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Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van
GroenLinks over de gevolgen van de val van het
kabinet

Geachte heer, mevrouw,
Op 24 april 2012 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van GroenLinks over de
gevolgen van de val van het kabinet. Onderstaand treft u de beantwoording aan.
Vraag 1:
In hoeverre heeft uw College reeds in beeld gebracht welke mogelijke gevolgen de val van
het kabinet Rutte heeft voor de gemeente Haarlemmermeer?
Antwoord: wij beschikken over onvoldoende informatie om op dit moment de financiële
consequenties voor de gemeente te kunnen inschatten. Op basis van de nog te ontvangen
Meicirculaire zullen wij deze inzichtelijk maken.
Vraag 2:
Indien dit nog niet is gebeurd, kunt u aangeven waarom niet en of dit alsnog zal gebeuren?
Antwoord: zie het antwoord op vraag 1
Vraag 3:
Indien er wel in kaan' Is gebracht wat de mogelijke gevolgen zijn, kan het College deze
Informatie delen met de raad?
a. In hoeverre is uw College in staat om aan fe geven welke %laarlemmermeerse dossiers'
op de nominatie staan om al dan niet controversieel te worden verklaard?
Antwoord: naar verwachting zal op 28 of 29 mei a.s. door de Tweede Kamer worden
besloten welke onderwerpen controversieel worden verklaard.

1 LI
FSC
"N"fscorg

MIX
l'upier "i,,
vcraiitw<.oi<ie

therkoinst

rsc" c10/133c>

Ons kenmerk
Voigvei

2012.0024386
2

b. In hoeverre kan uw College een inschatting geven van de kansen en bedreigingen die
gemoeid zijn bij hef al dan niet controversieel verklaren van dossiers?
Antwoord: zie antwoord vraag 3a.
c. Welke mogelijke gevolgen heeft dit voor de (inhoud van de) begroting 2013?
Antwoord: vooralsnog heeft het geen directe financiële gevolgen voor de
Voorjaarsrapportage 2012, waarin de kaders voor de Programmabegroting 2013-2016
worden gesteld. In de Voorjaarsrapportage zullen wij tekstueel wel ingaan op de
ontwikkeling.

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente
de secretaris,
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