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Antwoorden
Beantwoording technische vragen Groen Links
Voorjaarsrapportage 2012

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij ontvangt u de antwoorden op de door de fractie van Groen Links gestelde technische
vragen inzake de Voorjaarsrapportage 2012.
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
Namens deze,
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p. 3 kredietplafond stratersleningen
op basis waarvan wordt uitgegaan dat het bedrag ad E34 miljoen toereikend zal zijn? En
indien niet toereikend, wat zijn dan de financiele gevolgen?
Antwoord: Bij het bedrag van € 34 miljoen is ervan uitgegaan dat het aantal verstrekte
starferleningen over 2012 in lijn zal liggen met het aantal van 201 1. Wel is ervan uitgegaan
dat de raad 21 juni a.s. instemt met het voorstel om de regeling aan te passen, zodat het
gemiddelde bedrag van de starferslening lager uit zal vallen.
Formeel kunnen wij als het kredietplafond van € 34 miljoen bereikt is, geen middelen meer ter
beschikking stellen aan de SVn om met die middelen d e startersleningen te verstekken,
tenzij er concreet zicht is op een verhoging van het kredietplafond op korte termijn. Als die
verhoging er niet komt, kunnen er geen starfersleningen meer verstrekt worden om de lokale
woningmarkt te stimuleren.
p. 6 middenscenario
Op basis van welke aannamen wordt vastgehouden aan een middenscenario? Wat als blijkt
dat het middenscenario optimistisch blijkt te zijn?
Antwoord: Dit is op basis van de op dit moment door het Rijk aangekondigde
bezuinigingsmaatregelen. Ten behoeve van tegenvallers, primair voor de decentralisatie van
het Sociaal Domein, bouwen we in deze periode een behoedzaamheidsresen/e op.
p.8 niet indexering OZB- mogelijke lastenverlichting burger
op welke jaar heeft dit betrekking, 2013? Wat betekent 2,25% in absolute termen, dus geld?
Antwoord: Ja, het eventueel niet indiceren zou betrekking hebben op het jaar 2013. De
verhoging met 2,25 % in 2013 levert een structureel positief financieel effect op van
€ 1.263.000perjaar. Dit bedrag is reeds inbegrepen bij de mutatie OZB in het financiële
meerjarenbeeld zoals weergegeven op pagina 8 van d e voorjaarsrapportage.
p.9 herstructureringsfonds
het bedrag ad €453,000; is dat hetzelfde bedrag als genoemd op p.8 onderaan?
Zo nee, wordt deze €453.000 evenredig verdeeld over de jaren 2012-2018?
Antwoord: de op dit moment aangehouden verdeling van dit bedrag over de periode 20122018 is als volgt:
2012: € 11.300
2013: € 68.000
2014: € 135.900
2015: € 68.000
2016: E 56.600
201 7: E 56.600
2018: € 56.600
p.15 baten parkeerbelasting
Waarom zijn de verwachte baten ad €0,3 miljoen vanaf 2013 niet opgenomen in de VJR?
Immers, uit de tekst kan worden opgemaakt dat dit structureel van aard is.
Antwoord: Dit voordeel is inderdaad strucfureel van aard, maar zoals ook in de tekst
aangegeven waren de hogere inkomsten voor 2013 en verder al bij de Programmabegroting
2012-201 5 verwerkt.
p. 16 teruggaaf energiebelasting
Is de meevaller inclusief gederfde renteinkomsten?
Antwoord: Nee, in dit bedrag zijn geen gederfde renfe-inkomsten opgenomen

p.17 vertraging bezuiniging samenwerking ICT (tevens p. 27, 28)
op p. 17 wordt gerept over de bedragen ad €0,7 miljoen en £0,3 miljoen. Waar is de €0,3
miljoen terug te vinden in het tabel op p.27 en in het tabel op p.27?
Antwoord: de op p. 17 vermelde bedragen zijn de lagere bezuinigingsopbrengsfen als gevolg
van de vertraging. Dit is het beste terug te vinden in d e fabel op p.28 onder "Shared services/
samenwerking /CT". Deze laat zowel de vorige (PB 2012-2015) als de actuele prognose voor
de bezuiniging zien. De verschillen hiertussen (E O, 7 mln. in 2013 en E 0,3 mln. in 2014)
komen overeen met de bedragen op p. 17.
p. 19 bouwleges
Welke gevolgen heeft de afname van bouwaanvagen e n bouwsommen voor inzet personeel?
M.a.w. hebben we hier te maken met (structurelelincidentele) overcapaciteit? En zo ja, om
hoeveel fte gaat het?
Anfwoord: Deze afname is met name het gevolg van een daling in het aantal grote
bouwprojecten, wat sterk doorwerkf in de verwachte legesinkomsten. Dit heeft niet direct
overcapaciteit tot gevolg. Dit neemt niet weg dat wij d e ontwikkelingen aandachtig volgen en
confinu sturen op formatie.Wij verwijzen hierbij ook naar het binnenkort door u te ontvangen
voorstel voor legesverhoging.

