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Beantwoording technische vragen jaarstukken 201 1

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij ontvangt u de antwoorden op de door de fracties van het CDA, GroenLinks, HAP en
PvdA gestelde vragen over de jaarstukken 201 1.
Op 22 mei 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 zien uit naar het debat inzake de jaarstukken op donderdag 24 mei 2012.
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente H~rlemmermeer,

Technische vragen Jaarstukken 2011
Raadsvoorstel
p.3 Toevoeging bestemmingsreserve uitvoeringsprogramma herstructurering bedrijventerreinen (zie
ook programma 12 pag. 129 en reserves en voorzieningen pag. 223)
De raad heeft de afgelopen jaren vele reserves kritisch beoordeeld en opgeschoond.
Voor zover GL weet is er bij kader-, beleids- of uitvoeringsnota door de raad niet beslist over nut enlof
noodzaak voor bovengenoemde reserve.
Is het niet beter om eerst een inhoudelijke behandeling af t e wachten , daarna een besluit te nemen?
(GroenLinks)

Antwoord: De basis voor deze bestemmingsreserve is de kadernota herstructurering werklocaties
(2009.0023450) zoals in mei 2010 door de gemeenteraad is vastgesteld. Het betreffende programma
loopt over meerdere jaren. Het instellingsbesluit wordt door de raad genomen na inhoudelijke
behandeling van de jaarstukken 201 1.
p.4 Doorschuiven krediet revitalisering woonomgeving van 201 1 naar 2013
Is het gezien de afspraken gebruikelijklwenselijk om een krediet over een nieuw begrotingsjaar heen
te schuiven? Schept dit geen precedent en is er geen andere administratiefltechnische oplossing?
(GroenLinks)
Antwoord: Het is niet gebruikelijk, maar in dit geval wel reëel. Een alternatief is om in 2013 een nieuw
krediet aan te vragen bij de gemeenteraad.
Algemeen
Door een aantal factoren wordt verklaard dat het saldo van de Programmarekening ten opzichte van
de stand bij de Najaarsrapportage met € 4,5 mln. is verbeterd tot een resultaat van E 0 , l mln. negatief.
De jaarrekening zelf meldt echter een positief resultaat van € 2,4 mln. Naast een "budgetoverheveling"
inzake ruimte voor duurzaamheid is het verschil te wijten aan incidentele meevallers ten aanzien van
het sociale domein. Zijn deze meevallers dan niet in de Programmarekening verantwoord? De
presentatie lijkt zo wat verwarrend. Graag een toelichting. (CDA)

Antwoord: Voor een betere vergelijking met het resultaat zoals verwacht bij de najaarsrapportage
hebben we de aanpassing gedaan. Bij de najaarsrapportage 201 1 is reeds besloten het bedrag dat
zou overblijven in 201 l voor ruimte voor duurzaamheid beschikbaar te houden. Uiteindelijk betrof dit
een bedrag van € 1. l 51.000. De meevallers bij het sociale domein zijn in de jaarstukken verwerkt. Dit
betreft het bedrag is overgebleven bij de eindafrekening WI- regeling 2007-201 1 (E 447.000) en de
toerekening van de lasten aan het participatiebudget (€ 650.000). Bij het programmamanagement van
het sociaal domein is budget overgebleven (E 52.000) dat hard nodig is in 2012. Gelet op de
ontwikkelingen en risico's binnen het sociaal domein stellen wij voor deze bedragen te reserveren in
de behoedzaamheidreserve, die mede hiervoor bestemd is.

Schematisch hebben we dan de volgende opstelling:
bedraaen * E 1.000
voordelig

nadelig

p.9 De rentekosten tbv. N201 (£4,7M) worden in één jaar geboekt (201 1). Is het niet mogelijk om dit
gespreid over komende meerdere jaren af te boeken? Kan hierdoor het jaarresultaat van 201 1 meer
positief worden? (PvdA)
Antwoord: Op de rentekosten is het voorzichtigheidsbeginsel van toepassing. Dat houdt in dat we de
volledige rentekosten moeten verantwoorden in de jaarrekening 201 1, zoals ook was opgenomen in
de najaarsrapportage 201 1.
p.10 In de nota staat: Het restant wordt verklaard door positieve effecten van lagere WOZ waarden
Leveren lagere WOZ waarden niet juist minder op?
Welke mogelijke andere positieve effecten worden hier bedoeld? (PvdA)
Antwoord: Lagere WOZ-waarden leveren minder opbrengst onroerende zaak belasting (OZB) op,
maar meer opbrengst gemeentefonds. Dil staat rechtstreeks in verband met elkaar.
p. 10 (structureel) lagere lasten vervoersvoorzieningen.(scootmobiellkosten vervoersvoorzieningen):
Is er een analyse gemaakt waarom een deel structureel is?
Kunnen strengere voorwaarden of nauwkeuriger beoordelen een reden zijn? (GroenLinks)
Antwoord: De post individuele vervoersvoorzieningen betreft hoofdzakelijk de financiële
tegemoetkomingen in de vervoerskosten. De uitgaven laten al langer een dalende trend zien. Per
11412009 is het beleid aangescherpt en is geen tegemoetkoming voor bovenregionale vervoerskosten
meer mogelijk. t-iiervoor is het landelijke VALYS-vervoer sindsdien voorliggend. De kosten worden
jaarlijks gecontroleerd en bij het van toepassing zijn van de voorliggende voorziening, wordt de
tegemoetkoming beëindigd. Vanaf 201 l wordt ook gecontroleerd of de Meertaxi als voorliggende
voorziening aangemerkt kan worden en wordt ook op die grond in sommige gevallen de
tegemoetkoming beëindigd.
p.10 Boekwaarde MFA Badhoevedorp (zie ook Risico's pag. 156)
Gemaakte kosten zijn volledig ten laste van resultaat 201 1 geboekt:
Zijn er voorbereidingskosten gemaakt die los staan van grootte en overéénkomstig ontwerp van MFA,
zo ja voor welk bedrag? (GroenLinks)
Antwoord: Wij hebben de producten die gemaakt zijn voor het ontwerp van de MFA beoordeeld of
deze ook bruikbaar zijn voor het nieuwe dorpshuis. Het grondmechanisch onderzoek en het
bodemonderzoek bleken ook bruikbaar aangezien de locatie van het nieuwe gebouw niet gewijzigd is.
Deze twee onderzoeken hebben gezamenlijk € 10.000 gekost.

Zijn deze kosten begrepen in de afboeking? (GroenLinks)
Antwoord: Deze kosten worden meegenomen in de stichtingskosten voor het nieuwe dorpshuis.
Daarmee worden ze niet afgeboekt in de jaarrekening 201 1.
p.1l Boekwaarde MFA Badhoevedorp: De tot nu toe gemaakte kosten bedragen € 967.000.
Wat is er voor dit bedrag gedaan? Wat was begroot voor het uitgebreide MFA en wat wordt het nu?
(HAP)
Antwoord: Op het moment van de heroriëntatie was de planvorming in het stadium dat de
aanbestedingsdocumenten voor de realisatie werden voorbereid. Hieronder vindt u een overzicht van
de werkzaamheden en de daarvoor gemaakte kosten.
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Voor de uitgebreide MFA was een investeringsbudget van 10,5 miljoen (prijspeil 2007) beschikbaar
gesteld. Over de bijgestelde investeringsraming wordt de gemeenteraad op korte termijn
geïnformeerd.
p.?l Toeristenbelasting: Een tegenvaller was de definitieve afboeking vanwege een faillissement.
Hierdoor hebben we E 0,2 miljoen extra aan de voorziening voor dubieuze debiteuren toegevoegd,
zodat het nadeel toch is uitgekomen op f: 0,7 miljoen. 0,2 extra verlies van één faillissement? Waarom
is dit bedrag zo hoog? Waren de ramingen te optimistisch? (HAP)
Antwoord: Dit betrof hel faillissement van de Holiday Inn te Lijnden. Vanwege gebrek aan baten
hebben wij de vordering van € 0,2 miljoen moeten afschrijven. De inschatting is dat de begroting over
201 1 niet gehaald wordt op basis van de gegevens van de hotels. Bij de voorjaarsrapportage hadden
we de opbrengst met € 0,6 miljoen afgeraamd en nu blijkt de opbrengst lager. Belangrijkste reden is
de vertraagde oplevering van Hyatt place (was voor € 0,5 miljoen in de begroting als opbrengst
meegenomen). De afrekening over 201 1 vindt naar verwachting plaats in juni 2012, dus daar kunnen
nog wijzigingen in positieve of negatieve zin uit voortkomen.
p.26: Wanneer kunnen we de nota communicatiebeleid precies verwachten? (HAP)
Antwoord: De Nota communicatiebeleid komt voor het zomerreces naar uw raad.

p.25: Bereikbaarheid: Welke landelijke webrichtlijnen worden hier bedoeld? En wat houden deze in?
(HAP)
Antwoord: De webrichtlijnen (zie http:l/www.webrichtliinen.nl ) gaan over bouwkwaliteit,
toegankelijkheid en klantvriendelijkheid. De rijksoverheid heeft hiervoor landelijke richtlijnen opgesteld
waaraan gemeenten moeten voldoen met als doel het vergroten van de gebruiksvriendelijkheid voor
iedereen, Het gaat hierbij ook om begrijpelijke teksten en o m gebruiksvriendelijke technische
functionaliteit van de website.
p.33. Aanschrijfactie. Er wordt gesproken over ouders die zijn aangeschreven door de gemeente.
Welke groep ouders wordt hier bedoeld? (CDA)
Antwoord: Het betreft ouders van overlastgevende kinderen.
p.38. Tenslotte is er in totaal ca. € 50.000 minder besteed aan de bestrijding van hondenpoep, het
verwijderen van zwerfvuil en wildplak en het verwijderen van graffiti.
Waarom is dit geld niet besteed? (CDA)
Antwoord: In de tweede helft van 201 1 is het hondenuitvoeringsbeleid geëvalueerd. De nota evaluatie
hondenbeleid is op 20 december 201 1 (201 1.0048140) door ons college vastgesteld.
In deze nota is aangegeven dat wij kritisch kijken naar de uitvoeringskosten voor het plaatsen en
legen van afvalbakken voor hondenpoep. Dit heeft ertoe geleid dat in de laatste maanden van het jaar
201 1 al terughoudend is omgegaan met het doen van nieuwe investeringen.
p.43 Hier wordt gesproken over een onderzoek naar de positie van migranten in HLM. Is dit onderzoek
afgerond en wanneer kan de raad de uitkomsten verwachten? (HAP)
Antwoord: Ons doel is om 1 juli 2012 het onderzoek naar migranten afgerond te hebben. Vanwege
een langere doorlooptijd van het veldwerk is het niet gelukt om het voorjaar van 2012 te halen.
p.44 Hier wordt gesproken over zeven huiskamergroepen die MeerWaarde aanbiedt aan zelfstandig
wonende, maar vereenzaamde senioren. Is er een wachtlijst voor deze voorziening en zo ja, is er
voorzien in uitbreiding van het aantal groepen als MeerWaarde aangeeft dat daar behoefte aan is?
(HAP)
Antwoord: Er is geen wachtlijst. De huiskamergroepen vallen onder het Sociaal Cultureel Werk
Ouderen en mensen met een beperking van St. MeerWaarde. Op basis van de vraag die bij deze
groepen leeft, wordt een activiteitenprogramma door hen opgesteld. Bij een veranderende vraag mag
St. MeerWaarde binnen haar budget schuiven tussen de activiteiten. Prioriteit dient daarbij uit te gaan
naar de meest kwetsbare mensen binnen deze groepen. Afspraak met St. MeerWaarde is wanneer
binnen dit budget niet voldoende ruimte is voor de noodzakelijke verschuivingen dan zal MeerWaarde
dit melden bij haar kwartaalrapportages in 2012. Samen met de gemeente wordt vervolgens gekeken
hoe hier wel aan tegemoet kan worden gekomen.
Daarnaast vindtin het kader van de uitwerking van de AWBZ-pakketmaatregel op dit moment nader
overleg plaats tussen diverse partijen, waaronder MeerWaarde, over de mogelijkheden van het starten
van een huiskamerplusgroep voor mensen met licht regieverlies.

p.45 Er staat dat er vanwege extra Rijksbudget is ingezet o p preventie bij jongeren, o.a. een
campagne bij de ROC's. Kunt u aangeven waaruit deze campagne bestond en is er iets bekend over
het bereik ervan? (CDA)
Antwoord: De gemeente heeft samen met de schuldhulpverlener en Stichting Meerwaarde een
campagne gevoerd bij het ROC. Voorafgaand aan deze campagne zijn onder meer folders verspreid.
Het is gebleken dat een campagne in deze vorm niet tot het gewenste resultaat leidt bij deze
specifieke doelgroep. De bezoekersaantallen vielen fors tegen. In de toekomst wordt meer gebruik
gemaakt van bijvoorbeeld jongerenwerk om met minder traditionele middelen een grotere groep aan
te spreken.
p.46 Er staat dat er wordt samengewerkt in het kader van overgewicht en bewegingsarmoede met het
VUmc-EMGO. Waaruit bestaat de samenwerking met dit instituut? (CDA)
Antwoord: VUmc-EMGO neemt deel aan het Netwerk Goed Gewicht, waarin een aantal betrokken
partijen samenwerken aan vergroting van kwaliteit en bereik van programma's en interventies gericht
op aanpak van overgewicht bij jeugd. VUmc-EMGO heeft Haarlemmermeer geadviseerd over de
mogelijkheden om de effectiviteit van onze aanpak van overgewicht bij jeugd wetenschappelijk te
onderzoeken. Een dergelijk onderzoek bleek niet mogelijk (te kleine aantallen deelnemers, geen
controlegroepen). VUmc-EMGO is nu meer op de achtergrond beschikbaar voor onze vragen.
p.46 U geeft tevens aan voor vijf AED's subsidie te hebben verstrekt. Is er naar de mening van het
college inmiddels binnen de gemeente voldoende dekking van AED's? (CDA)
Antwoord: AED's: Hoewel het hier geen formele taak voor de gemeente betreft , heeft
Haarlemmermeer een bijdrage geleverd aan het vergroten van de overlevingskansen na hartstilstand
door een tegemoetkoming in de kosten van aanschaf van AED's. Met de subsidies die in 201 1 en
eerdere jaren verstrekt zijn, leveren wij een bijdrage aan een beter dekkend netwerk van AED's. Dit is
nog versterkt door per 201 1 als subsidievoorwaarde op te nemen dat de apparaten geregistreerd
worden op een landelijke website (www.aed4.eu, opgezet door Radboud Universiteit) met informatie
over plaats en toegankelijkheid van AED's, Aan ontvangers van subsidie in de jaren daarvoor is
gevraagd hun apparaten alsnog te registreren op deze website.
p.46 Er staat dat er een integraal schoolpreventieprogramma over roken, alcohol en drugs is
aangeboden. Welke scholen hebben hier aan meegedaan? Welke niet? (CDA)
Antwoord: Het integrale programma betreft De Gezonde School en Genotmiddelen, een programma
voor VO. Inmiddels wordt door GGD Kennemerland, die dit uitvoert in samenwerking met Brijder, ook
de opvolger van Alcohol Een Ander Verhaal (voor PO, het aangepaste programma heet nu FF
Wachten) tot DGSG gerekend. De volgende scholen hebben in 2010- 201 1 meegedaan aan het
preventieprogramma: Herbert Visser College, Kaj Munk, Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp,
en het Haarlemmermeer Lyceum. Het Hoofdvaart College doet niet mee aan het programma.
p.48 In 2010 is aan Meerwaarde de opdracht gegeven om een onderzoek te doen naar mogelijkheden
voor uitbreiding vrijwillige hulpdiensten. Zijn inmiddels de resultaten bekend? Zo ja, welke? (CDA)
Antwoord: De resultaten zijn nog niet bekend. In mei zullen wij van Meerwaarde het eindrapport
krijgen.

p.67 Er wordt een uitgebreide publiciteitscampagne genoemd bij de doorontwikkeling van het CJG.
Zijn de resultaten hiervan bekend? Zo ja, welke? (CDA)
Antwoord: De publiciteitscampagne bestond uit de volgende onderdelen:
Hofmanborden in hele gemeente
Acties in week vd Opvoeding 10-17 oktober (posters scholen, verspreiden l-ipkrant op
scholen, kinderdagverblijven etc)
Acties in week van het CJG (o.a. advertenties in huis aan huisbladen)
Publiciteit rond opening CJG+, waaronder grootschalige CJG-conferentie
Aanwezigheid op wijkfeesten, Opvoedbeurs etc
CJG-website is vernieuwd
Informatievoorziening en -uitwisseling tussen partnerorganisaties versterkt via social media
(Ning-netwerk)
De resultaten zijn tweeërlei, Ten eerste laat het aantal meldingen aan de CJG-balies een stijgende lijn
zien. Het CJG wordt steeds bekender bij de burgers. Ten tweede is bij de CJG-partners mede door de
campagne het besef ontstaan dat zij onder de vlag van het CJG naar buiten dienen te treden, om
daarmee voor de burger duidelijk te maken dat deze via elk van de aangesloten organisaties toegang
heeft tot een breed samenwerkend netwerk. In de Voortgangsrapportage CJG zal hier nader op
worden ingegaan. Deze wordt voor de zomer aan de raad toegezonden.
p.68 Bij de verwijsindex is het onderwijs aangesloten. Kunt u aangeven hoeveel scholen dit betreffen?
Hoeveel meldingen worden we door scholen gedaan? (CDA)

Antwoord: Op dit moment (april 2012) zijn er 53 (van de 8 1 ) scholen in Haarlemmermeer aangesloten
op de Verwijsindex Matchpoint. In 201 1 zijn er veel technische problemen geweest met het systeem,
wat tot gevolg heeft gehad dat Matchpoint in 201 1 niet altijd even goed beschikbaar was. Deze
technische problemen zijn van invloed geweest op het aantal meldingen. Vanaf begin 2012 is
Matchpoint echter stabiel. Desalniettemin zijn er in het eerste kwartaal van 2012 door scholen in
Haarlemmermeer maar 3 ketenregistraties ingevoerd. Dat vinden wij weinig, maar is tegelijk
Stadsregiobreed aan de orde.
De onderwijsinstellingen die zijn aangesloten op Matchpoint zijn daarom onlangs allen
aangeschreven. We gaan hiermee na hoe het komt dat Matchpoint niet gebruikt wordt en zullen in het
vervolg daarop eventuele beperkingen helpen wegnemen. Dat kan bv. betekenen dat extra
instructiesessies worden belegd. In zijn algemeenheid zullen we bij de scholen die Matchpoint nog
niet gebruiken extra aandacht besteden aan het belang van het werken ermee.
p.70 Er staat vermeld dat er reeds 18 overdekte ontmoetingsruimtes zijn. Kunt u een kaart tonen van
de Haarlemmermeer waarop de plekken zijn ingevuld, zodat de spreiding over de polder duidelijk
zichtbaar wordt? (CDA)
Antwoord: De volgende overdekte ontmoetingsplekken zijn aanwezig:
1. Zwanenburg - Marialaan
2. Badhoevedorp .- Snelliuslaan
3. Badhoevedorp - Groene Zoom
4. Hoofddorp - J.C. Beetslaan
5. Hoofddorp - WeberbuurpadIlJweg
6. Hoofddorp - Lutulistraat
7. Hoofddorp - Skagerrak

8. Hoofddorp - Weerdenburg
9. Hoofddorp - Roosterbos
10. Hoofddorp - Lettenburg I Anne Franklaan
11. Hoofddorp - IJtochtzone I F.B. Koenlaan
12. Hoofddorp - IJtochtzone I Braambosschool
13. Nieuw-Vennep - KalslageringNagerveld
14. Beinsdorp - Rietkraag
15. Rijsenhout - Pampusstraat l Aalsmeerderweg
16. Buitenkaag - Leidsemeerstraat
17. Lisserbroek - Krabbescheerstraat
18. Abbenes - Multifunc. Terrein
Op deze korte termijn is het niet mogelijk deze in een kaartbeeld te plaatsen. Daarnaast merken wij op
dat het bij deze ontmoetingsplekken niet onze inzet is om een gelijkmatige spreiding over de polder te
realiseren, maar om optimaal aan te sluiten op de feitelijke vraag vanuit jongeren.

p.74 Hier staat dat er huurinkomsten van bso centra 'niet gefactureerd zijn door de discussie over
buitenschoolse opvang'. Dit leidt tot een nadeel van € 96.000. Kan het college toelichten wat hiermee
exact bedoeld wordt en of deze huurinkomsten op een later moment wel gefactureerd zijn, of nog
worden? (HAP)
Antwoord: Er vindt nog overleg plaats met een BSO over het in rekening brengen van de kosten. Wij
verwachten in 2012 tot overeenstemming te komen. Voorzichtigheidshalve hebben we de opbrengst
nog niet in het boekjaar 201 1 verantwoord.
p.74 Hier staat vermeld dat er diverse onderbestedingen zijn op budget Wet Oké. Kan het college
inzicht geven in het totale budget van de Wet Oké en specificeren welke onderbestedingen dit betreft
en hoe dit komt? (HAP)
Antwoord: Het budget dat gerelateerd is aan de Wet OKE bedraagt f: 1,lmiljoen. Van dit budget is in
201 l f: 56.000 (5 %) niet uitgegeven. Redenen voor de onderbestedingen zijn:
- De reservering voor compensatie van 2 peuterspeelzalen bleek uiteindelijk niet noodzakelijk (zie
voor toelichting eventueel nota Wet OKE blz 6)
- Een lager beroep door instellingen op budget voor scholing en scholingmateriaal
- Lager dan geraamde kosten ten behoeve van het ontwikkelen van een doorgaande leerlijn.
- Lagere kosten W E dan geraamd vanwege een terugbetaling over het jaar 2010.
p.74 Hier staat vermeld dat 62 van de 80 noodlokalen gesloopt zijn tegen significant lagere kosten dan
de begrote € 1.200.000. Kan het college toelichten hoe het kan dat er -ik meen in 2010- €1.200.000
begoot is voor de sloop vd noodlokalen en dat nu blijkt dat dit voor een significant lager bedrag is
uitgevoerd? Welk bedrag is er uiteindelijk uitgegeven voor de sloop van genoemde noodlokalen?
(HAP)
Antwoord: Vanaf mei 201 1 is gestart met een grootschalige actie tot sloop van noodlokalen. Over het
budget is besloten in de najaarsrapportage 201 1. Daarbij is rekening gehouden met 80 lokalen a
€ 15.000,- per lokaal sloop, herstel van het terrein en verhuiskosten, gebaseerd op ervaringscijfers.
Er zijn in 201 1 62 lokalen gesloopt, Hieraan is € 730.000,- uitgegeven. Er zijn 18 lokalen niet gesloopt
in 201 1 (E 270.000,-) en er is € 200.000,- minder uitgegeven (ca. 21%) door gunstige
marktomstandigheden en minder kosten aan het herstel van het terrein. Herstelkosten kunnen per
project verschillen (vb. herstel grasveld vs. herstel parkeerparkeerplaatsen). De overige lokalen zullen

tussen nu en 2014 alsnog worden gesloopt. Voor 2012 zijn de sloopkosten geraamd op werkelijke
kosten.
p.76 Wat is de laatste stand van zaken ten aanzien van de "warme "samenwerking in het
cultuurcentrum? (CDA)
Antwoord: Onder intensieve begeleiding vanuit de gemeente wordt door de vier instellingen in het
cultuurgebouw langs twee sporen gewerkt aan de verdere uitwerking en operationalisering van de
gewenste synergie op (ook) de zogenoemde 'warme' taken. Tijdens de raadssessie van 12 januari
2012 inzake afronding cultuurgebouw is hier op in gegaan. De samenwerking krijgt vorm in een
Shared Service Center van waaruit gezamenlijke diensten en producten worden gerealiseerd. Daarbij
is een taakverdeling overeengekomen tussen enerzijds Pier K en de Bibliotheek en anderzijds
Schouwburg De Meerse en Duycker. Pier K en Bibliotheek nemen het voortouw in het verder
uitwerken en op gang brengen van samenwerking op een aantal warme backoffice-diensten, zoals de
ICT, financiële administratie, PBO en facilitaire dienst. Gezamenlijke werkverbanden voor het
realiseren van producten op het terrein van cultuureducatie worden eveneens door deze instellingen
opgepakt en uitgewerkt. Schouwburg De Meerse en Duycker hebben op zich genomen om de
positionering van alle horeca- en verhuu~unctiesin het cultuurgebouw vorm te geven. Samenwerking
op het terrein van marketing & communicatie wordt binnen alle instellingen opgepakt.
p.76 Wanneer mogen we de resultaten verwachten van de aanscherping van de richtlijnen omtrent
toezicht op de grote culturele instellingen? (CDA)
Antwoord: In de Jaarstukken wordt niet gesproken over aanscherping van de richtlijnen. De
subsidieaanvragen worden beoordeeld conform de nota Sturing van Maatschappelijke Organisaties.
p.77 Hier wordt opnieuw gesproken over het formuleren van het nieuwe tarieven- en subsidiebeleid.
De afgelopen jaren benoemt het college meerdere malen het formuleren hiervan, maar steeds is er
sprake van uitstel.
Kunt u ons uitleggen waarom het formuleren van het nieuwe tarieven- en subsidiebeleid zo lang duurt
en zo vaak uitstel bestuurlijke keuzes en besluitvorming vergt?
Wanneer kan de raad dit veelbesproken en langverwachte beleid nu écht verwachten (in de
jaarstukken stelt u 'wij hopen u dit voorjaar te informeren') (HAP)
Antwoord: Bij de vaststelling van de Sportnota is uitgesproken te streven naar transparantie van de
tarieven. Met name fiscale aspecten en de waarderingsgrondslagen van de terreinen zijn complex. Er
wordt nu een eindmodel ontwikkeld en we verwachten in de loop van dit jaar klaar te zijn.
p.77 Hier staat dat u de Olympische kansen HLM eind 201 1 heeft uitgewerkt in een eerste
activiteitenagenda tot aan de Spelen in 2012 in Londen. Voor zover ons bekend, is de raad niet op de
hoogte gesteld van deze activiteitenagenda, kunt u ons aangeven waarom dat zo is en kunt u zorgen
dat de raad deze activiteitenagenda zsm ontvangt? (HAP)
Antwoord: Deze agenda is inderdaad opgesteld. Per 1 mei zijn de coördinatietaken vast belegd
binnen de organisatie. Hierdoor kunnen diverse projecten weer voortgang vinden. Momenteel wordt
gewerkt aan een update van de activiteitenagenda, zodat we deze weldra aan u kunnen verzenden.
p.81 Onderhoud van kunstwerken. Daar het onderhoud niet overal in de openbare ruimte optimaal
gaarne de laatste stand van zaken op dit onderwerp. (CDA)

Antwoord: Het onderhoud kent een meerjaren onderhoudsplan en - begroting met prestatieafspraken
per jaar. Er zijn vaste contracten met uitvoerders. Het onderhoud loopt volgens planning: ieder
kunstwerk komt in het schema aan de beurt voor onderhoud. Bij de programmabegroting 2013-2016
volgen de voorstellen voor de VOR2 met een nieuwe planning.
p.81: Aan hoeveel verenigingen en of instellingen is er subsidie verleend voor incidentele beeldende
kunstprojecten en hoeveel bedroeg dit? (HAP)
Antwoord: In het kader van de regeling cultuurparticipatie is aan 8 culturele projecten subsidie
verleend; in het kader van de regeling voor kunstenaars is l project gesubsidieerd. In totaal betrof dit
een bedrag van E: 73.514.
p.82 Besluitvorming ontwikkelingsplan poldermuseum, reservering benodigde grond:
Zijn er al afspraken gemaakt met SEIN en hoe islwordt de reservering ruimtelijk vastgelegd?
(GroenLinks)
Antwoord: In de samenwerkingsovereenkomcf: met SEIN die in maart 201 1 is ondertekend is een
kaartje opgenomen met een grondreservering ten behoeve van een eventueel toekomstig museum.
p.84. Het meerjaren beheerplan veldsporten is aangepast e n er heeft een herschikking van projecten
plaatsgevonden. Tevens zijn projecten uitgesteld. Kunt u aangeven wat de gevolgen zijn voor het
gebruik op de diverse accommodaties? Kan er door de genomen maatregelen minder gebruik worden
gemaakt van velden? Hoeveel middelen zijn met het doorschuiven gemoeid? (CDA)
Antwoord: Bij een herziening van het onderhoudsschema gebeurt dit altijd in samenspraak met de
vereniging. Verschuiving van werkzaamheden zal dan ook alleen plaats vinden met instemming van
de vereniging en dus een minimaal negatief effect voor de bespelers.
Er is in twee gevallen gekozen voor uitstel. In het eerste geval betrof het de aanleg van het nieuwe
kunstgrasveld bij SV Overbos. Deze club kende op een kritiek moment een besti~urswisseling,waarna
een aantal zaken opnieuw afgestemd dienden te worden. D e werkzaamheden zijn weer opgepakt en
naar vewachting zal dit veld deze zomer gebruikt kunnen worden.
Een andere verplaatsing betreft de aanleg van een handbalveld in Nieuw-Vennep. Voor deze
voorziening wordt tezamen met de club gezocht naar een geschikte locatie. De club speelt sinds haar
oprichting op een locatie buiten Nieuw-Vennep en blijft dit doen totdat een geschikte locatie gevonden
is. Met deze twee projecten is een bedrag van ca. 500.000 euro gemoeid.
p.86 De meerjaren visie en -beheerplan voor het Haarlemmermeersebos en de Toolenburgerplas zijn
verschoven naar 2012. Wordt deze dan ook daadwerkelijk gerealiseerd in 2012? Heeft het
verschuiven van de plannen gevolgen gehad voor de beheervisie? (CDA)
Antwoord: Het voor de visie mede noodzakelijke basisonderzoek wordt nog uitgevoerd (naar o.m.
bezoekersaantallen, gebruik en wensen en voorkeuren recreanten). Daardoor is de opstelling van de
meerjarenvisies op de duurzame instandhouding en ontwikkeling van beide gemeentelijke
recreatiegebieden verschoven. Wij streven ernaar deze eind 2012 gereed te hebben. Deze
verschuiving is niet van invloed op het reguliere, jaarlijks uit te voeren beheer en onderhoud van de
gebieden.
p.113 Inzameling huishoudelijk kunststof afval - evaluatie: Is de evaluatie beschikbaar voor de raad?
(o.a. methodiek, kostenlopbrengsten) (GroenLinks)

Antwoord: De evaluatie van de kunststofinzameling hebben wij in november 201 1 aan uw raad
aangeboden.
p.140 In 2012 wordt er verwacht dat de pleinen met gerichte dienstverlening een feit zullen zijn. Over
welke pleinen gaat het? Zijn deze pleinen inmiddels actief? Z o nee, in welk tijdsbestek wordt er
verwacht dat de pleinen actief zijn? (CDA)
Antwoord: Dit zijn het virtuele ondernemers-, Burger- en Werkplein.
Streven is om augustus 2012 met fysieke pleinen te starten, met name gericht op ondernemers.
p.148 Risico's - pagina-verwijzing bij inhoudsopgave
Vraag: Kan net als bij de jaarrekening 2010 dit belangrijke onderdeel worden opgenomen bij de
inhoudsopgave? (GroenLinks)
Antwoord: Dit zullen we alsnog opnemen in de jaarstukken zoals die definitief gedrukt worden na de
vaststelling door de gemeenteraad.
p.160 Riolering - inventarisatie van nog ongerioleerde panden in het buitengebied:
Kunt u een toelichting geven voor dit gebied en de stavaza voor de hele gemeente? (GroenLinks)
Antwoord: In 201 1 is een inventarisatie gestart van ongerioleerde panden in het buitengebied. Het
doel was inzicht te krijgen in aantallen en locaties van de percelen die in een eerder uitgevoerde
inventarisatie in 1999 niet betrokken waren. Het betrof in 1999 locaties rond de toen in ontwikkeling
zijnde 5-de baan. De verwachting was dat de bestemming zodanig zou wijzigen dat daarmee de
noodzaak voor het realiseren van een rioleringsvoorziening zou vervallen. Ook bebouwing grenzend
aan, destijds, nog te ontwikkelen gebieden is buiten de inventarisatie gehouden in de verwachting dat
er rioleringstechnisch aansluiting gezocht zou kunnen worden bij de ontwikkeling. Als voorbeeld
hiervoor de oostzijde van de Sloterweg (tussen de Schipholweg en de 2000 El). In de loop van 201 1
werd duidelijk dat de regelgeving rond het al dan niet voorzien van riolering van een pand zou gaan
wijzigen. Daarom is de inventarisatie niet afgerond. Zodra duidelijkheid is verkregen over de
regelgeving, wordt dit opnieuw opgepakt.
Stand van zaken hele gemeente: In principe dienen alle panden binnen de bebouwde kom van
riolering voorzien te zijn. Voor de resterende niet gerioleerde panden in het buitengebied geldt dat als
gevolg van de gewijzigde regelgeving de zorg voor een adequate rioleringsvoorziening bij de eigenaar
van het perceel blijft. Hoogheemraadschap van Rijnland is de bevoegde instantie om toe te zien om
de kwaliteit van de lozing.
p.164 Financiering: Kunt u aangeven hoeveel van de verwachte langlopende leningen in 201 1 (6 90
miljoen) is gefinancierd met kortlopende financiering? (GroenLinks)
Antwoord: In 201 1 is voor f: 40 mln. langlopende leningen aangetrokken. De overige financiering is
uitgevoerd met kortlopende middelen. De financiering met kortlopend geld bedroeg ultimo 201 1 € 70,2
mln.
p.166 Reductie personeelsformatie: Wat is de verwachte bezuiniging in 2012 van de reductie van 17
fte tijdelijke formatie? (GroenLinks)

Antwoord: De reductie van 17 fte aan tijdelijke formatie maakt geen onderdeel uit van de realisatie van
de personele taakstelling en de bezuinigingen. Er is al rekening mee gehouden in de begroting dat het
tijdelijke formatie betrof.
p.167 In hoeverre is al gebruik gemaakt van het digitaal loopbaanplein. Zijn er cijfers bekend die de
effecten in de organisatie zichtbaar maken? (CDA)
Antwoord: Unieke bezoekers op het Loopbaanplein: 505.
Aantal bekeken pagina's per bezoekers: 5 pagina's.
Gemiddelde bezoektijd op het Loopbaanplein per bezoeker: 4.50 min
Meest bekeken pagina op het Loopbaanplein: vacaturepagina.
De doorstroom is - ondanks het beperkte aantal vacatures vanwege de (selectieve) vacaturestop goed op niveau gebleven. Vorig jaar zijn 65 medewerkers intern doorgestroomd naar een andere
functie (=6,6%).
p.167 Het gebruik van duurzame vervoermiddelen (gas en elektrische auto's) is een goede zaak.
Worden alle dienstreizen, behoudens dienstreizen met openbaar vervoer, op deze wijze uitgevoerd?
Heeft dit geleid tot reductie van uitgaven? (CDA)
Antwoord: Een groot deel van de dienstreizen wordt uitgevoerd met auto's van het gemeentelijk
wagenpark naast openbaar vervoer of gebruik van een eigen auto.
Het college heeft besloten dat het wagenpark voor 70% elektrisch en 30% op groengas zal rijden.
Het verduurzamen van het gemeentelijk wagenpark draagt aanmerkelijk bij aan de gemeentelijke
doelstelling om C02 te reduceren. De keuze voor een duurzaam wagenpark heeft vooralsnog niet:
geleid tot een kostenreductie.
p. 167 Hoe ver is de samenwerking in het opgezette ICT traject gevorderd? Welke mogelijke gevolgen
worden voorzien voor onze gemeentelijke organisatie? (CDA)
Antwoord: In december 201 1 hebben wij op basis van het voorgaande verkenningsproces besloten
om met gemeente Haarlem verder te onderzoeken wat intensieve ICT-samenwerking in de regio kan
opleveren (kwalitatief en financieel) en op welke manier en langs welke weg (evt. fasering) dit
vormgegeven kan worden. Begin 2012 tekenden Haarlem en Haarlemmermeer hiertoe een
intentieverklaring. We zitten nu in de fase van nader onderzoek en visievorming. Op dit moment wordt
een nulmeting uitgevoerd naar de ICT-kosten en ICT-kwaliteit van gemeente Haarlem en gemeente
Haarlemmermeer. Op basis van de visie en nulmeting verwachten we medio 2012 in beeld te hebben
in welke richting en langs welk pad het proces naar ICT samenwerking verder vormgegeven kan
worden. Op dit moment zijn de gevolgen voor onze gemeentelijke organisatie dan ook nog niet
bepaald.
p.174 Wijziging 2009 GR Werkvoorziening Amstelland en de Meerlanden
Tekst over wijziging verantwoordelijkheden gemeenteraden onduidelijk. Gaarne toelichting.
(GroenLinks)
Antwoord: De belangrijkste wijzigingen die voorvloeien uit de nieuwe GR zijn
Het algemeen bestuur zal in de toekomst alleen nog uit collegeleden bestaan. Dit was al het
geval voor het dagelijks bestuur. Voorstel is om de portefeuillehouders sociale zaken zowel
als lid van het dagelijks- en algemeen bestuur te laten optreden.

-

-

-

De leden van de gemeenten Amstelveen en Haarlemmermeer hebben in het algemeen
bestuur twee stemmen waar de overige gemeenten Aalsmeer, Uithoorn en Ouder-Amstel
ieder één stem hebben.
Het bestuurslid van de gemeente Haarlemmermeer is voorzitter; het bestuurslid van de
gemeente Amstelveen is vice-voorzitter.
Binnen deze gewijzigde GR is alleen de uitvoering van de WSW ondergebracht.

p.175 Een van de doelstellingen in de nota Modernisering WSW ten aanzien van de prestaties van de
AM-groep is het verkorten van de wachtlijst. Nu is dit 10,2 maanden. Op welke wijze wordt er getracht
om de wachttijd te verminderen? (CDA)
Antwoord: Binnen de taakstelling kunnen wij de wachtlijst niet oplossen, Haarlemmermeer zit immers
nog steeds boven taakstelling. Het sociaal herinvesteringsfonds is gecreëerd om extra plaatsen
(wachtlijstverkortingstrajecten WVT) te financieren voor personen die op de wachtlijst staan en nog
niet binnen de reguliere formatie (met financiering vanuit hel rijk) kunnen instromen. De personen op
de oude wachtlijst stromen in onder de oude voorwaarden totdat de wachtlijst tot nul is gereduceerd.
p.185 Koppeling MPG 1-1-2012 aan jaarrekening 201 1 (GroenLinks)
Door gewenste versnelling van het jaarrekeningtraject is koppeling niet mogelijk gebleken.
Mutaties van MPG kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor zowel inhoudelijke als financiële
informatie van de jaarrekening. Wel zijn de belangrijkste cijfers per 1-1-2012 vastgesteld.
Gaan bij de jaarrekening actualiteit en volledigheid niet boven snelheid?
Ten behoeve van de controle door de accountant gebruiken we het tMPG aangevuld met
recente mutaties die van materiële invloed zijn op het rekeningresultaat. Actualiteit en
volledigheid zijn daarmee geborgd.
e
Wat is de planning van het MPG 1-1-2012
De planning is dat het MPG in juni in uw raad behandeld wordt.
e
Zijn de belangrijkste cijfers per 1-1-2012 meegenomen in de jaarrekening 201 l ?
Uiteraard hebben wij de belangrijkste cijfers per 31-12-201 1 verwerkt in de Jaarrekening
201 1.
e
Welke maatregelen kan het College nemen om in de toekomst bovenstaande situatie te
voorkomen?
In de voorbereiding van de Jaarrekening 2012 zullen wij het huidige traject evalueren en de
uitkomst betrekken bij het opstellen van de planning.
p.201-202: Met betrekking tot de Westflank worden de kosten van f: 2 , l miljoen in 201 1 genomen.
Wat bedragen de totale kosten van de ontwikkeling Westflank tot nu toe, en hoe is de verdeling over
Rijk, Provincie, Gemeente? (PvdA)
Antwoord: De totale kosten bedroegen € 8,5 miljoen, gelijk verdeeld tussen de vier partijen (inclusief
HHNK).
p.215 Begrotingsafwijking tov NJR - WMOIhulpmiddelen WMO (Prog.4) ad £ 1,2 miljoen.
Hoe kan het dat er na de NJR deze grote afwijking kan ontstaan? (aanname dat mutaties gelijk over
het jaar zijn verdeeld lzie ook vraag bij pag. 10 ) (GroenLinks)
Antwoord: Het aantal aanvragen en de complexiteit voorlvan hulpmiddelen fluctueert gedurende het
jaar. De uitgaven die daarmee samenhangen leveren dus ook geen continu beeld op. Het aantal
aanvragen voor scootmobielen laat in het algemeen een dalende trend zien. Binnen dit produkt zijn
ook de uitgaven voor het collectief aanvullend Wmo vervoer opgenomen (Meertaxi). Vanaf de tweede

helft 201 1 hebben wij het gebruik van de Meertaxi af zien nemen. Dit viel samen met een sterke
toename in klachten over dit vervoer. Aannemelijk is dat de slechte kwaliteit voor pashouders
aanleiding is geweest om fors minder gebruik van de Meertaxi te maken. Tevens zijn de kosten voor
de implementatie van het nieuwe pasjessysteem in het laatste kwartaal van 201 1 lager uitgevallen
dan was geoffreerd. Inmiddels is het contract voor dit vervoer na aanbesteding aan een andere
leverancier gegund.

