
Amendement “Verstandige groei van de stad” 

  

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 4 en 7 november 2019 

Constaterende dat 

• In de Begroting 2020-2024 staat vermeld dat de dotatie aan de Reserve Groei van de Stad 

wordt gehalveerd vanaf 2020  

• In het coalitie akkoord “Duurzaam Doen” de ambitie is opgenomen om de groei van de stad 

in goede banen te leiden en de voorzieningen mee te laten groeien 

• Er geen bezuiniging is opgenomen in de Begroting 2020 en verder op de bijdrage van de 

gemeente Haarlem aan Haarlem Marketing 

• Vanaf 2020 de bijdrage van de gemeente Haarlem aan Haarlem Marketing EUR 601k 

bedraagt jaarlijks excl. indexering en continuering Anno Haarlem 

Overwegende dat 

• Het promoten van toerisme naar Haarlem een lagere prioriteit kent dan het laten 

meegroeien van de voorzieningen van de groei van de gemeente Haarlem  

• De MRA actief spreidingsbeleid kent waardoor de gemeente Haarlem minder noodzakelijk 

zelf actief toerisme hoeft te promoten 

• De taakstelling van Haarlem Marketing wijzigt van kwantitatieve groei van toerisme naar 

Haarlem naar het herijken van het imago van Haarlem en kwalitatief toerisme en hierbij een 

lager budget toereikend is 

• Met een stapsgewijze daling van de bijdrage van de gemeente Haarlem aan Haarlem 

Marketing de organisatie de tijd heeft om te herstructureren 

Wijzigt 

Op blz. 32 “Voorstel Ambitie 2 Halveren dotatie aan reserve Groei van de stad” naar “Verlagen 
dotatie aan reserve Groei van de Stad” en wijzigt de bedragen van 350k in 2020 naar 250k, van 300k 
in 2021 naar 150k, van 400k in 2022 naar 200k, in de jaren 2023 en verder van 500k naar 250k. 
 
Ter dekking wordt de bijdrage aan Haarlem Marketing verlaagd oplopend van minus 100k in 2020, 
150k in 2021, 200k in 2022 naar minus 250k in 2023 en verder. 
 
Roept het college op 

• In overleg te treden met Haarlem Marketing hoe (a) met de lagere bijdrage van de Gemeente 

Haarlem en (b) na het vaststellen van de nieuwe economische visie & toerisme visie het 

takenpakket van Haarlem Marketing er uit komt te zien en wat voor structuur hierbij passend 

is 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M. Wiedemeijer (PvdA Haarlem) 


