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Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij ontvangt u de beantwoording van de technische vragen over de programmabegroting 
2014-2017. Op 5 november 2013 is er tijdens het inloopspreekuur in de burgerzaal om 
19.00 uur de gelegenheid om aanvullende technische vragen te stellen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
namens dezen. 
De portefeuillehouder, 

rinanciën. Wonen, Groen en recreatie 

iï 
FSC 
wwwftcorg Papier van 

varanlwoorde 
herkomst 

FSC* Cl 04336 



Kerngegevens 
1. Op blz. 16 wordt de toename van het aantal inwoners van de Haarlemmermeer gekoppeld 

aan de ontwikkeling van woningbouwlocaties. Door een geringere woningproductie is vanaf 
2010 de bevolkingsgroei afgeremd maar bij het niveau van de huidige jaarlijkse 
woningproductie zal de bevolking verder kunnen groeien. 
Vraag: Kan worden aangegeven waarom de prognose voor 2015 een woningtoename van 
350 woningen aangeeft en een afname van de van bevolking met 600 mensen? (CDVP) 

Antwoord: Bij de jaren 2014, 2015 en 2016 zijn onjuiste inwonersaantallen opgenomen. De juiste 
aantallen zullen in de druk versie worden aangepast en zijn: 
2014 :144.600 
2015 :145.200 
2016:145.800 
De woningaantallen staan in directe relatie tot de bevolkingsgroei. Voor de woningaantallen is 
aangesloten bij de BAG -aantallen zoals die officieel bij het CBS geregistreerd staan. In 2015 
verwachten wij dus zowel een toename van het aantal woningen als van het aantal inwoners. 

Programma Bestuur, samenleving en publiekscontact 
2. Op pagina 24 staat Regioraad maar dat moet zijn Stadsregioraad. (CDA) 

Antwoord: Dit is onjuist. De correcte aanduiding is Regioraad, niet Stadsregioraad. Zie ook de site  
van de stadsregio ^http://www.stadsreRioamsterdam.nl/bestuurliike/nieuws- 
regioraad/(S>5275/nieuws-regioraad-18-2/j 

3. Op blz. 24 bij de subdoelstelling : "het houden van verkiezingen 2014" staat onder het eerste 
ballet vermeld dat voorafgaand aan de verkiezingen, potentiële gemeenteraadsleden 
meerdere, inhoudelijke oriëntatie-avonden krijgen aangeboden. 
Vraag: Wat zijn de criteria waaraan een potentieel gemeenteraadslid moet voldoen? (CDVP) 

Antwoord: De betreffende persoon moet op een kieslijst staan van een partij die mee doet aan de 
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 in Haarlemmermeer. 

4. p.29: citymarketing 
Wilt u aangeven welke bedragen (per jaargang) zijn gemoeid met de activiteit citymarketing 
en vooral welke activiteiten concreet worden ondernomen? (Groen Links) 

Antwoord: In 2014 en de jaren daarna wordt 335.000 euro uitgegeven aan citymarketing. Hiervan is 
90.000 euro voor personele kosten en 245.000 euro aan materieel budget. In 2014 wordt dit besteed 
aan het stimuleren en faciliteren van nieuwe en bestaande evenementen, projecten en initiatieven die 
Haarlemmermeer als gemeente aantrekkelijk maken. Ook wordt geïnvesteerd in de communicatie 
rondom de portal van Haarlemmermeer door middel van het inzetten van een mediacampagne. 

5. p. 30 activiteiten 
Kunt u aangeven hoeveel % van de producten digitaal wordt aangeboden, en tevens op welk 
niveau? (niveau 1 is ontsluiten/melden op de website, niveau 2 downloaden, niveau 3 
uploaden, niveau 4 transactie)? (Groen Links) 

Antwoord: Onze productencatalogus bestaat uit 182 beschreven producten en diensten waarbinnen 
45 e-formulieren beschikbaar zijn. Als wij onszelf vergelijken binnen de benchmark van digitale 
producten, dan bieden wij 82% tot niveau 4 van digitale producten aan. 

6. p.33 lasten 



Lasten: het effect van diverse bezuinigingsmaatregelen binnen het werkgebied van 
Burgerzaken genereren een efficiency van €337.000. Betreft het hier structurele 
efficiencymaatregelen? (Groen Links) 

Antwoord: Ja, het betreft hier een structurele besparing. 

Programma Veiligheid 
7. p. 35 

In dit programma zien wij geen extra middelen opgenomen voor het prostitutiebeleid en dan 
in het bijzonder voor een uitstapprogramma voor prostituees (een breedgedragen wens van 
de raad). Het college heeft hierover eerder aangegeven aansluiting te zullen zoeken bij de 
gemeente Haarlem. Echter, daar heeft het college van B&W aangegeven het 
uitstapprogramma niet langer te zullen financieren. Wat heeft dit voor gevolgen voor onze 
gemeente? Moeten we hiervoor geen middelen opnemen in de begroting? (HAP) 

Antwoord: Op verzoek van de raad is onderzocht of wij als gemeente een uitstapprogramma voor 
prostituees kunnen opzetten. Hiervoor is aansluiting gezocht bij de gemeente Haarlem. De kasten 
voor een uitstapprogramma zijn ca. € 65.000 op jaarbasis. Het is niet mogelijk om een programma op 
te zetten voor lagere kosten. Haarlem heeft op grond van bezuinigingen besloten het programma te 
staken. Andere gemeenten in Kennemerland hebben geen interesse om gezamenlijk een 
uitstapprogramma te financieren. Wij zien geen mogelijkheden om voor 2014 zelf een programma op 
te zetten en te financieren. Mogelijk dat na invoering van de Wet regulering prostitutie en bestrijding 
misstanden seksbranche in regionaal verband opnieuw een uitstapprogramma kan worden 
overwogen. 

8. p.41 Lasten 
"Het project Opsporen...afgesloten": betekent dit dat de gemeente nu 'bommen- en 
explosievenvrij' is. Kortom, zijn alle gebieden in kaart gebracht waar mogelijk explosiegevaar 
is? (Groen Links) 

Antwoord: Nee. Het betreft het afsluiten van een projectsubsidie die de gemeente van het Rijk heeft 
ontvangen voor hetJansoniusterrein, de Ringvaart en Primaviera. In het kader van dit project zijn en 
worden deze gebieden onderzocht op aanwezigheid van mogelijke resterende bommen en 
explosieven uit de Tweede Wereldoorlog en eventuele gevonden bommen en explosieven worden 
geruimd. 

Programma Zorg en Welzijn 
9. p.43 beleidsdoelen a en b 

Is het niet mogelijk om de activiteiten te kwantificeren? Er gaat immers ongeveer €23,5 
miljoen om binnen deze twee beleidsdoelen en onduidelijk is waar/en hoeveel gelden nu 
exact worden gealloceerd per activiteit. Kortom, de informatie is te algemeen. (Groen Links) 

Antwoord: In de systematiek van de Programmabegroting is er niet voor gekozen om de ramingen 
voor het realiseren van de beleidsdoelen te specificeren per activiteit. In de Financiële begroting is op 
pagina 6 wel per beleidsdoel een specificatie opgenomen in kostensoorten en op pagina 65 is een 
specificatie opgenomen van de programma's in producten. 

10. p.48 Kengetallen 
We zien een stijging van de kengetallen (i.c. meer plaatsingen maatschappelijk opvang en 
meer Wmo-voorzieningen). Tegelijkertijd constateren wij dat de budgetten (2015-2017) 
onveranderd blijven, zie p. 50. Welke conclusies kunnen hierover worden getrokken? Meer 
taken tegen hetzelfde budget, efficiënter werken? (Groen Links) 



Antwoord: We gaan inderdaad uit van het efficiënter en goedkoper uitvoeren van de taken. 
Daarnaast speelt mee dat we meer onderzoeken wat mensen nog zelf kunnen organiseren in hun 
netwerk. De opvang voor maatschappelijke opvang wordt in onze gemeente uitgebreid met 10 
plaatsten naar in totaal 30 plaatsen. Dit drukt niet op onze begroting omdat de middelen daarvoor 
door de centrumgemeente Haarlem worden betaald. 

11. In de metingen op pagina 48 is sprake van een forse daling van het aantal gehonoreerde 
aanvragen Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening. De huidige crisis zou eerder het 
tegenovergestelde suggereren en een opwaartse trend moeten laten zien. Kunt u meer 
specifiek aangeven wat volgens u de onderliggende factoren zijn geweest van deze daling? 
(CDA) 

Antwoord: Wij hanteren een preventieve aanpak waarbij wij signalen krijgen van veel organisaties 
wanneer mensen in betalingsproblemen geraken, onder andere werken wij hierbij samen met 
woningcorporaties en nutsvoorzieningen. Wij nemen contact op met deze mensen en kijken welke 
mogelijkheden zij nog hebben om snel en structureel hun schulden weg te werken. Daarnaast bieden 
wij cursussen van Sociaal.nl om mensen bewust te maken van het belang van goede budgettering en 
wat daarvoor nodig is. Meerwaarde heeft ook een actieve rol in de preventie van 
schuldenproblematiek. Trajecten bij Sociaal.nl worden ingezet wanneer de problemen zo groot zijn 
dat andere meer voorliggende voorzieningen niet meer toereikend zijn. Deze trajecten zijn intensief 
en hebben, wanneer geen goed voortraject wordt doorlopen zoals boven omschreven, een hoge 
uitval. Wij proberen dit traject zo effectief mogelijk in te zetten dus wanneer nodig. In ernstige 
gevallen zetten wij de trajecten bij Sociaal.nl natuurlijk direct in. Kortom: we doen meer aan de 
voorkant van het proces en uiteindelijk levert dat een kleiner aantal dure trajecten op. 

12. Op pagina 49 noemt u respijtzorg. Dit wordt (deels) belegd bij het Mantelzorg Steunpunt. Zij 
bemiddelen bij de inzet van vrijwilligers voor het tijdelijk ontlasten van mantelzorgers. Kunt 
u aangeven om hoeveel vrijwilligers dit gaat? Koopt de gemeente daarnaast ook nog 
professionele zorg in ten behoeve van respijtzorg? Zo ja, om welk bedrag gaat het? (CDA) 

Antwoord: Het aantal vrijwilligers respijtzorg is niet bekend, omdat de inzet van vrijwilligers niet altijd 
precies tot respijtzorg ofte bakenen is. Wel weten we dat er veel vrijwilligers in de zorg actief zijn. 
Een inventarisatie van de capaciteit respijtzorg in 2012 levert het volgende beeld: 
• Vrijwillige inzet wordt vrijwel altijd in combinatie met professioneel aanbod of ondersteuning 

georganiseerd. Enkele organisaties op dit gebied: Mantelzorg Steunpunt, SASA Hulpdienst, 
Stichting Meerwaarde, Roads, Overdag bij Ons, Jong- en Aut (dag- en logeeropvang), Ons 
Tweede thuis. Landzijde (zorgboerderijen). De Zonnebloem, Verzorgingscentrum Horizon. 

• De gemeente koopt professionele (respijt) zorg in voor buitenschoolse opvang (BSO+), 
dagbesteding dementerende ouderen, speciale naschoolse opvang (individueel). Globaal 
bedraagt het budget € 220.000 (A WBZ pakketmaatregel). Daarnaast wordt respijtzorg 
gefinancierd door derden (o.a. Zorgkantoor/AWBZ). De gemeente investeert ook in opleiding 
en training (globaal € 72.000 (AWBZpakketmaatregel). 

13. p.48-49 Schuldhulpverlening 
** tabel: Stijging aantal aanvragen SHV. Niet altijd aanmelding bij Sociaal.nl 
Wat gebeurt er concreet met degenen die daar niet terechtkomen (passende 
ondersteuning)? Welk % van de aanmeldingen komt wel/niet bij Sociaal.nl? Graag concrete 
aantallen vh aantal aanmeldingen per doelgroep (die onderscheiden ze kennelijk, zie tekst 
bij * * ) Wat zijn daar de gemeten effecten van? (HAP) 



Antwoord: In onderstaande tabel staan de aantallen en percentages vermeld die van januari tot en 
met augustus 2013 zijn aangemeld. 

2013 Schuldhulp
verlening 

Aangemeld 
bij-
Sociaal.nl 

Percen
tage 

Alleen 
adviesge
sprek 

Percen
tage 

Niet 
versche
nen 

Percen
tage 

jan t/m 
aug 
Totaal 589 158 26,8% 277 47,0% 154 26,1% 

14. p.50 Maatschappelijke Opvang 
Wat zijn de regels van het plaatsingsbeleid? Wat gebeurt er met een ouder met kinderen 
die na een scheiding op straat komen te staan? (HAP) 

Antwoord: Het plaatsing- of toelatingsbeleid is opgenomen in het protocol maatschappelijke opvang. 

Mensen komen in aanmerking voor maatschappelijke opvang: 
• als ze daadwerkelijk dakloos zijn (feitelijk op straat staan) en niet terug kunnen vallen op 

voorliggende voorzieningen of hun eigen sociale netwerk; 
• én ze behoren tot de OGGz-doelgroep en daarmee onvoldoende in staat worden geacht om 

zelf regie te voeren over hun eigen probleem én oplossing; 
• én er sprake is van regiobinding, dat wil zeggen dat zij afkomstig zijn uit Midden of Zuid 

Kennemerland of Haarlemmermeer. 

Tot de doelgroep OGGZ behoren sociaal kwetsbare mensen die : 
• niet of niet voldoende in staat zijn om in de eigen basale bestaansvoorwaarden te voorzien 

(onderdak, voedsel, inkomen, gezondheidszorg, sociale contacten); 
• meerdere problemen tegelijkertijd ondervinden, waaronder bijvoorbeeld tekortschietende 

zelfverzorging, sociaal isolement, vervuiling van woonruimte en/of woonomgeving, gebrek 
aan vaste of stabiele woonruimte, psychische- en/of verslavingsproblemen; 

• vanuit de optiek van professionele hulpverleners niet de zorg krijgen die zij nodig hebben om 
zich in de samenleving te handhaven; 

• geen stabiel contact hebben met de geestelijke gezondheidszorg en/of de verslavingszorg; 
• overlast veroorzaken en de veiligheid verstoren, waaronder veelplegers. 

Zwerfjongeren worden gezien als een aparte categorie. Het zijn 'feitelijk of residentiële daklozen 
onder de 23 jaar met meervoudige problemen'. Er gelden daarmee vergelijkbare criteria voor 
toegang tot de maatschappelijke opvang als voor volwassenen. Alleen kunnen er vanwege hun 
leeftijd en achtergrond andere arrangementen gelden, bijvoorbeeld vanwege betrokkenheid van de 
jeugdzorg. 

Er is geen speciale (urgentie) regeling voor gescheiden ouders met kinderen die dakloos zijn afdreigen 
te worden. Voor deze categorie geldt hetzelfde als voor de andere huishoudens die te kampen hebben 
met (dreigende) dakloosheid, namelijk dat wij in dergelijke situaties ons binnen de mogelijkheden die 
ons ten dienste staan, inspannen om hen onderdak te brengen Die inspanningen en ook de mogelijke 
oplossingen zijn afhankelijk van de specifieke situatie. 



15. p.51 Lasten beleidsdoel B 
Wat zijn de effecten van de budgetverschuivingen in de inzet van middelen tbv 
ouderenadvies en -soc-cult werk tbv ouderen? Wat betekent het in de praktijk en wat 
merken onze inwoners hiervan? wat zijn de effecten van het stoppen van incidentele extra 
middelen in collectief vervoer en HbH (miv 2014)? (HAP) 

Antwoord: De budgetverschuivingen hebben geen invloed op de uitgevoerde activiteiten, de 
verschuiving naar het ouderenadvies vond plaats vanaf 2011. Dat strookt met de daadwerkelijke inzet 
bij MeerWaarde en het gemeentelijk beleid om ouderen te ondersteunen in zelf regie. Er is bij de 
bezuinigingskeuzes voor taken van MeerWaarde verder nadrukkelijk gekozen om slechts minimaal te 
korten op sociaal cultureel werk en ouderenadvies. 

In afwachting van de Rijksbezuinigingen op de huishoudelijke hulp, ingaande vanaf 2014, zijn bij de 
Voorjaarsrapportage 2013 de extra benodigde middelen voor deze hulp incidenteel opgenomen. 
Gaandeweg dit jaar is duidelijk geworden dat de voorgenomen Rijksbezuiniging niet omgezet in een 
taakstelling naar de gemeenten voor 2014. De incidentele verhoging van het budget in 2013 is 
bekostigd door hogere eigen bijdragen via het CAK. Nu blijkt dat het Rijk niet in 2014 bezuinigt op de 
hulp bij het huishouden, kan opnieuw incidenteel bij de Voorjaarsrapportage 2014 een vergelijkbare 
ophoging plaatsvinden. Een vergelijkbare incidentele maatregel troffen we voor het collectief vervoer 
van de Meertaxi van de Biosgroep. 
De komende periode brengen we in beeld, welke ontwikkelingen wij verwachten in relatie tot andere 
vormen van collectief vervoer in het kader van de decentralisaties Sociaal Domein. Over de 
ontwikkelingen zullen we de Raad informeren. De druk op het budget blijft hoog, o.a. door niet 
evenredig met de kosten meestijgende inkomsten via reizigersbijdragen. 

16. p.52 Vrijwilligerswerk 
Wat zijn de inspanningen en resultaten van het werven van vrijwilligers? (HAP) 

Antwoord: Staand beleid is de ondersteuning van vrijwilligerswerk door de Vrijwilligerscentrale. In 
2012 konden o.a. op 315 nieuwe vacatures vrijwilligers bemiddeld worden, zijn via de Beursvloer op 
143 vrijwilligersklussen bedrijven en vrijwilligersorganisaties gematched, is NL Doet georganiseerd 
met 655 vrijwilligers etc. Naast de gebruikelijke PR van de Vrijwilligerscentrale is ter bevordering van 
vrijwilligerswerk de actie gestart "Vrijwilliger van de Maand" en wordt via films over Vrijwilligerswerk 
in Haarlemmermeer en Sociale Media vrijwilligerswerk gepromoot. 

17. p.52 Effectindicatoren 
de streefwaarden voor 2013 en verder tonen nagenoeg geen toename t.o.v. 2009. Welke 
conclusies kunnen worden getrokken? Dat er geen groei meer mogelijk is en dat de 'rek 
eruit' is t.a.v. te organiseren aantal activiteiten (beperking door geld)? Of dat er simpelweg 
niet meer vraag is in vergelijking met ijkjaar 2009? (Groen Links) 

Antwoord: De streefwaarden voor wat betreft de sociaal-culturele accommodaties zijn gebaseerd op 
onderzoek naar de effectiviteit van de accommodaties uit 2009. Nadien is een Plan van Aanpak 
ingezet om de effectiviteit van het gebruik te vergroten en de efficiency van beheer en exploitatie van 
de accommodaties te verbeteren. Dat Plan van Aanpak heeft er o.a. toe geleid dat vanaf 2013 beheer 
en exploitatie van een groot aantal accommodaties kon worden opgedragen aan Stichting Maatvast. 
Een van de opdrachten aan de stichting is om het gebruik en de programmering van de 
accommodaties zorgvuldig te monitoren. In de navolgende jaren zijn wij in staat om, op basis van 
actuele metingen, de streefwaarden te actualiseren. 



18. p.54 Maatschappelijke Stages 
Er staat dat de Rijksmiddelen miv 2014 worden stopgezet. Op p.53 geeft u aan dat u de 
makelaarsfunctie wel blijft subsidiëren. Vanuit welke middelen gebeurt dit? (HAP) 

Antwoord: In de toelichting op pagina 53 is ten onrechte aangegeven dat de makelaarsfunctie 
Maatschappelijke Stages blijft bestaan. Dat is met ingang van 2014 niet meer het geval. De 
vrijwilligersvacaturebank bemiddelt wel scholieren voor het vinden van stageplekken en / of 
vrijwilligerswerk, net als iedere andere inwoner die vrijwilligerswerk zoekt. Dat valt binnen de 
reguliere dienstverlening van de vrijwilligerscentrale en wordt bekostigd uit het regulier beschikbare 
subsidiebudget voor ondersteuning en versterking vrijwilligerswerk. 

Programma Jeugd en Onderwijs 
19. In de vorige programmabegroting stond iets opgenomen over beoogde opening van een 

vestiging het CJG in Badhoevedorp. Nu leest het CDA daar niets meer over terug. Zijn deze 
plannen gewijzigd/gefaseerd? (CDA) 

Antwoord: De planvorming in Badhoevedorp maakt het nog steeds mogelijk om een OG te vestigen. 
Er is voorzien in spreekkamers, vergaderkamers en flexibele werkplekken. De inhoudelijke noodzaak 
voor een OG-vestiging zal worden afgewogen binnen de brede opgave rond het Sociaal Domein en in 
het bijzonder de ontwikkeling van sociale teams. Een uitkomst zou kunnen zijn dat wordt gekozen 
voor een bredere voorziening die zich niet uitsluitend richt op jeugd. 

20. In onze herinnering zijn er t/m 2013 extra middelen gevoteerd voor projectmatige inzet van 
personeel voor onderwijshuisvesting. Wanneer en met welk besluit heeft de raad ingestemd 
met een uitbreiding van de inzet van deze extra middelen t/m 2014? (HAP) 

Antwoord: In de Najaarsrapportage 2012 hebben wij aangegeven dat voor de projectorganisatie nog 
inzet benodigd is in 2012 en 2013 (pagina 10). In de Voorjaarsrapportage 2013 heeft dat een vervolg 
gekregen (voor € 200.000, pagina 42). Redenen hiervoor zijn de hoge dynamiek in huisvesting van 
het primair onderwijs, de landelijke veranderingen van wet- en regelgeving en bezuinigingen. Dit alles 
vraagt ook goede borging in de organisatie. 

21. vanaf p. 64: Jeugd en Onderwijs 
Bij de Algemene Beschouwingen 2013 heeft GL samen met Forza een Motie Beleidsadviseur 
hoger onderwijs ingediend. Wat is de huidige stand van zaken en waar is dit opgenomen in 
de begroting? (Groen Links) 

Antwoord: Het college heeft bij de Algemene Beschouwingen toegezegd voorafgaand aan de 
begrotingsbehandeling met een onderbouwing te komen. Deze onderbouwing krijgt u binnenkort per 
brief toegestuurd. 

22. Op pagina 64 noemt u het vervallen van de kleine scholen toeslag door het Rijk. Dit heeft 
impact op een fors aantal scholen in Haarlemmermeer. Kunt u (bij benadering) aangeven 
om welk bedrag dit gaat per school(-bestuur)? Met andere woorden: hoeveel geld (bij 
benadering) ontvangen school(-besturen) minder vanwege deze maatregel? (CDA) 

Antwoord: Het vervallen van de kleine scholen toeslag (in z'n huidige vorm) is een beleidsintentie van 
het kabinet. Dit voorstel is nog niet uitgewerkt in financiële consequenties. 



23. p. 64+67 Algemeen 
Er wordt gesproken van het vastgestelde Koersdocument Sociaal Domein. Wanneer heeft de 
raad van dit document kennis kunnen nemen? (HAP) 

Antwoord: De documenten hebben elkaar gekruist, inmiddels heeft de raad het koersdocument 
ontvangen. 

24. Op pagina 65 noemt u een percentage jongeren zonder startkwalificatie. Om welke absolute 
aantallen gaat het? Kunt u daarin nog een nader onderscheid maken in type onderwijs 
(MBO, Havo, VWO, etc?) van waaruit de leerlingen uitvallen? (CDA) 

Antwoord: Wij verwijzen graag naar de monitor jeugdbeleid 2012 die op 11 juni 2013 is toegestuurd 
aan de raad. Hierin wordt uitgebreid ingegaan op voortijdig schoolverlaten. Op pagina 30 hiervan 
wordt een aantal percentages genoemd. Globaal gesproken betreft het 300-400 leerlingen. Hierin 
wordt ook onderscheid gemaakt naar achtergronden. Van de 335 voortijdig schoolverlaters in 
schooljaar 2011-2012 hebben er 202 een vmbo-diploma, 28 een mbo-1 diploma en 105 geen diploma. 

25. p.65 Beleidsdoel A 
De laatste meting mbt % jongeren zonder startkwalificatie is van 2010. Waarom is dit 
sindsdien niet gemeten? Zijn de streefwaarden van 2011 en 2012 behaald? Waarop heeft u 
uw streefwaarden 2014 gebaseerd (daling % met 0.2%)? (HAP) 

Antwoord: De recentste meetgegevens zijn niet weergegeven. Wij verwijzen graag naar de monitor 
jeugdbeleid 2012 die op 11 juni 2013 is toegestuurd aan de raad. Hierin wordt uitgebreid ingegaan op 
voortijdig schoolverlaten. Op pagina 30 hiervan wordt een aantal percentages genoemd. Voor 2011 
bedroeg het percentage 3,5%, in 2012 was dat 2,8%. Als deze trend zich doorzet, zal de streefwaarde 
in 2014 ruimschoots worden behaald. 

26. p.66 Onderwijshuisvesting 
De effecten vd wetswijziging mbt buitenonderhoud (1-1-2015) worden in kaart gebracht. 
Wanneer kan de raad die verwachten? (HAP) 

Antwoord: Dit voorstel is nog in behandeling bij de Tweede Kamer. Indien wordt besloten tot de 
beoogde datum van 1 januari 2015, dan zal met de Voorjaarsrapportage 2014 dan wel de 
Programmabegroting 2015-2018 om besluitvorming worden gevraagd over de eventueel resterende 
onderhoudsvoorzieningen, en in het 3e of 4e kwartaal over een wijziging van de verordening 
voorzieningen huisvesting onderwijs. 

27. p.66 Bijdrage Brede Scholen 
Er staat 'hiervoor is een bijdrage nodig van € 170.000,= dat niet uit bestaande middelen kan 
worden gedekt." Kan de raad hiertoe een voorstel verwachten bij de Begrotingsraad? (HAP) 

Antwoord: Het college stelt de raad voor deze middelen beschikbaar te stellen in de 
programmabegroting. Het college baseert dit voorstel op de plannen die een aantal brede scholen 
recent hebben ingediend. Over deze plannen zal nader overleg plaatsvinden teneinde tot scherpe 
afspraken te komen over opbrengst, inzet en investeringsbereidheid. Qua timing lukt dit niet voor de 
begrotingsraad, het college zal de raad informeren over de definitieve plannen zodra deze gereed zijn, 
naar verwachting in het vroege voorjaar. 



28. Op blz. 66 staat dat het college m.b.t. het leerlingenvervoer onderzoekt in hoeverre 
combinaties zijn te maken met andere vormen van zorgvervoer. Gezien de 
aanbestedingsregels dient in 2014 het lokale leerlingenvervoer opnieuw te worden 
aanbesteed. 
Vraag: Waar moeten we aan denken? Worden speciaal uitgeruste voertuigen voor een 
bepaald doelgroep integraal ingezet? Rolstoelbussen met liftinstallaties voor jongeren, die 
uit het oogpunt van veiligheidsaspecten heel anders vervoerd moeten worden? (CDVP) 

Antwoord: Het onderzoek is nog niet afgerond, u kunt er echter van uitgaan dat terdege rekening zal 
worden gehouden met de behoeften en beperkingen van elke gebruiker van dit vervoer. 

29. Op blz. 66 wordt de subsidiebijdrage voor Stg. Brede Scholen Haarlemmermeer stopgezet 
vanuit het uitgangspunt dat dat deze coördinatiefunctie uiteindelijk bij de scholen zelf zou 
komen te liggen. Nu ligt er een plan om scholen met een duidelijke brede schoolvisie en 
ambitie projectmatig te ondersteunen als ze met een concreet projectplan komen. Dit plan 
dient voor een belangrijk deel door de brede schoolpartners zelf te worden gefinancierd. De 
gemeentelijke projectfinanciering van € 170.000 is hierop een aanvulling. 
Vraag: Wat is het bedrag dat de schoolpartners voor dit project op tafel leggen? (CDVP) 

Antwoord: De definitieve plannen dienen nog te worden vastgesteld, de bijdrage van de scholen is 
een van de te bepalen onderdelen. Elk plan is verschillend, maar grofweg gaan wij uit van een 
gemeentelijke bijdrage van een derde van de kosten. Overigens zal de financiering van de brede 
schoolpartners voornamelijk uit personele inzet bestaan. 

30. p.67 Lasten 
Wat wordt bedoeld met de zin: "de lagere lasten vanaf 2014 zijn voor 300.000,- het gevolg 
van de verbeterde grondslag van urentoerekening aan de verschillende producten die is 
gehanteerd ihkv de reorganisatie van het cluster Dienstverlening" ? Kunt u de relatie 
uitleggen tussen deze reorganisatie en de lasten van Beleidsdoel A? (HAP) 

Antwoord: Zie voor de technische achtergrond de beantwoording van vraag 66.Door het hanteren 
van een meer gedetailleerde systematiek zijn op dit beleidsdoel alleen nog de aan leerplicht 
toegerekende uren van het cluster Dienstverlening zichtbaar. 

31. p.67 Lasten 
Hier wordt voor het eerst vermeld dat de renteomslagpercentage is verlaagd van 5% naar 4% 
en dat dat minder kapitaallasten/rentekosten tot gevolg heeft. Geldt deze redenering ook 
niet voor de Programma's (in mindere mate) Bestuur en Veiligheid en (in grotere mate) voor 
Zorg&Welzijn en Werk&lnkomen? 

Kan worden aangegeven wat de totale besparing aan kapitaallasten/rentekosten is voor 
2014, 2015, 2016 en 2017 a.g.v. lagere omslagrentepercentage? Het liefst natuurlijk ook 
uitgesplitst per programma. (Groen Links) 

Antwoord: In de Voorjaarsrapportage 2013 is op pagina 11 aangegeven dat er per saldo een nadelig 
effect is van ca. € 1,4 miljoen per jaar doordat minder rente toegerekend wordt aan de 
grondexploitaties. Via een informatiebijeenkomst op donderdag 3 oktober 2013 is de raad 
geïnformeerd over de techniek rondom dit onderwerp. Bij de programmabegroting heeft de verdeling 
over de programma's plaatsgevonden. Bij programma onderwijs is het financiële effect vrij groot 
omdat daar veel investeringen plaatsvinden. Bij werk & inkomen en bestuur zijn er nauwelijks 
investeringen en ook bij zorg & welzijn en veiligheid is het financiële effect beperkt. Ondanks de 



lagere kapitaallasten is er per saldo een nadelig effect voor onze begroting door de verlaging van het 
renteomslagpercentage. Op programmaniveau het volgende financieel resultaat: 

2014 2015 2016 2017 
Bestuur, samenleving en publiekscontact -1.780 -5.940 -4.380 -2.920 
Veiligheid -65.100 -62.400 -60.100 -57.440 
Zorgen welzijn -58.180 -96.940 -115.080 -106.860 
Jeugd en onderwijs -1.643.640 -1.761.140 -1.825.340 -1.824.660 
Cultuur, sport en recreatie -1.789.560 -1.750.360 -1.710.680 -1.674.660 
Mobiliteit -76.980 -70.800 -61.220 -52.080 
Ruimtelijke ontwikkelingen -5.400 -4.200 -3.400 -2.800 
Wonen -9.580 -9.080 -8.600 -7.900 
Kwaliteit fysieke omgeving -884.720 -921.140 -897.120 -848.840 
Economische zaken -72.260 -97.460 -98.180 -93.060 
Algemene dekkingsmiddelen 4.607.200 4.779.460 4.784.100 4.671.220 
totaal 0 0 0 0 

Het resultaat is er met name dus bij de grondexploitaties. Verder is de renteaanpassing budgettair 
neutraal. 

32. p.68 Passend Onderwijs 
kunt u de raad de Ondersteuningsplannen toesturen die iom de samenwerkingsverbanden 
Passend Onderwijs zijn opgesteld? (HAP) 

Antwoord: Zodra deze gereed zijn kunnen ze worden toegestuurd. Voor de volledigheid merken wij op 
dat de Ondersteuningsplannen de verantwoordelijkheid zijn van de Samenwerkingsverbanden. Zij 
hebben tevens de verantwoordelijkheid hierover op overeenstemming gericht overleg te voeren met 
de gemeenten. 

33. p.69 Beleidsdoel C 
Kunt u ons aangeven wat het jaarlijkse budget is en de bijbehorende prestatieafspraken met 
MENES ihkv jeugdparticipatie? (HAP) 

Antwoord: In het subsidie aan Meerwaarde wordt € 129.500 uitgetrokken voor Menes. Daarbij gelden 
(2013) de volgende afspraken: 

• Begeleiding van 12 projecten verdeeld over: gevraagd advies, jongeren initiatieven, 
ongevraagd advies; 

• Stimuleren jeugdparticipatie door: benaderen/werven jongeren, persoonlijke contactlegging, 
netwerkcontact, positionering, onderzoek/uitwerken plannen, onderhoud website/FB/twitter 
en verspreiding nieuwsbrief, acquisitie projecten 

• Naamsbekendheid vergroten 

Programma Cultuur, sport en recreatie 
34. p. 73 effectindicatoren/streefwaarden 

Je zou verwachten dat de streefwaarden hoger zouden zijn omdat, indachtig het cultureel 
ondernemerschap en de filosofie daarachter, dit een weerslag zou moeten hebben op (een 
hoger) het aantal inwoners dat naar culturele voorzieningen gaat of culturele activiteiten 
ontplooit. Of is dit appels met peren vergelijken? (Groen Links) 



Antwoord: De gemeente is opdrachtgever van een pakket aan maatschappelijke basis voorzieningen, 
waarvoor subsidie beschikbaar wordt gesteld. De geformuleerde streefwaarden hebben hier op 
betrekking en zijn reeds van een hoog niveau. Zeker gezien het economisch klimaat. Cultureel 
ondernemerschap zal zich vertalen tot een meerwaarde in kwaliteit en aanbod, welke daarbij zich 
niet automatisch hoeft te vertalen in een groter bereik, maar wel in een toenemende frequentie en 
klanttevredenheid en/of vergroten van het commercieel bereik. Dit laatste maakt echter geen 
onderdeel van bedoelde streefwaarden. 

35. p.78 Beleidsdoel B 
kunt u ons aangeven hoe de lasten van de exploitatie van het Huis van de Sport, ook 
genoemd sportcomplex KWA, worden gedekt in de huidige begroting? (HAP) 

Antwoord: De exploitatielasten zijn reeds opgenomen in programma Cultuur, sport en recreatie 
(onder product 532 Sport beheer accommodaties). 

Programma Ruimtelijke ontwikkelingen 
36. p.92 Ruimtelijke ontwikkelingen: Actualisatieplicht bestemmingsplannen per 1 juli 2013 

Welke Bestemmingsplannen zijn of moeten nog worden geactualiseerd in het kader van de 
actualisatieplicht per 1 juli 2013? Wat is hierbij het criterium? (door de raad vastgesteld, 
onherroepelijk, ?) (Groen Links) 

Antwoord: Het criterium is door de raad vastgestelde bestemmingsplannen. In het kader van de 
actualisering zijn 54 bestemmingsplannen door de raad vastgesteld. Van de 5 bestemmingsplannen 
die de actualisering compleet maken, zullen 3 bestemmingsplannen (PrimAviera 4, Rijsenhout en 
Cruquius lste herziening) in 2013 ter vaststelling aan uw raad worden aangeboden. De voortgang 
van de overige 2 bestemmingsplannen (Oude Meer Groenenberg en Rozenburg Corneliahoeve) is 
afhankelijk van overeenkomsten met de betrokken ontwikkelaar. 

37. p.94 
6. Toetsing van ruimtelijke onderbouwingen in het kader van Wabo-aanvragen aan 
beleidsdocumenten. 
Het college verwacht 20-30 Wabo-aanvragen die strijdig zijn met bestemmingsplannen en 
15-25 Wabo vooroverleggen op basis van strijdigheid met bestemmingsplannen. Kunt u 
aangeven waarop u deze verwachting gebaseerd heeft? (HAP) 

Antwoord: De verwachting is gebaseerd op ervaringscijfers over 2011, 2012 en het eerste deel van 
2013. 

38. p. 95 Toelichting lasten 
Het college stelt dat in 2014 een verschuiving tussen programma's plaatsvindt in de 
verantwoording van werkzaamheden. De verantwoording van de bijhorende uren vindt 
plaats op de programma's waar de werkzaamheden daadwerkelijk betrekking op hebben, de 
werkzaamheden veranderen echter niet. 
Kunt u aangeven welke werkzaamheden hier bedoeld worden, hoe het totaal van de kosten 
van € 576.000 is onderverdeeld en naar welke programma's die kosten zijn doorgeschoven? 
(HAP) 

Antwoord: De lagere lasten worden veroorzaakt door de formatiereductie van 7.5 fte, die incidenteel 
beschikbaar was gesteld. Daarnaast worden werkzaamheden voor producten die onder andere 
programma's vallen, daar nu ook benoemd. Het betreft werkzaamheden voor de programma's 



Ruimtelijke ontwikkelingen (ander beleidsdoel). Economische Zaken, Kwaliteit fysieke omgeving, 
Jeugd en Onderwijs. 

39. p.95 Lasten 
Worden er na 2013 geen begeleidingskosten meer verwacht voor aanleg 380Kv? De tekst 
geeft aan dat er geen budget meer is, maar wekt ook de suggestie dat er wel 
begeleidingskosten in de toekomst worden voorzien. (Groen Links) 

Antwoord: De werkzaamheden voor de aanleg van de 380 en ISOkVzijn door Tennet gepland tot 
medio 2017. Tot die tijd maakt de gemeente ook begeleidingskosten. Gelet op het feit dat dit jaar het 
Rijksinpassingsplan is vastgesteld, is niet te verwachten dat de begeleiding net zoveel inspanningen 
zal vergen als in het voortraject. De kosten voor de begeleiding kunnen gedekt worden uit het 
bestaande budget en er is op dit moment geen reden voor aanvulling hierop. 

40. p. 96 Realiseren van groen- en recreatieprojecten 
Het college schrijft dat er drie groenprojecten in uitvoering en zes in voorbereiding zijn. 
Kunt u de groen- en recreatieprojecten benoemen? (HAP) 

Antwoord: De projecten in uitvoering betreffen Park 21 deelgebied 1, Park Vijfhuizen en Boseilanden 
2e fase. In voorbereiding zijn Badhoevedorp, Park 21, Zwaanshoek Noord, fietspad Nieuwe Meer, 
Geniepark en Boerenerven Uweg. 

Programma Wonen 
41. p.101 

4de alinea: De druk op de sociale huurwoningmarkt blijft onverminderd groot. In 2012 zijn 
ongeveer 145 sociale huurwoningen verkocht. Van de opbrengst kunnen nieuwe sociale 
huurwoningen worden gebouwd. Dat waren in 2012 30 stuks, (tabel 1 blz 102) Wanneer 
worden de resterende 115 sociale huurwoningen gebouwd? (HAP) 

Antwoord: Ongeacht dat aantal mag er geen relatie gelegd worden tussen het aantal verkochte 
woningen en het aantal nieuwbouwwoningen in de sociale huursector. Doorzijn ook geen afspraken 
over gemaakt. De veronderstelling dat met de opbrengst van de verkochte woningen nieuwbouw 
gerealiseerd zou kunnen worden, is op zich juist. Aan de verkoop van sociale huurwoningen liggen 
echter diverse redenen (verhuurdersheffing o.a.) ten grondslag. 

42. p.103 samenwerking met Ymere en DUWO 
Kunt u aangeven welke concrete afspraken voor 2014 en verder zijn gemaakt/worden 
gemaakt om onrechtmatige bewoning aan te pakken (Groen Links) 

Antwoord: Voor 2014 zullen de bestaande afspraken worden voortgezet. Nieuw zal welzijn het 
convenant met Ymere en DUWO inzake de uitwisseling van gegevens uit de Gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens (GBA), zodat woonfraude sneller en makkelijker kan worden 
opgespoord. 

Programma Kwaliteit fysieke omgeving 
43. p.108/109: Beleidsdoel A Kwaliteit fysieke omgeving 

Bij relevant beleid staat: 'Beheerkwaliteitsplan 2009 in samenhang met'. Wat wordt hier mee 
bedoeld? 
Volgens GL loopt het Beheerkwaliteitsplan 2009 t/m 2012 en is er in 2012 een evaluatie 
gestart. Is dit juist, is een Evaluatierapport al beschikbaar en wat zijn mogelijk de 
consequenties voor de Programmabegroting? (Groen Links) 



Antwoord: Hiermee wordt bedoeld dot het Beheerkwaliteitplan, in samenhang met de daaronder 
vermelde beleidsstukken, het relevante beleid is voor beleidsdoel A. 
Het Beheerkwaliteitplan is in 2009 vastgesteld en kent geen eindtijd. De evaluatie van het 
Beheerkwaliteitplan is bijna afgerond en zal begin 2014 aan de raad worden aangeboden. Voor de 
thans aan de raad voorgelegde Programmabegroting heeft de evaluatie geen gevolgen. Momenteel 
vindt de doorrekening plaats van de financiële systematiek. Eventuele financiële consequenties 
worden bij de presentatie van de evaluatie aan de raad voorgelegd en indien nodig verwerkt bij een 
volgend P&C- product. 

44. P.109 Lasten 
Er is een aanbestedingsvoordeel van €440.000 behaald. We nemen aan dat dit geen 
negatieve gevolgen heeft voor de kwaliteit en het beeldbestek, en dat deze op minstens 
hetzelfde niveau blijven. Kunt u dit bevestigen? (Groen Links) 

Antwoord: Het uitgangspunt bij het realiseren van aanbestedingsvoordelen is dat deze niet ten koste 
gaan van de kwaliteit van de openbare buitenruimte. 

45. p. 110 le tabel 
Waarom zijn de streefwaarden geproduceerd afval dat hergebruikt wordt voor de jaren 2013 
t/m 2015 met 1% verlaagd ten opzichte van 2012? (was 54%) Zou dat niet het streven 
moeten zijn, zeker nu mensen bereid zijn meer plastic te scheiden? (HAP) 

Antwoord: Oorspronkelijk was de streefwaarde voor 2012 eveneens 53%. Gebleken is dat uiteindelijk 
in 2012 54% is behaald. Momenteel worden voorde inzameling van kunststof verpakkingsmateriaal 
en GFT maatregelen voorbereid om het scheidingspercentage te verhogen. Deze maatregelen zullen 
in 2014 hun beslag krijgen, maar zullen pas later hun weerslag krijgen op het scheidingspercentage. 
Daarom is de oorspronkelijke streefwaarde voor 2014 gehandhaafd. Voor 2015 is het oude 
percentage vermeld. De streefwaarde voor 2015 is 55%. 

46. p.113, e.v.: Beleidsdoel D 
Voor onderhoud zullen de prioriteiten van de meerjarenplanning worden gevolg. 
Is er o.m. in het kader van de VOR (II) inmiddels een geactualiseerde meerjarenplanning 
beschikbaar? 
Is het wenselijk/mogelijk om in het kader van de geïntegreerde aanpak voor de 
overzichtelijkheid voor de Raad jaarlijks een Voortgangsrapportage en een 
Uitvoeringsprogramma gelijktijdig bij de Programmabegroting beschikbaar te stellen? (Groen 
Links) 

Antwoord: De Meerjarenplanning is een onderdeel van het Investeringsplan. Deze is voor de 
Programmabegroting geactualiseerd. 
Bij de P&C-cyclus wordt gerapporteerd over de belangrijkste investeringen, waaronder VOR-II. Het 
uitvoeringsprogramma is een onderdeel van het Investeringsplan. 

47. p.114 beheren, onderhouden en verduurzamen openbare verlichting 
Rijkswaterstaat heeft onlangs besloten om de verlichting op sommige rijkswegen later aan te 
zetten of helemaal te doven, zonder dat dit ten koste gaat van de verkeersveiligheid, maar 
wel een besparing oplevert en ook een positieve bijdrage levert aan vermindering van 
lichthinder. Kunt u aangeven of er ook soortgelijke maatregelen in de maak zijn in 
Haarlemmermeer? (Groen Links) 



Antwoord: ln Haarlemmermeer heeft de kwaliteit van de leefomgeving een hoge prioriteit. Het doven 
of later aanzetten van verlichting draagt niet bij aan een veilige leefomgeving. Op dit moment 
worden dit soort maatregelen niet overwogen. 

48. p.115 gladheidsbestrijding 
"We willen gaan onderzoeken ...tegen te gaan": wanneer is hier meer duidelijkheid over en 
wordt de raad hierover geïnformeerd? (Groen Links) 

Antwoord: De Meerlanden stelt momenteel een advies op over dit onderwerp. Op basis van dit advies 
zullen wij de gemeenteraad informeren. Dit zal aan het eind van het eerste kwartaal van 2014 
plaatsvinden. 

Programma Economische zaken 
49. p.119 t/m 123: Economische zaken 

Beleidsdoel A - Relevant Beleid 
Op dit moment zijn conjuncturele en structurele ontwikkelingen gaande in de detailhandel. 
Is het wenselijk mede in verband met ruimtelijke ontwikkelingen om op korte termijn het 
"Integrale detailhandelsbeleid " uit 2009 te evalueren en eventueel te herzien? (Groen Links) 

Antwoord: Het integrale detailhandel beleid wordt in het 3e kwartaal 2014 ter besluitvorming 
voorgelegd aan het nieuwe college en de raad. Ter voorbereiding zijn/worden in 2013 evaluatie 
gesprekken gevoerd met de Kamer van Koophandel, Midden en Klein bedrijf. Hoofdbedrijfschap 
Detailhandel, het Haarlemmermeers Ondernemers Platform en winkeliersverenigingen. 
(Commerciële) Voorzieningen zoals detailhandel, horeca, diensten en leisure zoeken eikaars nabijheid 
veelal op en uiteindelijk leidt deze clustering tot synergie. Het wordt daarom steeds belangrijk om 
voorzieningenbeleid in onderlinge samenhang vorm te geven. In 2014 willen we daarom geen aparte 
detailhandelsnota aanbieden maar een "integrale nota commerciële voorzieningen". 

50. p. 123 Toelichting lasten 
Het college schrijft dat in 2013 Vijfhuizen en Nieuw-Vennep worden aangesloten op het 
glasvezelnetwerk, resulterend in lasten van € 125.000. Voor 2014 staan geen lasten begroot 
voor het realiseren van de nieuwe glasvezelaansluitingen. Is dit wel correct? Vijfhuizen en 
Nieuw-Vennep zijn toch nog niet aangesloten op het glasvezelnetwerk? (HAP) 

Antwoord: In afwijking tot de aanleg in Hoofddorp heeft Reggefiber voor de andere kernen nu 
ingevoerd dat alvorens zij daadwerkelijk tot de aanleg over gaat eerst minimaal 30% van de 
huishoudens een abonnement moet hebben afgesloten bij één van de providers. In Vijfhuizen is dat 
gelukt en is de glasvezelkabel naar alle woningen aangelegd. In Nieuw-Vennep is dat percentage niet 
gehaald en is besloten om de aanleg voor onbepaalde tijd uit te stellen. Momenteel wordt getracht 
om in Badhoevedorp het vereiste percentage abonnementen te realiseren. Ook daar zal bij een 
dekking van 30% tot de daadwerkelijke aanleg worden overgegaan. Zowel de inkomsten als de lasten 
voor 2014 zullen bij de Voorjaarsrapportage opgenomen worden in de begroting. 

51. pag.123: Beleidsdoel A - Beheer Vastgoedobjecten 
Al vanaf ongeveer 2005 zijn er kredieten verstrekt voor verbetering van registratie, beheer en 
exploitatie (commercieel) vastgoed. Hierbij was nadrukkelijk de inzet om tot structurele 
verhoging van de baten te komen. Ondanks verhoging van het aantal verhuurde objecten zijn 
er de afgelopen jaren en ook voor de komende jaren geen verhogingen zichtbaar. 
Vragen: 
Gaarne een recapitulatie van de verstrekte kredieten en de daarbij behorende resultaten? 
Waarom geven deze investeringen en additionele lasten voor beheer/onderhoud geen 
hogere baten? 



Welk beleid is er om objecten, die absoluut niet meer noodzakelijk zijn voor de activiteiten 
van de gemeente, te verkopen? (Groen Links) 

Antwoord: Door uw raad is bij de behandeling van de Najaarsrapportage 2012 een krediet van € 
140.000 verleend voor de aanschaf van een nieuw vastgoed registratiesysteem (Planon). Door uw 
raad zijn verder geen kredieten beschikbaar gesteld. Wel is voor de uitvoering van het plan 
"Voortgang professionalisering Vastgoed" een bedrag beschikbaar gesteld van € 530.000 (zie onze 
nota van 2 juni 2009:2009.0005955). Zoals aangegeven in deze nota is de kostendekking met ingang 
van 2011 gerealiseerd door een besparing op het onderhoudsplan van de gebouwen (jaarlijks € 
135.000). De besparing is in de programmabegroting van 2010-2013 verwerkt. In onze brief aan uw 
raad van 24 mei 2011 hebben wij u geïnformeerd over de bereikte resultaten. In het eerste kwartaal 
2014 leggen wij u een eindrapportage voor. 
De resultaatverbetering heeft onder andere plaatsgevonden via kostenreductie op b.v. het jaarlijks 
onderhoud aan vastgoedobjecten, inkomsten op materiele instandhoudingsvergoedingen van 
tijdelijke onderwijshuisvesting, verzekeringen. In de eindrapportage besteden wij verder aandacht 
aan de resultaten/besparingen. 
Op dit moment hebben wij op dit moment nog geen omschreven beleidslijnen. In voorkomende 
gevallen maken wij een afweging. Een voorbeelden hiervan is de uitgifte in erfpacht van boerderij 
Den Burgh, fort Aalsmeer te Rijsenhout en het fort Hoofddorp. 

Paragraaf Duurzaamheid, kennis en innovatie 
52. Op pagina 138 staat dat de l e vier projecten van het GSSC inmiddels zijn gestart. Kunt u een 

toelichting geven welke projecten dit betreffen? (CDA) 

Antwoord: Het betreft de volgende projecten: 
• Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp (KSH) 

Van 12 tot 15 mei 2013 is op het KSH Hoofddorp een driedaagse workshop gegeven over het 
integreren van duurzaamheid in het curriculum, de campus en de community (maatschappij). Doel is 
deze workshop een follow-up te geven door de ondersteuning van een ASU-student (promovendus) 
die de KSH een periode gaat ondersteunen bij het verduurzamen van het onderwijs. De specifieke 
behoeftevraag voor dit vervolgtraject wordt binnenkort geformuleerd. 

• Delta Development Group 
Park 20/20 heeft een projectvoorstel ingediend om onderzoek te doen naar de productiviteit van 
werknemers in een Cradle-to-Cradle werkomgeving. Mensen die in de nieuwe gebouwen op Park 
20/20 (Beukenhorst-Zuid) werken, vertellen dat ze zich prettiger en productiever voelen dan in een 
ander gebouw, maar dit is niet wetenschappelijk bewezen. Het verwachte resultaat van dit onderzoek 
is een set van principes die toegepast kunnen worden ter bevordering van de productiviteit en een 
wetenschappelijke publicatie. 

• Haarlemmermeer Beyond Sustainability (HBS) 
Er zijn verschillende (grootschalige) ontwikkelingen in Haarlemmermeer die duurzaamheid hoog in 
het vaandel hebben staan. Het gaat voornamelijk om Park 21, Beukenhorst-Zuid en A4 Zone West (nu 
Schiphol Trade Park), die hun eigen dynamiek, duurzaamheidsdoelstellingen en ontwikkelstrategieën 
kennen. Het HBS-project heeft als doel het verbreden van de ontwikkelstrategie en een visie plus 
methodologisch raamwerk creëren. Buiten Haarlemmermeer, participeren Schiphol Area 
Development Group (SADC) en Park 20/20 in het project. 

• Biobased Connections 
De Amsterdam Economie Board heeft via Biobased Connections een projectvoorstel ingediend voor 
een onderzoek dat nog dit jaar wordt uitgevoerd. Doel is een overzicht van de top 20 grootste in- en 



uitgaande afval/biomassastromen in de MRA, inclusief de betrokken partijen. Rondom een viertal 
kansrijke stromen komt een uitwerking van de huidige opsplitsing van de keten, uitgewerkte 
scenario's van ideale verwerkingsroutes en de inventarisatie van een business case. 

53. p.139: Duurzaamheid, kennis en innovatie 
Duurzaam Bedrijf 
"Ook zal Meerwind nog twee windturbines plaatsen" 
Op welke locatie worden deze 2 windturbines geplaatst? 
(het is GL bekend dat in het voorjaar 2013 2 windturbines zijn geplaatst) (Groen Links) 

Antwoord: Deze tekst is inmiddels achterhaald, de betreffende windturbines zijn intussen (in mei 
2013) al geplaatst. 

54. Op pagina 140 staat iets over de geplande uitbreiding van laadpalen inzake duurzame 
mobiliteit. Kunt u iets aangeven over het gebruik/de behoefte? Hoeveel elektrische 
automobilisten staan geregistreerd in Haarlemmermeer? Met andere woorden: hoeveel is bij 
benadering nodig om aan de (binnengemeentelijke) vraag te kunnen voldoen? Wat zijn de 
kosten per laadpaal? (CDA) 

Antwoord: Op dit moment zijn er 837 elektrische auto's in Haarlemmermeer. Het is niet bekend 
hoeveel automobilisten op eigen terrein kunnen parkeren en daarmee de laadbehoefte te kunnen 
voorzien. Op dit moment hebben we 60 verzoeken om een laadpaal te plaatsen in het openbare 
gebied. 
Kosten die gepaard gaan bij een laadpaal zijn: investeringskosten en jaarlijks terug kerende kosten 
voor onderhoud, beheer en exploitatie. De verwachting is dat de prijs voor laadinfrastructuur omlaag 
zal gaan gezien de toename van elektrische auto's met als effect dat de markt meer aanbod gaat 
bieden tegen een lagere prijs. 

Paragraaf Lokale heffingen 
55. Op pagina 142 staat een keurig overzicht met woonlasten van omliggende gemeenten. CDA 

mist hier echter de gemeente Amsterdam. Kunt u aangeven wat in deze gemeente de 
woonlasten zijn (meerpersoonshuishoudens)? (CDA) 

Antwoord: Dit varieert bij gemeente Amsterdam per stadsdeel. De woonlasten voor 
meerpersoonshuishoudens variëren van minimaal € 557 voor stadsdeel Westpoort tot €660 
maximaal voor stadsdeel Noord. 

Paragraaf Weerstandsvermogen 
56. p.156: Risico's 

Het Spectrum 
Een besluit over nieuwe gebruiksmogelijkheden voor het Spectrum komt niet eerder dan het 
tweede kwartaal 2014. Is er al een Plan van Aanpak en/of marktverkenning met resultaten 
van de mogelijkheden of richting voor gebruik/verhuur? (Groen Links) 

Antwoord: Bij ingebruikname van het Sportcomplex Koning Willem-Alexander zullen verschillende 
delen van het Spectrum buiten gebruik worden gesteld. Er is nog geen nieuwe marktverkenning naar 
vervangende functies uitgevoerd. 
De exploitant krijgt de mogelijkheid om in de vrijkomende gebouwdelen ruimte te bieden voor nieuwe 
activiteiten.Zodra er duidelijkheid is over de gunning aan de exploitant zullen de functionele 
mogelijkheden en economische aspecten van hergebruik met hem worden geïnventariseerd. 



Financiële begroting 
57. Op blz. 61 blijkt uit de benchmark dat we aanzienlijk meer OZB opbrengsten hebben en veel 

minder algemene uitkering. In de algemene uitkering is het verschil met de collega Ortega 
gemeenten ongeveer 30 min. 
Vraag: waarom blijft de algemene uitkering t.o.v. de andere collega gemeenten achter? 
(CDVP) 

Antwoord: Dit komt door de verdeelmaatstaven en de systematiek die het rijk hanteert bij het 
bepalen van de gemeentefondsuitkering. 

Raadsvoorstel 
58. Op blz. 3 vraagt het college ruimte om strategische grondaankopen snel en discreet te doen. 

Vraag: Waarop is het bedrag van maximaal 10 miljoen gebaseerd waarom wordt gevraagd? 
(CDVP) 

Antwoord: Dit krediet is bedoeld om het college in staat te stellen snel te handelen wanneer de 
mogelijkheid zich voordoet strategisch belangrijke gronden aan te kopen. Er liggen dus geen 
specifieke gronden aan dit bedrag van € 10 miljoen ten grondslag. Het is gelijk aan het bedrag dat 
ook in voorgaande jaren is aangevraagd. 

Algemene vragen 
59. Hoe hoog is het bedrag dat wordt begroot aan externe juridische kosten in de 

Programmabegroting 2014-2017 en dan uitgesplitst naar juridische advieskosten en 
juridische vertegenwoordiging? (CDA) 

Antwoord: In de Programmabegroting is €260.000 begroot voor externe juridische kosten. 
Bij extern juridisch advies wordt geen onderscheid gemaakt tussen advies en vertegenwoordiging, 
omdat die zaken regelmatig in elkaar overlopen. 

60. Onder welke programma's en/of paragrafen kunnen die kosten (lasten) worden gevonden? 
(CDA) 

Antwoord: 
• Bouwvergunningen: € 80.000 in programma Ruimtelijke ontwikkelingen, product 824 

(bouwvergunningen) 
• Strijdig gebruik: € 30.000 in programma Ruimtelijke ontwikkelingen, product 810 (ruimtelijke 

ordening) 
• Bij juridische zaken: €150.000 in overzicht Algemene dekkingsmiddelen, product 960 (saldo 

kostenplaatsen) 

61. Zijn de lasten gelijk of hoger dan voorgaande begrotingsjaren. (CDA) 

Antwoord: De begrote kosten wijken niet af van voorgaande begrotingsjaren. 

62. Indien het een verhoging betreft, wat zou de reden kunnen zijn? (CDA) 
Antwoord: Niet van toepassing. 



63. Kunt u een splitsing aanbrengen in civielrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures ? 
(CDA) 

Antwoord: Circa 70% van de kosten ziet op civiele kwesties. De overige zaken betreffen 
bestuursrechtelijke kwesties, op een enkele strafzaak na. 

64. Programmanummering 
In de voorliggende programmabegroting is afgestapt van de nummering van de 
programma's. 
Wat is hiervan de reden? (Groen Links) 

Antwoord: In het kader van het verbeteren van de programmabegroting (met name naar aanleiding 
van de programmadoorlichtingen) kunnen verdere aanpassingen in de structuur en volgorde van de 
programma's plaatsvinden. Om in deze gevallen hernummering en mogelijke verwarring hierdoor te 
voorkomen zijn we van de nummering afgestapt. 

65. Relevant Beleid 
Bij de Beleidsdoelen wordt onder Relevant beleid een opsomming gegeven van belangrijke 
(beleids)documenten. Beleid wordt soms vastgesteld voor een bepaalde periode met 
eventueel een evaluatie (tussentijds/eind) 
Om de Programmabegroting nog beter leesbaar te maken, verzoekt GL om consequent 
deze periode bij bovengenoemde documenten op te nemen. (Groen Links) 

Antwoord: Wij zullen hier bij de benaming van dergelijke beleidsdocumenten aandacht voor hebben. 

66. Verbeterde grondslag van de urentoerekening aan de verschillende producten. 
Binnen of tussen programma's worden verbeteringen bij de grondslag van de 
urentoerekening gepresenteerd. 
Kunt u een korte beschrijving geven van de gevolgde systematiek? 
Kunt u een recapitulatie geven van de mutaties van de verbeterde grondslag 
urentoerekening in voorliggende Programmabegroting? (Groen Links) 

Antwoord: Bij de reorganisatie van het cluster Sociale Dienstverlening zijn de nieuwe werkprocessen 
het uitgangspunt geweest voor de formatie berekening, dit heeft geresulteerd in een toegenomen 
vaste formatie (in plaats van de duurdere structurele inhuur). Ook voor de toerekening van de directe 
uren naar de programma's/producten zijn deze nieuwe werkprocessen en de daarbij behorende 
tijdsbesteding als basis gebruikt. Deze directe uren, van de vaste formatie, zijn overeenkomstig de 
reguliere werkwijze met het interne verrekentarief financieel vertaald. Dit heeft geresulteerd in het 
onderbouwd toerekenen van meer dan wel minder directe uren. 

67. Presentatie overzicht 'Kwaliteit fysieke omgeving' Pag.38 t/m 46 (Financiële Begroting) 
De presentatie is nu per VOR jaarplan. Voor de leesbaarheid het 'kopje' gaarne accentueren. 
Om geïntegreerd te kunnen werken zijn onderdelen zoals OVL, bomen en groenverbetering 
aan het VOR-programma toegevoegd. 
Kunt u bovengenoemd overzicht ook geven in de volgorde van de verschillende onderdelen? 
(wegen, kunstwerken, fietspaden, OVL, bomen, etc.) (Groen Links) 

Antwoord: In bijgevoegde bijlage zijn de investeringen naar onderdeel geordend. 



68. Aangekondigde "Nota's" die relevant zijn voor de Begrotingsbehandeling 
In de Programmabegroting worden diverse nota's aangekondigd. Zo wordt in november 2013 
een plan voor de bestrijding van de jeugdwerkeloosheid gepresenteerd. 
Zojuist is bekend dat ook het tMPG 1-7-2013 beschikbaar is. Mogelijk dat ook zeer 
binnenkort de Voortgang en het Uitvoeringsprogramma 2014 van het Deltaplan 
Bereikbaarheid beschikbaar is. 
Kunt u een overzicht geven van de nota's die nog voor de Begrotingsbehandeling voor de 
Raad beschikbaar zijn? (Groen Links) 

Antwoord: Hiervoor verwijzen wij u naar de Strategische Agenda van de Raad. 


