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Bijlage(n) Geen 
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Badhoevedorp 

Geachte heer, mevrouw, 

- 3 MEI 2013 

Op 3 april 2013 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de HAP over het nieuwe 

dorpshuis Badhoevedorp. Onderstaand treft u de beantwoording aan. 

Vraag 1 
Kan het college aangeven of het genoemde signalen herkent? 
Antwoord: 
> Op 23 april jl. hebben alle organisaties die in het nieuwe dorpshuis Badhoevedorp een ruimte 

voor exclusief gebruik gaan huren een intentieverklaring met de gemeente ondertekend, 
waarbij zij uitspreken bepaalde ruimten tegen een afgesproken tarief af te nemen. 

Vraag 2 
Kan het college aangeven wat bedoeld wordt met 'professionaliseren' en op welke wijze u 
dat in de praktijk vorm wil geven cq. vorm willaten geven door de vrijwilligersorganisaties? 
Antwoord: 
> Wij hebben vrijwilligersorganisaties niet gevraagd te professionaliseren. 

Vraag 3 
Kan het college aangeven of hetjuist is dat in het nieuw te bouwen dorpshuis in 
Badhoevedorp zowel de m2 van de te plaatsen vitrines alsook de loopruimte rondom de te 
plaatsen vitrines gehuurd moet worden door vrijwilligersorganisaties? Zo ja, wat is hiervan 
de onderbouwing? 
Antwoord: 
> Dat is niet juist. Voor loopruimtes rondom vitrines wordt geen huurtarief gerekend. 

Vraag 4 
Kan het college aangeven wat de standaard m2 huurprijs is die gehanteerd wordt voor 
vrijwilligersorganisaties die activiteiten organiseren in het huidige dorpshuis in 
Badhoevedorp? 
Antwoord 
> Vrijwilligersorganisaties betalen voor de multifunctionele ruimten een tarief van € 0,50 per 

m2 verhuurbaar vloeroppervlak per dagdeel. 
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? Voor exclusieve ruimten wordt voor vrijwilligersorganisaties een tarief van € 114,85 per m2 

per WO per jaar in rekening gebracht. 

Vraag 5 
Kan het college aangeven wat de toekomstige m 2 huurprijs gaat worden, voor zowel 
commerciële als niet-commerciële huurders die vaste huurder zijn of incidenteel ruimten 
huren? 
Antwoord 
? Professionele organisaties betalen voor multifunctionele ruimten een tarief van € 1,00 per m2 

WO per dagdeel. 
? Professionele organisaties betalen voor exclusief te gebruiken ruimten een tarief van 

€ 229,70 per m2 per WO per jaar. 
? Vooralsnog betalen commerciële organisaties hetzelfde tarief als professionele organisaties. 

Vraag 6 
Kan het college aangeven waarvan de m2 prijs die wordt berekend voor toekomstige 
huurprijzen van het nieuwe dorpshuis is afgeleid? 
Antwoord 
Voor professionele organisaties is de m2 prijs gebaseerd op de kostprijsdekkende huur. 
Vrijwilligersorganisaties betalen de helft hiervan. 

We verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 

de secretaris, 

jdrs. v,::. u/ 


