Amendement “Handen af van de reserve Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte”
De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 1,2 en 4 juli 2019.
Overwegende dat




Het College voorstelt om de precariobaten kabels en leidingen, waarmee de reserve Beheer
en Onderhoud Openbare ruimte wordt gevoed, te verlagen in 2020 en 2021 met € 3,5
miljoen euro per jaar. Waardoor de stand reserve 2021 € 14 miljoen zal zijn in plaats van € 21
miljoen.
Het College aangeeft, dat op basis van een actualisatie van het meerjarig onderhoudsplan
wordt beoordeeld wat naar nieuwe inzichten nodig is.

Tevens constaterende dat








In 2018 al een actualisatie heeft plaatsgevonden, de Actualisatie visie beheer en onderhoud.
In deze laatste actualisatie is afgesproken, dat er elke 4 jaar een actualisatie zal plaatsvinden.
De volgende zal plaatsvinden in 2021, aldus besluitpunt 4 (raadstuk 2018/6828).
Het onlogisch is om te besluiten tot het verlagen van de stortingen van precario opbrengsten
in de reserve Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte, voordat de actualisatie heeft
plaatsgevonden.
Besluitpunt 2 van eerder genoemde raadsstuk luidt “Door blijven sparen voor de
bestemmingsreserve beheer en die inzetten vanaf 2023. Na 2022 wordt namelijk een
onderhoudspiek verwacht die stijgt boven de structureel beschikbare middelen. “
Er tevens geconcludeerd wordt in dit raadsstuk dat “Met de visie wordt inzicht gegeven in de
noodzaak van sparen. Om inzicht te geven voor de periode na 2022 zijn de onderhoudskosten
berekend op basis van de leeftijd van het areaal, de cyclische benadering. Daaruit blijkt dat
na 2022 de kosten jaarlijks 7 miljoen hoger liggen dan de beschikbare middelen(….) Binnen
drie jaar na het inzetten van de reserve, zal deze uitgeput zijn terwijl de verwachting is dat de
beheerkosten nog 10 jaar lang hoog blijven. Vanaf 2026 is dan ook een structurele oplossing
nodig voor het verschil van 7 miljoen”.
Wanneer er nu niet voldoende gespaard wordt voor Beheer en Onderhoud in de toekomst
nog grotere tekorten zullen ontstaan.

wijzigt de kadernota op pagina 34, bij de besluitpunten, als volgt;



7. In te stemmen met de aanvullende dekkingsvoorstellen (paragraaf 2.7) met uitzondering
van de genoemde “Aanwending voor dekkingsplan” op pag 33.
Dit dekkingsverschil in 2020 op te vangen vanuit de reserve ongedeelde stad en bij de
aangekondigde herijking van deze coalitie, de dekking voor 2021 te regelen.

En gaat over tot de orde van de dag.

