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Geachte heer, mevrouw. 

Tijdens het raadsdebat over de Programmabegroting 2014-2017 op 7 november jl. zijn 
suggesties ingebracht door de VVD als besteding van het verwachtte positief resultaat over 
het jaar 2013 van € 4 miljoen. Wij danken de leden van de raad voor deze bijdrage en 
ideeën. 

Door het college is toegezegd op deze suggesties schriftelijk te reageren. Met deze brief 
vullen wij deze toezegging in. 

Prognose resultaat 2013 in het licht van precariobelasting 
Zoals de portefeuillehouder Financiën ook tijdens het debat aangaf, wordt het 
geprognotiseerde resultaat 2013 voornamelijk veroorzaakt door de aanslagoplegging 
precariobelasting 2011 op elektriciteitsleidingen. Deze aanslag leidt tot een incidentele 
opbrengst van ruim € 3.8 miljoen. Deze opbrengst is verwerkt in de Najaarsrapportage 2013. 
Uw raad is hier middels in een brief separaat over geïnformeerd. 

Over de aanslag precario over 2012 voor dezelfde partij is een bezwaarschrift ingediend en 
een conceptuitspraak is inmiddels verzonden. De bezwaren worden hierin afgewezen. In de 
recentelijke uitspraken van de beroepszaken van de gemeenten Blaricum en Laren zijn de 
gemeenten in het gelijk gesteld. Dit sterkt het vertrouwen in een goede afloop. 

Echter, er is momenteel nog geen volledige zekerheid dat de aanslagoplegging stand houdt. 
Hierover is ook gerapporteerd in de risicoparagraaf. Mede daarom willen wij prudent omgaan 
met het geprognotiseerde overschot. 
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Volgvel 2 

De suggesties van de W D 
Hieronder treft u de suggesties van de fractie van de VVD aan voorzien van onze reactie. 

Suggestie Elke inwoner kan 1 keer gratis gebruik maken van de sport en fitness 
faciliteiten van het nieuwe huis van de sport 

Reactie Zoals beschreven in de Evaluatie Sportnota zetten wij de programmalijn "Sport 
en bewegen in de openbare en fysieke buitenruimte" in om de niet-gebonden 
sporten (hardlopen, skaters, fietsers en roeiers te faciliteren en promoten. Dit 
past bij de huidige behoefte waarin men zelf kan beslissen en wanneer men 
sport en beweegt. 

Suggestie Uitbreiding startersregeling (starterslening) 
Reactie Op dit moment zijn er mede vanwege de Rijksbijdrage van 50% per lening in 

onze begroting voorlopig voldoende middelen voor startersleningen 
opgenomen om tot eind 2014 startersleningen te kunnen verstrekken. 
Daarnaast is onze regeling zo ruim opgezet dat uitbreiding binnen de 
voorwaarden van het Rijk, de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) en het 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVN) niet 
mogelijk is. 

Suggestie Investeringen voor rioolonderhoud naar voren halen 
Reactie Investeringen in riolering en het beheer van de riolering worden uitgevoerd op 

basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Bekostiging vindt plaats uit 
de Egalisatiereserve Riolering (Rioolfonds). 
Op dit moment is een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan in voorbereiding. Bij 
het nieuwe GRP zullen wij een actuele stand van zaken geven. 

Suggestie Verhoging Duurzaamheidsfonds 
Reactie Bij de integrale afweging bij de jaarrekening zouden mogelijk middelen 

beschikbaar zouden kunnen worden gesteld ten behoeve van verduurzaming 
gemeentelijk vastgoed (dorps en wijkgebouwen bijvoorbeeld). 

Suggestie Bedrag reserveren voor gericht cameratoezicht 
Reactie Zoals portefeuillehouder Veiligheid tijdens het debat al aangaf, zijn er op dit 

moment voldoende mogelijkheden voor gericht cameratoezicht door de politie. 

Suggestie Idee om de openbare kunstwerken eens goed schoon te maken 
Reactie Gedurende elk kalenderjaar worden de reguliere bronzen beelden (28 stuks) 

schoongemaakt en gepoetst. De herdenking -en verzetsmonumenten (ca. 20 
stuks) worden jaarlijks schoongemaakt/gepoetst vlak voor de herdenking. De 
overige beeldende kunst wordt aan de hand van een MOP schoongemaakt / 
geschilderd, dit jaar ca. 25 stuks, dit is afhankelijk van de schoonmaakcyclus. 
Beeldende kunst wordt maandelijks geïnspecteerd op graffiti en "plakplaatjes" 
en in de centra is deze frequentie wekelijks. 
Indien er vanuit het gebied tussentijds opmerkingen komen dat de kunst niet 
schoon is dan wordt hier zo snel mogelijk op gereageerd. 
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Volgvel 3 

Suggestie Idee om met financiële prikkels, drempels weg te nemen, waardoor bepaalde 
woningbouwprojecten van de grond kunnen komen. 

Reactie Via Bis- subsidies en startersleningen geven we al de nodige financiële prikkels 
om projecten van de grond te krijgen. Daarnaast spelen we via nieuwe 
vraaggerichte methoden in op de markt (bijv. particulier opdrachtgeverschap en 
Essentiekaart Tudorpark). Het probleem van de woningmarkt is breder en kan 
maar bij een beperkt aantal projecten met een financiële prikkel opgelost 
worden. Vooralsnog beschikken wij binnen het gestelde mandaat over 
voldoende mogelijkheden om indien mogelijk problemen bij lopende projecten 
op te lossen. 

Alle gedane suggesties kunnen door de raad meegenomen worden bij de behandeling van 
de Najaarsrapportage 2013 en de Voorjaarsrapportage 2014. 

Wij hopen u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
de secretaris, d^ojirgemeester. 

eterings 


