VJR 21.6.2012 Algemene Beschouwingen

Als Fractie Een Haarlemmermeer deze keer beschouwen wij de voorjaarsrapportage
2012-2015.
De uitgangspunten schoon heel veilig en de burger centraal waren en zijn onze
speerpunten uit ons programma zoals dit is te lezen op www.een-haarlemmermeer.nl
Wij staan aan de vooravond van een nieuw financieel jaar 2013 in Haarlemmermeer.
Het kan niet uitblijven dat de effecten van de beslissingen uit Den Haag ook hier
zichtbaar zullen zijn.
Tegelijkertijd weten we dat op 12 september 2012 nieuwe landelijk verkiezingen
zullen worden gehouden. Dit betekent dat er niets in steen gehouwen staat.
Zo is er dus onduidelijkheid over scenario’s ook in Haarlemmermeer. Het is dus lastig
een vooruitblik te geven.
Ik ga het vandaag dus niet hebben met u over de economie, de woningmarkt, het
sociaal domein, bereikbaarheid en veiligheid. Daartoe reikt deze spreektijd niet.
Daarom willen we 1 van onze speerpunten nader belichten deze keer en dat is
‘schoon’ en een poging doen om geld te vinden.
Het was en is nog steeds zo dat iedere inwoner zijn / haar eigen straatje schoon
dient te houden, maar als je om je heen kijkt dan schort het daar nog wel eens aan.
Schoon betekent ook netjes geen rotzooi op straat ,spugen op straat, de hond
gemakshalve uitlaten in de straat en het vervolgens laten liggen. Een schone taak
voor handhaving en de hondenbezitter.
Maar ook uitwerpselen van ganzen en eenden op straat die niet worden verwijderd
dus te lang blijft liggen tot een fikse regenbui, en wat dacht u van kauwgom? Een
schone taak voor de gemeente reinigingsdienst.
We hebben in 2010 gesproken over de hondenbelasting nut of noodzaak?
Hetgeen leidde tot de invoering van de hondenbelasting in 2011 zijnde e 77.- per
hond als onderdeel van het hondenbeleid. Wat hebben we toen gezegd: Uitbreiding
hondenbeleid met taakstelling op sanctioneren overtredingen. Dit komt in de
plaats van de titel: Hondenbelasting

Als toelichting hebben we gesteld in het amendement: Gemeente Haarlemmermeer
voert een vooruitstrevend hondenbeleid. Het bezit van honden is bovendien niet
belast, waardoor voor alle inwoners het bezit van een hond van gemeentewege geen
drempel opwerpt. Het invoeren van belasting op honden is een stap terug in het
gemeentelijk hondenbeleid. Niet het bezit maar de last die een hond kan
veroorzaken is een rechtvaardiging voor het innen van geld. Een taakstellende
opgave voor het innen van het nu in belasting begrote bedrag helpt ons beter. Dit
door middel van het sanctioneren van overtredingen zoals het niet opruimen van
uitwerpselen en het niet aanlijnen in gebieden waar dat wel moet (in de APV zijn
daartoe reeds regels bepaald). Zo bereiken we de verantwoordelijkheid van de
hondenbezitter als ook een schone en veilige openbare ruimte voor allen.
Wat heeft het hondenbeleid tot nu gekost? Uit beschikbaar gestelde cijfers blijkt uit
de laatste rapportage dat 26314 huishoudens niet zijn bereikt bij inventarisatie . Zij
worden pas weer benaderd in 2013. Het hondenbeleid is nog niet volledig uitgerold in
Haarlemmermeer. Wij zijn benieuwd naar de voortgangsrapportage over dit beleid.
De financiële tussenstand is niet ongunstig, dus de hond is de nieuwe melkkoe?
Wij vragen de portefeuille houder ook die gevallen een naheffing te sturen daar dit
gemiste inkomsten 2012 zijn. Dan is er misschien ruimte tot het aanbrengen van
automaten met zakjes zodat alles een schoner karakter krijgt.
Als het aan het recreatieschap Spaarnwoude ligt komt er, zoals ook in Amstelveen,
een vergunning voor honden uitlaat services voor een uitlaatbedrijf dat meer dan 3
en niet meer dan 10 honden per keer wil uitlaten. Kosten 1200.- euro per jaar per
bedrijf. Bron: krantartikel Ymuider Courant mei 2012 .
Een kans of een bedreiging voor Haarlemmermeer? Zal het honden toerisme in onze
gemeente hierdoor alleen maar toenemen? Of gaan we als gemeente hier ook een
vergunning verlenen?
Schoon betekent ook een schoon bureau : papierloos werken. De WWR (werkwijze
raad cie) heeft hiertoe een oriëntatie bezoek gebracht aan de gemeente Almere waar
dit reeds is ingevoerd. Het scheelt bergen papier en dus ook kappen van bomen. Wij
zijn voorstander van een geleidelijke invoer van papierloos werken.
Op een warme lentedag of bij zomerse temperaturen is het bomvol met recreanten in
het Haarlemmermeerse bos of aan de Toolenburg plas. Hoe is dan de veiligheid van
de recreant gewaarborgd zo vragen wij ons af.
Welke rol heeft in dit verband de afdeling Handhaving, wij zien graag rapportage van
bevindingen van deze handhaving.
Geld vinden ik noemde het al eerder, welnu hierbij een paar suggesties:
Maar wij hebben geleerd dat een begroting sluitend moet zijn dus komen wij met de
volgende inkomsten oplossingen voor de gemeente: De gemeente kan een
behoorlijke besparing kan krijgen door grond dat van een bouwproject wordt

weggehaald beter kan worden hergebruikt in de gemeente dan deze goedkoop
elders te leveren en later weer duur aan te kopen voor een ander project! Momenteel
zit er een behoorlijk prijsverschil tussen afgevoerde grond en aangekochte grond. Als
wij deze grond in eigen beheer zouden opslaan heeft twee voordelen een financieel
voordeel en een duurzaam voordeel door minder transport.
Als fractie EEN Haarlemmermeermeer dienen we een motie vreemd in over de grond
/ zand opslag. We willen dat dit in eigen beheer blijft.
Willen we als gemeente dat er geld extra in het laadje komt dan kan de toeristen
belasting wel wat worden verhoogd. Er komen op dit moment grote aantallen transfer
passagiers op de luchthaven Schiphol op weg naar of komende vanuit China. Komt
deze toeristenbelasting in de kas van gemeente Haarlemmermeer terecht? Zoja waar
kan ik dat terugvinden in VJR zo nee waarom niet.
Een andere bron waaruit meer inkomsten kunnen worden gegenereerd is parkeren.
Inkomsten parkeren 0,3 mln euro ? In vergelijking met de ons omringende grotere
gemeenten zoals Amstelveen Amsterdam en Haarlem kan het parkeertarief wat de
fractie EEN betreft van 0.40 ct naar 0.50 ct in de gemeentelijke parkeergarages. Het
winkelend publiek dat hiernaartoe komt met het doel geld uitgeven, zal daar
nauwelijks iets van merken in de portemonnee.
Wij steunen de hiertoe indiende motie van e.0,10 cent opslag.
De OZB mag voor de winkeliers daarentegen niet (zo exorbitant stijgen) wat ons
betreft. De ondernemer en zzp-er moeten zeker in tijden van ‘crisis’ worden ontzien.
Wij zullen de motie die hiertoe wordt ingediend dan ook steunen.
Over de strategische agenda van de raad 11-13 heb ik geen opmerkingen.
Tot zover voorzitter mijn betoog dankuwel.

