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Antwoorden op aanvullende vragen HAP
programmabegroting 2013-2016

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij ontvangt u antwoorden op twee aanvullend door de fractie van de HAP gestelde
vragen.

Vraag 1: Uw reactie op onderstaande vraag geeft geen antwoord op onze vraag waar in
de programmabegroting wij deze kosten kunnen terugvinden. Graag alsnog deze duiding.
38 (HAP) pagina 96 van de programmabegroting
Beleidsdoel A. Ontwerp van de openbare ruimte ...... : Per 1 juli 2013 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?

Antwoord: Deze lasten zijn verantwoord op programma 9, beleidsdoel A. Onze
personeelsbegroting 2013 is bij de beleidsdoelen uit praktische overwegingen ook als
uitgangspunt genomen voor de periode 2014-2016. Het positieve verschil over deze jaren
wordt dan in de begroting verrekend met saldo kostenplaatsen {programma 1) zodat het
effect voor het financiële meerjarenbeeld per saldo nul is. In werkelijkheid zullen de lasten
vanaf 2014 met € 290. 000 dalen ten opzichte van de cijfers die nu in de begroting zijn
opgenomen (op grond van de voorjaarsrapportage 2012 is in 2013 nog voor een half jaar
aan extra lasten opgenomen). Dit wordt zichtbaar in de programmabegroting 2014.

Vraag 2: Uw reactie op onderstaande vraag geeft slechts antwoord op een deel van de
vraag, nl mbt beleidsveld EZ. Graag alsnog uw antwoord mbt de andere beleidsvelden.
49 (HAP) pagina 154 van de programmabegroting
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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?
Antwoord: Er worden hiervoor geen middelen ingezet vanuit Economische Zaken. Voor de
bekostiging is gebruik gemaakt van vrij besteedbaar budget binnen het jeugdbeleid. Dit
budget is bedoeld om flexibel en incidenteel in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen
en om onverwachte knelpunten op te kunnen vangen. De inzet voor de verkenning hoger
onderwijs past hierin, en leidt dus niet tot het schrappen van activiteiten.

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
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