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Verzenddatum 

- 8 UECo zoai 

Geachte heer, mevrouw, 

Op 22 november 201 1 ontvingen wij vragen van de fractie van D66 over de 
Najaarsrapportage 201 1. 
Onderstaand treft u de beantwoording aan. 

Vraag 7 :  
Raadsvoorstel, volgvel 4: 
Bij insfellen bestemmingsreserve: de middelen staan op dit moment als overlopende passiva 
op de balans. Is het wijzigen naar bestemmingsreserve conform de juridische/economische 
realiteit (van vreemd vermogen naar eigen vermogen)? 

Antwoord: dit is inderdaad correct. Nu de BLS-regeling is afgerekend met de stadsregio mag 
het resterende saldo tot de gemeentelijke middelen worden gerekend. Met het instellen van 
deze bestemmingsreserve worden deze middelen conform de oorspronkelijke regeling voor 
het toevoegen van woningen ingezet. 

Vraag 2: 
Najaarsrapportage pagina 8, programma 5 Project Zwerfvuil: 
waf kost de gemeente I WWB'er? 

Antwoord: de kosten voor de gemeente, inclusief belastingen, variëren tussen € 9.860 
(alleenstaande zonder toeslag) en € 19.720 (gezin) per jaar. Over 201 1 komen de 
gemiddelde kosten per uitkeringsgerechtigde naar verwachting uit op ca. E 13.000, 
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ons kenmerk 201 1.0046309 
Voigvel 2 

Vraag 3: 
Najaarsrapporfage pagina 9, programma 6 subsidies jongerenwerk: 
Waardoor wordt dit voordeel veroorzaakt? 

Antwoord: dit budget was per abuis dubbel in de  begroting opgenomen. Het resterende 
budget staat tevens onder programma 6, product 627. 

Vraag 4: 
Najaarsrapporfage pagina 70, programma 7 actualiseren bestemmingsplannen en 
sfrucfuun/isie: 
Wat valt er onder materieel budget (in dit geval €20.000 per persoon) 

Antwoord: dit betreft de uitbesteding van werkzaamheden voor de bestemmingsplannen en 
structuurvisies (tekenwerk, voorontwerp, onderzoek) en de kosten voor juridisch advies en 
ondersteuning. Overigens kan deze additionele E 200.000 niet direct aan de genoemde 10 
extra fte worden gekoppeld, de vermelding van E 20.000 per persoon is dan ook onjuist. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
te Haarlemmermeer, - ,.--w 
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