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Inleiding

H
oe gaat het met de stad? Jaarlijks doet het college van burgemeester

en wethouders verslag aan de gemeenteraad over haar beleid en de

financiële resultaten in het jaarverslag en de jaarrekening. Deze

brochure geeft in verkorte vorm antwoord op de vraag waar de gemeente

afgelopen jaar haar geld aan heeft besteed. Zijn de gestelde doelen gehaald en

zo ja, voor welk bedrag? Was dat hoger, of lager dan ingecalculeerd? Als dat

hoger was, welke hobbels lagen er dan op de weg? Dat de financiële crisis

meer dan die figuurlijke hobbel vertegenwoordigt, weten we. Hieraan zullen we,

nu en in de komende jaren, het hoofd moeten bieden. In het afgelopen jaar is

een aantal projecten van de grond gekomen en heeft de gemeente op het vlak

van veiligheid, leefbaarheid en sociale betrokkenheid veel bereikt. Dit resultaat

is mede door en samen met u bereikt.

Economisch klimaat

Een gezonde financiële huishouding is belangrijk om de stad duurzaam te voorzien van een

goed woon- en werkklimaat. Dat is passen en meten in een tijdsgewricht waarin het eco-

nomisch slecht gaat met het land. De overheid moet ingrijpend bezuinigen, zo ook de gemeente

Haarlem. In 2010 stelde de raad een omvangrijke bezuinigingsopgave vast. Ondanks de don-

kere wolken gaat het in Haarlem verhoudingsgewijs goed. De regio Amsterdam, waar Haarlem

deel van uitmaakt, steekt sinds de recessie –kijkend naar de economische ontwikkeling- nog

altijd gunstig af ten opzichte van de rest van Nederland. 

Financiën

De gemeente Haarlem heeft het afgelopen jaar belangrijke stappen gezet in de verbetering

van de bedrijfsvoering. Er is een bezem gehaald door verschillende processen en de ad-

ministratie is opgeschoond. Daaruit kwamen zaken naar voren die nu in het jaarverslag tot fi-

nanciële gevolgen leiden, maar voor financiële ruimte zorgen in de komende jaren. Zo ont-

stonden door het beter in kaart brengen en actualiseren van de financiële waarde van het

gemeentelijk onroerend goed hogere afschrijvingskosten. Daarnaast voerde het Rijk een sys-

teem in voor het versneld afschrijven van schoolgebouwen. 
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Solide en daadkrachtig

In plaats van zestig jaar geldt nu een termijn van veertig

jaar. Een systeem dat de gemeente verplicht moet over-

nemen en dat leidt tot hogere kosten. Naast deze aan de

raad gemelde tekorten, bleek dat een aanpassing in de ad-

ministratie gemaakt moest worden die tot een nadeel in de

boeken leidt. 

Door de rijksbezuinigingen staat de financiële positie van

de gemeenten nog steeds onder druk, maar de financiële

beheersbaarheid van Haarlem is beduidend verbeterd ten

opzichte van voorgaande jaren en we kunnen de huidige

slechte economische situatie beter het hoofd bieden. De

accountant heeft dan ook zijn goedkeuring op het verslag

gegeven en in de rapportage gemeld dat de financiële

huishouding beter op orde is.

Haarlem Populaire woonstad

Haarlem is een populaire stad om te wonen en dat is niet voor niets. Onze stad prijkt hoog

boven aan lijstjes waarin steden met elkaar worden vergeleken. Weekblad Elsevier

noemde Haarlem in 2011 de meest populaire woonstad van Nederland, en ook in de Atlas voor

Gemeenten komt Haarlem van alle grote steden zeer goed uit de bus. De gemeente ziet dit

prachtige resultaat als effect van de inspanningen van de afgelopen jaren die vooral dankzij en

samen met de partners in de stad en de regio zijn geleverd voor de versterking van ons woon-

en werkklimaat. Haarlem heeft in de jaren dat het economisch goed ging fors geïnvesteerd in

vernieuwing, onderhoud en leefbaarheid en heeft een groot aantal omvangrijke en belangrijke

projecten gerealiseerd en in uitvoering. Denk niet alleen aan beton en steen, renovatie, sloop

en onderhoud, maar ook aan het maatschappelijk perspectief van bewoners. Werk, onderwijs,

wonen en vrije tijd moeten kansen bieden aan alle lagen van de bevolking en de publieke ruimte

en voorzieningen moeten bijdragen aan maatschappelijke participatie en ontmoeting.

Werken aan de stad

Hoewel de ontwikkelingen in de stad vanwege het financiële klimaat onder druk staan, zijn

er wel slagen gemaakt in projecten in de Slachthuisbuurt, Schalkwijk en Delftwijk.  Deze

wijken vallen onder het zogenoemde Grote Steden Beleid waarin het accent ligt op het verhelpen

van achterstallig onderhoud, verslonzing van de openbare ruimte en het vasthouden en aan-

trekken van middengroepen. Een aanpak die ervoor zorgt dat wijken leefbaar blijven voor ie-

dereen die er woont.
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Opening Raaks, mei 2011. Foto: Jos Fielmich

Een veilige en schone stad
In het jaarlijks Omnibusonderzoek
geven de ondervraagde Haarlem-
mers aan dat het gevoel van veilig-
heid groot is, ondanks dat het aantal
misdrijven is toegenomen. Een grote
meerderheid, maar liefst 78% van de
ondervraagden, vindt Haarlem een
veilige tot zeer veilige stad. Slechts
drie procent noemt Haarlem zeer on-
veilig. 
Voor de kwaliteit van de openbare
ruimte geven Haarlemmers hun stad
een 6,6. 
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Haarlem Oost 

De gemeente Haarlem werkt aan een stad waarin het

voor iedereen prettig wonen is. In het stadsdeel Haarlem

Oost wordt gewerkt aan een groot aantal projecten, zowel

fysiek als sociaal-maatschappelijk. 

In 2011 is gewerkt aan verschillende sloop- en nieuw-

bouwplannen, waaronder de Zuidstrook Slachthuisbuurt.

Deze ingreep is belangrijk voor de kwaliteitsverbetering van

de openbare ruimte en de sociale structuur van de buurt. 

De nieuwe fly-over, een directe verbinding van de A200

naar de Waarderpolder, is in gebruik genomen. Hiermee is

de doorgaande route naar de binnenstad verlegd van de

Amsterdamsevaart naar de Oudeweg.

De uitvoering sociale pijler bij de 40+aanpak Zomerzone is in volle gang. Het Rijk stelt vanuit

het 40+preventiebudget subsidies beschikbaar voor wijken die op het gebied van onderlinge

verbondenheid extra aandacht kunnen gebruiken.

Schalkwijk

In de Toekomstvisie 2000-2010 Schalkwijk 2000+ is een plan opgenomen om de wijk een ei-

gen 'hart' (Schalkstad) te geven. Mede als gevolg van economische factoren is de uitvoering

van dat plan gestagneerd. In 2011 is een besluit genomen over de doorstart van 'Schalkstad'

en over de uitvoering van de vernieuwing van de openbare ruimte in Europawijk. 

Ook op sociaal gebied zijn stappen gezet. Zo zijn in Boerhaavewijk zes van de zeven sociale

projecten van de 40+aanpak Boerhaavewijk gestart. 

De inspraak op de gebiedsvisie Boerhaavewijk is in 2011 afgerond. Dat geldt ook voor het par-

ticipatietraject voor de gebiedsvisie Europawijk Noord. 

De voorverkoop van de Entree West is gestart. Verder is begonnen met de herinrichting van Ring

Molenwijk en zijn de vernieuwde openbare ruimten opgeleverd voor de Nederlandlaan e.o., Doc-

torshof en de Watersingel-Meerwijk.

Delftwijk

Onder de noemer ‘Delftwijk, Haarlems verborgen schat!’ werken de gemeente Haarlem, Pré Wo-

nen, Ymere, Elan Wonen, Leyten en HBB aan een aantrekkelijk en leefbaar Delftwijk. Een ste-

delijke opzet, met elementen van geborgenheid en ontspanning staan hierin centraal. 

Als onderdeel van deze vernieuwing is in 2011 de reconstructie van de Westelijke Randweg

afgerond. De bouw van het nieuwe winkelcentrum aan het Marsmanplein is gestart. Met de bouw

van de woningen Lyriek en de woningen aan de Delftlaan Noord is begonnen. Gebouw Slau-

erhoff, met onder andere woonruimte voor senioren, is opgeleverd. Verder is begonnen met de

verbouwing van voormalig schoolgebouw De Dolfijn tot een multifunctioneel centrum en is de

planvorming voor het wijkpark afgerond.
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Project zwerfafval: mooi niet!, februari 2011. Foto: Marie-José Brandsma

Wonen in Haarlem
In 2011 was de stijging van woon-
lasten voor Haarlemmers beperkt.
Jaarlijks maakt het Coelo (Centrum
voor Onderzoek van de Economie
van de Lagere Overheden) een ver-
gelijking tussen de tarieven en woon-
lasten van grote gemeenten. Haar-
lem nam in 2011 precies een
middenpositie in. De inwoners van
zeventien gemeenten zijn duurder uit,
die van zeventien andere gemeenten
voordeliger. 
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Onderhoud van de stad

We beschouwen de openbare ruimte als de woonkamer van Haarlemmers. Als die goed

wordt onderhouden draagt dit bij aan een aantrekkelijk leefklimaat van de stad. De ge-

meente is bezig met een inhaalslag, maar heeft nog steeds een achterstand in het onderhoud

van wegen, bruggen, pleinen, vaarwegen, kademuren, openbare verlichting, groenvoorzienin-

gen, verkeerslichten, scholen en sportvoorzieningen. Het inlopen van de onderhoudsachterstand

strekt zich uit over vele jaren. 

In 2011 is het achterstallig onderhoud in de stad volgens schema teruggebracht. De ge-

meente gaf voorrang aan onderhoud met technische noodzaak. Dat betekent dat voor 2011 en

2012 is gekozen voor een sobere aanpak. Ook is gekeken naar hoe het onderhoud het meest

efficiënt kan uitgevoerd. Dat heeft consequenties gehad voor inkoop van materialen en aan-

besteding van werk.

Verder is in 2011 nog een aantal grote projecten in de openbare ruimte uitgevoerd zoals de Rode

Loper - de verbindingsroute van noord naar zuid -, de aanpak van het Reinaldapark, het Raaks-

gebied en de Remise (voormalig Connexxion-terrein).

Cultuur

In de regio Zuid-Kennemerland vervult Haarlem de rol van

centrumgemeente. De aantrekkelijkheid van Haarlem is

voor een groot deel te danken aan het brede culturele

aanbod, zoals de podiumkunsten en musea, de bereik-

baarheid van natuurgebieden, het historische en monu-

mentale karakter van de stad en de kwaliteit van het culi-

naire aanbod in de horeca. Dit is niet alleen een gegeven

om trots op te zijn, de aanwezigheid van dit soort voorzie-

ningen zorgt voor vitaliteit, dynamiek, werk en inkomen

voor de stad. Een extra publiekstrekker in 2011 was de ope-

ning van de bioscoop aan de Raaks. 

Goed cultureel jaar

De culturele instellingen hebben in 2011 een goed jaar gedraaid, met toenemende bezoe-

kersaantallen en veel positieve publiciteit. Voorbeelden zijn de opening van de eerste Sta-

tionsbibliotheek in Europa en de nationale erkenning voor De Hallen Haarlem. De Toneelschuur

had een recordjaar en in de Stadsschouwburg speelde weer een eigen productie, Scrooge, in

de kerstperiode. De waardering van Haarlemmers voor het cultuuraanbod is hoog.
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Wijkcontracten
De eerste en tweede ronde wijkcon-
tracten zijn geëvalueerd en de door-
ontwikkeling van de wijkcontracten is
vastgelegd. Op grond hiervan zijn
twee nieuwe wijkcontracten afgeslo-
ten: Schoten en Slachthuisbuurt. Het
totaal aantal wijkcontracten in 2011
is twaalf.

Opening stad als podium, september 2011. Foto: Jur Engelchor

Wethouder Pieter Heiliegers: 

“Subsidie ontvangen is geen automatisme meer. De gemeente zet subsidies in als middel om beleidsdoelstellingen te
bereiken. Ik ben blij met deze professionaliseringsslag!”
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Haarlem streeft naar klimaatneutraal

Duurzaamheid is meer dan milieu alleen. Duurzaamheid vraagt om andere denkwijzen,

slimme oplossingen (innovatie) en om ander gedrag. Daarbij gaat de gemeente Haarlem

niet alleen voor winst op korte termijn. Zo is het streven dat de gemeentelijke organisatie in 2015

en Haarlem als stad in 2030 klimaatneutraal moeten zijn nog steeds leidend voor alle acties

en maatregelen die worden genomen. Op de website www.degroenemug.nl is goed te volgen

welke initiatieven in de stad plaatsvinden om Haarlem klimaatneutraal te maken. Op de Groene

Mug-site staat ook een overzicht van hoe de gemeente duurzaamheid stimuleert en wat de ge-

meente zelf bijdraagt, zoals bijvoorbeeld het duurzaam inkopen. Een ander voorbeeld is de

nieuwe Raakspoort als onderdeel van de gemeentelijke huisvesting. In dit duurzame gebouw

is de publiekshal ondergebracht.

Duurzaamheid omvat een aantal beleidsterreinen, zoals werkgelegenheid, mobiliteit en eco-

nomie.  Ook wordt ingezet op duurzame ruimtelijke kwaliteit: hoe kan Haarlem slim omgaan met

ruimtegebruik en met het behoud en de versterking van de groene waarden in en om de stad. 

Samenwerking in bereikbaarheid

Voor banen is Haarlem sterk afhankelijk van de regio, en met name van Amsterdam en Haar-

lemmermeer. Dat betekent dat een goede bereikbaarheid van groot belang is. In 2011 is

de Regionale Bereikbaarheidsvisie voor Zuid-Kennemerland vastgesteld en is er een start ge-

maakt met de uitwerking ervan. De uitvoering van deze visie moet de bereikbaarheid en mo-

biliteit van de gemeenten in de regio verbeteren op vier onderdelen: binnen elke gemeente, tus-

sen de gemeenten, van binnen naar buiten de regio en van buiten naar binnen de regio. Voor

deze verbeteringen werkt Haarlem samen met de Metropoolregio Amsterdam, de provincie

Noord-Holland en de Kamer van Koophandel. Ook stimulering van het gebruik van openbaar

vervoer draagt bij aan een goedebereikbaarheid. Zo is de instaphoogte bij haltes van buslijn

75 verhoogd. Ook zijn an-

dere maatregelen getrof-

fen die zorgen voor aan-

sluiting van verschillende

vervoermogelijkheden op

het openbaar vervoer, zo-

als de fietsenstalling on-

der het Stationsplein

(ruim 5.000 plaatsen) en

uitbreiding van de Park &

Ride voorziening aan de

oostkant van Haarlem (bij

station Spaarnwoude).

Groen en duurzaam
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Geen toename CO2-uitstoot
In de afgelopen jaren lijkt de trend
van een steeds toenemende CO2-uit-
stoot gebroken, mede door de vele
uitgevoerde projecten in het kader
van Haarlem Klimaat Neutraal.
Daarnaast is het oordeel van de
Haarlemmers over het leefmilieu iets
verbeterd. Dat is te verklaren uit een
aantal verbeteringen: de acties op
bodem- geluid- en luchtkwaliteit ver-
liepen volgens plan: woningen zijn
beter beschermd tegen verkeersla-
waai, het geluidreductieplan Waar-
derpolder is uitgevoerd, veel veront-
reinigde bodem is gesaneerd en er is
verder gewerkt aan verkeersmaatre-
gelen om de luchtkwaliteit te verbe-
teren.

Wethouder Rob van Doorn:

“De bereikbaarheid van de regio staat onder druk. Het autobezit is de afgelopen decennia sterk toegenomen. 
Omdat de bereikbaarheidsproblematiek zich niets aantrekt van gemeentegrenzen werkt Haarlem nauw samen met

andere gemeenten in Zuid-Kennemerland om de bereikbaarheid van de hele regio te verbeteren. 
Samenwerking is onontbeerlijk"

Werk in uitvoering
Parkeergarage de Appelaar is na de
brand weer volledig geopend, waar-
door de bereikbaarheid van de bin-
nenstad weer op het oude niveau zit.
De reconstructie van het Stations-
plein is gaande. De herprofilering
van de Jansweg is afgerond en die
van de Kruisweg vordert gestaag. 

Kwaliteit openbare ruimtegebruik
De tevredenheid van de Haarlemmer
over de openbare ruimte neemt nog
steeds toe. Er wordt veel waarde ge-
hecht aan hoeveelheid en kwaliteit
van wegen en fietspaden, groen,
speelruimte voor kinderen en vooral
aan een schone buitenruimte. Het op
peil houden en op onderdelen verbe-
teren van deze kwaliteit blijft de inzet
van dit programma, zoals afgespro-
ken in het coalitieakkoord en college -
werkprogramma.

Fly-over geopend op 19 december 2011. Foto: Julie Blik
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Een vitale stad trekt kansen aan en weet deze te benutten. Bewoners, bezoekers, ondernemers

en bedrijven zorgen voor dynamiek, werk en inkomen, kortom: vitaliteit. De traditionele rol van

de stad (met de nabijheid van mensen, vermaak en werk) is nog steeds cruciaal. De ontwik-

keling van de stad is slechts beperkt maakbaar, maar de invloed van het lokale bestuur heeft

wel degelijk effect. Het bestuur kan stimuleren, regelen, sturen, faciliteiten bieden en waar mo-

gelijk belemmeringen wegnemen, of voorwaarden scheppen. Allemaal met als doel dat burgers,

organisatie en marktpartijen beter in staat zijn een constructieve bijdrage te leveren aan de Haar-

lemse samenleving. 

Faciliteren en subsidiëren

Gesubsidieerde instellingen dragen bij aan de vitaliteit van de stad. Het past bij de tijd om

subsidiegelden te verbinden aan prestaties en verantwoording. Het streven is de instel-

lingen zo min mogelijk afhankelijk te laten zijn van subsidies, wat moet leiden tot een scher-

pere afstemming van vraag en aanbod. In december 2011 is het voorstel nieuwe subsidiesys-

tematiek de inspraak ingegaan. 

Participatie

Een belangrijke bijdrage aan de maakbaarheid van de stad is de inzet van participatie, het

actief betrekken van burgers bij hun stad. Een goed voorbeeld daarvan is de inzet van par-

ticipatie bij de totstandkoming van wijkcontracten. 

Met het participeren in de fase van planvorming zijn nieuwe ervaringen opgedaan, zoals bij de

gebiedsvisie Kleverlaanzone en de parkeervisie. Participatie ten behoeve van de woonvisie is

in volle gang. De participatie voor de concept kadernota Haarlem Duurzaam is afgerond. 

E-participatie

Naast de gebruikelijke participatietrajecten werd bij de gebiedsvisie Kleverlaanzone geëx-

perimenteerd met e-participatie. Haarlemmers konden zich aanmelden op de site

www.haarlem.nl/kleverlaanzone en ideeën indienen voor de bestemming van de Kleverlaan-

zone. Het succes van dit experiment was ongekend. Er meldden zich 1.800 participanten, die

gezamenlijk meer dan honderd ideeën inbrachten.  

Vitaal en ondernemend
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Ruimtelijke kwaliteit

De nota Ruimtelijke Kwaliteit, de basis voor de ruimtelijke inrichtingsprincipes en de wette-

lijk verplichte welstandscriteria, is in 2011 in concept vastgesteld. Verder is de Kantoren-

nota vastgesteld en de nota Kunst in de Openbare Ruimte. Met de gemeenteraad zijn alle as-

pecten van de openbare ruimte bediscussieerd als input voor de in 2012 vast te stellen

Structuurvisie Openbare Ruimte. 

Participatie Gouden Regels

In 2011 konden Haarlemmers meepraten over de ruimtelijke kwaliteit in de stad. Behalve via

bijeenkomsten met experts en belangenverenigingen konden Haarlemmers via een digitaal

platform (www.haarlem.nl/goudenregels/) meedenken over een zaken zoals: welke aspecten

van de stad moeten we koesteren? Wat vinden we belangrijk(er)? Waarover willen we dat de

gemeente regels opstelt en waarover niet? Deelnemers konden reageren en ook zelf foto’s van

plekken of onderwerpen uploaden. 

Digitale dienstverlening

De gemeentelijke dienstverlening is verder gedigitaliseerd. Haarlemmers kunnen thuis ach-

ter de computer een afspraak maken voor het ophalen van een rijbewijs of paspoort. In de

publiekshal in de Raakspoort staan tien zelfbedieningszuilen waar de Haarlemmer direct een

aantal producten (onder andere uittreksels en aktes) kan bestellen, betalen en meenemen zon-

der wachten.

Regionale samenwerking

Met het oog op de toekomst zet Haarlem in op samenwerking in twee regionale verbanden:

de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Zuid-Kennemerland. In de MRA zijn wonen, eco-

nomie en bereikbaarheid de centrale thema's. 

Regionale afstemming gaat verder, zoals bij de in 2011 gestarte voorbereiding op het wets-

voorstel Werken naar vermogen. Het gaat hierbij om vraagstukken als de toekomst van de so-

ciale werkvoorziening. 
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Voldoende voor dienstverlening
Haarlemmers beoordelen de dienst-
verlening van de gemeente aan
de balie, telefoon en digitaal met
een 7,4.

Wethouder Ewout Cassee: 

"Het opstellen van nieuw ruimtelijk beleid kan makkelijker en efficiënter. 
De conceptnota Ruimtelijke Kwaliteit geeft richtinggevende uitgangspunten (de Gouden Regels) om tot betere keuzes

bij projecten te komen. 
De effecten daarvan merken we bij bouwplannen, die hier in Haarlem gelukkig nog steeds doorgaan."
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Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak 2012 sprak burgemeester Schneiders zijn dank uit voor de

schenking van een nieuwe ambtsketen. Hij noemde het een teken van kracht die in de Haar-

lemse gemeenschap zit. De kracht die Haarlem tot een aantrekkelijke en populaire stad  heeft

gemaakt. De kracht die komt uit de gezamenlijk inspanning van het particulier initiatief (het be-

drijfsleven en de corporaties) en de overheid. Dankzij deze kracht kan Haarlem, ook in deze

economisch slechte tijden, wel tegen een stootje. Hij uitte daarbij wel de wens meer oog te heb-

ben voor het ‘wij’ en minder te handelen en denken vanuit het ‘ik’.

Sociaal domein

De rol van de overheid is op sociaal gebied aan het veranderen. Taken op het gebied van

de Jeugdzorg, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet Werken naar Ver-

mogen worden overgedragen van rijk en provincies naar gemeenten. Terwijl de stad minder mid-

delen heeft, krijgt  Haarlem de verantwoordelijkheid voor een groep burgers die afhankelijk is

of wordt van een inkomensvoorziening. Dat betekent dat de inzet van de beschikbare midde-

len zo goed mogelijk wordt benut. Dat vraagt om een vernieuwde kijk op het sociale domein

en een afgepaste inzet van de financiële middelen. Daartoe accordeerde de raad in juni 2011

de nota Hof 2.0 Van visioen naar doen. Hof 2.0 wil in samenwerking met de bewoners van de

stad een nieuw en betaalbaar systeem van maatschappelijke ondersteuning en activering ont-

werpen; gericht op de eigen kracht van burgers. Met het idee dat zoveel mogelijk mensen zo

lang mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving. Op tal van terreinen wordt gekeken hoe

de zelfredzaamheid van Haarlemmers kan worden vergroot.      

Dienstenmarktplaats BUUV succes

Dienstenmarktplaats BUUV (www.buuv.nu) – een initiatief

van de gemeente samen met achttien maatschappelijke

partners - heeft een volledig jaar gedraaid. BUUV wil Haar-

lemmers stimuleren elkaar in het dagelijks leven vaker te hel-

pen met huishoudelijke klussen, zorgtaken, begeleiding of

kleine problemen. Eind 2011 telde BUUV 1.092 deelnemers,

een ruime verdrievoudiging van het aantal deelnemers bij de

start (306). De meeste deelnemers wonen in het centrum van

Haarlem. Het aantal matches groeide van zestig naar 1.195.

Sinds de start in november 2010 zijn 1.457 vragen gesteld en

is 1.222 keer een aanbod gedaan. Dit succes wijst erop dat

BUUV een bijdrage levert aan de sociale cohesie in een buurt

en de zelfredzaamheid van individuele deelnemers.

Sociaal en betrokken

8

College draagt BUUV een warm hart toe, maart 2011. Foto: Dasha Elfring

”Wethouder Jack van der Hoek:

"Het is niet alleen meer: Wat kan Haarlem doen voor jou? 
Voortaan vragen wij ook: Wat doe jij voor Haarlem? Dat dit geen gekke gedachte is bewijst bijvoorbeeld

buurtmarktplaats BUUV, waarin Haarlemmers graag iets voor elkaar en onze stad willen doen." www.buuv.nu
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Aandacht voor jongeren

Speciale aandacht is nodig voor jongeren. In 2011 is Haarlem gestart met voorbereidingen

van de decentralisatie van de jeugdzorg. Dit zal naar verwachting in 2015 gebeuren. Om deze

omvangrijke opgave goed uit te voeren is een cultuuromslag nodig; een nieuwe zorg voor

jeugd. Een aanzet daarvoor is in oktober 2011 gegeven tijdens een inspirerende bijeenkomst met

bestuurders van onderwijs, (gezondheids)zorg en welzijnsinstellingen. De bijeenkomst was in de

Week van de Opvoeding, georganiseerd door de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) en haar part-

ners. Deze week was ook de start voor het formuleren van de visie op Haarlemse jeugdzorg. In

Haarlem zijn in 2011 drie nieuwe Centra voor Jeugd en Gezin geopend.

Jongerenwerk

In Schalkwijk is jongerencentrum Prisma vervangen door Futurzz. In Futurzz staat program-

mering voor jongeren tot achttien jaar centraal en is sprake van een meer integrale aanpak

met het onderwijs en de politie. Het streetcornerwerk sluit daar nu ook op aan. 

In Schalkwijk, Haarlem Oost en Haarlem Noord is meidenwerk opgezet. Voor het aanbod van

Sociaal Cultureel Werk voor jongeren zijn in totaal meer uren ingezet.

Eerlijk sociaal beleid

Haarlem kiest voor een eerlijk sociaal beleid en voor ef-

fectieve schuldhulpverlening. In 2011 is het aantal

bijstandsgerechtigden gedaald. Voor een deel komt dit

door het instellen van een zogenoemd Poortwachterteam

voor nieuwe uitkeringsaanvragen. Uitgangspunt van de

dienstverlening is dat Haarlemmers niet naar de afdeling

Sociale Zaken gaan voor een uitkering, maar voor werk.

Haarlemmers die een uitkering komen aanvragen (Wet

Werk en Bijstand) worden gewezen op hun eigen verant-

woordelijkheid in het verkrijgen van inkomen uit werk. 

De gemeente zet zich ook in voor bemiddeling naar werk.

In 2011 gingen 263 mensen vanuit de bijstand aan het

werk.

9

Week van de Opvoeding
De Week van de Opvoeding (7 – 14
oktober) was een week met allerlei
activiteiten over opvoeden en op-
groeien, voor kinderen, jongeren en
ouders.

Opening Centrum voor Jeugd en Gezin, mei 2011. Foto: Jurriaan Hoefsmit

Wethouder Jan Nieuwenburg: 

“Als de taken voor de jeugdzorg in 2015 overgaan naar de gemeente, is het CJG hét centrale punt voor de zorg voor
jeugd. Dat doen we als gemeente niet alleen, maar samen met alle partners binnen het CJG en met de eigen kracht

van ouders, opvoeders en kinderen.
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In totaal had Haarlem in 2011 ruim € 495,1 miljoen aan eigen inkomsten, inclusief de bedra-

gen die zijn onttrokken aan de reserves van de gemeente.

Het grootste deel van de inkomsten ontvangt Haarlem van de rijksoverheid en uit transacties

met derden. De grootste inkomstenbron voor de gemeente is de algemene uitkering van het

rijk. Elke gemeente ontvangt van het rijk een uitkering uit het gemeentefonds. Het rijk vult dit

fonds met een deel van haar belastingopbrengsten. De verdeling van dit geld over de gemeenten

gaat via een ingewikkeld verdeelsysteem. De algemene uitkering is in principe vrij te besteden.

In 2011 ontving Haarlem € 188,2 miljoen als algemene uitkering. 

Daarnaast ontvangt Haarlem van het rijk specifieke uitkeringen waarbij het rijk van te voren heeft

bepaald waaraan het geld moet worden besteed, bijvoorbeeld inkomensvoorzieningen (Wet

werk en bijstand en bijstand) verkeer en vervoer en voor jeugd en gezin. Ook voor de trans-

acties met derden geldt dat de inkomsten voor een specifiek doel worden ontvangen, bijvoor-

beeld vanwege de verkoop van een pand of een stuk grond. In totaal waren in 2011 deze spe-

cifieke inkomsten goed voor een bedrag van € 226,4 miljoen.

De gemeente heeft een paar eigen inkomsten. De gemeentelijke belastingen zijn daarvan de be-

kendste. Daarnaast ontvangt de gemeente ook leges voor bijvoorbeeld paspoorten en bouw-

vergunningen. De inkomsten uit belastingen en heffingen bedragen in totaal € 80,5 miljoen.

Hoe kwam de gemeente aan geld?
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Inkomstenbronnen

Specifieke uitkeringen en overige inkomsten

Algemene uitkering

Belastingen, leges en rechten

16%

46%

38%
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In deze brochure heeft u kunnen lezen dat in Haarlem het afgelopen jaar veel is gedaan en be-

reikt. Om dit allemaal voor elkaar te krijgen verdelen we datgene wat Haarlem doet in tien be-

leidsterreinen (ook wel programma's genoemd). In onderstaande taart kunt u zien welk deel van

alle uitgaven aan welk beleidsterrein wordt uitgegeven. Bijvoorbeeld: 8% van alle uitgaven (dit

is € 47 miljoen van de in totaal € 481 miljoen) is in 2011 uitgegeven aan Veiligheid, vergun-

ningen en handhaving.

11

Lasten per beleidsterrein/AF

20%

5% 4% 8%

10%

9%

13%
6%21%

4%

1. Burger en bestuur
3. Welzijn en Zorg
5. Wonen, wijken en stedelijke ontwikkeling
7. Werk en inkomen
9. Kwaliteit fysieke leefomgeving

  2. Veiligheid, vergunningen en handhaving
  4. Jeugd, Onderwijs en Sport
  6. Economie, cultuur, toerisme en recreatie
  8. Bereikbaarheid en mobiliteit
10. Financiën en algemene dekkingsmiddelen
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Notities
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