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Beantwoording raadsvragen HAP lokale lasten

Geachte heer, mevrouw.
Op woensdag 26 februari 2014 zijn een zestal vragen van de HAP binnengekomen over de
lokale lasten voor bedrijven.
Vraag 1:
Kent uw college het onderzoek van Panteia en zo ja, herkent het zich in de
onderzoeksresultaten zoals die voor Haarlemmermeer worden gepresenteerd?
Antwoord: Ja.
Vraag 2:
Hoe verklaart uw college de relatief hoge lokale lasten voor bedrijven In Haarlemmermeer?
Antwoord: De gemeenteraad heeft in de afgelopen jaren in grote meerderheid ingestemd
met de programmabegrotingen en de daaruit voortvloeiende belastingvoorstellen. Bij de
leges is en blijft het uitgangspunt kostendekkendheid. Bij de toeristenbelasting, die overigens
al jarenlang hetzelfde percentage kent, is onze afweging dat wij deze opbrengsten liever bij
de (zakelijke) reiziger/toerist ophalen dan bij onze eigen inwoners en bedrijven. Het is ons
bekend dat het tarief voor de OZB niet woningen hoog is ten opzichte van het landelijke
gemiddelde. Dit wordt overigens mede veroorzaakt door de bij de programmabegroting 2008
door de gemeenteraad aangenomen motie van GroenLinks om de tarieven van de niet-
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woningen met 10 % extra te verhogen. Ons tarief van de OZB woningen is laag ten opzichte
van het landelijk gemiddelde.
Vraag 3:
Is uw college het met HAP eens dat de relatief hoge lokale lasten voor bedrijven in
Haarlemmermeer de concurrentiepositie van Haarlemmermeer als vestigingsplaats (voor in
het bijzonder het midden- en kleinbedrijf) aantasten?
Antwoord: Nee. Overigens hebben de huidige vragen van de fractie HAP of eerdere vragen
door uw gemeenteraad met betrekking tot dit onderwerp noch bij de laatste begrotingsraad
noch bij eerdere begrotingen geleid tot bijstelling van het door ons voorgestelde financiële
beleid.
Vraag 4:
Deelt uw college de mening van HAP dat het de achterliggende jaren niet is gelukt om
Haarlemmermeer wat betreft het niveau van lokale lasten tot één van de meest competitieve
gemeenten van Nederland te maken?
Antwoord: Nee deze mening delen wij niet. Hierbij wijzen we u ook op de investeringen in
bereikbaarheid en de investeringen in de centrumgebieden van o.a. Hoofddorp,
Badhoevedorp, Nieuw Vennep en Rijsenhout.
Vraag 5:
In 2012 constateerde de Rekenkamercommissie (RKC) dat de gemeente onvoldoende weet
of inwoners en bedrijven voor bepaalde legesplichtige producten en diensten 'te veel'
betalen, waarbij de gemeente 'winst' maakt op deze producten en diensten, of juist 'te
weinig' in rekening brengt, waarbij bepaalde leges plichtige producten en diensten de facto
worden gesubsidieerd.
In hoeverre zijn de in het onderzoek van Panteia aangehaalde leges thans kostendekkend
en wordt er al dan niet 'te veel' door ondernemers betaald?
Antwoord: Zoals aangegeven in het raadsvoorstel zoals besloten op 19 december 2013 en
toegelicht tijdens de informatieve raadssessie op dezelfde dag over de legesverordening is
de kostendekkendheid van de leges minder dan 100 %. Er is geen sprake van 'te veel'
betalen.
In onderstaande tabel staat de kostendekkendheid van de drie titels:
2013:

2014:

Titel 1: Overige vergunningen 80,2%

Titel 1: Overige vergunningen 90,7%

Titel 2: WABO 99,6%

Titel 2: WABO 97,7%

Titel 3: EDR 96,7%

Titel 3: EDR 96,1%

Deze kostendekkendheid wordt jaarlijks getoetst.
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Uit het Panteia-rapport valt overigens niet af te leiden in hoeverre andere gemeenten uitgaan
van kostendekkendheid of anderszins deze legeskosten uit andere (algemene) middelen
worden betaald.
Vraag 6:
Welke stappen gaat uw college ondernemen om te zorgen dat Haarlemmermeer wat betreft
het niveau van lokale lasten een competitieve gemeente wordt?
Antwoord: Zoals uit de voorgaande antwoorden blijkt is het college van mening dat
Haarlemmermeer een zeer competitieve gemeente is.
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris,
_
de puRemeester,

C.H.J. Brugman

