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dekkingsmiddelen  
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Met de jaarrekening legt het college van burgemeester en wet-
houders verantwoording af aan de gemeenteraad over het in 
2014 gevoerde beleid en laat zien waaraan de gemeente haar 
geld heeft besteed.

In de jaarrekening staan de behaalde resultaten per programma, 
zoals ‘Werk en Inkomen’ en ‘Veiligheid, Vergunningen en Hand-
having’, en het geld wat daarmee was gemoeid. 
U vindt hier samenvattingen van al deze programma’s. U kunt 
ook de volledige verantwoording van de programma’s apart en 
de gehele Jaarrekening downloaden of online bekijken.

De gemeente Haarlem sluit het jaar af met een voordelig saldo 
van €3,4 miljoen. Dat is €2,4 miljoen voordeliger dan geraamd. 
De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven 
over de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening 
2014. De gemeenteraad stelt op 11 juni de jaarrekening vast en 
op 25 juni wordt besloten over de bestemming van het positieve 
rekening resultaat.

De Jaarrekening 2014Klik op de knoppen bovenaan 
voor samenvattingen van de 
verschillende onderdelen.

Voor optimale weergave op een Ipad 
gebruikt een PDF reader App.

 

Deze samenvatting is een sterk  
verkorte versie van de jaarrekening 
2014 op hoofdlijnen.
Het is geen vervanging van de  
jaarrekening en er kunnen geen 
rechten aan worden ontleend.

Bij elk onderdeel is er de mogelijk-
heid om de integrale tekst van dat 
onderdeel te downloaden.

 

Colofon:
Uitgave van de gemeente Haarlem
Communicatie
Fotografie: Michel Campfens 

Klik hier voor de volledige  
jaarrekening 2014

https://www.haarlem.nl/fileadmin/bestanden/Algemeen/jaarrekening/Jaarverslag_2014.pdf
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De inkomsten van de gemeente komen voorna-
melijk van de rijksoverheid en uit transacties met 
derden. De algemene uitkering die de gemeente 
van het Rijk ontvangt vormt de grootste inkom-
stenbron. Elke gemeente ontvangt van het Rijk 
een uitkering uit het gemeentefonds. Deze uit-
kering is door de gemeenten in principe vrij te 
besteden. De gemeente Haarlem ontving in 2014 
ruim € 189 miljoen als algemene uitkering. 

Naast de algemene uitkering, ontvangt de ge-
meente Haarlem specifieke uitkeringen van het 
Rijk. Voor de specifieke uitkeringen heeft het Rijk 
van tevoren bepaald waaraan het geld moet wor-
den besteed. Dit kan bijvoorbeeld zijn aan inko-
mensvoorzieningen, verkeer en vervoer en jeugd 
en gezin. De specifieke doeluitkering bedroeg in 
2014 € 83 miljoen. 

Verder heeft de gemeente een aantal eigen in-
komsten. De meest bekende eigen inkomsten 
zijn de gemeentelijke belastingen. Daarnaast 
ontvangt de gemeente bijvoorbeeld leges voor 
vergunningen en de bouw. De totale inkomsten 
uit belastingen en heffingen bedroegen in 2014 
respectievelijk bijna € 52 en € 40 miljoen. 

Daarnaast 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 bedroe-
gen in 2014 € 88 miljoen.

Hoe komt de gemeente aan haar geld?
In 2014 had de gemeente Haarlem in totaal ruim € 452 miljoen aan eigen inkomsten, exclusief de bedragen die zijn onttrokken aan de reserves van de gemeente. 

  Klik hier voor de gehele jaarrekening 2014
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https://www.haarlem.nl/fileadmin/bestanden/Algemeen/jaarrekening/Jaarverslag_2014.pdf
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Er zijn meerdere manieren om te kijken of de voor dit programma 
gestelde doelen worden behaald. Zo kijken we onder andere naar 
de plaats van Haarlem op de landelijke woonaantrekkelijkheids 
index. In de jaarlijkse omnibus enquête geven Haarlemmers een 
rapportcijfer voor de dienstverlening en voor het vertrouwen van 
de burger in het bestuur. 
In 2014 scoort Haarlem goed: zowel het vertrouwen van de bur-
ger in het bestuur als het rapportcijfer voor de dienstverlening 
scoren boven de streefwaarde, en ook op woonaantrekkelijkheid 
blijft Haarlem hoog scoren. 

Wat hebben we ervoor gedaan?

1. Burgers, bedrijven en instellingen ervaren de gemeente 
als partner:
De gemeente heeft samen met burgers, bedrijven en instellin-
gen in 2014 de decentralisaties in het sociaal domein voorbereid. 
Hierdoor is de rolverdeling tussen burgers, partners en de over-
heid veranderd.

2. Vanzelfsprekend partnerschap in MRA en (Zuid-)Kennemer-
land:
Haarlem werkt intensief samen met de omringende gemeenten. 
Voorbeelden hiervan in 2014 zijn bijvoorbeeld de voorbereiding 
van de decentralisaties of de voorbereiding van de ambtelijke 
samenwerking met de gemeente Zandvoort op het sociaal do-
mein per 1-1-2015.

3. Meer aandacht voor Europa in de stad:
Haarlem heeft aansluiting gevonden bij de werkgroep Europa 
van de MRA. Op deze wijze is Haarlem snel op de hoogte van Eu-
ropese ontwikkelingen.

4. Haarlemmers zijn beter geïnformeerd over wat er in 
buurten, wijken en de stad gebeurt:
De website, de stadskrant en de Facebookpagina’s zijn gebieds-
gericht gemaakt. Er is een begin gemaakt met faciliteren van 
bewonersinitiatieven.
5. Intensivering samenwerking gemeente en burger:
Beleid voor wat betreft participatie en inspraak is een vast on-
derdeel bij nieuwe projecten en beleidsvoornemens. 

6. Eigentijdse, transparante en efficiënte publieke 
dienstverlening:
Vanaf januari 2014 is de nieuwe ‘toptaken’- website in gebruik 
genomen. Dit houdt in dat de onderwerpen waar de meeste 
vraag naar is, op een prominente plek op de site staan. De tek-
sten op de site zijn verkort, vereenvoudigd en kernachtiger be-
schreven.

7. Adequate informatievoorziening vanuit moderne 
basisregistraties:
In 2014 zijn in het kader van de modernisering van de basisre-
gistraties de systemen voor het afnemen en verwerken van 
kadastrale gegevens geïmplementeerd en zijn de daaraan ge-
relateerde gegevens (onder andere de gegevens over de Wet 
Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen) aangepast. 

Burger en Bestuur Programma 1 

Gemeentelijk bestuur en  
samenwerking
1. Burgers, bedrijven en instellin-

gen ervaren de gemeente als 
partner

2. Vanzelfsprekend partnerschap 
in MRA en (Zuid-)Kennemerland

3. Meer aandacht voor Europa in 
de stad 

Communicatie, participatie en 
inspraak
4. Haarlemmers zijn beter geïnfor-

meerd over wat er in buurten, 
wijken en de stad gebeurt

5. Intensivering samenwerking 
gemeente en burger 

Dienstverlening
6. Eigentijdse, transparante en 

efficiënte publieke dienstver-
lening

7. Adequate informatievoorziening 
vanuit moderne basisregistra-
ties

 

De doelen voor dit 
programma zijn:

De gemeente Haarlem wil op goede wijze de stad besturen. Dat wil zeggen dat op verantwoorde wijze wordt omgegaan met de financiële crisis en het financieel be-

leid degelijk is. Ook betekent het dat de gemeente zorgt voor een stad waarin mensen zich veilig voelen en dat bewoners en organisaties zich betrokken voelen bij de 

stad. Het bestuur werkt daarom ook samen met bewoners, partners en organisaties aan initiatieven en ideeën en gaat in discussie met alle Haarlemmers.

18 miljoen 

begroot

18,9 miljoen 

gerealiseerd

= 0,9 miljoen nadelig

  Klik hier voor het complete overzicht van programma 1

  Klik hier voor de gehele jaarrekening 2014

LASTEN 2014

https://www.haarlem.nl/fileadmin/bestanden/Algemeen/jaarrekening/programma_1.pdf
https://www.haarlem.nl/fileadmin/bestanden/Algemeen/jaarrekening/Jaarverslag_2014.pdf
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In 2014 is gewerkt aan verbreding van landelijke initiatieven zo-
als het ondernemingsdossier voor de horeca en het gestapeld 
toezicht. Bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit is ge-
kozen voor het inzetten van handhavingsinterventies, gecombi-
neerd met intensieve informatiedeling tussen betrokken part-
ners en het aanpakken van indirecte effecten.
Veiligheidsbeleid vraagt om keuzes. Door een gezamenlijke fo-
cus op de thema’s die extra aandacht vragen worden de midde-
len gebundeld en maximaal benut. Een aantal prioriteiten ston-
den in 2014 centraal: jeugd en veiligheid, een veilige binnenstad, 
handhaving in de openbare ruimte en de gebiedsgerichte aanpak 
voor Schalkwijk. Daarnaast is in 2014 in de Drank- en horecawet 
de leeftijd voor het kopen en aanwezig hebben van alcohol ver-
hoogd naar 18 jaar. Vanaf 2014 wordt ook gezamenlijk integraal 
veiligheidsbeleid geformuleerd voor de gemeenten in de nieuwe 
politie eenheid Noord-Holland.

Wat hebben we ervoor gedaan?

1. Minder jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit:
Per problematische jeugdgroep is een integraal plan van aanpak 
gemaakt en uitgevoerd. Daarin zijn de interventiemaatregelen 
op elkaar afgestemd;  variërend van de inzet van ambulante jon-
gerenwerkers en straathoekwerkers tot de inzet van politie en 
handhaving.

2. Een veiligere binnenstad:
In 2014 heeft de gemeente (meer) integraal overleg geïnitieerd, 
met een plan van aanpak per locatie met concrete acties en/of 
het uitvoeren van fysieke maatregelen.

3. Een veiliger en leefbaarder Schalkwijk:
De integrale aanpak van de harde kern criminele jeugdgroep 
Schalkwijk (Top 25) is gecontinueerd en in afstemming met de 
ketenpartners zijn nieuwe doelstellingen voor de aanpak gefor-
muleerd.

4. Minder criminaliteit:
Het Plan van Aanpak Woninginbraken is uitgevoerd. Dit heeft 
geresulteerd in een groot aantal acties, zoals informatiebijeen-
komsten voor bewoners (over woninginbraakpreventie en bab-
beltruc), om hen te stimuleren tot het treffen van preventieve 
maatregelen. 

5. Kwalitatief goede crisisbeheersing:
Alle medewerkers (circa 80) van de gemeentelijke processen in 
de crisisbeheersing zijn opgeleid, getraind en geoefend.

6. Kwalitatief goede brandweerzorg:
De taken in de brandveiligheidsketen pro-actie, preventie, pre-
paratie en repressie, worden ingekocht bij de Veiligheidsregio 
Kennemerland en worden door de regio ook naar behoren uit-
gevoerd.

7. Zorgvuldige kostendekkende en binnen redelijke termijnen 
afgegeven vergunningen:
De processen in het softwareprogramma zijn verbeterd.  
Hierdoor kon ook  de papierloze en digitale verwerking van de 
Wabo aanvragen worden ingevoerd en het proces verbeterd.

8. Effectief toezicht en handhaving:
Het toezicht en handhaven op meldingen en vergunningen is 
in 2014 uitgevoerd op grond van het Integraal Veiligheid en 
Handhavingsprogramma 2012 – 2016. Dit betekent onder meer 
dat bij het toezicht op reguliere omgevingsvergunningen, onder-
deel bouw, monumentenvergunningen en sloopactiviteiten, het 
landelijk toezichtprotocol wordt toegepast. 

9. Effectieve bestuurlijke aanpak van georganiseerde crimi-
naliteit:
Integrale aanpak ondernemers Haarlem Noord en het hand-
havingsbeleid hennepkwekerijen zijn in uitvoering. De aan-
pak van het clubhuis van een vermeende motorclub in de 
Waarderpolder is nog niet afgerond.

Veiligheid, Vergunningen en Handhaving Programma 2

Sociale veiligheid
1. Minder jeugdoverlast en  

jeugdcriminaliteit
2. Een veiligere binnenstad
3. Een veiliger en leefbaarder 

Schalkwijk
4. Minder criminaliteit:

Branden en crises
5. Kwalitatief goede crisis- 

beheersing
6. Kwalitatief goede brandweer-

zorg 

Integrale vergunningverlening en 
handhaving
7. Zorgvuldige kostendekkende 

en binnen redelijke termijnen 
afgegeven vergunningen

8. Effectief toezicht en handhaving
9. Effectieve bestuurlijke aanpak 

van georganiseerde criminali-
teit:

Wat wilden we  
bereiken in 2014?

Haarlem is een veilige stad en dat moet zo blijven. Voor 2014 is daarom ingezet op de voortzetting van een daadkrachtig en slagvaardig veiligheid- en handhavings-

beleid. Op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving wordt continu gewerkt aan minder regels en de terugtredende overheid. Op deze manier komt 

meer verantwoordelijkheid bij de vergunninghouder, de burger en de ondernemer te liggen.

  Klik hier voor het complete overzicht van programma 2

  Klik hier voor de gehele jaarrekening 2014

29,8 miljoen 

begroot

30,6 miljoen 

gerealiseerd

= 0,8 miljoen nadelig

LASTEN 2014

https://www.haarlem.nl/fileadmin/bestanden/Algemeen/jaarrekening/programma_2.pdf
https://www.haarlem.nl/fileadmin/bestanden/Algemeen/jaarrekening/Jaarverslag_2014.pdf
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Het uitgangspunt voor meedoen is de eigen kracht, eigen ver-
antwoordelijkheid en zelfredzaamheid van mensen. Voorwaarde 
daarbij is dat Haarlemmers zich ook betrokken voelen bij elkaar 
en bij de samenleving. De inzet van de gemeente is uiteindelijk 
echter slechts één van de factoren die invloed heeft op welzijn 
en sociale kwaliteit. 

De gemeente ondersteunt de keuze van Haarlemmers voor een 
gezonde leefstijl. In 2014 lag de focus vooral op ouderen en jon-
geren omdat daar de meeste winst is te behalen. Daarnaast is 
ingezet om met gezondheidsbescherming (bijvoorbeeld jeugd-
gezondheidszorg) en het verkleinen van gezondheidsverschillen 
te voorkomen dat Haarlemmers in een achterstandspositie ko-
men.
In 2014 is gewerkt aan de nieuwe sociale infrastructuur en aan 
de gewenste kwaliteit binnen de afgenomen financiële ruimte, 
ook bij de taken die naar de gemeente gedecentraliseerd zijn: 
AWBZ, Jeugd en participatiewet. 

Wat hebben we ervoor gedaan?

1. Sterkere sociale samenhang en sociale netwerken in wijken:
De gemeente heeft de welzijnsorganisaties financieel onder-
steund bij hun inzet om bewoners en -organisaties vraaggericht 
te ondersteunen. Voorbeelden van vernieuwende inzet zijn de 
wijkplaats, de werktafel, welzijn op recept, dagbesteding, ma-
tjesprojecten en BUUV.

2. Meer wederzijds respect voor verschillende achtergronden 
en levensstijlen:
Projecten en activiteiten, die het wederzijds respect voor ver-
schillende achtergronden en levensstijlen bevorderen en daar-
mee bijdragen aan de sociale samenhang en diversiteit in wijken 
en in de stad, zijn door de gemeente ondersteund.

3. Meer vrijwilligers uit diverse doelgroepen:
In 2014 is de uitvoering van BUUV met acht partners in de stad 
gerealiseerd en daarmee is breed draagvlak bereikt om BUUV 
over de hele stad uit te breiden en is een bredere en laagdrem-
pelige ‘pool’ voor vrijwillige inzet gecreëerd. Tevens is met deze 
samenwerking de basis verstevigd om kwetsbare bewoners te 
bereiken. 

4. Meer zelfredzaamheid voor mensen met beperking:
Loket Haarlem wordt door de gemeente gesubsidieerd. Het loket 
is voor alle (kwetsbare) burgers van Haarlem met vragen op het 
brede terrein van wonen, welzijn, zorg, vervoer en inkomenson-
dersteuningen laagdrempelig bereikbaar (inloop, telefonisch en 
digitaal).

5. Minder overbelaste mantelzorgers:
De ondersteuning van mantelzorgers is conform de afspraken 
met Tandem gerealiseerd. Het aantal mantelzorgers dat wordt 
ondersteund is toegenomen.

6. Zo zelfstandig mogelijk leven voor doelgroep OGGZ:
Het bestaande niveau aan voorzieningen voor opvang en bege-
leiding is door de uitvoerende partners gehandhaafd. De voor-
bereidingen voor de opening van de 24-uursopvang zijn in 2014 
gestart. 

7. Beperking dakloosheid onder doelgroep OGGZ:
Er zijn meer daklozen in beeld bij de Brede Centrale Toegang. 
Mensen die geplaatst worden in de opvang krijgen een traject-
plan voor toeleiding naar reguliere hulp en waar mogelijk uit-
stroom. 

8. Afname huiselijk geweld:
In 2014 is het instrument huisverbod meer toegepast, waardoor 
een veilige situatie wordt gecreëerd en hulpverlening op gang 
kan worden gebracht.

9 / 10. Gezondere leefstijl  • Minder gezondheidsverschillen:
Van interventies in het kader van ‘De gezonde school’ wordt in 
toenemende mate gebruik gemaakt. Eén van de speerpunten is 
het verder terugdringen van het gebruik van genotmiddelen.

Welzijn, Gezondheid en Zorg Programma 3

Sociale samenhang en diversiteit
1. Sterkere sociale samenhang en 

sociale netwerken in wijken
2. Meer wederzijds respect voor 

verschillende achtergronden en 
levensstijlen

3. Meer vrijwilligers uit diverse 
doelgroepen

Zorg en dienstverlening voor  
mensen met een beperking
4. Meer zelfredzaamheid voor 

mensen met beperking
5. Minder overbelaste mantelzor-

gers

Maatschappelijke opvang en zorg 
voor kwetsbare groepen
6. Zo zelfstandig mogelijk leven 

voor doelgroep OGGZ
7. Beperking dakloosheid onder 

doelgroep OGGZ
8. Afname huiselijk geweld:

Publieke  gezondheid
9.   Gezondere leefstijl • Minder  

  gezondheidsverschillen

Wat wilden we  
bereiken in 2014?

Haarlem is een sociale en betrokken stad waarin iedereen mee kan doen en meetelt, ongeacht beperking of kwetsbaarheid. Meedoen aan de samenleving loopt uit-

een van het hebben van werk, het volgen van onderwijs, sporten, bezoek aan de bibliotheek of schouwburg, het verrichten van vrijwilligerswerk, tot het inzetten voor 

de wijk, het dorp of de stad en het onderhouden van sociale contacten. 

  Klik hier voor het complete overzicht van programma 3

  Klik hier voor de gehele jaarrekening 2014
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47,8 miljoen 
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= 0,3 miljoen voordelig

LASTEN 2014

https://www.haarlem.nl/fileadmin/bestanden/Algemeen/jaarrekening/programma_3.pdf
https://www.haarlem.nl/fileadmin/bestanden/Algemeen/jaarrekening/Jaarverslag_2014.pdf
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Via Stichting Stedenband Haarlem-Mutare is lesmateriaal voor scho-
len voor basis- en voortgezet onderwijs verzorgd om leerlingen te 
informeren over het leven aldaar. Hiernaast zorgde Stichting Mutare 
voor sponsoring van verplichte schoolgeld, boeken en schoolunifor-
men zodat ook zoveel mogelijk kinderen in Mutare onderwijs konden 
krijgen.  Voor jongeren in een kwetsbare positie zijn extra voorzienin-
gen beschikbaar gesteld op leer- en ontwikkelingsgebied, passend bij 
leeftijd en problematiek. Op basis van het in 2013 vastgestelde be-
leidsplan Jeugdzorg is in 2014 de regierol van de gemeente ingevuld. 
Deze transitie van de jeugdzorg maakt onderdeel uit van de nota 
‘Samen voor elkaar’ en is in 2014 vormgegeven in het sociaal domein. 
Onderwijs is erop gericht jongeren tenminste een startkwalificatie te 
laten behalen, zodat zij als volwassenen volwaardig kunnen leven, 
wonen en werken. Hiervoor zijn (plus)voorzieningen voor kinderen in 
de peuterspeelzalen, op school en naschools georganiseerd om de 
(taal)ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren te vergroten. In 
schooljaar 2013-2014 startte een gezamenlijke pilot Passend onder-
wijs. Sport vormt een onderdeel van de sociale cohesie in de wijk en 
past in de basisinfrastructuur van het sociaal domein. Tot gezonde en 
verantwoorde sportbeoefening wordt de jeugd uitgedaagd. In 2014 is 
uitvoering gegeven aan het in 2013 vastgestelde Beleidsuitvoerings-
plan Sportaccommodaties dat zich richt op voldoende aanbod van 
sport accommodaties en het beheer en het onderhoud hiervan. 

Wat hebben we ervoor gedaan?

1. Meer participatie jeugdigen in de stad:
De uitvoerende organisaties, die betrokken zijn bij het Sociaal Cul-
tureel Werk jeugd hebben gezamenlijk activiteiten voor vrijetijdsbe-
steding voor jongeren gerealiseerd, zoals rondom de thema’s Luilak, 
Houtnacht en activiteiten rondom Serieus Request.

2. Versterken zorg jeugd:
Binnen de door de Rijksoverheid gestelde deadlines is de inkoop van 
alle zorg voor jeugd voor 2015 gerealiseerd en is in alle contracten ge-
stuurd op het bereiken van de inhoudelijke doelen van de transitie van 
de jeugdzorg.

3. Meer ontwikkelingskansen voorschools, op school en naschools:
De inspectie van het onderwijs heeft een tussentijdse stand van zaken 
opgemaakt en spreekt haar waardering uit over de uitvoering van het 
meerjarenbeleidsplan ‘Ontwikkelingskansen door kwaliteit en Educatie’ 
(OKE) en de bestuursafspraken OKE/VVE. De twaalf schakelklassen op 
reguliere basisscholen zijn voortgezet om leerlingen met een achter-
stand in taalontwikkeling te helpen bij de Nederlandse taal.

4. Meer startkwalificaties en minder verzuim en schooluitval:
Het meerjarenbeleidsplan Verminderen Voortijdige Schooluitval 
(VSV) 2011 -2014 en de aanvullende maatregelen in het VSV-pro-
gramma 2013-2015 zijn uitgevoerd.
 
5. Renovatie, nieuwbouw en  uitbreiding m.b.t. voldoende aanbod 
goed onderhouden onderwijshuisvesting:
Het realiseren van voldoende goed onderhouden schoolgebouwen 
gebeurt samen met de schoolbesturen voor primair en voortgezet 
onderwijs en is in het SHO vastgelegd. 

6. Hogere deelname breedtesport:
Buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen van Sportsupport 
zijn stadsdeelgericht werkzaam voor twintig sportverenigingen in 
combinatie met partners uit het sociaal domein, waaronder het on-
derwijs. Zij werkten bij JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht), Samen 
Sterk, Special Heroes, Koningsspelen, Gezonde School en wijk, Vitaal 
Haarlem Oost.

7. Ondersteuning kernsporten:
Sportverenigingen kregen ondersteuning om hun ambitie te halen, 
beleid te versterken en talentontwikkeling te stimuleren. Sportta-
lenten en sportverenigingen werden ondersteund met advies en fa-
ciliteiten, zoals  mentale training, advisering naar werk en het aan-
bieden van huisvesting. Alle kernsportclubs hebben hiervan gebruik 
gemaakt. Ook de talentontwikkelingsverenigingen kregen deze on-
dersteuning en hebben gebruik gemaakt van het faciliteitenpakket. 
Al deze beleidsmaatregelen bereikten meer individuele sporttalen-
ten en sportverenigingen dan verwacht.

8. Voldoende goed onderhouden sportaccommodaties:
De atletiekbaan op het Pim Muliercomplex is voorzien van een nieu-
we toplaag en de kleedkamers en de tribune zijn gerenoveerd. Bij DIO 
kregen natuurgrasvelden een drainagesysteem en is het gras op-
nieuw ingezaaid. De toplagen van een kunstgrasveld bij Geel Wit en bij 
DSS zijn vervangen. Bij Onze Gazellen wordt gewerkt aan de toplaag 
van het softbalveld. Dit geldt ook voor de toplagen en grasoppervlak 
van de honk- en softbalvelden van HBSC Sparks. Bij United Davo en 
bij Haarlem Kennemerland zijn ook kleedkamers gerenoveerd.
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Wat wilden we  
bereiken in 2014?

Een kwart van de Haarlemse bevolking is jonger dan 24 jaar. De gemeente zette zich er ook in 2014 voor in dat deze groep veilig kan opgroeien en goede kansen heeft 

zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen op school en in de vrije tijd.  

  Klik hier voor het complete overzicht van programma 4

  Klik hier voor de gehele jaarrekening 2014
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Haarlem bevindt zich in de top van de landelijke woonaantrekkelijk-
heidindex (Atlas voor Gemeenten) en biedt een aantrekkelijk en ge-
differentieerd woonmilieu. De regio Zuid-Kennemerland biedt een 
interessante woon- en arbeidsmarkt en een goed ondernemerskli-
maat. Ook op het gebied van het aanbod van cultuur en metropoli-
taan landschap heeft de regio veel te bieden en trekt zij aanzienlijke 
hoeveelheden bezoekers.
Haarlem is echter geen eiland en de relaties met de regio zijn dui-
delijk. De samenleving wordt geconfronteerd met een periode van 
veranderingen en ook de economische crisis is nog voelbaar. De wo-
ningmarkt zit nog steeds vast en de landelijke ontwikkelingen rond 
de rol en positie van de woningcorporaties maakt het voor Haarlem 
en de corporaties niet eenvoudig om de ambities op het terrein van 
het wonen, te (laten) realiseren. Met de drie Haarlemse corporaties 
zijn (prestatie)afspraken gemaakt in het Lokaal Akkoord Haarlem 
2013-2016 ‘Duurzame samenwerking in onzekere tijden’, die no-
dig zijn om met elkaar het in de Woonvisie 2012-2016 vastgestelde 
woonbeleid zoveel mogelijk te kunnen uitvoeren. Verder is ingezet 
om de voorbereiding van bestemmingsplannen, projecten en bouw-
plannen te verbeteren.

Wat hebben we ervoor gedaan?

1. Behoud vitaliteit in Haarlemse wijken:
In 2014 is voor de eerste keer een gebiedsopgave (2014-2018) per ge-
bied gemaakt en vastgesteld in het college. De gebiedsopgave bestaat 
uit een vertaling van stedelijke (beleids)opgaven naar de vijf gebieden 
en uit gebiedsspecifieke aandachtpunten. Er zijn gebiedsopgaven 
voor Noord, Oost-Waarderpolder, Centrum, Zuidwest en Schalkwijk. 

2. Meer kwalitatief goede, duurzame en gedifferentieerde wo-
ningbouw:
De bouwproductie blijft binnen de bandbreedte van de afspraken in 
het Regionaal Aktie Programma Wonen Zuid-Kennemerland IJmond 
2012-2016, maar zit wel aan de onderkant. Dat wil zeggen dat er net 
voldoende woningen gerealiseerd worden.

3. Duurzaam verbeterde bestaande woningvoorraad:
Er is een regionaal onderzoek gestart naar de behoefte voor wonen 
en zorg en de  mogelijkheden om mensen zo lang mogelijk zelfstan-
dig te kunnen laten wonen.  

4. Meer doorstroming:
De corporaties hebben hun doorstroom instrumentarium onderling 
beter  afgestemd. Vanuit de woonruimteverdeling wordt meer en ef-
fectiever ingezet op maatwerk. 

5. Sterkere positie specifieke groepen:
Uit het regionaal onderzoek ’Verschuivende woningbehoefte’ blijkt 
dat de druk op de sociale huursector de komende jaren toeneemt. 

De betaalbaarheid van de sociale huursector voor mensen die op 
deze sector zijn aangewezen is een toenemende zorg. 

6. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling:
Onder invloed van bezuinigingen zijn in 2014 veel minder herinrich-
tingen in de openbare ruimte gepland en uitgevoerd dan voorgaande 
jaren. Wel beginnen de projecten uit het recente verleden vruchten 
af te werpen, zoals het Stationsplein en de Turfmarkt. Er zijn meer 
bezoekers en er wordt meer geïnvesteerd in de omgeving.

7. Optimale intergemeentelijke samenwerking:
De stad neemt deel aan provinciale initiatieven, zoals ‘Maak plaats’ 
(intensiveren van bestaande knooppunten openbaar vervoer) en de 
Raadsconferentie Binnenduinrand. 

8. Krachtige en consistente aanpak van ruimtelijke processen:
In 2014 is een start gemaakt met de invoer van gebiedsgericht wer-
ken in de gemeentelijke organisatie. Per stadsdeel zijn gebiedsop-
gaven en programma’s  opgesteld. De gemeente heeft een eerste 
overzicht gemaakt van alle stadsbrede opgaven.

9. Actuele ruimtelijk juridische producten:
Modernisering van de Monumentenwet beoogt de cultuurhistorie 
een plaats te geven binnen de bestemmingsplannen. Als vervolg op 
de conceptnota Erfgoed en Ruimte uit 2013 is gestart met de voor-
bereiding om te komen tot een Cultuurhistorische Erfgoedkaart.
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Wat wilden we  
bereiken in 2014?

Haarlem wil een stad zijn en blijven waar ontmoeting en stedelijk leven centraal staan. Wonen in een kwalitatief goede leefomgeving en in een stedelijke  

economisch-culturele diversiteit is de basis voor een prettige en toekomstbestendige stad. Gewerkt wordt aan een klimaat neutrale stad, aan duurzame ruimtelijke 

ontwikkeling, mobiliteit en goede bereikbaarheid en versterking van de kwaliteit van groen en water. 

  Klik hier voor het complete overzicht van programma 5

  Klik hier voor de gehele jaarrekening 2014
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Cultuur en economie zijn in Haarlem onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. De Haarlemse culturele voorzieningen zijn van hoog 
niveau en zijn een grote trekker van bezoekers van buiten de 
stad. De promotie en marketing van de stad en zijn voorzienin-
gen kunnen de aantallen verder doen toenemen, waarbij kunst 
en cultuur bij uitstek invloed op de economische groei van de 
stad kunnen hebben. Haarlem kiest ervoor het economische, 
culturele en recreatieve klimaat samen met het bedrijfsleven, de 
partners van de culturele instellingen, recreatieve organisaties 
en het verenigingsleven vorm te geven. De rol die de gemeente 
hierin kan spelen is er één van regievoerder, samenwerkings-
partner en faciliteerder.
In de Arbeidsmarktagenda 2013-2016 heeft de gemeente be-
noemd waar zij op inzet om de lokale arbeidsmarkt te verster-
ken. Er wordt onder andere ingezet op terugdringing van voor-
tijdig schooluitval en het stimuleren van technisch onderwijs 
onder jongeren. Gezien de effecten van de economische recessie 
was het doel voor 2014 vooral het behoud van het aantal banen 
en op de wat langere termijn uitbreiding. 

Haarlem wil nationaal in beeld zijn als stad van cultuur en erf-
goed. Behoud van een aantrekkelijk cultureel aanbod, zoals on-
der meer de programmering van de cultuurpodia en musea, is 
dan ook het uitgangspunt voor de gemeentelijke cultuurvisie. 
Een onderscheidend kunst- en cultuuraanbod is aantrekkelijk 
voor inwoners en bezoekers van Haarlem.

Wat hebben we ervoor gedaan?

1. Meer ruimte voor bedrijven in de topsectoren:
De Waarderbrug is opengesteld voor tweerichtingsverkeer waar-
door de bedrijven in de Waarderpolder beter bereikbaar zijn. De 
gemeente heeft het voormalige terrein van afvalinzamelaar 
Spaarnelanden NV ter beschikking gesteld aan een beheerbe-
drijf met de opdrach t hier kleine bedrijven uit de maakindustrie 
te vestigen.

2. Concurrerend en hoogwaardig ondernemingsklimaat:
De gemeente heeft samen met onderwijsinstellingen en onder-
nemers bijgedragen  aan de versterking van het innovatiekli-
maat door de opening van Maak Haarlem in de Waarderpolder; 
voor innovatieve bedrijven die actief zijn en/of een link hebben 
met 3D print technologie.

3. Behoud van een gevarieerd cultureel aanbod:
De gemeente subsidieert de culturele basisinfrastructuur van 
podia, musea, bibliotheek, lokale omroep en erfgoed. Binnen de 
gemeente is de kennis over monumenten via 
www.monumentengemeenten.nl geïntensiveerd.

4. Stabiele kunst- en cultuurdeelname door Haarlemmers:
In de drie tranches van het Cultuurstimuleringsfonds zijn in to-
taal 66 projecten ondersteund (zowel professioneel als ama-
teur), ondanks het feit dat in 2014 eenmalig € 75.000 op het 
fonds werd bezuinigd, en door het wegbezuinigen van de der-
de subsidieronde van 2013 een groter beroep op het fonds werd 
gedaan (zestien aanvragen uit 2013 werden doorgeschoven naar 
2014).

5. Meer bezoekers (toeristen en recreanten):
De gemeente heeft (inter)nationaal toerisme bevorderd door 
regionale samenwerking binnen de Metropoolregio Amsterdam 
onder andere in het project Amsterdam Bezoeken Holland Zien 
(ABHZ). De gemeente heeft samengewerkt met de Amsterdam 
Cruise Port om (internationale) riviercruiseschepen naar Haar-
lem te trekken.
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Wat wilden we  
bereiken in 2014?

Haarlem wil een stad zijn en blijven waar ontmoeting en stedelijk leven centraal staan. Wonen in een kwalitatief goede leefomgeving en in een stedelijke econo-

misch-culturele diversiteit is de basis voor een prettige en toekomstbestendige stad. Gewerkt wordt aan een klimaat neutrale stad, aan duurzame ruimtelijke ont-

wikkeling, mobiliteit en goede bereikbaarheid en versterking van de kwaliteit van groen en water. 

  Klik hier voor het complete overzicht van programma 6

  Klik hier voor de gehele jaarrekening 2014
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Het uitgangspunt is dat de Haarlemmer op eigen kracht zijn of 
haar problemen oplost in het sociale domein; de gemeente sti-
muleert en faciliteert. 2014 was een overgangsjaar waarin de 
gemeente zich voorbereide op de nieuwe wetgeving en op de 
decentralisatie van taken binnen het programma Samen voor 
Elkaar. De vorming van één regeling voor de arbeidsmarkt on-
der de Participatiewet en de invoering van een wettelijke quo-
tum regeling voor extra banen door werkgevers staan gepland 
voor 2015. De gemeente biedt nu samen met het UWV, het Re-
gionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) en de regiogemeen-
ten in de arbeidsmarktregio Zuid- en Midden-Kennemerland 
een complementaire dienstverlening op één locatie in Haarlem, 
het werkplein. Alle werkgevers- en werknemersdienstverlening 
is  daarin ondergebracht, dáár is kennis van de arbeids- en op-
leidingsmarkt aanwezig, dáár vindt het eerste contact voor de 
inkomensvraag plaats en dáár melden klanten zich op weg naar 
werk. Snelle doorverwijzing en onderlinge afstemming zorgen 
ervoor dat de klant optimaal wordt gefaciliteerd. Het werkplein 
is per 1 juli 2014 van start gegaan.

In de komende jaren wordt versterkt ingezet op het instrument 
Social Return on Investment (SROI). Social return is het opne-
men van sociale voorwaarden, eisen en wensen in een inkoop- of
aanbestedingstraject voor producten en diensten. De gemeente 
haalt op die manier zoveel mogelijk sociaal rendement uit de in-
koop en leveranciers leveren een bijdrage aan de werkgelegen-
heid en aan de competentieontwikkeling van mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. 

Wat hebben we ervoor gedaan?

1. Meer directe uitstroom naar werk:
In 2014 heeft de gemeente met twee arbeidsbemiddelaars (Pas-
match en Agros) resultaatafspraken gemaakt in de vorm van 
contracten voor directe plaatsing en preventie. Er zijn 502 klan-
ten direct geplaatst op de arbeidsmarkt.

2. Beschutte werkplekken voor mensen met een WSW-indica-
tie, ook buiten Paswerk:
Paswerk heeft in opdracht van de gemeente 684 Haarlemmers 
een beschutte werkplek geboden. Dit aantal is gebaseerd op 
het door het Rijk toegekende aantal plekken. Haarlemmers op 
de wachtlijst voor de WSW komen als eerste in aanmerking voor 
deze plekken.

3. Een tijdelijke inkomensondersteuning voor Haarlemmers 
die niet in hun eigen inkomen kunnen voorzien en die daarvoor 
in aanmerking komen:
75% van de aanvragen is binnen de wettelijke termijn van acht 
weken afgehandeld. Deze termijn van acht weken kan worden 
opgeschort of opgerekt indien er sprake is van het leveren van 

aanvullende informatie door de klant of er een beroep op de 
hersteltermijn wordt gedaan.

4. Meer duurzame en financiële zelfredzaamheid voor Haar-
lemmers met schulden:
Binnen het schulddienstverleningstraject hebben 127 klanten 
de verplichte cursus ‘Omgaan met geld’ gevolgd. Hiermee is de 
streefwaarde van 100 ruimschoots behaald. Het volgen van de 
verplichte cursus leidt tot afbouw binnen budgetbeheer van 
totaal naar basis waardoor de klant weer in eigen kracht wordt 
gezet.

5. Meer Haarlemmers met een minimuminkomen worden zelf-
redzamer:
Naast de reguliere bijzondere bijstand mogelijkheden en be-
staande minima regelingen heeft de gemeente Haarlem in 2014 
aanvullende regelingen geboden die zelfstandigheid bevorde-
ren. Dit zijn de Haarlemse studielening en Huiswerkbegeleiding.

6. Voldoende inkomensondersteuning voor specifieke kosten:
Het percentage aanvragen bijzondere bijstand, dat binnen de 
wettelijke acht weken afgehandeld moet worden, is ruim ge-
haald. Door een strakke sturing op de termijnen en klantge-
richtheid is het percentage aanvragen bijzondere bijstand dat 
binnen wettelijke acht weken is afgehandeld verder gestegen 
ten opzichte van 2013. 
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Wat wilden we  
bereiken in 2014?

Zelfredzaamheid betekent dat Haarlemmers, al dan niet met hulp, zelfstandig functioneren. Voor inwoners die niet kunnen voorzien in hun eigen inkomen biedt de 

gemeente een financieel vangnet met tijdelijke inkomensondersteuning. Zo levert de gemeente een bijdrage aan de versterking van economische en sociale structuur 

van de stad en de maatschappij. 

  Klik hier voor het complete overzicht van programma 7

  Klik hier voor de gehele jaarrekening 2014
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Dit programma heeft als doel een verkeersveilige, leefbare, 
duurzame en goed bereikbare stad. In 2014 droegen verschil-
lende prestaties van de gemeente daaraan bij. Zo is de fiet-
senstalling Botermarkt opgeknapt, het buslijnennet van R-net 
uitgebreid en de bouw van de fietsgevel op het Kennemerplein 
gestart. Het rapportcijfer dat Haarlemmers aan de bereikbaar-
heid van de stad en de binnenstad geven is gestegen naar res-
pectievelijk een 7,3 en een 6,2. Ook aan de verkeersveiligheid van 
de stad gaven zij een ruime voldoende, namelijk een 6,6

Wat hebben we ervoor gedaan?

1. Betere duurzame bereikbaarheid Haarlem:
De Waarderbrug is in twee richtingen voor autoverkeer geopend. 
De herinrichting van de Oudeweg, die de verkeersveiligheid en de 
doorstroming verbetert, is niet uitgevoerd, vanwege het uitvoe-
ren van extra onderzoek, onder andere naar kabels en leidingen.

2. Betere verkeersveiligheid:
Basisschool Ter Cleeff opende een dependance aan de Kor-
te Verspronckweg. Ter hoogte van de oversteek voor fietsende 
scholieren over de Korte Verspronckweg is de verkeersveiligheid 
op peil gebracht. Bij verschillende andere Haarlemse scholen zijn 
verkeersveiligheidscampagnes en -acties uitgevoerd. 

3. Aantrekkelijker openbaar vervoer:
Op de Zijlvest zijn maatregelen genomen om de doorstroming 
van het openbaar vervoer te verbeteren. Ook op de Schipholweg 
en bij het Delftplein zijn de verkeersregelinstallaties zo gepro-
grammeerd dat de bussen beter kunnen doorrijden wat de be-
trouwbaarheid van de dienstregeling verbetert.

4. Meer fietsvoorzieningen:
De fietsenstalling in de Jacobijnestraat is op zaterdag openge-
steld voor publiek. Dat heeft op zaterdag 400 extra fietspar-
keerplekken opgeleverd. De bruikbare capaciteit van de fietsen-
stalling op de Botermarkt is vergroot.

5. Betere leefbaarheid en kwaliteit van de openbare ruimte en 
op termijn een duurzame, klimaatneutrale stad:
Het overleg met ondernemers uit de Cronjéstraat is gevoerd. Dit 
heeft nog niet geleid tot overeenstemming over de mogelijkhe-
den om het gebruik van de Cronjégarage te stimuleren.

6. Een vitale, aantrekkelijke en bereikbare binnenstad:
De garage Centrum-Zuid is inmiddels geopend en in gebruik, dit 
levert 200 extra garageplaatsen op waarvan er 100 op werkda-
gen worden gehuurd door de Provincie Noord-Holland voor haar 
werknemers.

7. Parkeervoorzieningen overzichtelijk, klantvriendelijk en 
kosteneffectief aanbieden:
Er is opdracht gegeven voor de parkeerverwijzing naar de nieuwe 
garage Centrum-Zuid/Dreef. Deze wordt in 2015 uitgevoerd.

Bereikbaarheid en Mobiliteit Programma 8

Autoverkeer en verkeersveiligheid
1. Betere duurzame bereikbaar-

heid Haarlem
2. Betere verkeersveiligheid

Openbaar vervoer en langzaam 
verkeer
3. Aantrekkelijker openbaar  

vervoer
4. Meer fietsvoorzieningen

Parkeren
5. Betere leefbaarheid en kwaliteit 

van de openbare ruimte en op 
termijn een duurzame,  
klimaatneutrale stad

6. Een vitale, aantrekkelijke en 
bereikbare binnenstad

7. Parkeervoorzieningen  
overzichtelijk, klantvriendelijk 
en kosteneffectief aanbieden

Wat wilden we  
bereiken in 2014?

Een veilig, duurzaam en goed bereikbare stad, dat is het doel van dit programma. De bereikbaarheid staat onder druk, het autobezit is de afgelopen decennia toege-

nomen en vooral net buiten de regio is veel bijgebouwd, zonder dat de wegen of het openbaar vervoer naar evenredigheid zijn aangepast. 

  Klik hier voor het complete overzicht van programma 8

  Klik hier voor de gehele jaarrekening 2014
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De kwaliteit van de openbare ruimte in Haarlem is nog relatief 
hoog. Dat was ruim tien jaar geleden niet zo, toen was spra-
ke van een forse onderhoudsachterstand. Naar aanleiding van 
de aanbevelingen uit een rekenkameronderzoek in 2005 is het 
afgelopen decennium fors geïnvesteerd in de openbare ruimte 
en daar plukt de gemeente nu de vruchten van. De waardering 
voor de algehele kwaliteit van de openbare ruimte van Haarlem-
mers is al enige jaren stabiel. Ook dit jaar waarderen Haarlem-
mers dit in het Omnibus onderzoek met rapportcijfer 6,6. Echter 
door de compenserende maatregelen 2013 en 2014 (resp. € 2 en 
€ 3 miljoen) op het beheer en onderhoud zijn een groot aantal 
projecten niet volgens planning uitgevoerd. Hierdoor dreigt een 
achterstand  te ontstaan waardoor de onderhoudsbehoefte op 
middellange termijn onevenredig zal toenemen. Lagere uitgaven 
aan onderhoudswerken kunnen hebben geleid tot lagere scores 
op beleving van de burgers rondom de kwaliteit van openbare 
ruimte, voornamelijk op het gebied van wegen, fietspaden en de 
kwaliteit van het groen.

Wat hebben we ervoor gedaan?

1. Klimaatneutrale gemeente in 2030 en klimaatneutrale ge-
meentelijke organisatie in 2015:
Het overgrote deel van de activiteiten, genoemd in het onderdeel 
Haarlem Klimaat Neutraal van het Duurzaamheidsprogramma 
2014, is uitgevoerd. Duurzame inkoop is een reguliere activiteit 
geworden sinds de beleidsmatige vastlegging hiervan in 2011 in 
de nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid.

2. Minder bestaande milieuhinder:
De geluidsanering van 470 woningen langs het traject Haar-
lem-Heemstede is afgerond. Dit geldt ook voor de gevelisolatie 
van de laatste, meest belaste woningen, wat betreft wegver-
keerslawaai.

Kwaliteit Fysieke Leefomgeving Programma 9

Milieu, duurzaamheid en  
leefbaarheid
1. Klimaatneutrale gemeente in 

2030 en klimaatneutrale ge-
meentelijke organisatie in 2015

2. Minder bestaande milieuhinder
3. Minder nieuwe milieuhinder

Openbare ruimte bovengronds
4. Handhaven huidige kwaliteit 

openbare ruimte
5. Handhaven van hoeveelheid en 

kwaliteit van het groen en ver-
groting van de biodiversiteit

6. Intensievere duurzaamheidse-
ducatie

Openbare ruimte ondergronds
7. Kwaliteitsverbetering van de 

riolering- en drainagesystemen 
en vermindering van waterover-
last

8. Vermindering vuilemissie

Waterwegen
9. Betere afmeervoorzieningen 

voor beroeps- en pleziervaart
10. Voldoende afvoerend en ber-

gend vermogen openbaar water

Afvalinzameling en reiniging
11. Duurzame inzameling huishou-

delijk fijn en grof afval
12. 12. Schonere stad

Wat wilden we  
bereiken in 2014?

In de afgelopen periode lijkt de Haarlemse trend van een steeds toenemende CO2-uitstoot gekeerd, mede door de ruim 30 uitgevoerde projecten in het kader van het 

programma Haarlem Klimaat Neutraal. Het percentage Haarlemmers dat aan energiebesparing doet blijft onverminderd hoog (71%). Daarnaast is het oordeel van de 

Haarlemse bevolking over geluidoverlast en luchtverontreiniging vrijwel gelijk gebleven.

  Klik hier voor het complete overzicht van programma 9

  Klik hier voor de gehele jaarrekening 2014
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3. Minder nieuwe milieuhinder:
Bij alle nieuwe bestemmingsplannen is een milieuparagraaf in-
clusief milieukwaliteitseisen opgesteld.
In totaal is bij zes ontwikkelingsprojecten zoals de Remise en de 
Poort van Boerhaave een milieu-advies opgesteld.

4. Handhaven huidige kwaliteit openbare ruimte:
Het dagelijks beheer en onderhoud is ondergebracht in diver-
se onderhoudscontracten (groen, bomen, asfalt, bestrating, 
straatmeubilair, verkeersmaatregelen, serviceverlening bij eve-
nementen, bruggen, beschoeiingen, grondwater en riolering) 
met Spaarnelanden en marktpartijen. In 2014 is het dagelijks 
onderhoud grotendeels volgens “traditioneel” (niet in regie) uit-
gevoerd.

5. Handhaven van hoeveelheid en kwaliteit van het groen en 
vergroting van de biodiversiteit:
Een groot aantal acties uit het ecologisch beleidsplan, die bij-
dragen aan de biodiversiteit, is uitgevoerd. Voorbeelden hiervan 
zijn: inrichting groenstrook Amerikavaart, herstellen vlindergras 
Engelandpark en Romolenpark.

6. Intensievere duurzaamheidseducatie:
De voorgenomen projecten en activiteiten zijn uitgevoerd, zie 
hiervoor de verslaglegging van het Natuur- en milieucentrum.

7. Kwaliteitsverbetering van de riolering- en drainagesyste-
men en vermindering van wateroverlast:
In 2014 is 1,5 kilometer vervangen onder andere in de zuidstrook 
van de Slachthuisbuurt en de Albert Schweitzerlaan. Ook is op 
een gedeelte van de Bakennessergracht de levensduur van de 
riolering verlengd door relining (het aanbrengen van een kunst-
stof voering in een bestaande betonnen rioolbuis, waarmee de 
levensduur van die buis met meer dan 40 jaar wordt verlengd).

8. Vermindering vuilemissie:
In 2014 zijn de zuidstrook Slachthuisbuurt en Albert Schweitzer-
laan afgekoppeld. In totaal is circa vijf hectare afgekoppeld. Dit 
is minder dan de streefwaarde. 

9. Betere afmeervoorzieningen voor beroeps- en pleziervaart:
Met de vernieuwde steiger in de Vissersbocht en de aanpak van 
de Raamvest en Noorder Emmakade zijn de oevervoorzieningen 
verbeterd. 

10. Voldoende afvoerend en bergend vermogen openbaar 
water:
Waterverbindingen (duikers) onder N208, Zuid Schalkwijker-
weg en Toekanweg zijn verbeterd (verruimd). Voorbereidende 
werkzaamheden verbeteren watersysteem Kleverlaanzone zijn 
gestart. De voorbereidende werkzaamheden voor de centrale 
watergang Waarderpolder zijn uitgevoerd.

11. Duurzame inzameling huishoudelijk fijn en grof afval:
Na de besluitvorming over Duurzaam Afval Beheer (DAB) heeft 
Spaarnelanden, conform de afgesproken planning, de nodige 
eerste stappen gezet (aankoop duo-containers, aanschaf inza-
melvoertuig en dergelijke). Spaarnelanden heeft in 2014 in af-
wachting van de DAB-uitrol geen extra ondergrondse containers 
geplaatst.

12. Schonere stad:
De nieuwe contracten beheer en onderhoud (Domein Dienst-
verlening Overeenkomsten) zijn voorbereid. In 2014 werd nog,  
als voorheen, op basis van frequentie gewerkt (uitgezonderd 
zwerfafval en onkruid).

  Klik hier voor het complete overzicht van programma 9

  Klik hier voor de gehele jaarrekening 2014
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Daarnaast is ook verder gewerkt aan de verbetering van het 
financieel beheer van de gemeentelijke organisatie door uit-
voering van het programma ’Haarlem presteert beter’. Mede 
als gevolg van deze ontwikkelingen is het gelukt een sluitende 
begroting voor 2014 te presenteren en deze begroting ook slui-
tend te houden. Ook de jaarrekening is met een positief saldo 
afgesloten.

Bij de presentatie van de begroting 2014 kon nog geen sluitende 
meerjarenraming worden aangeboden. Op basis van een voorbe-
reide takeninventarisatie zijn de keuzes, na de gemeenteraads-
verkiezingen, gemaakt door de nieuw gekozen gemeenteraad en 
de coalitie. Op grond van besluitvorming bij de Kadernota 2014, 
kon voor 2015 en verder (er is geen sluitend meerjarig kader in-
clusief taakstellingen voor 2016 en 2019) een sluitende meerja-
renbegroting worden opgesteld. Hierbij geldt een kanttekening 
dat in 2016 nog een taakstelling van ruim € 1,9 miljoen ingevuld 
moet worden.
De schuldpositie is in 2014 met € 11 miljoen gedaald en de
schuldratio is verbeterd van 122% in 2014 tegen 135% in 2013. 

Ten aanzien van de  ontwikkeling van gemeentelijke lasten is ge-
kozen voor een beperkte stijging van de gemeentelijke woonlas-
ten van € 736 naar € 750 per woonruimte, ofwel een stijging van 
1,9%, hetgeen ongeveer gelijk is aan de geraamde inflatie (2%).  

Wat hebben we ervoor gedaan?

1. Sluitende meerjarenraming en verminderen schuldenlast:
Er is een investeringsplafond ingesteld en in de meerjarenraming 
is € 2,5 miljoen aan financiële ruimte gecreëerd om met ingang 
van 2016 de schuldenlast te verminderen.  In 2014 is de schuldra-
tio gedaald van 135% naar 122%.

2. Rechten en heffingen gebaseerd op het principe van 
kostendekkendheid:
De tarieven van de heffingen en belastingen zijn tijdig vastge-
steld. Daarnaast zijn ook wijzigingen en bijbehorende verorde-
ningen tijdig vastgesteld.

3. Verantwoorde gemeenschappelijke lasten:
In de Kadernota 2014 en de Programmabegroting en -rekening 
2014 is de raad actief geïnformeerd over de ontwikkeling van de 
woonlasten in Haarlem en de ontwikkeling van de woonlasten 
van Haarlem ten opzichte van het gemiddelde van de grote ge-
meenten. 

Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Programma 10

Algemene dekkingsmiddelen en 
financiële positie
1. Sluitende meerjarenraming en 

verminderen schuldenlast

Lokale heffingen en belastingen
2. Rechten en heffingen gebaseerd 

op het principe van kosten- 
dekkendheid

3. Verantwoorde gemeenschap- 
pelijke lasten

Wat wilden we  
bereiken in 2014?

Haarlem werkt aan een gezonde financiële positie met verantwoorde gemeentelijke lasten. In 2014 vertoonde Nederland een broos economisch herstel, waardoor 

geen aanvullende bezuinigingen vanuit het Rijk zijn doorgevoerd. Dat betekende dat de begroting hierdoor, minder dan in voorgaande jaren, nadelig werd beïnvloed. 

  Klik hier voor het complete overzicht van programma 10

  Klik hier voor de gehele jaarrekening 2014
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De paragrafen geven de verantwoording weer over het beleid en 
het beheer dat het afgelopen jaar over deze onderwerpen is ge-
voerd. Het gevoerde beleid is van invloed op de financiële flexi-
biliteit van de gemeente. 
Het is van belang om inzicht te hebben in zowel de financiële 
positie van de gemeente als de mate van flexibiliteit om tegen-
vallers te kunnen opvangen. Zit er bij tegenvallers nog rek in de 
meerjarenbegroting? Is het weerstandsvermogen toereikend 
genoeg om niet alleen de risico’s af te dekken, maar ook om 
eventuele tegenvallers op te vangen? In hoeverre belemmert de 
schuldpositie de gemeente om snel in te spelen op gewijzigde 
omstandigheden? Voor dat inzicht zijn bijvoorbeeld de paragra-
fen financiering en weerstandsvermogen en risicobeheersing en 
de saldi van de algemene reserves van belang. 

Welke paragrafen zijn er?
In de jaarrekening 2014 zijn de volgende paragrafen opgenomen:
• Lokale heffingen; 
• Weerstandsvermogen;
• Onderhoud kapitaalgoederen;
• Financiering;
• Bedrijfsvoering;
• Verbonden partijen;
• Grondbeleid;
• Sociaal domein.

De financiële positie
Elk jaar geeft de provincie, als toezichthouder, een oordeel over 
de financiële positie van de gemeente nadat de gemeenteraad 
de jaarrekening heeft vastgesteld.

Paragrafen
De wet schrijft voor dat elke gemeente in zowel haar begroting als jaarrekening een onderdeel opneemt waarin de beleidsuitgangspunten van beheersmatige 

activiteiten en de lokale heffingen staan, welke samen met de meerjarenbegroting inzicht geven in de financiële positie van de gemeente. 

  Klik hier voor de gehele jaarrekening 2014Voor alle paragrafen, klik hier
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