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Onderwerp Beantwoording technische vragen Programmabegroting 
201 3-2016 

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij ontvangt u de beantwoording van uw technische vragen over de 
Programmabegroting 2013-2016. Op 6 november 2012 is er tijdens het inloopspreekuur in 
de burgerzaal om 19:00 de mogelijkheid om aanvullende technische vragen te stellen. 

Wij zien uit naar de begrotingsbehandeling op 8 november a.s 

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
namens dezen, 
de portefeuillehouder 

- -. 

en en Recreatie 

Mixed Zotirces 
Piobu<igr"e,i uif<j"",iiiehre«ie 

iiarrri, i . i i s i>di i i  uriaiiiroirrrii. 



1 (Groen Links)Pag. 5. Behoedzaamheidsreserve 
Bij de stand van de behoedzaamheidsreserve staat per l januari 2012 een bedrag van £ 2.900. Op pagina 7 staat op 
diezelfde datum een bedrag van € 1.800.000. Welk bedrag is juist? 

ar;ewc;ord: De tabel op pagina 5 ir; \ctle:/ijk ~ ~ e r g e n ~ ~ \ e n  cd_ ~00r:jaa;._iapporIage 2C)'12. in Qeze te$& if<as ai 
geanticipeerd lap hek raadr;besluit iilzake de jaarstukken 201 "1p 7 juni 2042 (2012,00'14882,j Via besl~h",uny^il, 7 is een 
bedrag van E i .349.000 toegevoegd aan de bei;oedzaamheidcreser~de er dit bedrag is op pagrrla 7 m:oe~enarn;lr: als 
ctortirig, &er 4 jer~tiari 20:2 zit dus eert bedrag var; f 2.949,0011 in de tiehoeGzaamhlxidesreseu\~l-. 

2 (Groen Links)Pag. 9 Heroveweging middelen Duurzaamheid 
Door inzet en terug krijgen van financiële middelen bij duurzaamheidinitiatieven van derden zullen de kapitaalslasten 
vanaf 2012 met f: 300.000,-- per jaar worden verlaagd. 
Om bovenstaande mogelijk te maken is een kwartiermeester aangesteld om tot de oprichting van een Duurzaam 
Bedrijf (DeB) te komen. In 2012 is het DeB operationeel. (zie ook pag. 137) 
De verantwoording van de voorgestelde financieringsconstructie is nieuw voor de Raad. 
Vragen: 
O Uitleg van systematiek waarbij moment van uitlenen en terugontvangen ver uit elkaar kan liggen. 
O Hoe wordt omgegaan met het risico van terugbetaling? 
e Is de actuele prognose nog haalbaar? 

Antwoorden: 
Pdger~~eer~ 
Alle duurzaarni.,sidii1itiatieve17 zouder'; in beginsel door de gemeente zelf geinvesleerd worden. Bnmiddeis wordt een 
groot deeí van deze duu:zaarnheidinitiatieaien door derden zelf opgepakt, zij het dat k>etreEende 
duur~asmheicdinitiaiieven gefinauncierd woiderr mei laagrent~3nde gevieentelijke leningen. 
Plet Del3 is een arider irritiatief en staat ios -,van de eerder gerzoeur:de dutaizaamheidir~itiatieiien, 

Sj~cternatiek 
m 

in Investeringepiar1 201 3 werd er van uitgegaan, dat alle irrveekeririgen zonden leiders %o"capitaaliasien, in 
werkeiiikheid wordteai voor een groot deel geinvesteerd door derden, die VOCJT hun  investering een macht2 lening 
krijger) en deze lening geheel aflosse!?. 
in het  navolgende een ítíoin cijfer voarbeeid ter iiiustratie: 

Investering C 'IOC,QQO in jaar 20% es Lening C c100,OO"in jaar 2022 

;P 2073 kAfscr-srrjv;ng bi jaar rent@ 5% 
Nieuw Aflossing 1 Q jaar, rente 2'?0 
Investering €100000 E80000 E60000 €40000 E20000 E O 
Lening €100000 f90000 E80000 €70000 E60000 €50000 E40000 E30000 E20000 E10000 € O 

Prograrnrnabegroting (IP 2013) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
afschrijvingskosten f 20.000 E 20.000 E 20.000 E 20.000 E 20.000 
rentelasten E 5.000 € 4.000 E 3.000 € 2.000 € 1.000 
Totaal kapitaaliasten (IP 2013) f 25.000 € 24.000 € 23.000 E 22.000 E 21.000 

Programmabegroting (Nieuw) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
rentelast van financiering lening f 5.000 E 4.500 E 4.000 f 3.500 € 3.000 € 2.500 E 2.000 E 1.500 E 1.000 E 500 
renteopbrengst lening 4 2.000 -E 1.800 -f 1.600 -€ 1.400 4 1.200 -E 1.000 -E 800 -E 600 4 400 -f 200 
Totale rentelast (Nieuw) € 3.000 E 2.700 f 2.400 E 2.100 E 1.800 E 1.500 E 1.200 € 900 E 600 E 300 

Verbetering 2013 -2017 €22.000 f 21.300 €20.600 E 19.900 f 19.200 € 103.000 
Verslechtering 2018 - 2022 -f? 1.500 -E 1.200 -E 900 -f: 600 -E 300 6 4.500 

R~sico van ternabetaiins ---.W----- "----d 

Bij ae beoordeling of eer: leriing vers"iek<t kan gaan werder? wordt de business case? van f.ae"re%reffend vcaorstei 
D-..r tuk;3 , 3- ).. e ' i : ~ ~ ~ ~ ~ e ~ i n ~  i"ao& inn;lvatj:%* - z i ~ ~ ~  .. Ican mei ;iiisiuiierid re-ui;,rs 5nanrpie;if;y pji& i~jtgevoerd \iliorden 
Gelet oo l-let maatcchapj:reiijk klelang \I-n innovatieve erreigieconcepter~ kar) mogelijk, me1 bericrlp van de za::i-rá.e ienin:] 



van nel DeB een positiei: res:.ritset wizrder: behaald. In he[ gevai e- een ~laoeitieve biisirresc ces% &mibaai is; lkan de 
-?a&&! lening eer! feit worderi. He$ i.~s:co var; teruqbelaiing van cfrs ierifng tniordk ciaara~ci ~er/<Iein~{ Wei mot b-. L 

revenuei) van de adivitcgiieii y g ~ n  he: SeB een risji:ovooi_ie~rlw rn<ptec vvorderl ae(rciff~?y: ~ 3 0 ~  \ - , qq~nb--r ~~CXCZSDC?!CJ ' val-l 

(resterende) kjaofd~ammen niet meer ouiltvai7gern rente;-; 

/s  de i*irog'sri~s&-ciaieeI eri hgaibaar? -- 
Ja de prognose rc acttieel en t?aaibaar, echter in de huidge prognose: cijn er iiog i<ai:~é?ia OKI enisaie invesleringerz onr 
te zetten in leningen. 
I Q  i:~~daii$,-o"le~.e zin is in de F"ra1gra~imaaegro't1ng 201 3 eangeveil hoe 283 3 ;:E vcigence zich gaar3 on?i~ikkei.;n /r] 

,, . d e  Vao:ja,xrsraopc~riag;je zuiier! ifi::i a,n. efie;&n ewan meerjarig vertJde.ei.&R 

3 (Groen Links)Pag. 15 Tabel 1 Prognose toekomstige woningbouw in I-laarlemmermeer in de periode 
201 2-2030 
Voor de periode 2012-2030 is de prognose totaal 6.627 woningen. 
Vragen: 
m Waarom is gekozen voor deze periode omdat voor de laatste 10 jaar de prognoses uitermate onzeker zijn? 
O Is het mogelijk om voor de jaren, aantallen en presentatie aan te sluiten bij de BVR Wonen (via (t)MPG)? 
Anl:woord: Cl.)eze "rabei is gebaseerd op de BVR \Nonen zoais in juni 2012 door de %ad is behandeld. Alleen met de 
ar f~.~~cs,~~nt~vikBCeIing .-- I  zoals is geraamd tot en met 2016 is soracree"6 gerekend en dus niet met de aantailer; voor de 
periode 207 7-26430. 

4 (Groen Links) Pag. 21 Parkeerbelasting 
Het nieuwe parkeerbeleid moet nog worden vastgesteld en daarbij komt een voorstel voor de nieuwe tarieven. 
C Komen het voorstel en de tarieven nog voor de begrotingsbehandeling 2013? 
e Indien niet, wanneer dan wel, e.a. voor mogelijke begrotingsruimte voor de Raad bij de VJN 2014? 

Antvgoard: Nee, hei %ioorstei kolmbniet vt~or de begrorrrzgsbehai~de~ing~ Begirt 2Q?3 oiitvangl de raad osn voorste[ over 

de tarieven. 

5 (Groen Links) Pag. 23 Onderdeel D: Financiering/bespaarde rente/dividend 
e In welke mate is er rekening gehouden met de Wet HOF, zowel financieel als procedureel/strategisch (zie ook 
pag. 1 56)? 
kn&v~ord: Op maandag 24 ~epker9.rbet- 2:1-:3_ is de ijiet HOF naar de Tinieede Kawrer gestuurd. De behandciing vindo: 

naar e!ei~vachtirrg plaats in november. We pai-iicrp.$ren in een landelijlge ti~emagroep en proberen via do 632 de 
beseit~itirormrïig tn de tweede kalmer te beirrvloederi. Firraneieei gezierr 1s er nog geen azinieiding cai-i r-eken!ng te 
heutlei7 met de wiet HOF en vandaal' de vermelding irr de risicoparagraaf. 

6 (PvdA) Blz. 23 Ze aandachtstreepje: 
Door een lagere uitkeringsfactor wordt een positief bedrag van 2,4 M opeens een negatief bedrag van 1,7M. Wat 
betekent een lagere uitkeringsfactor; kunt u uitleggen hoe de uitkeringsfactor wordt gebruikt om tot deze uitkomst te 
komen? 

Antwoord: De algemene kiitkerinc van het rijk IS gcikoppeld aan het Faz~taai van de rijkeuitga\ren. Gaal he% totaal omlaag 
in deze tijd van bezuinigingen dan volgt dit In hettotaai van de aigerro~ssi-ie kiitlteririg Dit wordt tiet principe ,-trap op, 

, CL ">' u , a ~  1. genoenid. l:)e verdelir~a var. i:& totale gemeentehnds is gebaseerd 0;: "er! grud aailta! verdeeimaakfaven 

(aantal ~1onir:gen. !;edijjfsves%iginge~-~, opperviaiate \il;atei enz.), De iyenc,em& _d m-iliij~ree betreft de ::~iilpensade 
voor de inflatie. We leveren per saldo toch i ,? niiiljoen in dooi tiii-iverking vari de %~erdeeimeai.st~+veii. 



7 (PvdA) 
Als er bij de lopende regeringsonderhandelingen nieuwe kortingen op het gemeentefonds worden aangekondigd heeft 
dat een direct effect op de inkomsten van Haarlemmermeer. Kunt u de verdeelsleutel geven waarmee de uitkering uit 
het gemeentefonds onder de gemeenten verdeeld wordt (percentage voor Haarlemmermeer)? 

8 (PvdA) Blz. 24 
De doorbelaste BTW stijgt van 19 naar 21 %. Levert het BTW compensatiefonds in dit geval een voordeel voor de 
gemeente op? 

Anl-\ivoorc;: het BTW-con?per!satieÎia!fi.?is compenseer.", we clntval~gern ijlel rrieei dan wie beraiers. Be verhogrrig naar 
24%) iewerk ec3n nadeei op voor de or'iderdelen dre r~ie~ecompenaeerd M P C > ~ C ~ ~ I ?  (b[i~~o~)rk~ee?d os-idervdijshuisvesLing) 

9 (WD) Pagina 21 van de programmabegroting 
Volgens de uitleg wordt er nog een stijging van de OZB verwacht van 4.3lmio. Deze wordt deels verklaard door 
stijging van het aantal woningen en de indexactie van de tarieven. Volgens het CBS bedraagt de prijsdaling van de 
woningen in augustus 2012 ten opzichte van de vergelijkbare periode in 201 1 9%. Wat is de invloed van deze 
prijsdaling op de verwachte opbrengst OZB voor de gemeente Haarlemmermeer? 

Arrt~nroord: Het beieid van de gemeente Haariew~mermeer is dat de 6;eiact;ngdrkr~ geiijk biijft, Bij vdaardecthgrrrgen in 
hel verleden werden dezeii.de aanslagen opgelegd als n u  bij de vvaardedaBinge:!?. De ctiiging van de 08-i3 wordt 
verklaar@. dcaor een inflatiecorrectie en een stijging van llet zantai wornlngen en bedrijver.\. De vvaardedalirmg, 2,4% voor 
tnronrngen er? 53% voor niet-woriingen c.iver 46"1"; kineil- door hek gevoerde beleid geen effecl op ae opbrengad. 

10 (WD) 
De waardering van OZB bedrijven staat onder druk hoewel hier geen duidelijke cijfers voor te vinden zijn. Vanuit de 
media kunnen we vernemen dat er veel kantoren niet of niet volledig verhuurd zijn en dat zelfs DNB nu vindt dat de 
waarde van bedrijven en onroerend goed vaker en beter getoetst moet worden met de marktwaarde van dit moment. 
Staan hiermee de verwachte opbrengsten onder druk? Wat is hiervan de verwachte impact ten opzichte van de te 
verwachte opbrengst en hoe wordt dit proces binnen de gemeente gemonitord? 

Aritwoord: Uitvoer'ingskantoa*ir Cocensus brengt d e  itdaardeverminderingg in beeld (mie antwoord vraag 91, 
~iocrrcaicuiatorisch op basis van meest recente gegeven waarbij rekerrins wordt gei'oouden mei leegs1:arnd. Begin 
dei:ernber zijri de definitieve taxaties bekend en is er meer over di: Pcatalf? waarde. 3 p  basis daarvan wordt bekeken of 
de  percentages dienen te evorden aangepast. fdlogeiijk i;an een riogatiel' effect onkstean op de epkri-engst uit 
Qni.oeuende Zaak Beiacttrng (OZE)) door leegstand. 

11 (WD) Pagina 24 van de programmabegroting 
Er wordt uitgelegd dat het financieringsresultaat lager uitvalt als gevolg van een hogere boekwaarde. Vanuit de 
begroting van voorgaande jaren zou dit toch geen verrassing moeten zijn. In welke mate speelt de werkelijke 
marktrente een rol in het nadelig zijn ten opzichte van de rekenrente. Met andere woorden: rekenen wij ons niet te rijk 
ten opzichte van de markt? 

12 (WD) 
U geeft tevens aan dat er hogere lasten voor langlopende geldleningen zijn terwijl de marktrente historisch gezien 
laag is. Kunt u aan de hand van een staatje inzichtelijk maken wat de verschillende gemiddelde rente percentages 
zijn geweest in de afgelopen 3 jaar? Zodat er een vergelijk zichtbaar wordt van de ontvangen rente, rekenrente en 
betaalde rente. 



i 3  (WD) Pagina 24 van de programmabegroting 
In de begroting van 2013 wordt een nadelig saldo opgegeven wat wordt afgedaan met de verklaring dat dit een 
saldering van de verschillende kostenplaatsen. 
Wij hebben hierover de volgende vragen: 

a) Waar bestaan deze salderingen uit? 
b) Mochten deze kosten onder andere uit frictiekosten bestaan dan graag een overzicht van de verschillende 

kostensoorten (huur, personeel, etc) 
c) Wat doet u eraan deze kosten of onder te brengen bij andere programma's of in te halen zodat het saldo 

begrotingstechnisch nul is? 

d) Vanuit de meerjaren begroting lijkt het alsof dit saldo structureel is? Is dat een juiste aanname? 

An boord: 
a) Er staar niet dar dit d e  saiaering van ?c,a?ctenpiautsen betree. He,t grootste gedeeiie betreft zoals aarngegeiien de 
opgenesrrler; steiposkel? voor bezui-iigtngen (kl~iriing ger??eentefoi~do), skeipesteri tvveede tranche bezuiniginger) en 
kapitaallasten, l)e lasten en balen bessiaar1 verder iiii het saldo van aiie baten en laaien van de onder9k~-iei?de 
dionsten van onze gemeente '\iana:' de vorsrjaarsrapporiage 20"i is ook B'TW over de af\iaistoMenhefflng er1 
riooih~~ftlng opgenomen 
b> Niet van toepassing. 
s) De lasten uit d e  kosl:e~?verdeelsiaai i~iiiorcien naar de  programr~~a's iierdeeid onder de nammer 
bed r i j f c \ i ~>en r~g~< i~~ i : : ~~ ,  k-lierbl ~r, ha: caie0 he--~ ' ing~tech~i~c:~ i  Si r \r; prirreipe nu / .  -,orreciiac o h B 1 < ? ~  ge isaiiseler) 
stelposten blijft er- zo n u  en dan een snic$o over, 
d)  ,k, De systematiek is dal- d e  kostenverdeeista& %Q"13 naeerjarig wsirrdl verwerkt en diis ook voor 23"1-2073. De 
meesXe steiposte:? meei-en ook ctrix"iuree1 worden ingevuld, Hei: betreffen hier nog Goor de directie uit te ivoeren 
bezuinigingen die per jaarschijf nog cruer de ~iicagraimma's moeten wcrrders verdeeld. 

14 (WD) Pagina 29 van de programmabegroting 
In het midden van de pagina wordt verwezen naar een verschuiving en een actualisatie van de interne 
verdeling van kosten. Kunt u technisch uitleggen hoe dit werkt. Waar komen deze kosten van 5501k vandaan? 

Antwoord: M.i.v de begrcratini, 2043 worden d e  kosten van cominunicatie eu-i de onderslauning van he"lgsestii;.sr 
:oea-.reke3&$ - aan ~ a ~ e i ~ s d o ~ ~  FA ,,n P ro~r sm~la  2 Diss het .irecte g.itjsig van de de "daoriientirq \ian 

, L  *jt ~~r?--:rna'c en 2 z($? samengjevoagd tcrt &&r\  t ~ i e ~ ~ w  piogrami-inhegr&ing" cdsoageeiserdia aanpzassinger;. De 'oid3ei pr9c f*" 
programmm 2 "'Bectttui, Sar-ilenicv~ng en P~ibliei<sroi?tac-" en de 5 raiauvte beieidsdoeIen z(/n inyevuid. Dit betreft de 
~ctuaiisati, interrie !{er(j$$iq. rJ.i kosten were-ei: .;c>orheer) verdee!~] over Crrop'lt aantal doi:>!cte/iingen 

15 (VVD) Pagina 33 van de programmabegroting 
Bovenaan de bladzijde worden drie streefcijfers vermeld waarvan met name de verandering van de onderste het 
meest in het oog springt en de meeste ambitie uitstraalt. Hoe gaan we dit realiseren aangezien de bijbehorende 
beleidsnota uit 201 0 dateert (bladzijde 34). Wat gaan we anders of beter doen om dit streefcijfer waar te maken? 



- P i,nfwoo:c! "e verhoging J ^ E ~ $  -tree&fifaarde ilaer ;d is voorai gebaseerd 0 ~ )  de irlael en he: veiv~aekiée resultaal 
\'?r% e,t hes .;ieuwe "r!/irre team 

16 (CDA) Pagina 34 van de programmabegroting 
Bij beleidsdoel D worden de lasten EUR 128k hoger door o.m verschuiving naar beleidsdoel E, terwijl bij beleidsdoel E 
om dezelfde reden de lasten worden verhoogd met EUR 443k. Dit lijkt onlogisch en roept om een verduidelijking. 

D~eI~k~ll iwg D, 
I_as$e[: 
--.M- 

De cioorviieri~cing van de slutiing van tiwee servicecaentia in 20.2 leverf: een sirt:c:lurele posiéi+rve bijdrage van C iQ0.ioiOO 
ognemerr v3i.i d e  ipdetteiiike C;er]onden \/oorvder>efi ver~arzaaitb eer: nadeel E +12@.0OC) 

Me: jng2l.g van 2013 vdn;ci esrö ingezet op an/lrle D~e~~ .ve r~e~ i ing ,  OP.; de-- funwirc e,.ul.r pro-i,nen&,. plaats gewn 
in hei dienstverie~i~gs~~ei.31ed is gekozsri eui d e  iasten te ce~kraiiseren t~inrien clitpktirogran~r-.ia waar dit voorlieen over 
vele dcaelsteliingeri verdeeld was. 

DselsPwBOing E. 
Baten 
in veivalt de  rfic.,;alie ui{ \\j3oWaard;iapp0r:age 20q1 1ian nogere hater: %.+>i- ~~~~~~~~~~~~~~~~~{enten V O O ~  

$: "140.000 irr 2012. Zie ook toelir,hting bij iaske~. 

Lasten -- 

I-4el. sluiter! van twee servicet:entra in 21112 zorgt aioor structurele eH!eteric)~vsordeler~ van f 130.000 vanaf 20K3 De 
iaster? zijn mei. E 4-43.000 "irjegenomier~ door het centraliseren van de iasten var! hex caii:::enter. Voorheen \iiie-den deze 
iacierï over eeri grcliii 88ctaI doeisL*e!lingei~ verdeeld. in 20"i vervair de mtatatis tiig de iio:iQaar-r;lppo"i;xge 20"i 2mrj 

.<,~ hogere [asreri i:an biirse-zaken do@t;meiagei: \/oor e 749.033 j<; 21Lij2, 

Programma 5: \leili_abieid 

17 (WD)  Pagina 39 van de programmabegroting 
Het streefcijfer van waardering van veiligheid wordt gesteld op 7,5 waarbij dit cijfer om het jaar gemeten wordt. 
Aangezien veiligheid (werkelijke waarnemingen en gevoelsmatig) een belangrijke factor is voor het welzijn van de 
inwoners spelen ook andere aspecten hier een belangrijke rol is. Wat voor informatie heeft u dan voor handen om op 
een meer structurele wijze de waardering van veiligheid te kunnen meten. Nu lijkt een meting van 1 keer per 2 jaar te 
ver uit elkaar te liggen. Is het juist niet nu verstandiger om een soort van constante thermometer te ontwikkelen? 

18 (WD)  Pagina 41 van de programmabegroting 
Mede als gevolg van de brand in de Koning Willem I laan is er veel gedaan aan verschillende aspecten van 
brandveiligheid in relatie tot groepen inwoners en dan met name in relatie tot de mate van zelfredzaamheid. Hoe 
kunnen wij het daarvoor vastgestelde beleid meten met de effectindicatoren die nu genoemd worden. Kunnen de 
controles die de brandweer uitvoert uitsplitst worden naar dat beleid? 

Antwoord: rn onze evaluatie van !?is\% Brandveiiigheic1sheieid (20". .45140) hebben wij gerapporteerd over het Plan var? 
Aanpak: Braa~dveilr$y&eiarna~?ag~insï".z~~t. Onder anderco de iilsteilîrigen voor niet-zel":e.anai??e plus de particuliere 
woz~rngei? vormden c~nderdee! van het proj~:ct, \]!/i,, het i_iIfvoerÌngspragramma iraéegraai Veiliyheidolbeieid rapporierei: 
\?jij over e3e nieuwe doelstellir.ipc$r; d ~ e  gefsrm~ileerd zijn .iaar asnieiding van de eval~ztie. Daelct$!iing is om fier goede 
~ralidt>eii:gneia:iji~~;~~~ Waariemïi.ierpf5er $2 beho;iden. f i ~ q i : ~ s & i l j r r q ~ ~ ~  en s,:"\en heb&- prioiit&t, Daarnaast 



19 (CDA) pagina 42 van de programmabegroting 
Aantal overvallen per l000 inwoners. Meting 201 1 0,07. Streefcijfers 2012 tím 2014 0,lO. Dit is dus hoger dan de 
meting in 201 1. Kan het peil van 201 1 niet gehandhaafd blijven? Overvallen zijn heel traumatiserend voor de 
overvallenen 

.. " 

tirrtwo~~rd. De s%resfs;ij.fers VOO:. ~\lerva{Een zij11 p r -y ram~~a~ogro~ i~ - ig  v ~ r . 1  2092 bijgesteici n.a.v. forse aaiirlg 
ter! opzichte var1 de vooryaanae jare.: in er; :"OOj. \/G(:: p r o g ~ ; ~ ~ ~ ! ~ ~ : n 8 ~ ? : i _ r c 1 ~ i r ~ g  20iS 1s er rii$t i,joor ge1toze.i 0r-n 

de streefcijfers opnieuw bij te steiler. 

20 (CDA) pagina 45 van de programmabegroting 
Waar komen de baten vandaan bij beleidsdoel B? 

m. 

4ntwcxer"; De inkomstei: hebb~?~<i belrskk~n, sp de legesirr!~u!~rsreir een gedeelte van de gemeerreixtij~e 
Iegesir-rkon?c"ln kcri.?t bij de braildweer terecht vanwege iiun wcrkzaaunheden voor de toetsing van 
kr~ndveillgheidsacpecteri in bijvosïbeeid bouwvergur-iningei~ 

Programma 4:%0r_j en welzijn 

21 (CDA) pagina 47 van de programmabegroting 
Er wordt genoemd een 'krachtige basisinfrastructuur aan algemene voorzieningen'. Kunt u specificeren wat u 
hieronder verstaat? 

Antwoord. Dit inoeten we zlera :n hei ircht van ons i?tre?~e!!~ zoveel rncgeiijk iaagdrempc:iige, voor iedereen bereikbare 
e i  toegankelijke ~ i ~ ~ ~ ~ i . \ n i ~ ~ ~ l i i  ke realiseren of %e iaciiileren in buurt en wijk. 

22 (CDA) pagina 50 van de programmabegroting 

Er wordt vermeld 'fittesten met daarna een beweegadvies en een aanbod van sport- en beweegactiviteiten. Kunt u 
aangeven om hoeveel testen dit gaat? Wordt hierin de samenwerking gezocht met zorgverzekeraars, teneinde 
afstemming van activiteiten optimaal te laten plaatsvinden? Vind ook afstemming met Meerwaarde plaats? 

iiintwoord: 817: eucieren aar2 he"rewdegen te krijgen er'r te houden, wordt onder ar?dere hei prograrnuna GALM Ingezet. 
met eeri fittest en beweegadvies. iri 2C1q 1 weren er /n I-laarlernwic?r~??eer 255: nieuwe def?lnerne>rs. Oi~geveer d e  i~elfi: 
van de deeine-srers aan de fil%es"t"toon~t dooi- naar beweeg.. of s;.~ortactiviieiten. Er is op dit piint nog geen 
samei-iwei-king met zorgverzekeraar~x. Sportcer\~~ce Haarlemm~+rmeer en fi4eerVVaafde hebben we! t-,ornlaoi het 
aailbcsci var! beweeg- en spoa%ae:ti\iiteihe-rivee voor oudererr. 

23 (CDA) pagina 50 van de programmabegroting 

Onder het kopje 'zorgdragen voor ouderengezondheidszorg' staan 'knelpunten in de sociale alarmering' vermeldt. 
Waaruit bestaan deze? Hoe denkt u deze te gaan oplossen? 

.An"amorel Het tweede dm!  re gf?eii leci"~r~rsehe vraag. 
Iri Waarlernimerm&~?r kunnen beiwc~new van eanieunwcsningerr eniof bi~udbeewc>neï.s bi"j ssrniisige~ woesnzorgcontra 
gebruik iaeken van het aiarmeriiigcs~~nteem van hel wo~nznrgc:entii~8rn. Na aiarrrnering regelt de aiamicentiale dat 
h-nniiiie of kenr-,issesi in(jeschakeld warden Een knelpunt hierhij is dat niet iedereen de voor aaiosiuiling veieisie drie 
sieuteladressea kan ievererl. 

24 (CDA) pagina 51 van de programmabegroting 



Er wordt aangegeven mensen met licht regieverlies ondersteuning te bieden. Wat is daarin de verhouding 
individueellgroep. Zijn er inspanningen om deze verhouding ten gunste van de groep uit te breiden? Zo ja, welke? Zo 
nee. waarom niet? 

25 (CDA) pagina 53 van de programmabegroting 

Respijtzorg wordt genoemd. Hoeveel wordt daar momenteel gebruik van gemaakt? Welke inspanningen 
verricht u om dit te stimuleren? 

Antwoord: er \worden riu 9 ciierlten en groepeil voor dagbesteding via de Wmo opgevangen. 
Er ioopi: een pilot van BSO+ , eer3 project n'iel extra srrdarste~ining van  Ons lei~eede Thuis irr regcilitxe riascRooise 
opvang voor Itinderen met een beperking kier gaaiin 2812 om V kir:&ereri. v6mr 0013 gaan we ii i i va!-i "I: kinderen 
iWe verrichter! de voigende irnspanningen om he: aanbod te ~ilirgro"ren. befnc~eftenonderzoek rei;pij"c;-org. hiiin- aan- 
87~11s wewiiqsantie om extra vrijwiiiigers te werver: voor irrdivideiele hwipveiierring waaronder respiihorg3 er? 1x2 
Pdlentelzorg Steunsuril heefkeri b(jeenl.ro;nst georganiseerd voor huisartsen i prrrl.~kijkcandersta~,~ners 

Programma ja- Jeugd d 9nderwCjc 

26 (HAP)pagina 72 van de programmabegroting 
Lasten: Om eea in perspectief te kunnen plaatsen krijgt mijn fractie graag inzicht in het totaal van de kosten van de 
kostenposten 'personele inzet voor onderwijshuisvesting' en 'projectmatige inzet van personeel 
voor onderwijshuisvesting'. Kunt u tevens inzichtelijk maken waaruit deze kosten bestaan en hoeveel van het totaal 
bestaat uit 'projectmatige inzet'? 

Antwoord: Het siiucturele budget voor personeel endeiwijsnuisvesting iineiucief overi~ead) bedraagt C 48i.40Q in 
2312 en 437.ooo irl 2013 beirefi oerconee! i!? vaste diens', is bij -i;;$ yerneente kdaarli.muu;ermeer. De 
2Qelope.i jaren ilaefi e; ~~5st-n;ieie pici.j($dm&tge inzet (inhuur) pi-a.E.oge\iol"rck..n ondenwijshujn\i:e:;I.ir:g ori, :I:& ,b.- 

p ,hlien. ; i -  Door ii;l~>leme-$aeie a/an erbeleringen is 2242 minder iniiiaut nodig -@&jeest dan voorgaande jarsn [@aar 
we zijn e i  nog r-i~et. Er vrridt momenteel een iierorientahe plaats van Onde.;iili~shtnin~~e~;ting Procedurele verbetei'ingei? 
14~arei.a (en zijn) vererct brj zowei het integraal kuesvesti!?gnpiai; (ii4P) eri de vercsrdenif-ig, ;;BIS bij o;=drao?~lkierienislg en 
bouwl?eernchap. Het budget voor totale inhuur (externe kosten en interne verrekeningf?n) Dedraag!: i i .~  20:2 in aetaai E 
350.0110 maar uitgaven van ca, C; 370.005 worden vewvacht. Door de ger-oamde r~erarif?nta"ce word! de inhuur voor 
2013 geschat op 250,000, Deze kosten komen teii laste var1 de reserve tijdeiijkc nndarwivl/nhulsve:ating~ Net als 
afgeiapen jaar blijvorn wiJ de raad actief informeren ovei' de voortgang van de producten siai: en verk~e>ierir~$~c$n hij 
sr:derwijsl-r~isvas"iir~g. 

27 (HAP)pagina 73 van de programmabegroting 
Wanneer staat het KT0 CJG gepland en wanneer kan de raad de uitkomsten verwachten? 

fi,nlw-ord: Op di; miornenl. wordt aan 1CJG #/anten gevraagd he? KBant~eip.redcoiheicisc~r~derzc~t:~k (E",-TB) rn ie vuilen. Dat 
is hcuitati.MF er: er !s nog weinig respons. Daarom? zij!; ei- :?eg geen zii?vc:iie cijfers. We verwachter i?oiveiwcig~: iiO"13 
ureer informatie te! Piisk)ben, 

28 (HAP)pagina 73 van de programmabegroting 
Baten:Kunt u hetgeen hier geschreven staat over de exploitatie van het CJG gebouw toelichten? Graag in financieel 
opzicht en welk CJG gebouw u hier bedoelt. 



29 (HAPfpagina 74 van de programmabegroting 
Lasten: Kunt u aangeven wat de exacte bouwkosten van het Buurtcentrum Floriande (Studio5) zijn geweest, van 
welke bijkomende kosten sprake is, zodat wij inzicht krijgen in welk deel van het gevoteerde bedrag is gebruikt voor 
de realisatie? 

30 (Groen Links) pagina 73 van de programmabegroting 
Op pagina 73 wordt de daling van de inkomsten verklaard doordat deze nu binnenkomen bij de Stichting voor 
exploitatie en beheer maatschappelijk vastgoed. Zijn de kosten niet mee overgeheveld naar deze Stichting? 

Arnt~ioard: Efe axpioiéaiie!asterr voor hei. LJG-r" nemen inderdaad -,i[, snldal cle e~piriitati~kos2:erl  ofd dei? cvergeh@veici 
r;aar de &l&-$ing, D i h m  lefden mif~dc- lastes) up ;-Bit pr~dtio;a, :tdor(jt 5ch'": 'eniet~e&;.rt dc;ordaf in 202 3 extra 
CJG-actsvite~ten vuerdan onderr-norr~en die leker! tot extra Iaeter?. 

31 (CDA) 
Binnen dit programma vindt de CDA fractie geen cijfers over maatschappelijke stage. Heeft u daar kengetallen over? 

Aantal, betrokken organisaties, uren,etc.? 

Antv~tsord: Rij deze de cijfers die basehil;baai. zijn m.b.:,. maatscl-appelijk stages (cijfers over 2@1 d ) :  
e V~ijl.,ii!]ig~>r:;~~~Hra)e ondii.rilokrdt ::ontacl mie$ c.3 ,102 pc.renereei $;.age&edende organic-ties 
B 45 leerlingen hebben een stage gevonder) vla Stagerage (oo~Pine q3alci-1ingsys4ee~ behererd door 

Vrij~hiillrger&cei~traie)~ 5 ii~eriingeri hebben een stage gevend er^ via website van Vrtjv$iliigerece17traIe, 81 ieeilir~ger? 
zijn gematcht door d e  idrij~~illlgerscentraic, 
Aantal kirer) in gepland voor 20.12 I953 gren 

s Aantal iiren in gepiand ?iai.x 201 3 41005 (laatste jaar dar er vanuil gemeente "log geld vcc:i.. b6:scohlkberar 
wordt gesteld) 

32 (CDA) pagina 72 van de programmabegroting 
Er wordt vermeld dat u per 2013 inhoudelijk opdrachtgever wordt van de ambulante zorg. Wat houdt dit in? Welke 
organisaties zijn hierbij betrokken? 

b%ntworirc.i: Ais orrderdeei van Rei: gezarn@nifjke transrtiepiai-r van c3e 46 ggerrmi~enleri uit dt! S%adsregic.t Amsterdam 
iSRA) irrer~iderx wij ons ais gemeente voor op de oiierdracht var: de jetgdzorg%aken, Wij maken ais geimaenre samen 
me: d e  SBA er: dti; jeugdzn:g"~anbie<iei~~ spi;-i" en hiiGC K&;out%rh\:is in"oiicealiji<$ okpraker! 0i;:c.r h& aanbad en 
over de invii!ii?g de piiet ambulante (jeugd)zorg in H~%erlei~~meri"(~ei:ei'. Li wordt hierover op eer: la"ter moment nadet. 
geinferrneerd 

33 (CDA) pagina 74 van de programmabegroting 
Er wordt vermeld streefwaarden voor incidentele jeugdoverlast voor 2012 en verder voor 1250 en resp. 1200. Op 
welke manier wordt er getracht de streefwaarde te verlagen? 

Anlv~oord: Cae gei:.reentc: [cent sinds i()-1 .ii de 7:)qrnaamde ' G r . , ? ~ - & t ~ ~ ~ ~ p a k  P* r'3 Jeugaoveriasr. Doei van ?annpai.: 
OW! greep te !?ouder? op -ie groepen jeugd die op atraat verislijaien tiri CP-) tijdig rna8broi?ge:ei? te "/effen wanneer !ie: 
verbloven s> c$racbi overgaei j ?  hl!ider/ijjc, i ~ ~ e ; - / ~ ~ $ t g ~ \ i ~ ~ ~ ~ ; f  of yrinliyiki.ai \ d - , 3  i*b"ii . . 3 - ~ ' - 1 ~ :  si,. &z.; sôilpabc. ic:veren gen'i~2enee 
/(e&!nix,aitrrer$r (poli.iie kAeer.",njaarde Hali) isdep-5 gar:(.j$;ip)i\i.-xi;-:. o\jei\asli:)caiic. i r !~ :~~~3t )  'lyigaf's3e"t: ( p p  overiast door 



34 (Groen Links) pagina 76181 van de programmabegroting 
wordt gesproken over de uitwerking van het Olympisch plan. Wanneer heeft de raad daartoe besloten en welke 
kosten brengt dit met zich mee? 

35 (HAP) pagina 76 van de programmabegroting 
Activiteiten beleidsdoel C: Kunt u ons aangeven waaruit dit 'Topsportbeleid' precies bestaat en welke kosten hier 
tegenover staan? 

Antwoord: 'Vhmr e e n  gedetailleerd a11"Cfeord liam!iiieri w11 n21ar de  Spsrïriesta ((2609). Tol nii t oe  zi"jn er drie - $.,erasporten (k!onkba!. Synchraorm~wemmen en i ui1i6>ciiFlitmi~~h Gymnastick) en @&tee groeisportc?n (Squash e13 Jtido) 

geseiecttierd, $#;aarvan de bijhoreride ::p~r.tdcren.;gingeni~ic:~r:der~ worden cndersreiind bij de 'iaienk>ntwiki<eiir~g eri de 
uitvoering van i-itin topspor";-sigran?rr;~1~s. 
Vxsoo de becogdc urrvoering rn 20"i zzijn de eloigende b~idgettear besaoi-siltbaar: 
y De bij er^^^*. dd$i - - i.ie uitvoeringsitcctero van hel tlgijspartloiiei er: d e  arganisatiekosten vat? he'r ioyssport"ipiatfcrm 
Maarlemunermeer, aic-iiede d e  advicering war1 baci.tofir9;e organisatie Sportservice Noord i-loiland i Oiyrnpisch Me$wer1( 
MI ZOT^ i-iolland ( 6 M0.006X5-'-1 
x p" ond--.rstel:n!i.g vart bovengeflosmd@ k.e~rj- 6:it ~~r~)ej~port$~ je d00.060,--) 
" De bijdrage aan $porteveneme:r-iter~ (6. 71lBh:?.--; 

36 (HAP) pagina 80 van de programmabegroting 
Effectindicatoren: In genoemde metingen is sprake van afname in plaats van groei van het %jeugdigen dat voldoet 
aan de Ned Norm voor Gezond Bewegen. Kunt u dit verklaren? 

Anliwoord: op dit moment tn!onii% gewerkt aan een evaluatie, H i e r i ~  k < ~ ~ i l :  deze vaag aan cie orde 

37 (HAP) pagina 81 van de programmabegroting 
Activiteiten (nr 7): Welke kosten zijn en worden er gemaakt voor de invulling van uw ambitie 'uitvoeren van 
strategische visie OS2028 en de uitwerking van het Olympisch Plan'? 

Prag;i-smma B, Wuimte!sjke ontwikkaiii;.~;$jei" 67awnis Hoogland) 

38 (HAP) pagina 96 van de programmabegroting 
Beleidsdoel A. Ontwerp van de openbare ruimte.. . . . . : Per 1 juli 201 3 moeten er voor het gehele grondoppervlak van 
Gemeente Haarlemmermeer geldige en actuele bestemmingsplannen bestaan. 
Zullen alle bestemmingsplannen voor die datum door de raad zijn vastgesteld? 
Zal het aantal Fte's per die datum worden teruggebracht en waar vinden wij de financiële vertaling daarvan terug in de 
begroting? 

Ai?twaard 
Voigans de alar~rzil-ng zu lk :  alie nog .hu a~t~z i l ise i rn  besaernrnings&.~Iar~ri~?n voor *i juli *_OL 3 ter vasti";tel!ing aan i iw raad 
~4~ rde - i  aapgeboden  Vcjor deze a"igej:,c&ng IS ei,xr- fi~rn-~a[ie t aaxlrr~^i i~h*/-- \~~e:! De dekking V B ~  ~SZB s i ~ é ; ~  )~rl^i'iafk 
ioopo jiil; 209 3 e~ is varweri<i lc de  begroting 



39 HAP) pagina 100 van de programmabegroting 
Beleidsdoel C. Het gebruik van de openbare ruimte.. . . . ..: In de voorjaarsnota 2012 stelt het college dat: 
"Terugbrengen overhead vanaf 2014 f 500.000 voordelig structureel 
Bij zowel Ruimtelijke Ontwikkeling als Project & Planeconomie zijn e r  minder opdrachten dan begroot. 
Als gevolg hiervan zullen er ook verminderde inkomsten vanuit fixed price zijn. Vanwege de lagere formatie en de 
tagere inkomsten, is besloten ook de overhead te verlagen, met € 0,5 mln vanaf het jaar 20f4. Later zal de precieze 
invulling van deze bezuiniging worden bepaald. " 
Wij treffen dit niet aan in de cijfers van Beleidsdoel C. 
Kunt u aangeven waar dit in de begroting 2013-2016 is verwerkt? 

, , 
+;~nibyst:r:2, 2:: ;)ii.-;frpa- irnrni!c 3e taakck;iigng E (j"iiiae", 1s :mges/;a~en over ai]e  rogr ram ma'^ ~:n alie 

\r< 
ip a de c,ridarskfau--*.%cfe diensten zoals I-iRM, infopjiic Jtjrw.~ - '0". doeistel/lr)gen -13 d e  Sedrijfsv~er~ria~c)sren. d,k,"rf , w Z tGl  , s*e, L 8 d \ ~ ~ a , E  

zakr!n, firzancikn, facilitair Ii-;anag~?-lmerri Glp de veuiagtng van dcze kecterr i:.; een taaksreiitilg vasi 6 Q5 miijoer; gezet 
,&ar: &; inv[ni!ifl:: van di t  bedrag i $ ' ~ ~ r &  f;?c~msnteel nog gev~>r&, De sirgaven 5i-i a;;)]? projecten iv~rder: toege~eicend 
worden verdea!c! via dl-, Intern3 opdiachten sysloinatiek en dit ctaai hier los van. 

40 (Groen Links) Pag. 97 Toetsing van ruimtelijke onderbouwing in het kader van WABO-aanvragen aan 
beleidsdocumenten 
In 2013 zullen naar verwachting 40 tot 50 Wabo-aanvragen worden beoordeeld en afgehandeld die strijdig zijn met de 
vigerende bestemmingsplannen. 
Vragen: 
e Kan er een nadere toelichting in verdeling worden gegeven over de bestemming (wonen, werken, recreatie) 
en de locatie (binnen- en buitengebied)? 
e Welk aandeel kan worden meegenomen gelijktijdig met de afsluiting van de actualisatie per 1 juli 2013? 
e Welk verband is er tussen het aantal strijdige aanvragen en de geactualiseerde bestemmingsplannen? 

Antwoord 
a) ;l; eeD rgc&afj:i~~j 

b) !-l& Is Eli p16i"'l~!rle ZO dat bot aan h~";m~~:ent $van het ter' irrzage ieggerr van he& I?ecteri?w-riigspI~i~~ de enkierioepe-aiijk 
verleende amgwingnvergiinnir~ge~~ rneeger-iomen worden. Dal miornent ligt nairrl 4 maander\ voor de va.,c"cste~ling var) 

-. . p., 

he$ be~ferriminaspim ..- ~ r ;  de ra&. t esag ie";ene;end vaiaaf i @ ( k  2,073 !~ -~~g~ ; i i j k ) i e~d   n. be~"hikkfrlgef mee te 
nemen d u s  uikeriijk i maart 20"i zijn. Volgens de piar~ning zal hel grootste deei van d e  te ectuaiisererr 
bssli~~rriingspiar~riein ai iriiirn) voor "imaa-t 204 3 Ier inzage gelegd zi-jr!. 3iS betekent dal het r'ilareiideei van de in 
2C?l3 oni~erroepeiijk ~ierieeride tieigurrriingeri zal worden opgs;nc;mrn in be~ te - i i i r . i i . i _ s~ i~~nn~ i~  die in he t  iader van het 
actueel houderr van de bestemnringspla-iyieri is! de periode 204 3-2023 zal worde~? voorbereid. 
c) i i i ie~  !?ei actuaiiseren van de beetemmiiigspiaua~~-~r! worden de versehtilea-nde gebieden van een a-tueei raiimteiijk 
j~~ridiscii  ade ei- voorzien. Daarnaast wsra-il vaar mogelijk flexit~iiitait I C  d e  gebruiksmogeiiji(i~e:der> gebrach: en 
ingeapeeid op (triageEi.jt<) korr-iende -lontw~itlteiir?geu?. 

41 (Groen Links) pagina 100 van de programmabegroting 
Beleidsdoel C: Het gebruik van de openbare ruimte sturen in overeenstemming met het ontwerp 
De tekst in de Toelichting over de uitsplitsing van de twee soorten controles is niet helder, gaarne een verduidelijking? 

ibn$iivoord er zijn contreles naar aainieidinc van een Eglacht of vield~ng en er zUrn ~18.agrarrsu~atiecl'ie centroles 
Alie ~iwr~~~&b~-;~\f~ (veris-e~ae \6erauitniilger>j za! j"ojia:-ma%iscf> gri,con.troleerc \~\iorden Hé.-. aaal 01" 3400 uonirc.;iec 
\/erwa:liit bvorrl: d~"i15Q cc?s-rtruies ui:geitoerd wc~rden naar ~anieiding van .?.;n Itlackl: ofrrnacding. 

Programmal *?I; Kwaiiaeit Fysieks Omgeving 

42 (Groen Links) pagina 108 van de programmabegroting 
Beleidsdoel C (wat willen we bereiken):Gaarne aan beperken overlast overtollig (regen en afval) water toevoegen 
verbeteren kwaliteit water en beperken schadeloverlast bij droge perioden. (zie tekst pag. 114 over Waterplan) 



43 (Groen Links) pagina 109 van de programmabegroting 
Areaal gegevens noemenswaardig: Gaarne onderdeel water toevoegen. (soort, lengteloppervlakte, beheerder?) 
Ané~ioord: aai: de areaal gegevens kan worden tsegevoegd 
'.'\/atergange~; (r:ppemi&&: i 94 2,876 fl\" 
(/NB dit zijri uitsliiitand yemoentelijbae isaiareren vaaf de beheerder uite/-aard dt: ~emee~~lte in), 

44 (HAV pagina 124 van de programmabegroting 
Haarlemmermeer is een aantrekkelijke.. . : Voor 201 3 wordt een nieuw herstructureringsprogramma ter vaststelling 
aan de raad aangeboden. Wanneer vindt dit plaats? Wij mogen er toch vanuit gaan dat dit plaatsvindt vóór de 
vaststelling van de begroting 201 3? 

45 (NAP) pagina 124 van de programmabegroting 
Toelichting van baten en lasten: Wat bedoelt u te schrijven in de voorlaatste zin op deze pagina. ("daarnaast leidt de 
inzet.. . '3 
k~t.uílnic)or::. Dak ei meer uren van onze rriedevverkers oesteed woicren aan deze activiteiten !enderR:~ud gebouwen niet 
\ii!Qir openbare dienst, grsaridctrornen en agrarisch beheer). Deze ~fderkzaaml-rede~~ 9opei.1 deels vanaf 20: 3 voor het 
eerst expirj.ikatie en deeis stonden ze eerde: iieranti~doord op aizdere prograrnuu~a':; en prodiac.cer!. 

46 (CDA) pagina 121 van de programmabegroting 
Er staat een tabel met kengetallen over het aantal bedrijven van totaal 8.91 9 in de Haarlemmermeer en het aantal 
arbeidsplaatsen van 114.1 14. De uitsplitsing van de 8.900 bedrijven naar de drie subgroepen lijkt geen totaal van de 
8.900 bedrijven weer te geven. Het verschil is 5. 541. Graag een toelichting. 

A~n-l.aaorcl: De algemierre veideiiasg van %we bedrijveri naar beririjfca~tivibsi! ra naar .!a siabgro-vpe~. Er uvorden drie 
subgroepen uitgelicht. De overige 4 O verkiarer! hei verschil. 

47 (Groen Links) pagina 108 van de programmabegroting 
Bestemmingen /Lasfen: Gaarne toelichting op afkorting BLS bij de 'bestemmingsreserve BLS: 
(Afkorting BLS tot nu toe gebruikt voor Besluit Locatiegebonden Subsidies) 

Ant'dvoord: Deze afkoriirig klcspt nog steeds 

Paragraaf \~eera",-ndsvar~~ogew 
48 (CDA) pagina 146 van de programmabegroting (weerstandsvermogen) 
In de Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer is in 201 1 EUR 40,5 mln. toegevoegd. In 2012 en 2013 zijn 
aanwendigen gerealiseerdlgepland voor resp. EUR 4 mln. en EUR 8,5 mln. Graag een specificatie van deze 
aanwendingen. 

Anivvoord. Wei wurdi aange\ivenri VOO; atsc!?cijilirrgsksste~i of? invecleringei~ in net itader van het Deita~lari 
p,",~~:,+~.:,- .,c,! i,iix,,u$rhgid. 

49 (NAP) pagina 154 van de programmabegroting 
Hoger Onderwijs: Anders dan in het voorgelegde besluit mbt Verkenning Hoger Onderwijs vermeld staat (Nota B&W 
2012.0036177, p.12 wat maq het kosten?), lezen wij dat er ook middelen vanuit Economische Zaken worden ingezet. 



Welke activiteiten op de diverse gemelde beleidsvelden worden niet meer gedaan nu de kosten voor de Verkenning 
Hoger Onderwijs vanuit bestaande budgetten wordt uitgevoerd? 

aniwoord; de  ;!;;ei. vatiiiit EP~.r~ldgei bleek utteinasiiik; rjod:q, maa- zsu arrGers ol2.c ~{srrfiaae L. asrins -z zijn pit~cexJ 
da', dil geen effect zou ihebkjeri gehad op k i ~ ; j .  activrteiienni~~e-iu. 

50 (HAP)pagina 154 van de programmabegroting(risico's) 
In de tekst staat dat 'De financiering voor 2013 is betrokken bij deze programmabegrofing'. 

Waar in de PB kunnen wij dat terugvinden? 

51 (VVD) Pagina 148 van de programmabegroting 
Er staat hier een risicokaart waarin het aantallen risico's per risicocategorie staat vermeld. Kunt u aangeven om welke 
risico's het exact gaat per risicocategorie? 

Antwoord 
Irr de nota 'Risicomari;~ge1~1erit en wee~;hrrd~\serrrio{$~.".r~ 20'12' die de raad op 12 juli 2912 heeit vastgesteld i:.; 
aangegever; dat in de peregraaf kl~eerstar~dsverimc4gei01 v8r.r de prciigreii?mabegï-oting eeri risiocaiáaarl. (pïofÍel) moet 

~. \itorden opgenomen wa;Jrop d e  aotkjeie TISIC$: s ZIIR ingedeeici n8ar k a n s  en gevcs!g Op die i!sru~/knaiP zij0 de; i.isioo's 

door rnrddei van kleur geoaQegoi~i:%eersdd sp de combir;atie van kans er? gevolg. Ir) ~:~pioponde vi:iigorde var8 karisigevelg 
jou de kgart iinksondei. naar ic.cMc",iave-i) worden op dc kaar! dc? velaende !tieijren ~ebniik!: donkercj?9;.cn - 
middeihgrsero - iichbgz~eii - lichtoranje - donkeroi-e%rije -- rood. 

Ora;dat dit de? eerste keer is dal wij cie u !"ie pict~~rav1msk1egrsii17~ 67p deze wijze ~nf0:iTl~r~I'i over de: risico 5, i-iebbec 
wij de ria;isakaart gev~ild mei aiie asl~ieie risico's, origez3crri. de icarls er? orr~rgang Varia: voiger~d jaar zbalier? wij de 

. .  , rappoiTay.2 over risicor beperken r < i h i a i c ~ ' ~  5r$" &cven de orndergrens ~a!lerr die in de nors 'Ri;ieo~;aiiaysri.en$ en 

weers"iandsvc~rmag~~ri 2049' is aangegeven 

De akzorrderlijke risico's die op de risroskaart in aarziallen per ccstegorie zijn npgeozornen, wsrdeli ir-r l iei vervolg van de: 
paragraaf %M~ers"raiids\i~~ri~1c~ger1 trjegeiici.~l, Elei overgrote deei van deze rrsre;n's heeft een Ziitì/f:r- fii-iautciee: kara3kier. 
Enk&e ricicc<c hebben dae.,inaast af-!clr;re nevoigefi. zosic yefirsg,'ip:y irsn prcce-ssfl, 05 .-20f]&r~he 6 var; de 
risicokaart bevat risico's die o h e l  geen firiancieel ge?volg hebben, of waarvan ir~foirnal:ie ontbreekb. o\se?i de rne~eiijks 
Sir~anciële yevnigl-xil er! daarom pro ii-nui~orle i r r  het oidet-zicht zijn opgenomen. - A %,e <:,*q Per categorie ~mrdi!n hierna de risico's genoemd bie er~der de betreffende ikle~r).calegof-ic, e d i t e i ,  

D o n k k r j  * c reten 

In deze <:,-tegorie zijn geen risico'h ger80e~1d 

Middengroen 
iri deze categorie valleri de veigende risico's: 

-e. 

s- I.enii;g ei? gemeer~tegarantie Guitiireei eerirri.im De Olm [r; e\rtanenbui~ 
e (&i-.i Wieerlarndero inzake "irieFverschii gft-afval 

. ~ Qverdiach"soelaa] cuietii%e a::con)nrrodatist: heefhaadeliy~ financiaie gevolgen 

e Vertraging actuairsatie be"emrriiirgspian~el 
7*r;dne;iti~; cj<:,aa\ cultureie a=:sc>nmmo@aiies leidi, toi: I-iogei-e befreer-kosteri 

BT\)&/-aansiai) ~ j i i ~ r ; ~  vasigcsed:rar?savti.i n.a.v. E$:4T^W-c;oiairili-. vcaclrgaaiide jare!\ 
6e~tï.oversieei verklaarde [~~Ndi".iV ieid"r%~s ar~zekerihoic:I firian~ieie 98\!0[gen 
,~sbe*;~~-ven~,-or~sa~ie cc[ioo:gsi~ouke leidt hoi iergente sarieriizgen 

Deeenr.ialicatie overige AWBZ-hegeleiding mor rr~wonerc met errisliger regieverlles hesft firiericiB~e gsiiolgen 
villor de gerneer-ite 

e Be&e als de norim v3i3r he: E!MLJiU-waJ("I  ardl dl overschre:fen 
P, 

e .ail.ratogir;ihe grondor: bvorden niet in cr?itpicaitatie germsinerr 
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Paragraaf Grondkteit:icf 

54 (CDA) 
In deze paragraaf wordt de Algemene Reserve Grondbedrijf voor 2012 geraamd op EUR 3,6 mln. en voor 2013 op 
EUR 5 mln. In de paragraaf Weerstandsvermogen wordt echter voor beide jaren een nihil saldo gemeld. Graag een 
uitleg. 

i\nfkj/oord. En de pan)cgra-;f G:or;dbe/eid geDas~;eid @p bJ/,"iee:iere~~ Pei+s~eci.ief &ond-aker; "i. ? . . e 0 2  ": islog 
. . tjitgegaar- var; eeil pocitre:io r i ~ : ~ ~ ~ a i . i ~  van de resenie! 3rondza;ien eiri-d 132 F-frieï d e  o u : t w i k / < e g  h& IMPG, 

-8 

die volgen:: de ~iirgangspuniep irormairre: r;!.--, in de p;uara~~m-begr@hi?y u i[bsa;ds:: ;ierv~erk$ leiden v;aar-r,t?:iniijk tqt -L .. afar s-">d t i 

stand van £ O ,  Daal rsï in het meerjarenbeeld a! rekening snee gehoindea. We ziilleri hol. heisisileil in de ~3rt~kve:r:;ie 
van de programrnabegroetriy. 

55 (VVD) Pagina 8 van de financiële begroting 
Op bladzijde 8 van de financiële begroting van programma 4 beleidsdoel B staat voor de komende jaren een toename 
van kosten voor de inhuur door derden, Dit staat ook in programma 5 bij beleidsdoel B op pagina 9. Waarom huurt de 
gemeente structureel meer in van derden voor de komende jaren? 
Antwcxcrrd progiarnrna 4. De be~jrotiiilg blijK ~rieerjsrig gelijk la? helsar 202 t is: C 28.066 n~inder uitgegeven en dat ziet 
u in de eerste koJom. 
Antwoord F'rsgra~lrna F,: in 2131 herdan de advteskoeten irizake de Bbz nog or~der "cxverige geederen en dies~ster?" 
iierani:vgoi>rd, maar vanaf 20:2 worden itca*;*iet-$ $~2r'antv~c>ord or:der "personeel var1 derderit" (iees: advieck~ste1-ij 
Dil hetrel? een begroot bedrag \ian E 'i 00.000, Dtt verkiasrt. hetveersiuhii l.uasen de i.elter.iing van 201 *i en Se begroting 
van 2042 en verder. Daarr.iaast was er in 2812 eer1 iiieillei.iieie veriroginy var? Iret begrote bedrag met6 314.000. Dit 
geid is E~edoeld OKX de init~ioerirrg van  hel l-iar~diiavirzgspraect door SI/ Lsa~tB te: bekostigeri. Dit project wordt 
kiik~~?vaierd op basis van no-~ctiw-GO-pay en kost de gemeente pen saldo yeeri geld omdat er op de kosten van 
iiiifier~ngen bespaard aiiinrdi. 

56 W B )  Pagina 10 van de financiële begroting 
Kunt u aangeven welke opbrengsten vallen onder 'huren en pachten' bij programma 7, beleidsdoel A? 

57 VVD) Meerdere pagina's van de financiële begroting 
Er wordt gesproken over 'niet in te delen uitgaven'. Kunt u aangeven wat voor soort uitgaven dit kunnen zijn? 

i+niwoord: &r oc>nïnamelQf., ~0as~n;erhcgfinae BTLf\i [jaam~^+." ,A!. ' iS d:.. 9 -0t-* v al t- i,"~'t\!~~il^fib"i-t hi~rond,-r opgenamel- 
klei: begrote resuitaai- treft u onder de nier in te delen ijitgaiien. 

58 (VVD) Personeel 
Kunt u, in zowel aantallen FTE als aantal daadwerkelijk personen, een overzicht geven van het personeelsbestand 
van de gemeente Haarlemmermeer in de jaren 2007, 2008,2009,201 0,201 1 en 2012 tot kwartaal 4? 
a.Kunt u daarbij aangeven welk percentage externe inhuur was in zowel aantallen FTE als aantal daadwerkelijke 
personen? 
b. Kunt u daarbij ook een overzicht geven van de bovengenoemde jaren van het aantal personeelsleden per 
Programma zowel in het aantal FTE als het aantal daadwerkelijke personen? 
c. En kunt u daarbij aangeven welk percentage externe inhuur was in het aantallen FTE als in het aantal 
daadwerkelijke personen? 
d. Kunt u aangeven hoeveel vaste personeelsleden een voltijds arbeidscontract hebben (>32 uur)? 



Personeelsbestand= 

het aantal mensen 

met een aanstelling 

(vast of tijdelijk) in 

dienst 

31/12/2007 

31/12/2008 

31/12/2009 

Fte bezetting (excl. 

Inhuurlpay roll) 

929 

833,5 

877,3 

Aantallen bezetting 

1041 

935 

977 

Toename vnl. te 

wijten aan extra 

inhuur vanwege 

'basis op orde' SDV 

31/10/2010 91 5,6 1012 10,6% 

voor 2057 es-! 20138 zijn ae [prec;reze j ~ ) ~ ~ ~ ~ : ~ i ~ r . e ~ c  niet eenvoudig acn~er-naien, 
Antwoora b. Eer; overrichtper prugiarnrra i$ niet beschikbaar, Het personeel is oilderverdeeib is? cli!sterc. Ctitsteri; 
werken aari nreerdere ~rngi.arnmw's 
Antwoora c:. ZIE anPwocrráeri e er; b 
Antwoord @:: pel' 30 :$ey\lrefl~Wer 2GQ [haddefl tJv;lJ:j 593 ir\e&werti,ers met esri vaste a-nsesilirrg vais i.nt?e; den 32 
psl t&zc!aii. 

31/12/2011 

30/09/2012 

Opmerkingen 

l 

Fte inhuurlpay rol1 i % van het totaal 

'.' 

890,l 

895 

(aantallen niet direct 

voor handen) 

Niet beschikbaar 

Niet beschikbaar 

134 

aantal (=Re 

bezetting plus fte 

inhuurlpay roll) 

13,3% 

981 

985 

74 

86 

7,7% 

8,7% 
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