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Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de technische vragen over de Jaarstukken 2013. 
Vanavond is er inloopspreekuur van 19 tot 20 uur in de Burgerzaal; hier kunt u desgewenst 
persoonlijk nadere toelichting krijgen. 

We vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de jjej 
namens dezen, 

aarlemmermeer. 

(eneman 
fethouder Financiën, Verkeer en Vervoer en Cultuur 

.O' 



Beantwoording vragen PvdA. D'66 en HAP jaarstukken 2013 

Vraag PvdA 
1. Op bladzijde 194 staat een tabel met daarin de boekwaarde van gronden met de status 

koud/lauw/warm. Hierin hebben de koude gronden (14,70) hogere boekwaarde dan de lauwe 
(10,61). De waardering van lauw (30) is echter hoger dan koud (20). Hoe wordt berekend dat 
dan toch de boekwaarde van lauwe gronden lager is dan van koude gronden? 

Antwoord: het klopt dat de maximale waarde van de categorie Lauw hoger is dan de maximale waarde 
van de categorie Koud. Echter, de onderliggende werkelijke waarden bepalen]het gemiddelde per 
vierkante meter. De lauwe gronden hebben daadwerkelijk gemiddeld een lagere waarde per vierkante 
meter dan de koude gronden. De relatief hoge gemiddelde waarde van de koude gronden wordt 
verklaard door een aantal herziene categóriseringen van gronden de afgelopen jaren. Als gevolg 
daarvan hebben relatief veel koude gronden de maximale waarde van € 20/m2 al bereikt. Bij de lauwe 
gronden is dat niet het geval. 

Vragen D'66 
2. Waarom is er voor gekozen om in de secties "Wat heeft het gekost?" het percentage "verschil 

lasten t.o.v. begroting", de lasten niet af te zetten t.o.v. de herziene begroting, maar t.o.v. de 
initiële begroting? Zou de herziene begroting geen betere maatstaf zijn en betere informatie 
aan de gebruikers en de gemeenteraad verschaffen? , 

i 

Antwoord: Het betreft hier ook een vergelijking met de herziene begroting dus we voldoen al aan uw 
verzoek. Het boven aan de pagina opgenomen kengetal is om inzicht te verschaffen in het belang 
van het programma ten opzichte van de totale begroting. De vergelijking met zowel de originele 
begroting als de gewijzigde begroting staat in de paragraaf 'wat mag het kosten'. 

De volgende vraag heeft betrekking op pagina 199 t/m 202: 1 

3. In de programmarekening zouden wij een aansluiting venvachten tussen de tabel 
"Samenvattend" (saldi baten en lasten van de programma's) met de tabellen "Baten per programma" 
en "Lasten per programma". De verschillen lijken te ontstaan door de regel "Mutaties reserve product 
980". Graag ontvangen wij een onderbouwing van de verschillen. Verder zien wij graag een nadere 
onderbouwing van de term "Mutaties reserve product 980", alsmede een aansluiting van deze 
mutaties naar, indien van toepassing, andere onderdelen van de jaarrekening. 
Antwoord: 

Resultaat volgens najaarsrapportage (gewijzigde begroting) 3.895 
Verschillen bij de baten ten opzichte van de begroting 7.663 

Verschillen bij de lasten ten opzichte van de begroting -7.573 

Resultaat volgens de jaarrekening 2013 3.985 

Mutaties lasten op 980 zoals vermeld op pagina 202: € 46.192.000. Dit sluit aan op de 
vermeerderingen in de algemene reserve (€ 24.544.000) en bestemmingsreserves (€ 21.648.000). Dit 
staat gespecificeerd op pagina 214 tot en met 216. Nadere toelichting staat vermeld op pagina 136. 

Mutaties baten op 980 zoals vermeld op pagina 201: € 78.689.000. Dit sluit aan op de verminderingen 
in de algemene reserve (€ 33.022.000) en bestemmingsreserves (€ 45.668.000). NB: er is een 



afrondingsverschil van f i.ooo. Dit staat gespecificeerd op pagina 214 tot en met 216. Nadere toelichting 
staat vermeld op pagina 136. 

Vragen HAP 
4. pagina 3: Inhoud: € 100.000 aangevraagd. De verzekeringsmaatschappij heeft nog geen 

opgave gedaan van de kosten die zij in rekening brengen bij de gemeente zodat het bedrag 
wordt overgeheveld naar 2014 aangezien er anders geen dekking is. Opmerking:'Waarop is 
de lOOk gebaseerd als de verzekeringsmaatschappij nog geen opgave heeft gedaan van de 
kosten die zij in rekening brengt bij de gemeente? 

Antwoord: Het betreft de kwestie Schmit, schade aan woning als gevolg vah het slopen van 
bijgebouwen bij het Oude Raadhuis. 

Omdat een deel van de claim van Schmit niet onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering 
bij Centraal Beheer Achmea (CB) viel, is met CB afgesproken dat de gemeente de helft van de 
advocaatkosten zou dragen. De procedure heeft mede door de opstelling van de wederpartij erg tang 
geduurd met hoge advocaat- en deskundigenkosten. 

De claim van Schmit is bij de rechtbank afgewezen. In hoger beroep, na een nieuw 
deskundigenonderzoek, heeft vervolgens een -beperkte- toewijzing van de claim plaatsgevonden. Het 
deel van de claim van Schmit dat wel onder de dekking viel heeft het Gerechtshof afgewezen. 

Het gemeentelijk aandeel in de advocaatkosten bedraagt ca € 63.000. Van het toegewezen deel van 
de claim en de deskundigenkosten (in totaal ca. € 90.000), dat dus niet onder de dekking van de 
verzekering viel, is begin 2014 ruim 2/3 betaald door de (verzekeraar van) sloopaannemer Bakker BV 
(door ons ingehuurd voor de sloop van de bijgebouwen van het oude raadhuis). Wij hebben na de 
uitspraak van het Hof, waarin de gemeente en Bakker hoofdelijk zijn veroordeeld, inmiddels ca. € 
90.000 aan Schmit betaald. In de (tegelijk met de hoofdzaak lopende) vrijwaringzaak is geschikt, in die 
zin dat Bakker BV de gemeente dat bedrag minus € 23.000 heeft terugbetaald. Per saldo zijn de 

Advocaatkosten €63.000 
Schikking/vrijwaringszaak €23.000 
Totaal € 86.000 

Oeze uitkomst is inmiddels dus wel helder, maar was dit ten tijde van de opmaak van de jaarrekening 
nog niet. 

5. pagina 16: inhoud: Algemene dekkingsreserve. Over 2013 is minder omzet gerealiseerd, een 
voordeel in de lasten van € 6,9 miljoen. Kunt u ons inzage geven wat bedoeld wordt met 
minder omzet? (Derk Reneman) 

Antwoord: Met minder omzet wordt bedoeld dat er op het totaal van grondexploitaties, voorbereidende 
grondexploitaties, anterieure overeenkomsten en strategische gronden in totaal minder lasten zijn 
gemaakt over 2013 dan begroot. 

6- pagina 16: inhoud: Algemene dekkingsreserve. Aan deelgebied 1 van Park 21 zijn enkele 
uitgaven doorgeschoven naar 2014, dat levert een voordeel van € 0,8 miljoen op. Wij 
begrijpen dat het vooruitschuiven van de uitgaven een financieel voordeel oplevert. Kunt u ons 
een overzicht geven van alle financiële voordelen die door uitstel en/of vooruitschuiven 
worden gerealiseerd? 



Antwoord: De effecten (binnen grondexploitaties) van het verschuiven van kosten inzichtelijk gemaakt 
in de MPG cyclus. Voor de overige kosten wordt dit niet inzichtelijk gemaakt 

7. pagina 54: Inhoud: werk en inkomen, noodzaakt ons er toe onze zienswijze op re-integratie en 
de uitvoering aan te passen. Opmerking: In hoeverre is dit reeds aangepast? Om welke 
aanpassingen gaat dit? Waar zijn deze terug te vinden? 

Antwoord: Per 1 april 2014 hebben we afscheid genomen van onze vaste re-integratiepartners. Re-
integratietrajecten worden vanaf dat moment los ingekocht. Dit is vastgelegd in een interne richtlijn 
voor uitvoerende medewerkers. Losse inkoop geeft ons de mogelijkheid meer maatwerk te leveren. 

8. paqina 55: Inhoud: werk en inkomen. De instroom van nieuwe klanten in de bijstand lag lager 
dan in 2012. Opmerking: De instroom naar bijstand is in 2013 minder t.o.v. 2012. Is dit 
volledig te herleiden aan de nieuwe werkwijze binnen de poortwachterfunctie? Indien nee, op 
welke wijze is de realisatie (ref: minder) dan tot stand gekomen? 

Antwoord: Nee, niet volledig. De vermindering van de instroom is vooral te danken aan inspanningen 
om klanten direct bij poort, via WerkStroom, aan het werk te helpen. 

9. paoina 56: Inhoud: werk en inkomen. In de periode 7 januari 2013 tot en met 18 november 
2013 zijn 153 van de 290 kandidaten binnen acht weken uitgestroomd naar regulier werk. 
Opmerking: Hoeveel van deze 153 kandidaten zijn per 31-12-2013 nog duurzaam aan het 
werk? Hoeveel vande 'rest' = 123 kandidaten (290-153-10%) zijn ér in periode 18-11-2013 
t/m 31-12-2013 nog aanvullend uitgestroomd naar regulier werk? 

Antwoord: Duurzame uitstroom wordt niet geregistreerd. Ten aanzien van de 'rest' groep: dit kunnen 
wij niet direct uit ons systeem filteren omdat het hier een specifieke groep betrefl. De vraag is uitgezet 
bij WerkStroom. Nog geen lijst met namen ontvangen van WerkStroom. Na ontvangst lijst zal 
handmatig moeten worden gecheckt welke kandidaat nog duurzaam aan het werk is (niet terug in 
uitkering binnen 6 maanden) en wat de 'rest'is gebeurd. Dit kost enige tijd. 

10. paqina 56: Inhoud: werk en inkomen, ter voorbereiding op de invoering van de Participatiewet 
hebben wij samen met AM Groep een driedaagse verkenningssessie georganiseerd. Deze 
was gericht op de wijze waarop deze wet uitgevoerd moet gaan worden. Opmerking: Wat is 
de uitkomst van deze verkenningsmissies? 

Antwoord: De driedaagse sessie heeft een eerste beeld opgeleverd van hoe we de Participatiewet/ 
transormatie uitvoeren. Op basis van het formuleren van uitgangspunten zijn we gekomen tot een 
efficiënt en effectief uitvoeringsscenario dat input is voor verdere verkenning en onderzoek. 

11. paoina 56: Inhoud: werk en inkomen. Alle inzet heeft als uiteindelijk doel dat meer leerlingen 
kiezen voor een loopbaan in de techniek. Opmerking: Hebben de 3 genoemde speciale 
events in 2013 meer resultaat opgeleverd (loopbaankeuze richting ambacht/techniek) dan in 
2012? Aan welke slagingspercentages moeten wij dan denken? • 

Antwoord: Er zijn in het lopende schooljaar (2013 - 2014) meer activiteiten uitgevoerd voor een groter 
aantal leerlingen dan het jaar ervoor. Nieuw waren de activiteiten van JINC (656 bliksemstages in het 
basisonderwijs en 144 sollicitatietrainingen in het VMBO) en de activiteiten van de Technet kring (14 
activiteiten). Daarnaast kenden de Oriëntatiemarkten van het Nova College een groter bereik (circa 
5.200 leerlingen t.o.v. 2.700 het jaar ervoor). De directe effecten hiervan kunnen nu echter nog niet 
gemeten worden, omdat die pas in latere schooljaren zijn aan te tonen. Wel kent het aantal leerlingen 
dat voor een technische opleiding kiest in het MBO-onderwijs de afgelopen jaren een gestage stijging. 
Voor een concrete meting wordt nu met een extern bureau (Platform 31) gewerkt aan een uitgebreide 



evaluatie van de activiteiten, gericht op het stimuleren van techniek in het onderwijs. Beoogd wordt 
deze evaluatie te starten in het nieuwe schooljaar, waarbij de eindrapportage is voorzien voor 
augustus 2015. 

12. paaina 58: Inhoud: werk en inkomen. Garanderen van bestaanszekerheid door het rechtmatig 
en tijdig verstrekken van uitkeringen. Opmerking: Waarom is dit punt verder niet uitgewerkt? 

Antwoord: Het betreft hier een reguliere operationele activiteit waarover bij de jaarstukken 2013 geen 
aanleiding was om te rapporteren. Termijnen en uitkeringsbedragen zijn wettelijk geregeld. 

13. pagina 59: Inhoud: werk en inkomen, per saldo € 337.000 van de van het Rijk ontvangen 
middelen met betrekking tot het besluit bijstand zelfstandigen (BBZ) dat moet worden 
terugbetaald. Opmerking: Is met deze terugbetaling aan het Rijk rekening gehouden en in 
voorzien? Zo ja, is dit budget toereikend geweest? Zo nee, vanuit welke middelen gaan wij dit 
aan het Rijk terugbetalen en op welke termijn? 

Antwoord: ja hier is rekening mee gehouden. Het budget is toereikend geweest in 2013. Vanuit de 
ontvangen rijksbijdrage is een schuld opgenomen aan het rijk op de balans} Naar verwachting wordt 
het bedrag in de zomer van 2014 verrekend door het ministerie via ons bankrekening bij de BNG. 

14. paqina 88: inhoud: Mobiliteit. Voor de nieuwe verbinding tussen de A4 en de N206 bij De Zilk, 
inmiddels Duinpolderweg genoemd, is dit jaar door de provincie Noord-Holland een planstudie 
gestart. Kunt u ons inzage geven hoe groot de financiële verplichtingen van Haarlemmermeer 
zijn in dit project? 

Antwoord: Er zijn binnen het project Duinpolderweg nog geen financiële afspraken gemaakt. De 
gemeente Haarlemmermeer heeft derhalve nog geen financiële verplichtingen. In het 
onderhandelaarsdossier is letterlijk de volgende informatie opgenomen: 'De totale kosten van 
de Duinpolderweg bedragen meer exact € 193,5 min. Vanuit Zuid-Holland wordt hieraan € 52 min 
bijgedragen. Vanuit Noord-Holland wordt €104,5 min bijgedragen. Aan deze bijdrage dragen wij als 
gemeente Haarlemmermeer €10 min bij. Er resteert nu nog een tekort op het totale project van 37 
min. Daarvan is het voorstel om hiervoor € 21 min van de nota Ruimte gelden in te zetten. Over het 
dan resterende tekort van €16 min vindt nog overleg plaats tussen alle betrokken partijen inclusief het 
rijk.' 

15. pagina 89: inhoud Mobiliteit. Openbaar Vervoersbeleid. Na overleg heeft de stadsregio 
bepaald dat alle kernen met meer dan 1000 inwoners worden bediend met openbaar vervoer. 
Dit wordt een eis in het PvE. De invulling wordt een vrijheid van de vervoerder. Wel komen er 
minimale eisen bijvoorbeeld voor de bedieningsfrequentie. Kunt u ons inzage geven wat 
precies bedoeld wordt met minimale eisen? 

Antwoord: Dit zijn de eisen waaraan de vervoerder in ieder geval moet voldoen. Deze eisen 
verschillen per soort openbaar vervoer (Zuidtangent, Schiphol Sternet en de overige lijnen) en geeft 
de frequentie van de bussen aan die de busmaatschappij in ieder geval moet rijden. Het gaat om 
tijdstip van de eerste rit en de laatste en het aantal bussen per uur. 

16. paqina 96: inhoud: ruimtelijke ontwikkelingen. In de 'overeenkomst omlegging A9 bij 
Badhoevedorp' uit 2005 zijn door het Rijk, provincie Noord-Holland, de stadsregio Amsterdam, 
de Schiphol Group en de gemeente Haarlemmermeer afspraken vastgelegd over de 
financiering van de omlegging van de A9 door herontwikkeling van het oude wegtracé en 
ontwikkeling van Badhoevedorp-zuid. De definitieve stedenbouwkundige ontwerpen (DSO's) 
voor Quatrebras en Schuilhoeve zijn vastgesteld. Kunt u ons inzicht geven in de omvang van 



de financiële uitdaging die de Raad te wachten staat indien ontwikkeling Schuilhoeve niet 
doorgaat? 

Antwoord: Indien de ontwikkeling van Schuilhoeve niet doorgaat, zal dit consequenties hebben voor 
het resultaat van de grondexploitatie Badhoevedorp-Centrum. We kunnen échter op dit moment via 
deze weg geen inzicht bieden in de omvang van de Financiële uitdaging. Op de gemeentelijke 
grondexploitaties is op grond van de financiële belangen van de gemeente geheimhouding opgelegd. 
We zijn daarom voornemens u via een geheime raadssessie hierover te informeren 

17. pagina 99: inhoud: ruimtelijke ontwikkelingen. Jaarrekening. U spreekt over een 
onderbesteding van € 34.000. Kunt u ons uitleggen wat er niet besteed is en waarom? 

Antwoord: Op het totale materiële budget van ruim € 346.000 dat voor Beleidsdoel A in de begroting is 
opgenomen staat in de rekening een bedrag van €312.000 aan werkelijk verantwoorde lasten op een 
veelheid aan producten. Deze onderlinge verschillen liggen op een heel laag detailniveau zodat is 
volstaan met de samenvattende toelichting 'onderbesteding van € 34.000". 

18. pagina 99: inhoud: ruimtelijke ontwikkelingen. Omdat de claim naar het Rijk met betrekking tot 
de 380kV-verbinding niet is gehonoreerd zijn er voor € 50.000 geen kosten gemaakt. De 
bijbehorende baten zijn hiermee ook niet gerealiseerd. Wij begrijpen niet goed wat u hiermee 
bedoeld? Wat zijn dat voor kosten? En bedoeld u met de baten het geclaimde bedrag? 

Antwoord: Op pagina 16 van de Jaarrekening 2013 staat dat de 380kV-claim als verlies is 
opgenomen. In de begroting is rekening gehouden metjextra inzet om de claim indien nodig nader te 
onderbouwen en deze extra inzet dan ook tevens vergoed te krijgen. Dat is dus niet nodig gebleken. 

19. pagina 105: Inhoud: Sociale huisvesting staat voorop en investeringen in leefbaarheid komen 
in het gedrang. Opmerking: In hoeverre is of kan in het kader van de sociale huisvesting en de 
investering in leefbaarheid (lees: o.a. onderhoud) dit opgenomen worden in de 
prestatieafspraken met de woningcorporaties in HLMR? Wij streven in HLMR immers naar 
een schone, veilige en hele leefomgeving. 

Antwoord: Met investeringen in leefbaarheid wordt niet onderhoud bedoeld: Onderhoud aan de 
woningen is en blijft een kerntaak van woningcorporaties. Dat hoeven we daarom ook niet op te 
nemen in prestatieafspraken met de woningcorporaties. Investeringen in leefbaarheid zijn bijvoorbeeld 
projecten in de openbare buitenruimte en afstemming hiervan, het bestrijden van woonfraude, 
inbraakpreventie en het aanpakken van sociale problematiek. Daarover hebben wij met de 
woningcorporaties diverse prestatieafspraken gemaakt. 

20. pagina 105: Inhoud: Eind 2013 is de pilot 'Woonswitch' gestart, een vorm van directe 
bemiddeling. Opmerking: Wat zijn hier de resultaten van? Letterlijk: hoeveel 'ouderen' zijn 
bemiddeld naar een ander woonsegment? 

Antwoord: Op dit moment zijn nog geen resultaten bekend van de pilot 'Woonswitch'. 

21. pagina 131: Inhoud: Ongeveer 115 van deze bedrijven zijn naar de'regio gehaald waarvan 
bijna 20 (goed voor 299 arbeidsplaatsen) naar Haarlemmermeer, Opmerking: Welk aantal 
nieuwe bedrijven en nieuwe arbeidsplaatsen was de doelstelling voor HLMR? 

Antwoord: De Metropool Regio Amsterdam (MRA) heeft als doelstelling ongeveer 100 bedrijven per 
jaar binnen te halen. Een target voor een aantal nieuwe arbeidsplaatsen is niet als doelstelling 
geformuleerd. Dat geldt ook voor de gemeenten binnen de MRA. Haarlemmermeer heeft wèl de 



grootste bedrijven qua werkgelegenheid naar zich toegetrokken. In 2013, maar ook in de voorliggende 
jaren. 

22. pagina 131: Inhoud: Ook zijn bedrijven uitgebreid die reeds in Haarlemmermeer zijn 
gevestigd: Disney, Expeditors, Keuhne Nagel en Murata. Opmerking: Hoeveel 
arbeidsplaatsen hebben deze uitbreidingen opgeleverd? 

Antwoord: De toename van het aantal arbeidsplaatsen ten gevolge van een uitbreiding is in veel 
gevallen niet exact weer te geven. De uitbreidingen worden in m2 vertaald en niet altijd in 
arbeidsplaatsen. Van een aantal is dit nu al wel duidelijk; namelijk Disney met 60, TNT met 200 en 
Alcatel met 200 arbeidsplaatsen. 

23. pagina 131: lnhoud:Plabeka actief het vernieuwen en transformeren van bedrijventerreinen en 
kantoren. De praktijk leert dat dit vaak ingewikkelde processen zijn: Opmerking: Welke 
doelstelling had Plabeka m.b.t. van het transformeren van bedrijventerrein/kantoren? Wat is 
de status en/of het resultaat van concrete transformaties van bedrijventerrein/kantoren? 

Antwoord: In de Uitvoeringsstrategie Plabeka 2010-2040, die in 2011 door bestuurders in de regio is 
vastgesteld, is de ambitie opgenomen om tot 2020 in de Metropoolregio Amsterdam 1,5 miljoen m2 
van de zogenaamde incourante kantoorgebouwen door de markt aan de kantorenmarkt te onttrekken 
door sloop of transformatie, door het toestaan van een niet-kantoorbestemming. 
De doelstelling van de aanpak van de herstructurering is vastgesteld op 2.200 ha. in de 
Metropoolregio Amsterdam. De herstructureringsopgave biedt een kans om bedrijventerreinen door te 
ontwikkelen tot aantrekkelijke gebieden met meerdere functies, hierbij kan expliciet de woningopgave 
voor de Metropoolregio worden betrokken. 

leder jaar verschijnt de Plabeka monitor, waarin de daadwerkelijke ontwikkelingen beschreven staan. 
Uit de monitor 2012-2013 is gebleken dat in 2012 voor het eerst de transformatiehoeveelheid in de 
MRA (246.000 m2 bvo) de hoeveelheid opgeleverde nieuwe kantoormeters'(90.000 m2 bvo) heeft 
overtroffen. Door de hoeveelheid kantoren die in 2010, 2011 en 2012 getransformeerd is naar andere 
functies loopt de MRA op dit moment voor op de doelstelling uit de Uitvoeringsstrategie. 

Concrete voorbeelden van transformaties in de afgelopen periode zijn voor Haarlemmermeer de 
transformatie van een aantal leegstaande panden in Beukenhorst-West en Schiphol-Rijk naar hotels, 
en de ontwikkeling van De Burgemeester, een plek in Hoofddorp waar ondernemers kunnen werken 
en elkaar kunnen ontmoeten. Overige voorbeelden in de regio zijn de transformatie van Bergwijkpark 
Noord in Diemen, waar leegstaande kantoorpanden zijn omgezet naar studentenhuisvesting, 
het ACTA gebouw (leegstaand pand naar creatieve bedrijfsruimten, in Amsterdam Nieuw-West), en 
De Hulk (leegstand pand naar woningen in Almere). 

24. pagina 135: inhoud: Economische zaken. Voor marketing & acquisitie zijn diverse bedragen 
binnengekomen. Hier tegenover staan de lidmaatschappen, contributies, sponsorbijdragen 
enzovoorts voor marketing & acquisitie die verantwoord zijn aan de lastenkant. Dit geeft ons 
een vrijblijvend beeld. Kunt u ons meer informatie verschaffen over de hoogte van de 
bedragen die binnenkomen en de uitgaven? 

Antwoord: Binnen de begroting 2013 is een budget van € 376.800 voor Marketing & Acquisitie 
doeleinden opgenomen. In 2013 is hiervan € 340.000 uitgegeven. De belangrijkste uitgaven betreffen: 
Share € 90.000, Provada € 25.000, contributies (o.a. AIB, SADC) € 230.000 en sponsorbijdragen € 
10.000. De inkomsten € 65.000 zijn van externe partijen en zijn indirect ten goede gekomen aan het 
Share Evenement. 



25. * paoina 148: inhoud: Lokale heffingen. De opbrengst uit de OZB is € 668.000 hoger. Er is € 
380.000 aan de voorziening voor dubieuze debiteuren toegevoegd en dit is als last 
opgenomen. Voor de vergelijking met de begroting (waarbij dit netto is opgenomen) wordt dit 
bedrag van het verschil afgetrokken. Per saldo resteert een hogere opbrengst van € 288.000. 
Kunt u ons de toevoeging "dubieuze debiteuren" verduidelijken? (Dèrk Reneman) 

Antwoord: jaarlijks wordt op basis van ervaringscijfers via een dynamische methode een bedrag 
toegevoegd aan de voorziening dubieuze belastingdebiteuren. Helaas blijkt namelijk jaarlijks ca. 0,6 % 
van het belastingkohier oninbaar. Op pagina 212 van de jaarstukken staat deze voorziening vermeld 
als aftrekpost. Per saldo zit er ultimo 2013 € 953.000 in deze voorziening. Als een vordering oninbaar 
is dan wordt deze van de voorziening afgeboekt. 

26. paaina 148: inhoud: lokale heffingen. Bij de niet woningen zijn meer objecten opgeleverd dan 
verwacht waardoor de WOZ waarden € 70 miljoen hoger zijn. Dit genereert een hogere 

. opbrengst van € 402.000. Alsnog toegekende verminderingen over het belastingjaar 2012 
hebben een nadeel van € 114.000 tot gevolg. Is het nadeel van € 114.000 het gevolg van 
ingediende bewaarschriften? 

Antwoord: ja, dat klopt voor het grootste deel. Verder zijn er ambtshalve verminderingen. 

27. paqina 148: inhoud: lokale heffingen. Het totaal resultaat OZB over 2013 is 57.534. Kunt u ons 
inzage geven welk percentage van het totale OZB toebehoort aan de niet woningen? Kunt u 
aangegeven hoe hoog het percentage OZB is wat Schiphol Group (exploitant) bijdraagt? 

Antwoord: Ongeveer 74 % van onze OZB opbrengsten hebben betrekking qp niet-woningen. Over 
individuele belastingplichtigen wordt geen informatie verstrekt door ons. 


