherstraat, asfalteren paden Molen-
plaspark en vervanging Duinvlietvoetbrug.

Negen wijken zijn aangepakt in het kader
van de opschoonacties, waarbij overtollig

straatmeubilair is verwijderd. Er zijn 3.600
anti-parkeerpalen verwijderd, waarbij in over-
leg met bewoners soms bloembakken zijn
teruggeplaatst. Verder zijn er oude fietsrek-
ken weggehaald en 1.200 nieuwe geplaatst.

Onzichtbaar maar wel heel belangrijk is de
riolering. Afgelopen periode zijn er negen
bergbezinkbassins aangelegd, inclusief de
benodigde rioolverruimingen. Diverse oude
en slechte riolen zijn vervangen en waar
nodig ook de slecht functionerende drainage.

In september is de duizendste ondergrondse
container voor restafval geplaatst en inmid-
dels zijn alle bovengrondse papier- en
glascontainers vervangen door ondergrondse
containers.

P r o g r a m m a 9
K w a l i t e i t F y s i e k e l e e f o m g e v i n g

In 2009 heeft de gemeente minder geld uitge-
geven dan er binnen kwam; er bleef € 10,6
miljoen over. Bijna de helft hiervan zal wor-
den gebruikt om de solvabiliteit te verbeteren
door meer uitgaven ineens te doen in plaats
van te investeren en af te schrijven in meer-
dere jaren. Ongeveer eenderde wordt toege-
voegd aan de algemene reserve. Het restant
van eenzesde is bedoeld om activiteiten die
doorgeschoven zijn naar 2010 te betalen,
waaronder het programma kansen voor de
jeugd en het grotestedenbeleid.

De algemene reserve van de gemeente is
toegenomen van minder dan € 7 miljoen in
2006 tot meer dan € 41 miljoen in 2009.
Daarmee is de financiële buffer voor het
opvangen van risico’s gekomen op het
niveau dat nodig is om onverwachte
gebeurtenissen te kunnen opvangen.

Uit een vergelijk met andere gemeenten met
meer dan 100.000 inwoners blijkt dat Haar-
lem een 29e plaats inneemt van de 36 grote
gemeenten op de ranglijst voor de woonlas-
ten. De duurste gemeente staat op nummer
1 en de goedkoopste op nummer 36. Haar-
lem heeft de tarieven voor 2009 aangepast
voor de inflatie en heeft daarnaast de
onroerend zaakbelasting verhoogd met 3%.
De totale woonlasten zijn in 2009 gestegen

met 4,85% en dat is lager dan de 5,7% die
werd verwacht. Met ingang van 1 juli 2009 is
in de binnenstad, op verzoek van de onder-
nemers reclamebelasting ingevoerd.
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Hoe kwam de gemeente aan geld?

Opbrengst legen en rechten 2009
Totale opbrengst € 35,3 miljoen

Inkomstenbronnen

Opbrengst belastingen, leges en rechten 2009
Totale opbrengst € 45,9 miljoen

Indicator Nulmeting
(jaar)

Streefwaarde
2009

Realisatie
2009

Aantal bijstandscliënten 18-64 jaar
3.147

(2006)

2.700 

(bijgesteld in de 
kadernota 

i.v.m. recessie)

2.453

Aantal bijstandscliënten 65+ 243
(2006)

300 310

Aantal werkplekken sociale werkvoorziening 692
(2007)

715 705

Indicator Nulmeting

(jaar)

Streefwaarde

2009

Realisatie

2009

Rapportcijfer Haarlemmers over bereikbaarheid, 

verkeersveiligheid, doorstroming en parkeren

5,6

(2007)
6,0 5,7

Percentage Haarlemmers dat tevreden is over 

OV-voorzieningen in hun buurt

64%

(2005)
>64% 76%

Rapportcijfer Haarlemmers over 

voetgangersvoorzieningen in de binnenstad

6,9

(2002)
6,9 7,2

Indicator Nulmeting 
(jaar) 

Streefwaarde 
2009 

Realisatie 
2009 

Rapportcijfer Haarlemmers over kwaliteit 
openbare ruimte  

6,2 
(2008) >6,2 6,4 

Percentage Haarlemmers dat aan 
energiebesparing doet vanuit 
milieuoverwegingen 

52% 
(2007) 57% 60% 

Kencijfer buurtverloedering op schaal 0 (komt 
niet voor) tot en met 10 (komt vaak voor)  

4,6 
(2005) 5,0 4,2 

Percentage Haarlemmers dat (zeer) tevreden is 
over het ontdoen van huishoudelijk afval 80% 80% 74% 

Percentage Haarlemmers dat (zeer) tevreden is 
over het ontdoen van grof afval 75% 75% 78% 

Indicator Nulmeting 
(jaar) 

Streefwaarde 
2009 

Realisatie 
2009 

Oordeel provincie over financiële positie Matig 
(2006) Redelijk Redelijk 

Positie Haarlem op ranglijst woonlasten van de 
36 ‘100.000+ gemeenten’  
(hoe hoger hoe gunstiger) 

25 
(2006) 25 29 

Omvang resultaat jaarrekening (voordelig; in 
miljoenen euro’s) 

1,3 
(2006) 3,0 10,6 

Omvang vaste schuld in miljoenen euro’s 340 
(2006) 457 406 

Lasten programma

Lasten programma

Lasten programma

Lasten programma
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