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Jaarverslag Haarlem 2015 
Met het jaarverslag legt het college van 

burgemeester en wethouders verantwoor-

ding af aan de gemeenteraad over het in 

2015 gevoerde beleid en laat zien waaraan 

de gemeente haar geld heeft besteed. 

In 2015 was de gemeente voor het eerst  verantwoor-
delijk voor vrijwel de hele maatschappelijke onder-
steuning van Haarlemmers. Wat betreft werk en  
inkomen, zorg voor jeugd en gezin en bijvoorbeeld 
passend onderwijs en passende woonruimte, heeft 
de gemeente Haarlem nieuwe verantwoordelijkhe-
den gekregen voor dienstverlening, ondersteuning, 
hulp en zorg. Dit alles heeft natuurlijk ook zijn neer-
slag op de inkomsten en uitgaven van de gemeen-
te. In het jaarverslag staan de behaalde resultaten 
per programma, zoals ‘Ondersteuning en zorg’ en 
‘Beheer en Onderhoud’ en het geld wat daarmee  
gemoeid was. U vindt hier samenvattingen van alle 
programma’s. U kunt ook de volledige verantwoor-
ding van de programma’s apart en het gehele jaar-
verslag downloaden. 
De jaarrekening 2015 sluit met een voordelig saldo 
van € 6,6 miljoen. Op nagenoeg alle programma’s 
is sprake van een onderschrijding, veroorzaakt door 
veelal kleine en diverse afwijkingen. De gemeente-
raad stelt op 14 juli het jaarverslag vast. 

Klik op de knoppen bovenaan 
voor samenvattingen van de 
verschillende onderdelen.

Gebruik voor optimale weergave op 
een tablet een PDF reader app.

Bij elk onderdeel is er de mogelijkheid 
om de integrale tekst van dat  
onderdeel te downloaden.

Deze digitale versie is een sterk 
verkorte versie van het 
Jaarverslag 2015. Het is geen 
vervanging van het Jaarverslag 2015 
en er kunnen geen rechten aan  
worden ontleend.
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Om alle programma’s uit te kunnen voeren is er geld nodig. Uit het jaarverslag 2015 blijkt 

dat er € 524,9 miljoen aan inkomsten (baten exclusief reserves) zijn verantwoord. De in-

komsten van de gemeente komen voornamelijk van de rijksoverheid en uit transacties met 

derden. De algemene uitkering die de gemeente van het Rijk ontvangt vormt de grootste 

inkomstenbron. Elke gemeente ontvangt van het Rijk een uitkering uit het gemeentefonds. 

Deze uitkering is door de gemeenten in principe vrij te besteden. 

Naast de algemene uitkering, ontvangt de gemeente Haarlem specifieke uitkeringen van het Rijk. Voor  
de specifieke uitkeringen geldt dat het Rijk van te voren heeft bepaald waaraan het geld besteed moet wor-
den. Dit kan bijvoorbeeld zijn aan zorg, jeugd en gezin of verkeer en vervoer. In 2015 bedroeg de algemene  
uitkering uit het gemeente fonds € 276,8 miljoen en de specifieke doeluitkering € 60,7 miljoen. De integratie- 
uitkering sociaal domein bedroeg circa € 117 miljoen en maakt onderdeel uit van de algemene uitkering. 

Verder heeft de gemeente een aantal eigen inkomsten. De meest bekende eigen inkomsten zijn de gemeente-
lijke belastingen. Daarnaast ontvangt de gemeente bijvoorbeeld leges voor vergunningen en de bouw en ont-
vangt ze ook vergoedingen vanuit heffingen, bijvoorbeeld over huishoudelijk afval. De totale inkomsten uit  
belastingen en heffingen bedroegen in 2015 respectievelijk € 55,1 en € 42,5 miljoen. 

Tenslotte kent de gemeente inkomsten die voortvloeien uit transacties met derden. Een voorbeeld hiervan 
is de verkoop van een pand of een stuk grond, verhuur of opbrengsten van de parkeergarages. De overige 
inkomsten bedroegen in 2015 € 89,8 miljoen. 

Algemene uitkering € 276,8 miljoen

Specifieke doeluitkering € 60,7 miljoen

Belastingen € 55,1 miljoen

Heffingen € 42,5 miljoen

Overige € 89,8 miljoen

Totaal € 524,9 miljoen

Hoe komt de gemeente aan haar geld?
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Haarlem is een sociale stad, waar inwoners aandacht 

hebben voor elkaar. Elke Haarlemmer, ongeacht be-

perking of kwetsbaarheid telt mee en kan meedoen. 

Dit uitgangspunt heeft de gemeente op verschillende 

manieren ondersteund. Binnen de algemene voorzie-

ningen zijn meer mogelijkheden gekomen voor on-

dersteuning, ook voor mensen die (nog) niet in aan-

merking komen voor een zorgindicatie.

Door de veranderingen in het sociaal domein is  er sinds 1 januari 
2015 meer beroep gedaan op de burger zelf. Dit is niet ten koste 
gegaan van de sociale kwaliteit in de buurt en de zelfredzaam-
heid van de inwoners. De sociale kwaliteit is in 2015 beoordeeld 
met het rapportcijfer 6,6 (in 2014 was dit 6,1). Dit cijfer is ge-
baseerd op de antwoorden van Haarlemmers op stellingen als 
‘Mensen gaan hier prettig met elkaar om’, ‘Ik voel me thuis in 
deze buurt’ en ‘Ik woon in een buurt met veel saamhorigheid’. 
Ook het percentage Haarlemmers dat aangeeft voldoende zelf-
redzaam  te zijn is gestegen van 85% in 2014 naar 88% in 2015.

Wat hebben we ervoor gedaan? 

Meer ontwikkelkansen jeugd
In 2015 is er in Haarlem een uitgebreid en kwalitatief hoogwaar-
dig aanbod van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) geweest. 
Naast het aanbod op 27 peuterspeelzalen en vier kinderdagver-
blijven wordt het VVE-programma ook op basisscholen in groep 
1 en 2 uitgevoerd. Er is veel aandacht besteed aan opleiding,  
certificering en taalniveau van de medewerkers. 

Op het gebied van taalonderwijs is op twaalf scholen een scha-
kelklas georganiseerd met extra taalonderwijs, is op vijf scholen 
sprake van verlengde schooldagen en is door 60 leerlingen ge-
bruik gemaakt van de zomerschool. 

Alle jongeren hebben een startkwalificatie
Om verzuim terug te dringen en voortijdig schoolverlaten (vsv) 
te voorkomen is er extra geïnvesteerd in de inzet van verzuim/
vsv-coaches. Er is sprake van een grote daling in het verzuim- 
cijfer over het schooljaar 2014-2015, voornamelijk in de groep 
18-23 jarigen. Ook zijn er jobcoaches actief geweest om jonge-
ren te begeleid naar stageplekken, leerwerkplekken of banen. Er 
vindt meer regionale samenwerking plaats en het Lokaal sociaal 
Akkoord is afgesloten met als doel om onder andere meer sta-
geplekken te realiseren. 

Haarlemmers sporten of bewegen regelmatig
Door de samenwerking tussen buurtsportcoaches en partners in 
het sociaal domein is in 2015 veel georganiseerd voor sport- en 
bewegingsaanbod voor jeugd en ouderen. 

Maatschappelijke Participatie
Wat wilden we bereiken in 2015?
 
Onderwijs en sport
• Meer ontwikkelkansen jeugd

• Alle jongeren hebben een  
startkwalificatie

• Haarlemmers sporten of  
bewegen regelmatig

• Sportverenigingen blijven vitaal

Bevorderen zelfredzaamheid
• Versterken sociale netwerken

• Vrijwillige inzet

• Ondersteuning mantelzorgers

• Minder gezondheidsverschillen 
tussen stadsdelen en groepen

Advies en ondersteuning
• Ondersteuning kwetsbare  

Haarlemmers en Haarlemse 
gezinnen

• Preventief advies en  
ondersteuning

• Cliëntondersteuning voor  
integrale zorg- en  
dienstverlening
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Zo hebben 1.200 kinderen kennis kunnen maken met 100 ver-
schillende sporten door gebruik van de JeugdSportPas, is er een 
nieuw Sportfonds 50+ en zijn 190 sporters met een beperking 
toegeleid naar passend sportaanbod in de regio. 
In 2015 is onderhoud verricht aan de sportaccommodaties en zijn 
vervangingsinvesteringen gedaan. Om het vandalisme op spor-
taccommodaties te verminderen zijn in 2015 afspraken gemaakt 
over de inzet van de buurtsportcoaches. 

Sportverenigingen blijven vitaal
Vanuit het sportstimuleringsfonds konden subsidies worden 
aangevraagd voor breedtesportactiviteiten, aanvullend op het 
reguliere aanbod. Ook zijn sportverenigingen ondersteund door 
de buurtsportcoach en zijn kernsportclubs geholpen bij het on-
dersteunen van hun (top)sporttalenten. 

Versterken sociale netwerken
De Haarlemse welzijnsorganisaties zetten permanent in op het 
versterken van de sociale samenhang, juist in de wijken die aan-
dacht vragen. Het percentage inwoners dat zich actief inzet voor 
de buurt is gestegen in 2015. Het percentage Haarlemmers dat 
aangeeft voldoende contact te hebben is nog niet op het niveau 
waar de gemeente het graag op ziet. Het voorkomen of vermin-
deren van eenzaamheidsgevoelens blijft een complex probleem 
waarop inzet nodig blijft.

Vrijwillige inzet
In 2015 is de uitvoering van het plan ‘Vrijwilligerswerk heeft vele 
gezichten 2016-2019’ van start gegaan, wat leidt tot versterking 
van de vrijwillige inzet en verbetering van samenwerking tussen 
(zorg) professionals en vrijwilligers. De uitvoering gebeurt door 
Vrijwilligerscentrale, Buuv en de Vereniging Bedrijfstak Zorg. 
Buuv werkt met een nieuw team van acht maatschappelijke 
partners en is in 2015 ruim boven de streefwaarde uitgekomen 
qua matches. Organisaties die werken met vrijwilligers zijn door 
de gemeente gefaciliteerd om hun vrijwilligers te ondersteunen, 
begeleiden en te scholen.
 
Ondersteuning mantelzorgers
Meer mantelzorgers zijn geregistreerd en zijn daardoor beter 
bereikbaar en kunnen eenvoudiger ondersteund worden. De 
ondersteuning is versterkt met meer mogelijkheden voor res-
pijtzorg (tijdelijke vervanging voor de mantelzorgers) en extra 
aandacht voor jonge mantelzorgers. Toch is het aantal mantel-
zorgers dat aangeeft overbelast te zijn gestegen in 2015.

Minder gezondheidsverschillen tussen stadsdelen en groepen
De eerste resultaten van het project JOGG (jongeren op gezond 
gewicht) zijn positief. Het aantal kinderen met overgewicht in de 
wijken waar dit project draait, is sterker gedaald dan in de rest 
van Haarlem. De GGD Kennemerland heeft in 2015 in opdracht 
van de gemeente de Gezonde school en Gezonde wijkaanpak ge-
continueerd. 

Ondersteuning kwetsbare Haarlemmers en  
Haarlemse gezinnen
Het Centrum voor Jeugd en Gezin én acht sociale wijkteams zor-
gen voor ondersteuning aan kwetsbare Haarlemmers en gezin-
nen. De teams zijn bereikbaar in de buurt en dicht bij de mensen. 
Er wordt voorzien in informatie, advies en ondersteuning. Wan-
neer nodig hebben de teams verbinding met relevante partners 
voor zorg en welzijn in de buurt.

Preventief advies en ondersteuning
De 35 CJG coaches hebben gezamenlijk ongeveer 500 casussen 
behandeld in 2015. Omdat de coaches vroegtijdig in een gezin 
aanwezig zijn, is het niet altijd nodig om specialistische hulp in te  
zetten. De signalering van eventuele problemen komt nog niet 
altijd op tijd en het contact met huisartsen is nog voor verbete-
ring vatbaar. Er is in 2015 ook ingezet op opvoed- en opgroeion-
dersteuning in groepsverband.

Cliëntondersteuning voor integrale zorg- en dienstverlening
Cliëntondersteuning is een nieuwe gemeentelijke taak in 2015. 
De gemeente heeft diverse organisaties  gefaciliteerd om deze 
ondersteuning te bieden. Een vrij toegankelijke voorziening, bij-
voorbeeld geboden door de organisatie MEE, voor mensen met 
een beperking maar ook als andere vormen via welzijnswerk en 
maatschappelijk werk. 

Maatschappelijke Participatie II
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De gemeente draagt, op passende wijze, zorg voor 

specialistische ondersteuning en zorg wanneer er 

sprake is van een beperking, van chronische, psy-

chische of psychosociale problemen of wanneer  

jeugdigen opgroeien in een onveilige situatie of een 

strafbaar feit hebben begaan. Bij de aanbieding van 

zorg en ondersteuning is het uitgangspunt altijd eerst 

de eigen kracht van de Haarlemmer, zijn gezin en 

leefomgeving. 

Veel taken binnen dit programma Ondersteuning en Zorg zijn 
in 2015 een nieuwe verantwoordelijkheid voor de gemeente 
Haarlem geworden. Nieuwe taken en nieuwe doelgroepen heeft 
voor de organisatie grote veranderingen met zich meegebracht. 
De gemeente heeft er voor gezorgd dat er voor de betrokken  
burgers zo min mogelijk van de veranderingen merkbaar was. Uit 
kwalitatief onderzoek blijkt ook dat klanten over het algemeen 
tevreden zijn. 

Wat hebben we ervoor gedaan? 

Borgen tevredenheid kwetsbare Haarlemmers om thuis te 
kunnen blijven wonen en participeren
Met ingang van 2015 is de toegang tot maatwerkvoorzienin-
gen bij de gemeente ingericht conform de Wet maatschappe-
lijke ondersteuning (Wmo). De veranderende verstrekking  van 
bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning heeft enige onrust  
veroorzaakt bij de burgers maar uit kwalitatief klantbele-
vingsonderzoek blijkt dat de Haarlemmers overwegend positief 
zijn over de geboden ondersteuning. De meeste Haarlemmers 
hebben in 2015 dan ook nagenoeg dezelfde ondersteuning als 
voorheen ontvangen, veelal van dezelfde zorgaanbieder. 

Ondersteuning en Zorg
Wat wilden we bereiken in 2015?
 
Maatwerkvoorzieningen
• Borgen tevredenheid  

kwetsbare Haarlemmers om 
thuis te kunnen blijven wonen 
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• Meer participatie jeugdigen en 
hun opvoeders op eigen kracht

Opvang en beschermd wonen
• Zo zelfstandig mogelijk leven 

voor de OGGZ-doelgroep

• Minder dakloosheid en overlast 
van de OGGZ-doelgroep

• Minder huiselijk geweld en  
kindermishandeling
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Jeugdbescherming en  
jeugdreclassering
• Herstel veiligheid voor jeugdigen 

door inzet jeugdbescherming

• Veiligheid voor jeugdigen  
samenleving door inzet  
jeugdreclassering
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Meer participatie jeugdigen en hun opvoeders op eigen kracht
Binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zijn circa 600 
jeugdigen met ouders langsgekomen, die veelal na kortdurende 
consultatie weer verder kunnen op eigen kracht. Er wordt altijd 
eerst gekeken in welke mate het gezin en of de jongere de eigen 
mogelijkheden en oplossingen en/of die van het netwerk benut. 
Daarna wordt pas gekeken naar eventuele algemene voorzienin-
gen of gespecialiseerde zorg. 

Zo zelfstandig mogelijk leven voor de OGGZ-doelgroep
De GGD, GGZ in Geest en Humanitas zijn in 2015 op één locatie 
gehuisvest, zodat zij hun inspanningen beter op elkaar kun-
nen afstemmen en zo samen kunnen werken aan het voorko-
men van dakloosheid. Binnen de doelgroep zijn in 2015 geen  
huisuitzettingen geweest, wat ook belangrijk is om dakloosheid 
te voorkomen. De gemiddelde verblijfsduur in de maatschappe-
lijke opvang is iets gedaald in 2015, mogelijk door toegenomen  
zelfredzaamheid.

Minder dakloosheid en overlast van de OGGZ-doelgroep
Het aantal geregistreerde dak- en thuislozen is licht afgeno-
men ondanks dat de doelgroep is toegenomen door afschaffing 
van regiobinding. In 2015 zijn nieuwe locaties geopend voor de  
opvang van daklozen: De nieuwe 24-uurs opvang aan de Wil-
helminastraat en ook een doorlopende winteropvang. Ook is er 
speciaal aandacht geweest voor ex-gedetineerden. Met corpo-
raties en sociaal wijkteams wordt samengewerkt op het gebied 
wonen, werk en inkomen om zo o.a. huisuitzettingen te voorko-
men. 

Minder huiselijk geweld en kindermishandeling
In 2015 is er een daling opgemerkt in het aantal meldingen 
van huiselijk geweld. Dit kan (deels) verklaard worden door de  
samenvoeging van de administratie van voormalig Steunpunt 
Huiselijk Geweld en het Advies- en meldpunt Kindermishande-
ling. Deze twee organisaties zijn samengevoegd in de organisatie 
Veilig Thuis. 
In 2015 is het Multi Disciplinair Centrum Kindermishandeling 
(MDCK) geopend, met de ambitie om snelheid van handelen en 
veiligheid van kinderen voorop te laten staan en ook het kind en 
gezin centraal te stellen in plaats van de werkwijze van instan-
ties.

Beschermd wonen
Ondanks de veranderingen in de zorg heeft het merendeel van de 
doelgroep in 2015 dezelfde zorg kunnen ontvangen van dezelfde 
zorgaanbieder als voorheen. Ook Haarlemmers die in 2015 voor 
het eerst een aanvraag hebben gedaan voor beschermd wonen 
hebben passende ondersteuning gekregen. In 2015 is daarnaast 
door de gemeente in samenwerking met de zorgaanbieders een 
start gemaakt voor een nieuw beleidskader ‘Opvang, wonen en 
herstel’, met als doel de zelfredzaamheid van de cliënten te ver-
groten en hen meer te laten participeren in de samenleving. Het 
bevorderen van de uitstroom gaat hier ook onderdeel van uit-
maken. 

Herstel veiligheid voor jeugdigen door inzet jeugdbescherming
Aan de beschermingstafel (samenwerking van gemeente, Raad 
voor de kinderbescherming, Veilig Thuis, het CJG en gecertifi-
ceerde instellingen) wordt casuïstiek besproken en wordt ook 
besproken hoe preventief aanbod in de wijken kan helpen. Tus-
sen januari en juni 2015 zijn 35 zaken aan deze tafel besproken. 
Daarvan hebben 24 zaken geleid tot een onderzoek door de Raad 
voor de Kinderbescherming. Vanaf juli worden de cijfers door de 
gemeente bijgehouden en zijn er 39 zaken tot het eind van het 
jaar gemeld, waarvan 23 hebben geleid tot een raadsonderzoek. 

Veiligheid voor jeugdigen samenleving door inzet jeugdreclas-
sering
Door de samenwerking met onderwijsinstellingen en door ge-
bruik te maken van het eigen netwerk van jongeren blijkt dat 
het aantal maatregelen jeugdreclassering is gedaald. Ook blijkt 
het tot een lagere recidive te leiden. Tegen 66 in 2014, zijn er  55 
jeugdreclasseringsmaatregelen in 2015 opgelegd. Jeugdreclas-
sering en CJG-coaches weten elkaar steeds beter te vinden voor 
vragen en ondersteuning. 
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Met ingang van 1 januari 2015 is de Participatiewet 

van kracht geworden en de Wet sociale werkvoorzie-

ning (Wsw) afgesloten voor nieuwe instroom. De ge-

meente Haarlem biedt sindsdien dienstverlening aan 

de nieuwe doelgroep met een grote(re) afstand tot de 

arbeidsmarkt. Gezamenlijk wordt gekeken hoe deze 

Haarlemmers kunnen participeren in de samenleving.

Doordat een bepaalde doelgroep geen aanspraak meer kan 
maken op oude regelingen, is zoals verwacht het aantal uitke-
ringsgerechtigden gestegen in 2015. Om de zelfredzaamheid van 
deze groep Haarlemmers te bevorderen op het terrein van werk, 
inkomen en schulden heeft de gemeente ingezet op verbetering 
van communicatie en versimpeling van regelingen om de doel-
groep beter te kunnen voorzien in informatie. Door het bieden 
van een financieel vangnet, tijdelijke inkomensondersteuning 
en/of dienstverlening op het gebied van schuldenproblematiek 
bevordert de gemeente de zelfredzaamheid van Haarlemmers 
die dit nodig hebben. 

Wat hebben we ervoor gedaan? 

Maximale directe uitstroom naar werk
De gemeente werkt samen met re-integratiepartners als Pas-
match, Agros en de Kas. Zowel nieuwe uitkeringsgerechtigden 
als inwoners die al een uitkering ontvangen kunnen hierdoor 
gemakkelijker bemiddeld worden naar werk. Ook is er bemid-
deld naar scholing. In 2015 zijn in totaal 529 plaatsingen op de 
arbeidsmarkt gerealiseerd, tegen 502 in 2014.

Beschutte werkplek voor mensen met een reeds afgegeven 
Wsw-indicatie
Voor de mensen met een Wsw-indicatie is een beschutte werk-
plek geboden. In 2015 waren dit 674 Haarlemmers. Het blijft las-
tig mensen bij een reguliere werkgever aan de slag te houden. 
Het merendeel werkt bij Paswerk of is door Paswerk gedeta-
cheerd bij andere organisaties.

Tijdelijke inkomensondersteuning
Zowel de economische omstandigheden als de veranderende 
wet- en regelgeving hebben er toe geleid dat er meer beroep ge-
daan is op de tijdelijke inkomensondersteuning in de vorm van 
een Participatiewet uitkering. Met ingang van 1 januari 2015 is 
ook het Poortmodel ingevoerd. Dit houd in dat Haarlemmers die 
zich melden voor een uitkering de eerste vier weken als een po-
tentiële werknemer worden gezien. Zij worden begeleid bij het 
vinden van werk om de zelfredzaamheid te vergroten en zelf in-
komen te genereren. Alleen die Haarlemmers van wie redelijker-
wijs niet kan worden verwacht dat zij (op korte termijn) een baan 
vinden, kunnen direct een uitkering aanvragen. 

Meer duurzame economische en financiële zelfredzaamheid 
voor Haarlemmers met schulden
In 2015 hebben 129 burgers met succes een schuldbemiddelings-
traject afgesloten. Dit betekent dat zij schuldenvrij zijn en daar-
door economisch en financieel zelfredzaam. Onderdeel van het 
traject is de verplichte cursus ‘Omgaan met geld’, aangeboden 
door de gemeente. Naast deze cursus verzorgde de gemeente 
ook voorlichtingsbijeenkomsten, budgetcursussen en work-
shops voor risicogroepen, waaronder jongeren en minima. In het 
contact met gezinnen hebben de sociale wijkteams ook gelet op 
eventuele aanwezigheid van financiële schulden. 
Haarlemmers met een minimuminkomen worden zelfredzamer.
Het aantal verstrekte Haarlempassen is in 2015 toegenomen. 

Haarlemmers met een minimuminkomen worden beter bereikt 
en kunnen door de pas deelnemen aan maatschappelijke activi-
teiten. Om het gebruik van de beschikbare minimaregelingen te 
vergroten is in 2015 de regeling ‘Wettelijke eigen bijdrage zorg-
verzekeringswet’ tot stand gekomen waardoor Haarlemmers 
tegemoetkoming kunnen krijgen en ook is de inkomensdrempel 
voor individuele inkomenstoeslag verruimd wat de doelgroep 
voor deze regeling vergroot. 

Voldoende inkomensondersteuning
In 2015 is het aantal Haarlemmers dat gebruik maakt van de in-
dividuele bijzondere bijstand bijna verdubbeld. Dit is onder an-
dere te verklaren doordat een grote groep geen aanspraak meer 
kon maken op oude regelingen van voor 1 januari 2015. Van de 
aanvragen voor individuele bijstand heeft de gemeente 98% bin-
nen de wettelijke afhandelingstermijn kunnen afhandelen. 
In 2015 is ingezet op betere informatie en communicatie over de 
Haarlempas. Ook zijn de voorwaarden om voor de pas in aan-
merking te komen versoepeld. Het Platform Minima Organisa-
ties heeft in deze ontwikkelingen een bijdrage geleverd. Samen 
is er een toename van het aantal uitgiften van Haarlempassen 
gerealiseerd van 35%.

Werk en Inkomen

Wat wilden we bereiken in 2015?
 
Werk
• Maximale directe uitstroom 

naar werk

• Beschutte werkplek voor  
mensen met een reeds  
afgegeven Wmo-indicatie

Inkomen
• Tijdelijke inkomensonder- 

steuning

Minima
• Meer duurzame economische en 

financiële zelfredzaamheid voor 
Haarlemmers met schulden

• Haarlemmers met een  
minimuminkomen worden  
zelfredzamer

• Voldoende inkomens- 
ondersteuning

Deze digitale versie is een sterk verkorte 

versie van het jaarverslag 2015. Het is geen 

vervanging van het jaarverslag en  

er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
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De gemeente Haarlem werkt aan de stad van morgen. 

Haarlem koestert haar bestaande kwaliteiten die de 

basis vormen voor een toekomstbestendige woon-, 

werk- en leefomgeving. Het programma Duurzame 

Stedelijke Vernieuwing draagt bij aan dit doel. 

Conform de streefwaarde, staat Haarlem in de landelijke woon-
aantrekkelijkheidsindex in de top 10, namelijk op de zevende 
plaats. De arbeidsparticipatie in Haarlem is hoog, van de be-
roepsbevolking (15- tot 64-jarigen) is bijna 70% aan het werk. 
Dit percentage is over de laatste jaren gelijk gebleven. Ook de 
waardering van het openbaar groen in de gemeente Haarlem is 
in 2015 niet veranderd ten opzichte van het voorgaande jaar. 

Wat hebben we ervoor gedaan? 

Hoogwaardiger stedelijke omgeving
De inzet die in 2015 op het gebied van duurzame stedelijke ont-
wikkeling is gepleegd is veelomvattend en divers. Zo zijn, om de 
kwaliteit van de stad te beschermen, vijf nieuwe bestemmings-
plannen vastgesteld en acht bestemmingsplannen in voorbe-
reiding. Een gedeelte van Haarlem Noord is aangewezen als be-
schermd stadsgezicht.  Daarnaast zijn bestaande monumenten, 
cultuurhistorie en behoud van het groene landschap beschermd.

Meer en beter aanbod woningen
In 2015 zijn 757 woningen toegevoegd aan de Haarlemse woning-
voorraad, waarvan 127 woningen door oplevering van nieuw-
bouw. 

De realisatie van extra woningen in de middeldure categorie 
moet de doorstroming verbeteren. Toch is de druk op de sociale 
huurwoningmarkt toegenomen en ook de gemiddelde wachttijd 
is verder opgelopen. Daarom zijn er aanvullend op de Woonvisie 
2012-2016 kaders gesteld waarbinnen woningcorporaties hun 
activiteiten dienen te organiseren.

Minder Co2 emissies ter verbetering van de leefomgeving
Binnen het programma Haarlem Klimaat Neutraal zijn in 2015, 
samen met partners in de stad, 27 projecten uitgevoerd over 
energiebesparing en opwekking van duurzame energie. Door in-
zet van extra middelen is het aantal bewonersinitiatieven op dit 
onderwerp gegroeid. Door de gemeente is een groepsaankoop 
zonnepanelen georganiseerd.

Een hoogwaardiger ondernemersklimaat in Haarlem
Qua vestigingslocatie staat de Metropool Regio Amsterdam 
(MRA), waar Haarlem deel van uit maakt, in de Europese top op 
de vierde plaats. Het economische groeicijfer van de MRA steekt 
in 2015 boven het Nederlandse gemiddelde uit. 
In 2015 zijn aanvragen voor uitbreiding van bestaande hotels 
succesvol afgerond en zijn de komst van nieuwe horeca en win-
kelconcepten, zoals pop-up stores, gefaciliteerd.
Ook is er een stagebureau opgericht, dat de verbinding legt 
tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven in de Waar-
derpolder en in 2015 reeds 60 jongeren geplaatst heeft op een 
stageplek. De gemeente Haarlem heeft in 2015 intern 91 stage-
plekken gerealiseerd.

Meer toeristische bezoekers van buiten Haarlem
De trend van een stijgend aantal toeristische bezoekers in Haar-
lem heeft doorgezet. Toeristen blijven langer in de stad, wat leidt 
tot een stijging van zowel het aantal overnachtingen als de be-
stedingen van toeristen. 

De campagne Adem Haarlem (door Haarlem Marketing), Tulpo-
mania en Gouden Straatjes hebben in 2015 bijgedragen aan het 
werven van meer toeristen. Ook heeft Haarlem de nationale prijs 
voor beste zaterdagmarkt gekregen.

Gevarieerd aanbod cultuur in Haarlem
De waardering van de Haarlemmers voor het cultuuraanbod is 
in 2015 wederom hoog: een 8. In 2015 is door schoolbesturen, 
culturele instellingen en de gemeente Haarlem samen het con-
venant Cultuureducatie primair onderwijs ondertekend. Ook zijn 
69 projecten ondersteund door het Cultuurstimuleringsfonds 
(CSF). Om het CSF sterker onder de aandacht te brengen en 
nieuwe initiatieven te scouten zijn drie ambassadeurs in 2015 op 
vrijwillige basis gestart. 
Gezien het aantal activiteiten, het aantal bezoekers en het suc-
ces van het Haarlem-Vlaanderen jaar is 2015 op gebied van cul-
tuur een succesvol jaar te noemen.

Strategisch inzetten grondexploitaties
De lopende grondexploitaties faciliteren de ontwikkelprojecten 
in de stad. In 2015 waren dat ontwikkelingen in onder andere de 
Waarderpolder, het scheepsmakerskwartier, Schalkstad, de En-
tree, Ripperda en het Deliterrein. Het verkopen van grond, het 
sluiten van intentie- en koopovereenkomsten en het opstellen 
en vaststellen van bestemmingsplannen zijn activiteiten binnen 
de lopende grondexploitaties. 

Duurzame Stedelijke Vernieuwing

Wat wilden we bereiken in 2015?
 
Duurzame stedelijke vernieuwing
• Hoogwaardiger stedelijke  

omgeving

• Meer en beter aanbod woningen

• Minder Co2-emissie ter verbe-
tering van de leegomgeving

Economie, toerisme en cultuur
• Een hoogwaardiger onder-

nemersklimaat in Haarlem

• Meer toeristische bezoekers van 
buiten Haarlem

• Gevarieerder aanbod cultuur in 
Haarlem

Grondexploitaties
• Strategisch inzetten grond- 

exploitaties

Deze digitale versie is een sterk verkorte 

versie van het jaarverslag 2015. Het is geen 

vervanging van het jaarverslag en  

er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
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Het doel van het programma Beheer 

en Onderhoud is een beter leefmilieu 

door een goede kwaliteit, goed beheer 

en goede bereikbaarheid van de stad. 

De gemeente Haarlem wil de huidige en 

toekomstige generaties een hoge kwa-

liteit van leven en werken bieden. 

Niet alles wat de gemeente in 2015 wilde doen is 
ook daadwerkelijk gerealiseerd. Dit komt onder 
andere door eerder ingeplande bezuinigingen 
waardoor sommige projecten geheel of gedeel-
telijk zijn doorgeschoven naar 2016. Ook geldt 
dat er steeds meer aandacht is voor participa-
tie en inspraak, het gesprek met de stad, wat 
leidt tot een langere voorbereidingstijd voordat 
trajecten ook daadwerkelijk van start gaan. 
Het percentage Haarlemmers dat vindt dat hun 
buurt het afgelopen jaar vooruit is gegaan is 
laag, maar niet lager dan voorgaande jaren. 

Wat hebben we ervoor gedaan? 

Verbeterde bereikbaarheid, verkeersveilig-
heid en mobiliteit
Volgens de Haarlemmers scoort de algemene 
bereikbaarheid een 7,2 en het openbaar vervoer 
in de regio Haarlem-IJmond een 7,7. Daarmee 
zijn de streefwaarden op deze onderwerpen 
gehaald. Men is iets minder tevreden (een 6,2) 
over de voorzieningen voor fietsers. De ople-
vering van een veiligere fietsoversteek over 
de Prins Bernardlaan, de ‘fietssnelweg’ tussen 
Haarlem en Amsterdam en de aanpassingen 

van de Gedempte Herensingel en Diakenhuis-
weg zijn in 2015 niet gerealiseerd en kunnen in 
2016/2017 verwacht worden. 

Vele bushaltes zijn in 2015 wel verbeterd, door 
abri’s te plaatsen, toegankelijkheid voor men-
sen met een beperking te verbeteren en door de 
haltes te voorzien van afvalbakken, infotrines, 
fietsvoorzieningen en displays met informatie 
over de aankomende bussen. 

Onderhoud openbare ruimte
In 2015 zijn er bezuinigingen doorgevoerd op 
het dagelijks onderhoud. Het aantal Haarlem-
mers dat tevreden is over het onderhoud van 
de openbare ruimte in hun wijk is gedaald (van 
46% in 2014 naar 44% in 2015) en het percenta-
ge Haarlemmers dat vindt dat de buurt er het 
afgelopen jaar op vooruit is gegaan is laag, na-
melijk 19%. Het dagelijks onderhoud is in regie 
weggezet bij onderhoudspartners van de ge-
meente. Grotere onderhoudsprojecten zijn niet 
allemaal tot uitvoering gebracht. Vertraging is 
opgelopen door juridische procedures, gewens-
te veranderingen in ontwerpen, combinatie 
met andere projecten en capaciteitsgebrek.

Beheer en Onderhoud
Wat wilden we bereiken in 2015?
 
Openbare ruimte en mobiliteit
• Verbeterde bereikbaarheid,  

verkeersveiligheid en mobiliteit

• Onderhoud openbare ruimte

• Verbetering oppervlakte water-, 
riolering- en drainagesystemen

• Duurzame inzameling huishou-
delijk afval en afval op straat

Parkeren
• Terugdringen parkeeroverlast in 

woonwijken

• Parkeervoorzieningen  
overzichtelijk, klantvriendelijk 
en kosteneffectief aanbieden

• Vergroten tevredenheid over 
fietsparkeren

Overige beheertaken
• Behoud positief oordeel varende 

bezoekers

• Intensivering duurzaamheids- 
educatie

• Beheer en verhuur gemeentelijk 
vastgoed

• Opvang zwerfdieren

Deze digitale versie is een sterk verkorte 

versie van het jaarverslag 2015. Het is geen 

vervanging van het jaarverslag en  

er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
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Verbetering oppervlaktewater-, riolering-  en 
drainagesystemen
Met de voorbereiding en uitvoering van projecten zoals de wa-
terverbinding Haarlemmer Kweektuin, de centrale watergang 
Waarderpolder en de uitbreiding van de Waarderhaven, is bijge-
dragen aan de droge voeten van de Haarlemse burger. 

Duurzame inzameling huishoudelijk afval en afval op straat
In 2015 heeft in drie wijken de proef Duurzaam afvalbeheer ge-
draaid ter verbetering van afvalscheiding. Om de scheidings-
doelstellingen te halen en daarmee de landelijk gestelde richt-
lijnen te behalen heeft de gemeente tijd nodig. Vooralsnog is 
hetzelfde percentage afvalscheiding fijn afval door huishoudens 
in 2015  behaald als in 2014, 37%.

Terugdringen parkeeroverlast in woonwijken
De gemeente heeft in 2015 gesprekken met de stad gevoerd over 
de parkeerproblematiek. De resultaten van deze gesprekken 
worden opgenomen in het programma Modernisering parkeren. 
Om in samenhang met overige plannen overwegingen te kunnen 
maken zullen ook eerder geplande maatregelen op het gebied 
van parkeren in dit programma worden opgenomen.

Parkeervoorzieningen overzichtelijk, klantvriendelijk en 
kosteneffectief aanbieden
In 2015 is de pilot Betaald parkeren per minuut gestart in garage 
De Kamp. Mogelijk leidt deze pilot in 2016 tot de invoering van dit 
tarievensysteem in meer parkeergarages. Andere plannen, zoals 
betaald parkeren op zondag en tarievendifferentiatie, worden 
binnen het programma Modernisering parkeren afgewogen. 

Vergroten tevredenheid over fietsparkeren
De Fietsgevel op het Kennemerplein is in 2015 open gegaan en 
bij verschillende openbaar vervoerhaltes zijn extra fietsenrek-
ken geplaatst. In overleg met werkgroep Fiets zijn er ook in het 
centrum diverse fietsparkeervoorzieningen gerealiseerd in 2015. 
De gemeente werkt samen met Paswerk om de door handha-
ving gekenmerkte, foutgeparkeerde fietsen te verwijderen. Deze 
afspraak leidt tot werkgelegenheid voor Paswerk en dringt de 
fietsenoverlast terug.

Behoud positief oordeel varende bezoekers
Het aantal doorvaarten, zowel beroepsvaart als pleziervaart, 
is gedaald ten opzichte van 2014. Uit contacten met varende 
bezoekers blijkt wel tevredenheid, ook over de zichtbare aan-
wezigheid van handhaving op het water. In 2016 wordt er weer 
onderzoek gedaan naar de klanttevredenheid van varende be-
zoekers. In 2015 is veel aan onderhoud uitgevoerd, zoals het  
realiseren van 72 nieuwe ligplaatsen, het onderhoud van 
scheepsvaartkasten, het vervangen van de dekken van vijf stei-
gers aan het Spaarne en 15 nieuwe afmeervoorzieningen in de 
Delft.

Intensivering duurzaamheidseducatie
Binnen Natuur en Milieu Educatie (NME) ligt de focus op on-
derwijs. De stadskweektuin, de boerderijen en de schooltuinen 
dragen bij aan dit onderwerp. Bijna alle Haarlemse basisscholen 
zijn bediend met natuur- en milieulesmateriaal. In 2015 hebben 
ruim 1.000 leerlingen van tien Haarlemse scholen zwerfafvalles-
sen gevolgd. 

Beheer en verhuur gemeentelijke vastgoed
Het bezit van gemeentelijk vastgoed en bijbehorende huurcon-
tracten zijn in beeld gebracht en geanalyseerd. Een onderverde-
ling tussen strategisch en niet strategisch vastgoed is gemaakt. 
Een verkooplijst is opgesteld en de eerste verkopen zijn reeds 
geëffectueerd. De doelstelling om in 2015 genoeg te verkopen 
om voldoende budget te creëren voor achterstallig onderhoud 
is niet gehaald, boven de boekwaarde is voor circa € 1,5 miljoen 
verkocht in plaats van voor € 2,5 miljoen. 

Opvang zwerfdieren
De wettelijke taak van de opvang van zwerfdieren heeft de ge-
meente Haarlem uitbesteed aan de dierenbescherming. Om de 
ganzenpopulatie op een diervriendelijke manier te beheren is er 
door de firma Hofganzen op verschillende locaties in kaart ge-
bracht waar de nesten zich bevinden, zijn eieren geolied en over-
tollige eieren geruimd.

Beheer en Onderhoud II

Deze digitale versie is een sterk verkorte 

versie van het jaarverslag 2015. Het is geen 

vervanging van het jaarverslag en  

er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
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Openbare ruimte en mobiliteit
• Verbeterde bereikbaarheid,  

verkeersveiligheid en mobiliteit

• Onderhoud openbare ruimte

• Verbetering oppervlakte water-, 
riolering- en drainagesystemen

• Duurzame inzameling huishou-
delijk afval en afval op straat

Parkeren
• Terugdringen parkeeroverlast in 

woonwijken

• Parkeervoorzieningen  
overzichtelijk, klantvriendelijk 
en kosteneffectief aanbieden

• Vergroten tevredenheid over 
fietsparkeren

Overige beheertaken
• Behoud positief oordeel varende 

bezoekers

• Intensivering duurzaamheids- 
educatie
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• Opvang zwerfdieren

Begroot
Gerealiseerd
Voordelig

€ 42,6 miljoen
€ 41,5 miljoen

€ 1,1 miljoen

0

10

20

30

40

50

https://www.haarlem.nl/fileadmin/bestanden/Jaarrekening/2015/Programma_5.pdf


Een eigentijds bestuur, een goede relatie met de burger 

en een veilige stad; dat is waarom het draait in pro-

gramma 6. Een eigentijdse democratische stad bete-

kent dat het stadsbestuur zich open en meedenkend 

opstelt en dat de invloed van Haarlemmers op hun 

stad wordt vergroot. In 2015 is in gesprek met de stad 

(bewoners, ondernemers en partners) de verwachting 

over het stadsbestuur geïnventariseerd. 

De integrale aanpak die is ingezet om de veiligheid in de Haar-
lemse wijken en buurten te verbeteren lijkt zijn vruchten af te 
werpen. Het aantal (geregistreerde) misdrijven is in 2015 opnieuw 
gedaald. Het aantal meldingen van overlast van jeugd, zowel bij 
politie als gemeente, is in 2015 ook gedaald al is het percentage 
Haarlemmers dat aangeeft overlast van jeugd te ervaren opnieuw 
gestegen. 
In 2015 is onder het motto ‘Digitaal waar het kan, persoonlijk waar 
het hoort en op maat waar het moet’ ingezet op betere dienstver-
lening via digitale klantcontactkanalen.

Wat hebben we ervoor gedaan? 

Efficiënte publieke dienstverlening
De gemeente Haarlem loopt voorop met digitale dienstverlening 
en is verkozen tot meest digiproofste gemeente van Nederland. 
Klanten geven gemiddeld een 8,1 aan de gemeentelijke dienstver-
lening. Er is meer gecommuniceerd over de mogelijkheden die er 
zijn om producten en diensten digitaal te regelen via de gemeen-
telijke website. Online huwelijksaangifte doen is nieuw in 2015. 

Verdere modernisering basis- en kernregistraties
Haarlem behoort tot een van de weinige gemeenten die de ge-
gevens voor de Basisregistratie grootschalige topografie (BGT) 
binnen de termijn (voor 1 januari 2016) hebben aangeleverd bij de 

Landelijke voorziening. Daarnaast is de gemeente aangesloten op 
de landelijke Basis registratie kadaster (BRK) en Nationaal han-
dels register (NHR). Volledige aansluiting op de landelijke voor-
ziening Basisregistratie personen (BRP)  is nog niet gerealiseerd 
vanwege vertraging bij het landelijke programma Operatie BRP.

Effectieve communicatie
De gemeente bereikt steeds meer burgers via social media en 
wordt sneller in het reageren op vragen uit de stad. De website 
wordt continu geoptimaliseerd op basis van statistieken. Een 
webcareteam is actief en een communicatieonderzoek door een 
kwantitatieve enquête is gehouden om te onderzoeken waar de 
gemeente nog kan verbeteren. 

Samenwerking met andere overheden voorzetten
Steeds vaker is samenwerken met andere gemeenten de beste 
methode om taken uit te voeren. In 2015 is Haarlem onverminderd 
actief geweest binnen de regio (Zuid-) Kennemerland en binnen 
de Metropool Regio Amsterdam. Vooral op het gebied van Jeugd 
en de Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo) is in 2015 veel 
samengewerkt. 

Ambtelijke samenwerking
De uitvoering van de taken op het gebied van het sociaal domein 
verloopt naar tevredenheid voor zowel Zandvoort als Haarlem.  
Afspraken voor de samenwerking op andere gemeentelijke taken 
is in 2015 nog niet bereikt. 

Meer aandacht voor Europa
Haarlem is een actieve deelnemer in de MRA-werkgroep Europa. 
Deze werkgroep zet zich in voor kennisuitwisseling en subsidies op 
Europees niveau. De jumelages met Angier en Osnabrück zijn in 
2015 voortgezet, net als de stedenband met Mutare. 

Minder overlast jeugd
Een paar jeugdgroepen zorgen voor overlast. In samenwerking 
met betrokken veiligheidspartners worden zij intensief worden 
gevolgd. Om op dit gebied meer te kunnen bereiken heeft de ge-
meente deelgenomen aan het landelijke Actieleerprogramma. 
Het aantal meldingen jeugdoverlast is in 2015 gedaald. Het per-
centage Haarlemmers dat aangeeft overlast van jongeren te er-
varen is gestegen. Door een andere meetmethode in 2015 kan dit 
deels verklaard worden. 

Afname aantal High Impact Crimes
Het aantal High Impact Crimes is afgenomen. In het kader van Sa-
men veilig ondernemen is er de Week van de veiligheid georgani-
seerd. Ook hebben alle ondernemers die slachtoffer zijn geweest 
van een overval een zorgaanbod gekregen. In 2015 is campagne 
gevoerd over inbraakpreventie. Ook zijn voorbereidingen getrof-
fen om buurtgerichte Whatsapp groepen te starten om verdachte 
situaties makkelijk door te kunnen geven aan elkaar.

Minder overlast op straat
Haarlemmers voelden zich in 2015 even veilig in hun eigen buurt 
als vorig jaar. Hun tevredenheid over de aandacht die gemeente 
en politie hebben voor parkeeroverlast is toegenomen. Het aantal 
meldingen over overlast door hondenpoep is afgenomen. Voor-
bereidingen voor een pilot met cameratoezicht tijdens horeca- 
nachten zijn getroffen voor een start in 2016. 

Minder woonfraude en ondermijning
Voor de aanpak tegen woon- en adresfraude is samengewerkt 
met politie, woningcorporaties, Belastingdienst en het openbaar 
ministerie. Een inventarisatie van illegale bewoning in de Waar-
derpolder dient als basis voor verdere aanpak. Door controles op 
hennepkwekerijen is in 2015 aan 26 panden waarschuwingen of 
sluitingen aangezegd. 

Burger, Bestuur en Veiligheid
Wat wilden we bereiken in 2015?
 
Dienstverlening
• Efficiënte publieke  

dienstverlening

• Verdere modernisering basis-  
en kernregistraties

Gemeentelijk bestuur
• Effectieve communicatie

• Samenwerking met andere 
overheden voorzetten

• Ambtelijke samenwerking

• Meer aandacht voor Europa

Openbare orde en veiligheid
• Minder overlast jeugd

• Afname aantal High Impact 
Crimes

• Minder overlast op straat

• Minder woonfraude en  
ondermijning

Deze digitale versie is een sterk verkorte 

versie van het jaarverslag 2015. Het is geen 

vervanging van het jaarverslag en  

er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Programma 6

Begroot
Gerealiseerd
Voordelig

€ 42,9 miljoen
€ 42 miljoen

€ 0,9 miljoen
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https://www.haarlem.nl/fileadmin/bestanden/Jaarrekening/2015/Programma_6.pdf


Haarlem werkt aan een gezonde financiële positie 

met verantwoorde gemeentelijke lasten. In 2015 zijn 

de geraamde bezuinigingen grotendeels gerealiseerd 

en is weer een grote stap gezet in het reduceren van 

de Haarlemse schuldenlast.

Het programma Algemene Dekkingsmiddelen is een ander- 
soortig programma dan de andere zes beleidsinhoudelijke pro-
gramma’s . De voornaamste inkomstenposten van de gemeente 
Haarlem, zoals de baten uit de algemene uitkering (Gemeente-
fonds) en de opbrengsten uit gemeentelijke belastingen en hef-
fingen, worden in dit programma verantwoord. Inhoudelijk wor-
den de financiën toegelicht per programma en in de wettelijke 
paragrafen van de Jaarverslag 2015. 

Wat hebben we ervoor gedaan? 

Gemeentelijke belastingen stijgen niet meer dan de inflatie
De gemeentelijke tarieven voor belasting zijn in 2015 met 1,5% 
verhoogd. Dit is gelijk aan het geraamde inflatiepercentage voor 
2015. De precariobelasting op kabels en leidingen is met 2% ver-
hoogd. De uitvoeringsmaatregelen voor dit onderdeel zijn opge-
nomen in de wettelijke paragraaf Lokale heffingen.

Financieel gezond houden van de stad
De voorgenomen bezuinigingen voor 2015 zijn grotendeels ge-
realiseerd. Alleen de bezuiniging op handhaving niet, mede door 
het amendement van de gemeenteraad ‘geen regel, geen hand-
having, het alternatief’ waarin wordt gesteld dat het realisti-
scher is de bezuinigsopgave uit te strijken over meerdere jaren.

De vaste schuld is gedaald van € 545 miljoen op 31 december 
2014 naar € 513 miljoen op 31 december 2015. Dit is voor een deel 
te verklaren doordat er door vertragingen in de uitvoering van 
verschillende projecten minder is geïnvesteerd dan oorspronke-
lijk verwacht. De meerjarenraming is voor 2016 en 2017 sluitend. 
Om ook voor de jaren daarna de raming sluitend te krijgen, zijn 
voorstellen opgenomen in de Kadernota 2016. 

Hierover beslist de gemeenteraad tijdens de vergaderingen op 27 
t/m 30 juni 2016. 
De Jaarverslag 2015 sluit met een voordelig saldo van  
€ 6,6 miljoen. Op nagenoeg alle programma’s is sprake van een 
onderschrijding, veroorzaakt door veelal kleine en diverse afwij-
kingen. 

Financiën / Algemene Dekkingsmiddelen
Wat wilden we bereiken in 2015?
 
Lokale belastingen en heffingen
• Gemeentelijke belastingen  

stijgen niet meer dan de inflatie

• Met uitzondering van precario-
belasting op kabels en leidingen

Algemene dekkingsmiddelen
• Financieel gezond houden van 

de stad

Deze digitale versie is een sterk verkorte 

versie van het jaarverslag 2015. Het is geen 

vervanging van het jaarverslag en  

er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Programma 7

Baten

Begroot
Gerealiseerd
Voordelig

 € 333,2 miljoen
 € 333,6 miljoen

  € 0,4 miljoen
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https://www.haarlem.nl/fileadmin/bestanden/Jaarrekening/2015/Programma_7.pdf


Deze digitale versie is een sterk verkorte 

versie van het jaarverslag 2015. Het is geen 

vervanging van het jaarverslag en  

er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

In 2015  werden  gemeenten voor het eerst verantwoordelijk voor 
de uitvoering van de Jeugdwet, Wmo 2015 en de Participatiewet. 
Deze veranderingen worden samen ook wel het sociaal domein 
genoemd en betekenden voor Haarlem dat de begroting met  
€ 108 miljoen toenam. Dat heeft zo zijn gevolgen voor de uitvoe-
ring en ook voor de verantwoording. Veel van de zorgtaken werd 
door de gemeente uitbesteed aan partner-organisaties, ieder 
met een eigen administratie. 

Daarbij  komt dat alle gemeenten in dit eerste jaar te kampen 
hadden met vertraagde informatie vanuit het Rijk. Dit alles had 
tot gevolg dat het jaarverslag 2015 later dan gebruikelijk kon 
worden opgeleverd. 

2015 wordt in financiële zin afgesloten met een voor het  
sociaal domein positief resultaat van € 15,8 miljoen. Dit geld 

blijft behouden voor zorg omdat het wordt toegevoegd aan de 
reserve die voor het sociaal domein in het leven is geroepen. 
Dat is noodzakelijk, want 2015 was pas het eerste jaar waarin  
Haarlem te maken kreeg met het sociaal domein. Dit betekende 
een groot aantal nieuwe cliënten en stakeholders, nieuwe taken, 
er moest worden gezorgd voor zorgcontinuïteit en er moesten 
tegelijkertijd veranderingen worden doorgevoerd. Deze opga-
ve zal de komende jaren steeds meer onderdeel worden van de  
vaste werkzaamheden en steeds efficiënter en beter kunnen 
worden vormgegeven.

Ondanks de onzekerheden en risico’s is er, zeker gezien de  
omvang van de opgave, genoeg reden om met gepaste trots en 
tevredenheid terug te kijken op het afgelopen jaar. 
De gemeentelijke begroting is in een jaar tijd met ruim een vijfde 
toegenomen, inclusief alle bijbehorende administratie en werk-

zaamheden. Er is met grote inzet gewerkt aan de transformatie 
en er is aan iedereen zorg verleend. Dat is niet altijd naar tevre-
denheid van alle cliënten verlopen en daarom is daar waar nodig 
en mogelijk bijgestuurd. Daarbij zijn de financiële kaders scherp 
bewaakt en is in die zin voldaan aan de financiële opdracht van 
het Rijk; goedkopere oplossingen bieden dan voorheen. 

Haarlem is goed op weg en er is ruimte, tijd en rust nodig voor 
de doorontwikkeling in het sociaal domein. Het zal nog enige 
tijd duren voordat alle beoogde veranderingen zijn gerealiseerd 
en sprake is van een stabiele situatie die zichtbaar is voor de  
Haarlemmers. De uitkomsten van het jaarverslag 2015 bieden 
aanknopingspunten om de gewenste en noodzakelijke verande-
ringen samen met de partners en de stad vorm te geven.

Sociaal domein



Naast de programmateksten (Wat wilden 
we bereiken, wat hebben we daarvoor ge-
daan en wat heeft dat gekost?) zijn er ook 
andere, financiële aspecten waarover de 
gemeente Haarlem verantwoording moet 
afleggen. De wet schrijft voor dat elke ge-
meente in het jaarverslag enkele verplichte 
paragrafen opneemt waarin de beleidsuit-
gangspunten van beheersmatige activitei-
ten en de lokale heffingen staan. Tezamen 
met nog een paar aspecten geeft dit inzicht 
in de financiële positie van de gemeente.

In de paragrafen wordt een dwarsdoorsnede  
gegeven van de verschillende aspecten van het  
jaarverslag 2015, bezien vanuit een bepaald per-
spectief, zoals risico’s, financiering, kapitaalgoede-
ren en bedrijfsvoering. Het is van belang om inzicht 
te hebben in zowel de financiële positie van de ge-
meente als de mate van flexibiliteit om bijvoorbeeld 
eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. In hoe-
verre belemmert de schuldpositie van te gemeente 
om eventueel snel in te kunnen spelen op gewijzig-
de omstandigheden? Is het weerstandsvermogen  
toereikend genoeg om alle risico’s af te dekken? Voor 
dat inzicht zijn de paragrafen over algemene re-
serves, weestandvermogen en risicobeheersing van  
belang.

Welke verplichte paragrafen zijn er?
• Weerstandvermogen en risicobeheersing
• Lokale heffingen
• Onderhoud kapitaalgoederen
• Financiering
• Bedrijfsvoering
• Verbonden partijen en subsidies
• Grondbeleid

Overige onderwerpen
• Beleidsmatige ontwikkelingen op hoofdlijnen
• Financiële ontwikkelingen
• Samenvatting baten en lasten
• Algemene dekkingsmiddelen en onvoorziene 

uitgaven
• Bezuinigingen
• Investeringen
• Interbestuurlijk toezicht

Financiële positie
Elk jaar geeft de provincie Noord-Holland, als toe-
zichthouder op de gemeente Haarlem, een oordeel 
over de financiële positie van de gemeente. Dit ge-
beurt nadat de gemeenteraad het jaarverslag 2015 
heeft vastgesteld. 

Paragrafen

Deze digitale versie is een sterk verkorte 

versie van het jaarverslag 2015. Het is geen 

vervanging van het jaarverslag en  

er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

https://www.haarlem.nl/fileadmin/bestanden/Jaarrekening/2015/Hfst_3_Wettelijke_paragrafen.pdf
https://www.haarlem.nl/fileadmin/bestanden/Jaarrekening/2015/Hfst_1_Algemeen.pdf
https://www.haarlem.nl/fileadmin/bestanden/Jaarrekening/2015/Jaarverslag_en_Jaarrekening_2015.pdf
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