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Geachte heer, mevrouw,
Hierbij ontvangt u de antwoorden op de door de fracties van het CDA en EEN
Haarlemmermeer gestelde vragen inzake de Voorjaarsrapportage 2012. Door de late
ontvangst zijn de antwoorden op de vragen van de fractie van Groen Links nog niet gereed,
Deze volgen zo snel mogelijk.
Op 19 juni 2012 is het inloopspreekuur gepland van 19:OO tot en met 20:OO. Tijdens dat uur
heeft u gelegenheid aanvullende vragen te stellen of verheldering te krijgen van onze
ambtenaren.
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
Namens deze,

J.J. Nobel
Wethouder Financiën, Wonen, Groen en Recreatie

"B'

Vragen fractie CDA
- p. 13 Bij de schuldhulpverlening wordt per 1 januari 2012 0'7 fte structureel onderdeel
van de formatie. Waarom wordt dan pas met ingang van 2013 structureel € 43k extra
lasten ingeboekt en niet vanaf 2012?

Antwoord: Deze O, 7fte stond voor 2012 al als tijdelijke formatie gebudgetteerd. Daarom
zijn hiervoor in 2012 geen extra middelen benodigd.

- p. 14 De variabele kosten voor de gladheidsbestrijding (strooikosten) zorgen voor een
incidenteel nadeel van -f: 395k. Is hiervoor dan niet al een bedrag in de begroting
opgenomen en betreft dit de overschrijding?
Antwoord: Vanwege de onvoorspelbaarheid van de benodigde budgetten voor
gladheidbestrijding is de afspraak dat jaarlijks bij de Voorjaarsrapportage budget wordt
aangevraagd voor de daadwerkelijke (variabele) strooikosten van het afgelopen
win terseizoen.

- p. 17 Betekent het incidenteel nadelig resultaat van .f: 500k door minder opdrachten
Project en Planeconomie, dat hier de formatie zodanig is aangepast dat dit in 2013 niet
meer voorkomt en hoeveel fte betreft dit?
Antwoord: Op dit moment is alleen voor 2012 duidelijk dat degebudgetteerde opbrengsten
niet behaaldgaan worden. Om deze tekorten in volgende jaren te voorkomen heeft de
organisatie opdrachtgekregen te sturen op formatie en overhead. Wel is het mogelijk dat
dit gepaard zal gaan met frictiekosten.

- p. 25 Parkeerbelasting. Vanaf 2015 is rekening gehouden met de inkomsten van de
parkeergarage Beukenhorst Zuid (bij station). Dit levert € 0'8 miljoen aan inkomsten op.
Gaat het hier om een bestaande garage? Waarom dan pas vanaf 2015?
Antwoord: Dit betreft een nieuwegarage en bij de opbrengsten is aansluiting gezocht bij
de kapitaallasten. Vanaf 2015 drukken de kapitaallasten van de garage op de begroting.
Het zou niet reëel zijn de lasten wel te verwerken en de opbrengsten niet, Via de reguliere
planning & control cyclus wordt u geïnformeerd over het exacte verloop van de
opbrengsten.

- p. 28 De koppeling tussen het niet automatisch verhogen van de budgetten voor
areaalontwikkeling met de dekking voor de kapitaallasten uit de VOR tweede fase is niet
direct te begrijpen. Graag een nadere uitleg waarom hier deze koppeling wordt gemaakt.
Antwoord: De doorgevoerde bezuinigingsmaatregel waarover wordtgerapporteerd in het
hoofdstuk 'Voortgang bezuinigingen' betreft het niet automatisch verhogen van de
budgetten voor areaalontwikkeling. In het hoofdstuk 'Overige ontwikkelingen' (p.17)
wordt definanciële ruimte die hierdoor ontstaat in ditgeval aangewend voor de dekking
van de kapitaallasten van de VOR.

Vragen fractie EEN Haarlemmermeer over de gemaakte kosten uihoering hondenbeleid
2012
Begroot is E 200.000.- voor de uitvoering van het beleid.
Uitgegaan is van aantal honden 5700 tegen tarief van e 77.- per hond.
Begin 20 12 is nog uitgegaan van 4400 honden in Haarlemmermeer.
Er zijn tot nu toe in 2012 : 6800 honden geïnventariseerd.
Wat zijn de gemaakte ltosten:
Inventarisatie aantal honden in Haarlemmermeer in 2012 zijnde 6800.
Hoeveel hondenbezitters zijn er daadwerkelijk aangeslagen in 20 12?
Medewerkers die zijn ingezet voor inventarisatie huis aan huis
Aantal: 20 rnedewerlters
kosten. ...........
Bij niet thuis een ltaart in de bus, aantal.. ..............;
ltosten: ...........
Meldpunt naar aanleiding van de kaart.. .......... .mensen aan de telefoon om specifielte
vragen te beantwoorden;
kosten:. .......
Verwerking belastingaanslagen
kosten. ........
Aanmaningen
kosten. ............
Verwerking bezwaarschriften
kosten. ............
Totaal aan gemaakte kosten.. .......

Antwoord: Er zijn inmiddels duadwerkelijk aanslagen verstuurd voor in totaal 7.794 honden.
Het in de Voorjaarsrapportage 2012 gemelde aantal van 6.800 honden is de destijds
gemaakte inschatting op basis van het eerste cohier. Het aantal eigenaren is op dit moment
niet bij ons bekend. Wij hebben hiervoor informatie opgevraagd bij ons uitvoeringskantoor
Cocensus. Zodra wij het antwoord hebben ontvangen informeren wij u verder.
Zowel de inventarisatie van het aantal honden als de verwerking van de belastingaanslagen,
aanmaningen en dergelijke zijn door ons uitbesteed door middel van vaste prijsafipraken
voor de totale invoering en uitvoering. De totale kosten zijn € 72.000 incidentele kosten (in
het jaar 201 1) voor de invoering en vanaf 2012 structureel € 40.000 per jaar voor de
uilvoering van de belasting. Daarnaast verwijzen wij naar de briefvan 22 februari 2012 met
kenmerk 2012/8400 waarin we de gestelde vragen grotendeels reeds hebben beantwoord.

