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Beantwoording technische vragen Voorjaarsrapportage 2013 

1. (HAP) Pag. 2 raadsvoorstel, Actualisering investeringsplan 
Tekst: "Uit de actualisatie van het investeringsplan is voor 2013 een verlaging van de 
kredieten met € 11,3 miljoen voortgekomen." Vraag: Welke bedragen gelden voor de 

verlagingen van de kredieten voor Deltaplan Bereikbaarheid en het VOR jaarplan 2013? 
Antwoord: Voor het Deltaplan Bereikbaarheid stond in 2013 € 8. 585.000 gepland. Dit wordt nu 

€ 7.253.000. Zie ook pagina 35 van de voorjaarsrapportage. Het werk wordt alsnog in 

201412015 uitgevoerd. De belangrijkste wijzigingen (herfaseringen) in het VOR jaarplan 2013: 

Rijnlanderweg tussen de V enneperweg en Lisserweg was € 2. 150.000 in 2013 en wordt 

€ 0,645 miljoen in 2013 en € 1,505 miljoen in 2014. 

Turfspoor van Lisserdijk tot Lisserweg was € 1 miljoen in 2013 en wordt € 0,25 miljoen in 
2013 en € 0, 75 miljoen in 2014. 

Beweegbare bruggen Hillegom/Lisse/Bennebroek was € 0, 6 miljoen in 2013 en wordt 

€ 0,2 miljoen in 2013 en € 0,4 miljoen in 2014. 

Openbare verlichting (vervangen armaturen door LED gedimd, kabelnet, 

meetverdeelkasten en tunnelverlichting) was € 1, 816 miljoen in 2013 en wordt € 0,563 

miljoen in 2013 en € 1,253 miljoen in 2014. 

Groen (vervangen beplanting Hoofdvaart fase 3 centrum, Arnolduspad en Spannenburg, 

Linquenda fase 1) was € 0,438 miljoen in 2013 en wordt € 0,187 miljoen in 2013 en € 
0,251 miljoen in 2014. 

2. (GL) Pag. 5, Sociaal Domein (4e alinea) 

"wij willen hier echter een extra impuls aan geven": wat wordt hier exact mee bedoeld? Kunt u 
SMART aangeven wat dat betekent? 

"Voor deze groep .... voor een bijstandsuitkering": wanneer is dit plan gereed en wordt het 
aangeboden aan de raad? 
Antwoord: Wij maken een plan van aanpak voor jongeren zonder startkwalificatie waarvan het 

merendeel moeilijk te bereiken is. Wij willen voorkomen dat deze jongeren zonder 

startkwalificatie eindigen, mede omdat, als we nu geen actie ondernemen, zij vanaf hun 2r 
afhankelijk worden en blijven van een bijstandsuitkering. Naar verwachting is dit plan in de 

eerste helft van 2014 gereed. 

3. (HAP) Pag. 7 en 23, Bedrijfsvoering ICT- De samenwerking met de gemeente Haarlem 

wordt niet aangegaan, toch houdt het college de geraamde bezuinigingstaakstelling in stand. 

Bij de totstandkoming van deze Voorjaarsnota (mei 2013) werd verwacht er na het zomerreces 
bestuurlijke keuzes kunnen worden gemaakt. Vraag: Is hier op dit moment al meer 
duidelijkheid over te geven, of kunnen we dit bij de behandeling van de VJN beter als risico 

beschouwen? 
Antwoord: De bezuinigingstaakstelling op /CT is meegenomen bij de uitwerking van een 

nieuwe visie op de bedrijfsvoering. Deze visie zal na september worden uitgewerkt. De 

taakstelling blijft in stand. 

4. (GL) Pag. 8, Storting ad €1,0 mln in behoedzaamheidsreserve 
Vanwaar deze uitschieter van €1 ,0 in 2014? Ter vergelijking in 2015 en 2016 wordt 'slechts' 
€150.000 gestort. Graag nadere toelichting svp. 
Antwoord: Deze mutaties zijn niet aangepast ten opzichte van de programmabegroting 2013-

2016. Het jaar 2014 is met name qua opbrengst gemeentefonds een relatief goed jaar, 
waardoor eenmalig een hogere toevoeging kan plaatsvinden aan de 

behoedzaamheidsreserve. 



5. (GL) Meicirculaire 2013 

Inmiddels is de meicirculaire 2013 verschenen. Kunt u zo spoedig mogelijk de financiële 

vertaling voor de VJN 2013 geven? 

Antwoord: Zodra de financiële vertaling specifiek voor onze gemeente beschikbaar is dan 

informeren wij u per omgaande. Het totale financiële beeld vanuit de circulaire voor de 

gemeenten is het volgende. De uitkomst van de meicirculaire is financieel gezien positief in 

2014, maar financieel nadelig in de periode vanaf 2015: 

Uitkeringsjaar 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Accres stand meicirculaire 2013 -139 974 15 139 88 88 

Accres normeringsmethodiek stand 

septembercirculaire 2012 
-177 691 127 564 443 443 

Verschil ten opzichte 
38 283 -112 -425 -355 -355 

van de septembercirculaire 2012 

Cumulatief verschil ten opzichte van 

september 2012 
38 321 209 -216 -571 -926 

In de stand van de accressen zijn alle voorgenomen investeringen en bezuinigingen uit de 

verschillende akkoorden van het kabinet Rutte 11 verwerkt. Wat niet is verwerkt zijn de 

eventuele consequenties van het zogenaamde "Oranje-akkoord", met een netto bezuiniging 

van € 4, 3 miljard netto. Hiervoor hebben wij reeds een stelpost bezuinigingen in de begroting 

opgenomen zoals blijkt uit het financiële meerjarenbeeld op pagina 8 van de 

voorjaarsrapportage (2014: € 1 miljoen, 2015 € 4 miljoen, 2016 € 5 miljoen en 2017 € 6,5 

miljoen.) 

In augustus 2013 wordt in de aantoop van de presentatie van de begroting 2014 op 

Prinsjesdag bekeken of er nadere maatregelen nodig zijn en tot welk bedrag. Daarbij speelt de 

discussie een rol of de norm voor Nederland 2, 8 of 3, 0% begrotingstekort zal zijn. De 

accressen uit deze circulaire geven een reëler beeld van de te verwachten accressen dan het 

beeld uit september 2012. Over de periode tot en met 2018 is sprake van een afname van het 

accres (t.o.v. september 2012) van totaal bijna € 1 miljard. Daarbij geven we alvast een 

winstwaarschuwing bij het enorm hoge accres in 2014, gezien de extra maatregelen die het 

kabinet waarschijnlijk moet nemen. 

Wat in de voorjaarsrapportage in ieder geval niet is opgenomen is een tegenvaller bij de 

suppletieregeling OZB. Deze wordt vanaf 2014 met ca. € 1 miljoen structureel verlaagd. 

6. (GL) Pag. 8, (punt: financieringsresultaat) + P 10 kopje 'financieringsresultaat' 

"met name in 2014 is er sprake van een groot rentevoordeel": hoe groot is dit rentevoordeel 

voor 2014? Geldt dit groot rentevoordeel ook voor de jaren 2015 t/m 2017 (aangezien de 

bedragen voor deze jaargangen nagenoeg hetzelfde zijn als 2014) 

Antwoord: Dit bedraagt € 3. 938.000. U heeft gelijk: vanaf 2014 is er een rentevoordeel ten 

gevolge van de actualisatie van het investeringsplan. Voor 2015 tot en met 2017 bedragen de 

voordelen respectievelijk € 3. 764.000, € 3. 728.000 en € 4.353.000. 



7. (GL) Pag.10 en 11 Reorganisatie SDV 

Zie tekst op pag. 11 ev. 'Na 2015 is de Participatiewet van toepassing. 

afhankelijk van de verdeelsleutel vanuit het rijk is pas later vast te stellen of de verbeterde 

arbeidsteeleiding nog steeds tot financiële voordelen voor de gemeente leidt. Voorshands 

gaan wij hier veiligheidshalve niet vanuit.' 

Wordt hiermee bedoeld: vanaf 2015 is de Participatiewet van toepassing? 

Antwoord: Dit is juist en wij weten nu nog niet in hoeverre de gelden samenhangend met de 

participatiewet voldoende toereikend zijn. 

Waarom trekt u ondanks de toekomstige onzekerheden de huidige lijn van de vernieuwde 

taakstelling SDV niet gewoon door? De Behoedzaamheidsreserve is toch juist ingezet voor 

tegenvallers in het Sociale Domein? 

Antwoord: De behoedzaamheidsreserve is bestemd ter dekking van risico's sociaal domein bij 

de invoering van de decentralisaties en realiseren van aanvullende bezuinigingen van het Rijk 

(aanloop- en frictiekosten). Dit is geen structurele dekkingsbron. 

8. (GL) Pag. 11: Onderwijshuisvesting (laatste alinea) 

Wanneer wordt de raad geïnformeerd over de effecten van rijksbezuinigingen op onderhoud 

schoolgebouwen? 
Antwoord: We hebben te maken met een korting op het gemeentefonds (landelijk € 256 mln.) 

op onderwijshuisvesting en een overheveling van verantwoordelijkheden voor onderhoud en 

aanpassingen naar de schoolbesturen. Dit zijn twee verschillende ontwikkelingen, maar wel 

beiden per 1 januari 2015. Met de korting op het gemeentefonds is rekening gehouden in deze 

voorjaarsrapportage via het opnemen van een stelpost bezuinigingen (zie financiële 

meerjarenbeeld pagina 8 van de voorjaarsrapportage). 

Over de overheveling van onderhoud en aanpassingen heeft de Tweede Kamer nog geen 

besluit genomen. Dit is een min of meer budgettair neutrale operatie. Met de overheveling 

worden immers ook de uitgaven verminderd. Na besluitvorming in de Tweede Kamer dient er 

vanuit het ministerie van Onderwijs helderheid te komen over de uitvoering. Daarna kunnen 

we u informeren over de consequenties van deze maatregel voor bijv. de verordening 

voorzieningen huisvesting onderwijs. 

9. (HAP) Pag. 11 en 15, Onderwijshuisvesting 
Welke onderwijsvoorzieningen voorSBOen 80, die vanaf 2006 gepland stonden, zijn 

sindsdien van het investeringsplan afgevoerd? Mijn fractie wil graag weten per welke datum 

en met welke onderbouwing? 

Antwoord: In de periode tussen 2006 en heden zijn in totaal 16 investeringen voor 80 en SBO 

uit het investeringsplan gehaald. Daarvoor zijn diverse redenen: 

1. Er is sprake van nieuwe feiten/omstandigheden, waardoor de investering in de geplande 

vorm niet meer noodzakelijk is (dus geheel of gedeeltelijk vervalt): 5 investeringen 

2. Er is sprake van nieuwe feiten/omstandigheden waardoor op alternatieve (bijvoorbeeld 

efficiëntere of duurzamere) wijze invulling gegeven wordt aan de onderliggende opgave: 

10 investeringen 
3. Het bevoegd gezag (schoolbestuur) trekt de aanvraag in: 1 investering 

NB: van de onder 2 genoemde investeringen z1jn er 7 inmiddels uitgevoerd of in 

voorbereiding/opgenomen in de jaarschijven 2014 tot en met 2017. 



I 

Na de zomer kan de gemeenteraad nader geïnformeerd worden over de recente 

ontwikkelingen en de plannen aangaande de onderwijshuisvesting. 

Naam school Voorziening Opgenomen Wijziging Reden van wijziging 

in 

Tabitha Uitbreiding met HVP Z007 Vervallen Op verzoek van VCO Quercus niet 

tijdelijke huisvesting uitgevoerd (aanvraag ingetrokken) 

voor ze speellokaal 
I 

Oranje Uitbreiding met ze HVP Z007 I Alternatief Omgezet met IHP Z009 naar 

Nassauschool speellokaal en 198 vervangende nieuwbouw en 

groep uitbreiding 

De Kleine Prins 1 e inrichting OLP en HVP Z007 Vervallen Betreft gedeeltelijke wijziging- i.v.m. 

meubilair voor groep sluiting locatie door te weinig 

1 Um 4 belangstelling zijn groep Z Um 4 

nimmer uitgekeerd 

Haarlemmer- Uitbreiding voor 300 HVP Z007 Alternatief Met IHP Z009 omgezet naar 

meer Lyceum leerlingen uitbreiding op andere locatie 

De Pionier, Uitbreiding tijdelijk I HVP Z009 Alternatief Omgezet naar huur 2 groepen in 

locatie Pion met 2 groepen Kabouterhuis 

Rehoboth Renovatie HVP 2009 Alternatief In verband met terugloop leerlingen 

werkzaamheden wordt alternatief uitgevoerd (mede op 

verzoek schoolbestuur). 

Samenspel , Op (Vervangende) HVP 2009 Alternatief Ontwikkeling leerlingprognoses en 

Dreef, nieuwbouw Passend Onderwijs 

Mytylschool I 

Klavertje Vier, Uitbreiding voor HVP 2009 Vervallen Telling 1 oktober 2009 en prognoses 

Brandaris tijdelijk gebruik voor 2010 voor Florlande vielen lager uit 

15 groepen I 

1 e inrichting 1 e inrichting voor 308 HVP 2009 Vervallen Betreft gedeeltelijke wijziging -te 

Braambos t/m 32• groep veel geraamd. 

De Regenboog I HVP 2010 Alternatief Omgezet naar medegebruik 
I 

De Twickel Uitbreiding van HVP 2010 Vervallen lvm teruglopende leerlingen aantallen 

schoolterrein is er voldoende schoolterrein. 

G.Th. Kwaliteitsimpuls SHP 2003 Vervallen I.v.m. vervangende nieuwbouw 

Rietveldschool 

Gaandeweg, I diversen diversen Alternatief Voorstel voor langjarige oplossing bij 
I I 

Aldoende, krimp opgenomen in huidige V JR. 

Meerbrug 

Getsewoud Vervangende IHP 2009 Alternatief Een nieuwe locatie bleek 

Noord nieuwbouw en planologisch niet haalbaar. 

uitbreiding 

Getsewoud Zuid Vervangende lHP 2009 Alternatief Een nieuwe locatie bleek 

nieuwbouw en planologisch niet haalbaar. 

uitbreiding 

Hoofddorp Zuid Vervangende IHP 2009 Aangehouden en als PM in verband 

nieuwbouw en 

I 

met onzekerheid 

uitbreiding woningbouwontwikkeling en 

leerlingen. 

Besluit 

Augustus 

Z007 

Oktober 

Z009 

September 

Z010 

Oktober 

Z009 

Augustus 

2009 

November 

2011 

November 

2011 

Oktober 

2010 

September 

2012 

1 Oktober 

2011 

Oktober 

2010 

Oktober 

2010 

VJR 2013 

VJR2013 

VJR2013 

VJR2013 



10. (GL) Pag.13, Collectiefvervoer 
Wanneer zijn de vermelde voorstellen gereed en worden ze aan de raad aangeboden? 
Antwoord: Via het programma Sociaal Domein onderzoeken wij momenteel samen met de 
gemeenten in de regio's Amstel/and-Meerlanden en Kennemerland de mogelijkheden om 

straks, wanneer ook het AWBZ-vervoer naar de gemeenten overkomt, het 
doelgroepenvervoer (AWBZ, Wmo, leerlingen- en SW-vervoer) effectiever en efficiënter te 
organiseren. Een eerste inventarisatie van de verschillende vervoersstromen in de regio heeft 

plaatsgevonden. Op dit moment werken we een aantal mogelijke scenario's uit en zullen we 
vervolgens samen met de KAM-gemeenten een keuze maken voor het uitwerken van een of 

meerdere scenario's in de vorm van een of meerdere pilot(s), al dan niet op regionaal niveau. 
Wij willen in november starten met de uitvoering van een of meerdere pilot(s). In het najaar 
zullen wij deze pilot(s) evalueren. Wij verwachten in 2014 met concrete voorstellen richting de 

raad te komen. 

11. (HAP) Pag.13, Beleidsadviseur hoger onderwijs 

Het college geeft aan deze functie te willen continueren. Vragen: Wanneer is deze functie 
ingesteld? Gaat het om een fulltime functie? Met welke opdracht is deze functie ingesteld? 
Welke concrete resultaten heeft het instellen van deze functie tot nu toe opgeleverd? Welke 
concrete opdracht krijgt deze functionaris bij verlenging van deze functie mee? 

Antwoord: Deze functie is ingesteld eind 2011 bij het vaststellen van de Startnotitie Hoger 
Onderwijs (2001.0036023). Het betreft een fulltime functie, ingesteld om de opdracht uit deze 
startnotitie uit te werken, namelijk het doen naar een verkenning op kansen en draagvlak voor 
hoger onderwijs in Haarlemmermeer. De verkenning heeft opgeleverd dat diverse partijen in de 
regio actief willen participeren in de ontwikkeling van hoger onderwijs, in het bijzonder op het 
gebied van toegepaste innovatie en duurzaamheid en de mogelijke ontwikkeling van een 
technische (regionale) luchtvaartopleiding op hbo-niveau. In de nota Samenwerking gemeente 
Haarlemmermeer en de Arizona State University (2013. 0000456- januari 2013) is 
uitgesproken dat de gemeente Haarlemmermeer een intensieve samenwerking aangaat met 
de duurzaamheidsfaculteit van Arizona State University. Met ingang van januari heeft ASU een 
satelliet in Haarlemmermeer gevestigd. De beleidsadviseur hoger onderwijs heeft tot taak om 
deze samenwerking te faciliteren en daarnaast om overige kansen voor hoger onderwijs te 
onderzoeken en ondersteunen. 

12. (GL) Pag. 13, beleidsadviseur hoger onderwijs 
Kunt u aangeven wat het rendement is van deze personele inzet? Wat heeft het de gemeente 
tot op heden aan concrete resultaten opgeleverd (toezeggingen, contracten, afspraken, etc.)? 
Antwoord: zie bovenstaand antwoord. 

13. (HAP) Pag. 14, Herstructurering bedrijventerreinen 
Tekst: "Voor het uitvoeren van het herstructureringsprogramma 2013 vindt een onttrekking uit 
de reserve plaats en daarnaast is € 358.000 extra benodigd."Vraag: Kunt u dit bedrag nader 

motiveren/specificeren? 
Antwoord: Dit is opgenomen in de Nota van B&W Uitvoeringsprogramma Herstructurering 
Werklocaties Haarlemmermeer 2013 van 19 maart 2013 (kenmerk 2013.0016639). Deze nota 
is ter informatie naar de raad gezonden. Uit de nota blijkt dat de kosten € 7, 5 miljoen 
bedragen en dit wordt voor het grootste gedeelte gedekt door subsidies, bijdragen van derden 

en reguliere budgetten. Per saldo is een bedrag van € 358.000 benodigd. 



14. (GL) Pag. 14, Herstructurering bedrijventerreinen 

"Gezien ..... grote uitgaven": kunt u aangeven op welke vlak deze uitgaven liggen en hoe groot 

deze uitgaven zijn? En wanneer is meer hierover duidelijk? 

Antwoord: zie bovenstaand antwoord. 

15. (GL) Pag. 15, onderwijshuisvesting 

"Onder invloed van de crisis ... bijgesteld": deze zin begrijpen wij niet goed. Kunt u uitleggen 

wat de causaliteit is tussen crisis en daling aantal leerlingen? Komt een beetje over als, "als 

gevolg van de economische crisis hebben we nu helaas een koud voorjaar. ... " 

Antwoord: Het aantal geboorten loopt landelijk terug. In de CBS publicatie "Het effect van de 
economische crisis op demografische ontwikkelingen" wordt onder meer toegelicht waarom er 
in 2012 landelijk 8. 000 minder kinderen zijn geboren dan in 2010 (geboorten in 2012: 

178. 000). Deze daling wordt in verband gesteld met economische onzekerheid en de 
vastzittende huizenmarkt, waardoor kinderwensen worden uitgesteld. Minder geboorten 
betekent in ieder geval voor de korte en middellange termijn een daling van de basisgeneratie. 

En dit werkt daarmee direct door in de prognoses. 

De situatie in Haarlemmermeer sluit aan bij deze landelijk gesignaleerde trend. Ook hier zien 

we en terugloop van het aantal kinderen. Voor Haarlemmermeer geldt ook dat het aantal a
jarigen op 1 januari 2013 lager is dan verwacht (ca. 1400 kinderen in plaats van de verwachte 
1600 kinderen). Hoewel het een vroege indicatie is, houden we er rekening mee dat het aantal 

kinderen in Haarlemmermeer lager is dan de vigerende bevolkingsprognose. 

16. (GL) Pag.16, toename bezwaren 

Kunt u aangeven uit welke hoek wij een toename kunnen verwachten: vanuit de hoek van 

onze inwoners of organisaties? 
Antwoord: Wij verwachten vooral meer bezwaarschriften van onze inwoners die een beroep 
doen op sociale voorzieningen. Door de wijzigingen in de wetgeving op het gebied van de 

sociale zekerheid worden voorzieningen minder snel toegekend enlof maatregelen opgelegd. 
Dit levert meer bezwaarschriften op. 

Een (kleine) toename van bezwaren van organisaties is overigens niet uit te sluiten vanwege 
het in toenemende mate intrekken van subsidies. 

17. (GL) Pag.16, omgevingsdienst 

Wanneer is er meer bekend over of overdracht is gelukt en hoe hoog de frictiekosten zijn? 

Loopt de dienstverlening gevaar? 

Antwoord: De dienstverlening loopt geen gevaar. De dienstverlening vindt gewoon in 

Haarlemmermeer plaats. Het eerste kwartaal van 2014 is duidelijk of de overdracht goed is 
verlopen. Bij de Voorjaarsrapportage 2014 moeten eventuele frictiekosten bekend zijn. 

18. (GL) Pag. 17, scheiden wonen en zorg 

De eerste 4 zinnen: u bent ons even kwijt ... , kunt u in lekentaal aangeven wat u bedoelt met 

deze tekst? 

Antwoord: ledereen die op basis van de AWBZ intramurale zorg (dus zorg met verblijf binnen 
een instelling) nodig heeft, krijgt een indicatie voor een zorgzwaartepakket (zzp). Hierin wordt 
beschreven hoeveel zorg en ondersteuning iemand nodig heeft. Deze indicatie wordt 
afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De zzp's lopen van 1 tot en met 8 en 
hebben een oplopende zwaarte. Er zijn per sector (Verpleging & Verzorging (VV), 
Verstandelijk Gehandicaptenzorg (VGZ) en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) een aantal 



zzp's. Als gevolg van de maatregelen in het begrotingsakkoord van het Rijk krijgen nieuwe 
cliënten met een lichtere zorgvraag (zzp 1 tot en met 3) vanaf 1 januari 2013 geen indicatie 

meer voor zorg binnen een instelling, maar worden zij met zorg in de eigen omgeving 
geholpen (extramurale zorg). Dit wordt extramuralisering genoemd. Wanneer deze mensen 
langer thuis blijven wonen, zullen zij mogelijk ook langduriger een beroep doen op Wmo

voorzieningen zoals Hulp bij het huishouden. 

19. (GL) Pag. 17, onvoldoende budget voor kosten complexe Wmo-voorzieningen 

"omdat de Wmo een openeinderegeling ....... overschreden": is het momenteel echt niet 

mogelijk om hier 'ex-ante' op te anticiperen, zodat tijdig eventuele beheersmaatregelen hierop 

kunnen worden losgelaten? Hoe reëel schat u de kans in dat dit risico zich daadwerkelijk 

voordoet? 
Antwoord: De decentralisaties in het sociaal domein brengen veel onduidelijkheden met zich 
mee waar we op dit moment nog niet op kunnen anticiperen. D.m.v. onder andere de proeftuin 

Sociaal Team in Nieuw Vennep proberen we wel meer inzicht te krijgen in de kosten en 
mogelijkheden om efficiënter te kunnen gaan werken. Maar onder de streep zijn er gewoonweg 
nog teveel onduidelijkheden over de beleidskeuzes en de financiële gevolgen daarvan die het 

kabinet gaat maken. 

20. (GL) Pag.17, Primaviera 

Wat gebeurt er als dit risico zich voordoet? Welke gevolgen heeft dat eventueel voor (de 

voortgang van) Primaviera? 
Antwoord: Voor de voortgang van PrimA viera heeft dit geen invloed. Het uitgangspunt is dat 
de kosten die niet in rekening worden gebracht bij SGN binnen onze eigen begroting worden 

opgevangen. Indien dit niet mogelijk blijkt, zult u hierover in het kader van de planning & 

control cyclus geïnformeerd worden. 

21. (GL) Pag. 19, Provinciale bijdrage groenproject Zwaanshoek Noord 

a)' Het is echter onduidelijk of het "nieuwe" project Zwaanshoek hierin betrokken wordt. 

Gaarne toelichting wat dit nieuwe project omhelst in relatie tot het bestaande groenproject 

Zwaanshoek Noord. 
Antwoord: Dit betreft de tweede fase van Zwaanshoek Noord. Dit is de uitbreiding van het 

reeds aangelegde deel van Zwaanshoek Noord, met daarin de begraafplaats. De uitbreiding 
betreft de aanleg van 35 ha recreatiegebied, conform de structuur van het eerste deel, dat is 
vastgelegd in het Voorlopig ontwerp uit 2001. In de uitbreiding van het park worden 
recreatieve wandelpaden aangelegd en wordt het Duinpad aangelegd, een recreatief en 
utilitair fietspad, dat verbonden wordt met een doorgaand fietspad naar de kust. 

b)"lndien de provincie .... .Zwaanshoek Noord": wat betekent het concreet als er straks 

daadwerkelijk sprake is van een onoverkomelijk tekort? 

Antwoord: Vanwege de rijksbezuinigingen valt een fors deel van de bijdragen voor de aanleg 
van het gebied weg. Haarlemmermeer zal een deel van het tekort op kunnen vangen. De 

provincie blijft haar deel van €327. 000 aan de ontwikkeling bijdragen. Daarnaast neemt de 
provincie de aankoop van de grond voor haar rekening. Het fietspad kan vanwege het utilitaire 
karakter aanspraak maken op een subsidie van het Stadsgewest Regio Amsterdam (SRA). De 

kwaliteit van het ontwerp wordt aangepast aan de budgettaire kaders. Indien het budget 
ontoereikend is om een redelijke kwaliteit te behalen, komen wij met nieuwe voorstellen. 



22. (HAP) Pag. 19 (risico's) en 20, Precariobelasting 
Tekst: "Met betrekking tot de opgelegde aanslagen is nog bezwaar en beroep mogelijk." 

Vragen: Wanneer vervalt deze mogelijkheid en daarmee dit risico? Kan, als de nieuwe wet 

vigerend wordt, op basis daarvan met terugwerkende kracht bezwaar en beroep worden 

ingesteld? 
Antwoord: De aanslagen over het jaar 2012 zijn eind januari 2013 verstuurd en de 

bezwaartermijn is medio maart verstreken. Van de eigenaar van de elektriciteitsleidingen is 

een pro forma bezwaarschrift ontvangen en op 14 mei 2013 is de nadere motivering 

binnengekomen. De beroepsmogelijkheid staat nog zes weken na de uitspraak op het 

bezwaar open. Volgens de laatste bij ons bekende wetsvoorstelfen gaat de nieuwe wet niet 

met terugwerkende kracht in. 

23. (HAP) Pag. 24, Efficiencykorting subsidies vier grote instellingen 
Tekst: "Hierin zal met name met Meerwaarde worden bezien welke effecten de tweede 
tranche korting van 5% op hun aanbod van diensten of op de gehanteerde tarieven zal 

brengenenlof waar keuzes dienen te worden gemaakt." Vragen: Om welke bedrag gaat het 

bij Meerwaarde? Bedoelt het college hier louter financiële keuzes, of keuzes die direct van 
invloed zijn op de gewenste maatschappelijke effecten? 
Antwoord: Het gaat hier om € 144.000 voor 2014. MeerWaarde heeft de eerste tranche 

efficiencykorting over 2013 (€ 144. 000) gerealiseerd door het optrekken van de norm voor 

productieve uren van 1250 naar 1300 en door het snijden op de overhead bij de onttrekking 

van beheer en exploitatie uit haar bedrijfsvoering. Hiermee zijn voor dit moment de efficiency

mogelijkheden uitgeput. De vakinhoudelijke portefeuillehouders hebben er mee ingestemd dat 

MeerWaarde de efficiencykorting uit de tweede tranche ten laste brengt van de activiteiten op 

voorwaarde dat MeerWaarde het bereiken van haar doelgroepen dusdanig aanpast dat dit niet 

ten koste gaat van de effectiviteit. 

24. (HAP) Pag. 27, Versoberen sociale dienstverlening 
Tekst: "Het project zwerfvuil is beëindigd per 1 januari 2013. Reden hiervoor is dat de 

doelstelling van het project, te weten uitstroom naar reguliere arbeid, is achtergebleven en het 

project erg kostbaar is gebleken. De bezuiniging is gerealiseerd." Vragen: Is dit het project dat 

de AM Groep vanaf 1999 uitvoerde? Zo ja, dat was toch opgezet omdat er erg veel zwerfvuil 
voorkwam en niet als arbeidsintegratie- of arbeidstoeleidingstraject? 
Antwoord: Het project zwerfvuil welke hier wordt vermeld vindt zijn oorsprong in 2004, naar 

aanleiding van een amendement welke was ingediend door Leefbaar Haarlemmermeer. Het 

amendement kende een dubbel doel: ruimen van zwerfvuil (een van de grootste ergernissen 

van de burger), en bevorderen van de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. Overigens betekent het beëindigen van het project zwerfvuil niet dat er geen 

zwerfvuil meer wordt opgeruimd. Via beheer en onderhoud wordt jaarlijks aan de Meerlanden 

budget beschikbaar gesteld voor het opruimen van zwerfvuil. 


