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Stemmingenlijst 25 april 2013 
 
 

De gemeenteraad wordt voorgesteld om: 
 
a) Benoeming voorzitter Rekenkamercommissie (2013.1 4627) 
 

- Te benoemen als voorzitter van de RKC per 1 mei 2013, mevrouw M.J.H.A. Deckers, 
woonachtig te Hoofddorp. 

 
b) Benoemen lid Klankbordgroep Rekenkamercommissie Haarlemmermeer (2013/19213) 
 

- Mevr.  M.L. Sedee-Schuitemaker te benoemen tot lid van de Klankbordgroep 
Rekenkamercommissie. 

 

c) Bekrachtiging geheimhouding op bijlage 3 van het  raadsvoorstel 'Voordracht leden 
huidig bestuur en Raad van Toezicht Stichting Openb aar Primair Onderwijs 
Haarlemmermeer (SOPOH)' (2013.0023813) 

 
1. conform artikel 25 lid 3 Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen  
op grond van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10, lid 2 onder e. WOB). De 
geheimhouding geldt voor bijlage 3 van het raadsvoorstel "Voordracht leden huidig bestuur en 
Raad van Toezicht Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer (SOPOH)". 

 

d) Bekrachtiging geheimhouding raadsvoorstel 'Herij king PrimAviera' (2013.0020203) 
conform artikel 25 lid 3 Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen op grond van de 
economische en financiële belangen van de gemeente (art.10, lid 2 onder b Wob). De 
geheimhouding geldt voor het raadsvoorstel 'Herijking PrimAviera' (exclusief de bijlagen). 

 

e) Bekrachtiging geheimhouding bijlagen 1 en 2 Meer jarenperspectief Grondzaken (MPG) 01-
01-2013 (2013.0018734) 

 
1. de geheimhouding te bekrachtigen op grond van de economische en financiële belangen van 
de gemeente (art. 10, lid 2 onder b Wob). De geheimhouding wordt bekrachtigd vanwege artikel 
25 lid 3 Gemeentewet en geldt voor de bijlagen 1 en 2 Meerjarenperspectief Grondzaken 01-01-
2013. 

 
f) Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 (2013.001301 6) 
 
1. onder intrekking van de Wmo-verordening 2011 de Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 vast 
te stellen; 
2. na besluitvorming de Wmo-verordening te publiceren en ter inzage te leggen voor inwerkingtreding 
per 1 juli 2013. 
 
g) Kredietvoorstel korte termijn maatregelen parker en Hoofddorp (2013.0013127) 
 

1. het benodigde krediet voor de uitvoering van de korte termijn parkeermaatregelen ter grootte 
van € 548.500,- beschikbaar te stellen; 

2. hiertoe vast te stellen de 108 kredietverstrekking voor het jaar 2013; 
3. dit bedrag te dekken vanuit de (extra) opbrengst van de parkeermaatregelen en de financiële 

effecten te verwerken bij de Voorjaarsrapportage 2013. 
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h) Jaarstukken 2012 (2013.0016788) 
 
Amendement GroenLinks 
 
De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op 11 april 2013, 
 
Betreft wijziging op raadsvoorstelnummer 2013.0016788 

 
       Beslispunt 10 te laten vervallen. 
 

(Geen bestemmingsreserverve VORII te vormen. Het bedrag van €5,0 miljoen niet in een 
bestemmingsreserve te storten maar ten gunste te laten komen van de Algemene 
Dekkingsreserve) 

 
Toelichting 
 
De jaarrekening 2012 laat een voordelig resultaat vóór bestemmingen zien van €13,8 miljoen 
Van deze €13,8 miljoen het bedrag van €5,0 miljoen wordt gestort ten behoeve van een 
bestemmingsreserve Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR II) 
 
Het is vooralsnog onbekend wat de investeringen 2014 -2017, plus bijbehorende kapitaallasten, voor 
vernieuwing openbare ruimten zijn. Het getuigt van een zuiverder financieringssystematiek om pas 
gelden te bestemmen na integrale afweging en niet a priori gelden te bestemmen. 

 
En gaat over tot de orde van de dag 
 
Beslispunten raadsvoorstel: 
1. de beleidsverantwoording zoals vermeld bij het onderdeel 'Jaarverslag', exclusief de  financiële 

programmaverantwoording, en de paragrafen van de Jaarstukken 2012 voor kennisgeving aan 
te nemen; 

2. het onderdeel 'Jaarrekening', inclusief de in het onderdeel 'Jaarverslag' opgenomen financiële 
programmaverantwoording, van de Jaarstukken 2012 vast te stellen; 

3. uit oogpunt van begrotingsrechtmatigheid de uitgaven, zoals vermeld in het overzicht 
Begrotingsoverschrijdingen 2012 in de paragraaf Overzicht begrotings- en 
kredietoverschrijdingen in de jaarrekening, te autoriseren; 

4. in te stemmen met de volgende kredietverstrekkingen: 
a. 2013 € 41,1 miljoen als de 2e kredietverstrekking voor 2013 (kredietoverheveling 2012); 
b. 2013 € 2,3 miljoen als de 3e kredietverstrekking 2013 opnieuw aan te vragen kredieten; 

5. het bestemmingsdoel van de bestemmingsreserve  Calatrava uit te breiden, om zo het herstel 
van de coating (de komende jaren) en het onderhoud van de Calatravabruggen (komende 15 
jaar) mogelijk te maken; 

6. een bedrag van € 1.085.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve wonen; 
7. een bedrag van € 122.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve herstructurering 

bedrijventerreinen; 
8. een bedrag van € 1.674.000 over te hevelen naar 2013 conform het bij de Najaarsrapportage 

2011 ingestelde projectbudget ruimte voor duurzaamheid; 
9. in te stemmen met budgetoverhevelingen voor een bedrag € 2.044.000 voor  sociale 

dienstverlening (€ 1.020.000), niet gesprongen explosieven(€ 930.000) en actieplan 
jeugdwerkeloosheid (€ 94.000); 



 3 

10. een bestemmingsreserve te vormen voor de VOR II en hier een bedrag van € 5.000.000 in te 
storten; 

11. het resterende resultaat van € 3.857.000 voordelig ten gunste te laten komen van de Algemene 
dekkingsreserve; 

12. de beslispunten 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 11 vast te leggen in de 8e begrotingswijziging van 2013. Het 
volledige resultaat wordt in eerste instantie toegevoegd aan de algemene dekkingsreserve. 

 
i) Motie GroenLinks bij Jaarstukken 2012 (2013.0016 788) 
 
De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op 11 april 2013, 
 
raadsvoorstelnummer 2013.0016788 

 
Constaterende dat: 
- de jaarrekening 2012 een voordelig resultaat vóór bestemmingen laat zien van €13,8 miljoen 
- Van deze €13,8 miljoen het bedrag van €5,0 miljoen wordt gestort ten behoeve van een 

bestemmingsreserve Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR II) 
 
Voorts constaterende dat: 
- Op 13 september 2012 het raadsvoorstel VOR II alsmede bijbehorend rapport is behandeld; 
- Voor 2012 en 2013 financiering is geregeld; 
- Voor 2012-2015 een planning is opgesteld voor 2016-2017 een eerste inventarisatie; 
- Het College expliciet heeft aangegeven met een voorstel te komen bij de Voorjaarsrapportage 

2014. 
 
Overwegende dat: 
- Het vooralsnog onbekend is wat de investeringen 2014 -2017, plus bijbehorende kapitaallasten, 

zijn voor vernieuwing openbare ruimten; 
- Het van een zuiverder financieringssystematiek getuigt om pas gelden te bestemmen na integrale 

afweging en niet a priori gelden te bestemmen. 
 
Draagt het College op: 
- De investeringen 2014-2017, plus bijbehorende kapitaallasten, te betrekken bij de integrale 

afweging van de Voorjaarsrapportage 2014 en hiertoe met een voorstel te komen; 
 
En gaat over tot de orde van de dag 
 
 

De agenda van het Raadsplein van 16 mei vast te ste llen. 
 


