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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de beantwoording van de technische vragen die zijn gesteld over de 
Programmabegroting 2019-2022.
Deze beantwoording is ter informatie ook naar de leden van de gemeenteraad van 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude gestuurd.

U bent van harte welkom om aanvullende technische vragen te stellen op het 
inloopspreekuur in de burgerzaal op dinsdag 30 oktober 2018 van 19 uur tot 20 uur.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
namens dezen,



Ons kenmerk

Volgvel

X.2018.10434
2

Technische vragen Programmabegroting 2019-2022 

GL 1. Pagina 38
Programma bestuur, samenleving en publiekscontact
Het budget voor beleidsdoel A (raad, college en rekenkamer) in 2019 en ook nog in 2020 
behoorlijk af (van 7173 in 2018 naar 6019 in 2019 en 5514 in 2020.
Vraag: Wat is de achtergrond van deze significante budgetafname?

Antwoord:
Op bladzijde 38 zijn de verschillen ten opzichte van de voorgaande jaren toegelicht.
Hierbij moet bedacht worden, dat in 2018 het geraamde budget van zowel de huidige 
gemeente Haarlemmermeer als het budget voor de gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude is opgenomen.
De lagere lasten voor Burgemeester en wethouders in 2019 ten opzichte van 2018 betreft 
het vervallen van de salariskosten van het college van Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude. De lagere lasten van raad en raadscommissies komt vooral doordat in de 
Programmabegroting 2018-2021 van Haarlemmerliede en Spaarnwoude voor het jaar 
2018 rekening is gehouden met eenmalige kosten voor het afscheidsfeest (€ 150.000) en 
voor personeel (knelpuntenpot en sociaal plan (€ 265.000). Daarnaast vervallen de 
kosten van de raad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
In 2020 zijn de lasten ten opzichte van 2019 vooral lager doordat voor 2019 rekening is 
gehouden met het organiseren van twee verkiezingen, terwijl er voor 2020 geen reguliere 
verkiezingen gepland zijn.

GL 2. Pagina 52
Veiligheid
In het stuk wordt gesproken over een voorstel tot het verbeteren van de 
bluswatervoorziening. Dit voorstel wordt begin 2019 nader uitgewerkt.
Recent heeft een ondernemer in de raad ingesproken, hij is eigenaar van bedrijfspanden 
die in augustus 2017 in Lijnden zijn afgebrand. Deze insprekers gaf aan dat zijn 
bedrijfspanden wellicht deels gespaard waren gebleven als het niet zo lang zou hebben 
geduurd voor er voldoende bluswater beschikbaar was.
Vragen:
1. Heeft het voornemen voor een nieuw voorstel met verbetermaatregelen een relatie 

met deze brand?
2. Zo ja, waarom wordt er pas begin 2019 aan dit voorstel gewerkt?

Antwoord:
1. Nee
2. Al langer wordt gewerkt aan een toekomstbestendige bluswater voorziening in heel 

Kennemerland. Over de stand van zaken van de regionale bluswatervoorziening is uw 
raad bij brief van 16 oktober 2018 (kenmerk X.2018.09861) geïnformeerd.
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GL. 3 Pagina 58
Zorg en werk
Voor ondersteuning, zorg en hulpmiddelen is er een eigenbijdrageregeling. De hoogte 
van de eigen bijdrage wordt bepaald door het CAK en kan in hoogte van geval tot geval 
erg verschillen.
Er is aangekondigd dat vanaf 1 januari 2019 deze regeling verandert: voor ondersteuning 
vanuit de Wmo gaat iedereen het abonnementstarief van € 17,50 per 4 weken betalen, 
(bron: https://www.riiksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/06/01/kabinet-neemt-
maatreqelen-om-stapelinq-van-zorqkosten-teqen-te-qaan).
Vragen
1. Geldt deze aanpassing inderdaad vanaf 1 januari 2019?
2. Geldt dit tarief van 17,50 euro dan voor het totale pakket aan ondersteuning en 

hulpmiddelen dat iemand ontvangt?
3. Geldt dit tarief dan ook voor mensen die nu al een hulpmiddel in bruikleen hebben en 

nu een andere eigen bijdrage betalen?
4. Kunnen mensen die dit tarief niet kunnen betalen een beroep doen op de bijzondere 

bijstand? Kunnen mensen ook kwijtschelding krijgen?
5. Op welke wijze en wanneer communiceert de gemeente hierover met onze inwoners?
6. Uit de staatjes op pagina 54 en 67 blijkt dat de baten die de gemeente ontvangt 

(vrijwel) gelijk blijven.
a. Klopt het dat de baten de inkomsten uit de eigen bijdrage betreffen?
b. Zo ja, is er dan een risico dat de baten lager uitvallen?

Antwoord:
1. Voor de invoering van het abonnementstarief is een wetswijziging vereist en daarom 

kan de maatregel pas per 1 januari 2020 volledig worden ingevoerd. Voor 2019 is het 
aannemelijk dat door het Rijk gekozen wordt voor een tussenvorm. Waarschijnlijk 
eind oktober wordt het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 zo gewijzigd dat een maximale 
periodebijdrage van € 17,50 voor Wmo-voorzieningen per 1 januari 2019 van kracht 
wordt. Uitgezonderd zijn de inwoners die gebruik maken van beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang. Zij blijven een inkomensafhankelijke eigen bijdrage 
betalen. De maximale periodebijdrage van € 17,50 geldt bovendien niet voor Wmo- 
maatwerkvoorzieningen voor niet AOW-gerechtigde meerpersoonshuishoudens.
Voor deze groep wordt de eigen bijdrage op € 0,00 gesteld.
Naar aanleiding van de wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, volgt 
waarschijnlijk in november besluitvorming door ons college. De betreffende B&W- 
nota wordt ter informatie naar de raad gezonden.

2. De maximale periodebijdrage van € 17,50 geldt voor het totale pakket van 
maatwerkvoorzieningen Wmo waar een eigen bijdrage Wmo voor betaald wordt. 
Zodra het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 is gepubliceerd, stellen wij met een nota van 
B&W het gemeentelijke beleid Eigen bijdrage Wmo voor 2019 vast.
De huidige anticumulatieregeling blijft intact: als een huishouden al een eigen 
bijdrage betaalt voor zorg op grond van de Wet langdurige Zorg (Wlz), betaalt het 
geen eigen bijdrage voor Wmo-maatwerkvoorzieningen.
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3. De maximale periodebijdrage van € 17,50 wordt landelijk bepaald en geldt voor 
iedereen, behalve voor de groepen die gebruik maken van beschermd wonen, 
maatschappelijke opvang en niet AOW-gerechtigde meerpersoonshuishoudens.

4. Per 1 januari 2018 zijn de mogelijkheden verruimd om op basis van het 
Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 bij uitzondering individuele inwoners vrij te stellen van 
het opleggen van de eigen bijdrage Wmo. Het is daarom niet meer nodig om een 
beroep te doen op de bijzondere bijstand. Deze mogelijkheden tot vrijstelling blijven 
in 2019 gehandhaafd.
Er bestond al de mogelijkheid om de eigen bijdrage niet op te leggen voor zorg aan 
volwassenen, wanneer de veiligheid van minderjarige kinderen in het gedrang is. Nu 
kunnen inwoners ook vrijgesteld worden van de eigen bijdrage als een inwoner acute 
betaalproblemen heeft en de bijdrage bijvoorbeeld tot (verdere)schulden leidt. Een 
derde mogelijkheid om vrij te stellen bestaat wanneer de eigen bijdrage de aanpak 
voor deelname aan de samenleving ernstig belemmert voor mensen die met politie of 
justitie in aanraking zijn gekomen of mensen die zorg mijden ten gevolge van een 
psychische beperking.
Kwijtschelding is alleen van toepassing op de gemeentelijke heffingen.

5. Het CAK heeft als taak de betrokken inwoners over de landelijke beleidswijzigingen
in de eigen bijdrage Wmo te informeren. Om de informatiestroom naar de inwoners te 
beperken, informeren wij onze inwoners waar nodig in aanvulling op de informatie 
van het CAK. Wij brengen onze inwoners verder op de hoogte van de wijzigingen in 
de eigen bijdrage Wmo bij het keukentafelgesprek en bereiden ons voor op 
beantwoording van vragen van inwoners hierover.

6. a. Nee, de baten in de tabellen op pagina 54 en 67 betreffen niet de inkomsten uit de 
eigen bijdrage. De eigen bijdrage maakt onderdeel uit van de baten in de tabel op 
pagina 64.
b. Het is aannemelijk dat de baten lager uitvallen. Daarvoor worden we via het Rijk 
vanaf 2019 deels gecompenseerd. Deze compensatie wordt bij de 
Voorjaarsrapportage 2019 verwerkt.
Met de nota van B&W waarin wij het gemeentelijke beleid Eigen bijdrage Wmo voor 
2019 vaststellen waaraan wij bij vraag 2 refereren, zullen wij ingaan op de financiële 
verwachtingen in relatie tot de eigen bijdrage Wmo

HAP 1. Pagina 71
In de begroting wordt gesproken over het opsporen van bijstandsfraude. Graag ontvangt 
de fractie van HAP een overzicht met daarin de kosten daarvan en wat het aan 
besparingen oplevert - ofwel de baten.

Antwoord:
De kosten voor het opsporen van bijstandsfraude worden in de programmabegroting 
geraamd op € 290.000. De verwachte opbrengsten zijn logischerwijs niet op voorhand te 
ramen. Voor het achterliggende jaar 2017 is het één en ander wel bekend en treft u 
hierna aan.
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Kosten reguliere inzet van handhaving en opsporing van bijstandsfraude
In het jaar 2017 zijn door het (vaste) team handhaving van het cluster sociale 
dienstverlening 140 onderzoeken afgerond.
De resultaten van deze onderzoeken zijn als volgt:
1. 34 lopende uitkeringen zijn beëindigd;
2. 25 uitkeringen zijn niet toegekend;
3. een bedrag van in totaal € 237.593,36 wordt teruggevorderd.
Op grond van het aantal beëindigde en niet toegekende (1. en 2.) uitkeringen, is er fictief 
een bedrag van € 767.000 bespaard. Bij deze fictieve berekening wordt uitgegaan van 
een besparing van € 13.000 per uitkering op jaarbasis.

Project Heronderzoek in 2017
In 2017 is er naast bovengenoemde werkzaamheden het project Heronderzoek 
uitgevoerd op grond van het plan “werk boven uitkering" zoals dat is opgenomen in het 
raadsvoorstel "Naar een toekomstbestendig sociaal domein" (kenmerk: 2017.0013519).
In dat voorstel zijn de uitdagingen geschetst die nog voor ons liggen om de 
decentralisatieoperatie in het sociaal domein tot een succes te maken.
Op grond van dit plan is een groep inwoners die een uitkering ontvangen gecontroleerd 
of de destijds verstrekte gegevens juist zijn en of er mogelijkheden zijn om deel te nemen 
aan het arbeidsproces of het verrichten van een Meerprestatie.
De resultaten van dit onderzoek zijn als volgt:
1. 82 uitkeringen zijn beëindigd;
2. 37 uitkering zijn ingetrokken;
3. een bedrag van in totaal € 95.318,25 wordt teruggevorderd.
Dit project heronderzoek levert een fictieve besparing op van € 1.547.000 (1. en 2 ). Bij 
deze fictieve berekening is opnieuw uitgegaan van een besparing van € 13.000 per 
uitkering op jaarbasis.
Dit samen met de fictieve besparing van € 767.000 als gevolg van de reguliere inzet 
levert een totale fictieve besparing op van € 2.314.000.

Het totaal terug te vorderen bedrag bedraagt € 332.911,61 (€ 95.318,25 + € 237.593,36).
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Kosten handhaving en opsporing
De belangrijkste en hoogste kosten bij handhaving en opsporing van bijstandsfraude zijn 
de personeelslasten. Deze kosten bedragen over 2017 in totaal € 499.067.
Deze kosten kunnen als volgt gespecificeerd worden.
Vaste formatie gedurende het jaar 2017:
• sociale recherche (2 fte)
• medewerker handhaving (0,83 fte)
• medewerker handhaving (0,89 fte 6 maanden)
Totaal vaste formatie 
Inhuur voor project heronderzoek 2017:
Medewerkers handhaving (1,89 fte)
Medewerkers handhaving (1,96 fte 6 maanden)
Totaal inhuur
Kosten handhaving en opsporing in 2017

€ 148.574 
€ 51.144 
€ 29.757

€ 177.472 
€ 92.120

€ 229.475

€269.592
€499.067

Overheadkosten zijn buiten beschouwing gelaten bij deze berekening.

Overige
Het inzetten op fraude en hierover communiceren in de media heeft een preventieve 
werking. Het feit dat we controleren en opsporen schrikt potentiële fraudeurs immers af. 
De fictieve besparing die dit oplevert is echter niet te becijferen.

GL 4. Pagina 87
Maatschappelijke ontwikkeling
Op 28 juni bracht de fractie van Groenlinks tijdens de Algemene Beschouwingen samen 
met de fractie van Forza! de motie ‘Meer schakels aan de ketting’ in. Daarop kregen we 
van het college de toezegging dat de middelen voor uitbreiding van het project Schakels 
aan de ketting naar het gebied van de huidige gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude in deze begroting zouden worden opgenomen.
Vragen
• Zijn de middelen ten behoeve hiervan inderdaad opgenomen in de begroting?
• Wat is de planning met betrekking tot de uitbreiding van het buitenmuseum Schakels 

aan de ketting?

Antwoord:
Ja. de middelen voor uitbreiding van ‘Schakels aan de ketting’ komen uit het budget 
Eenmalige culturele projecten. Het budget is voldoende voor deze uitbreiding die is 
gepland voor 2019.

HAP 2. Pagina 94
In de begroting wordt gemeld dat er € 200.000 wordt uitgetrokken voor verbetering 
Haarlemmermeersebos. Kan het college aangeven of daarbij ook wordt gewerkt aan 
verbetering kwaliteit van het zwemwater met het oog op blauwalg op warme 
zomerdagen?
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Antwoord:
De geplande uitgaven uit de bestemmingsreserve herinrichting voor verbetering 
Haarlemmermeerse Bos hebben geen betrekking op bestrijding blauwalgoverlast. Deze 
problematiek is een specifiek onderdeel van waterbeheer. Deze lijkt zoals eerder 
aangegeven beheersbaar en wordt in het zwemseizoen samen met 
Hoogheemraadschap van Rijnland nauwkeurig gemonitord. Op basis van de evaluatie 
van het zwemseizoen 2018 wordt samen met het hoogheemraadschap nog bezien of en 
welke beheermaatregelen om blauwalgenoverlast te beperken in de Bospias, voor 2019 
nodig en mogelijk zijn. Omdat het om natuurwater gaat en ook weersomstandigheden 
van invloed zijn, blijft er wel een risico bestaan op blauwalgen bij lange perioden met 
extreme hoge temperaturen.

GL 5. Pagina 103
Mobiliteit
De opvolger van het Deltaplan Bereikbaarheid, de Mobiliteitsvisie heeft in het voorjaar 
van dit jaar in concept voorgelegen om stakeholders de gelegenheid te geven om 
zienswijzen in te dienen.
Vragen
1. Hoe is de planning met betrekking tot de evaluatie van de zienswijzen?
2. Wanneer kan de gemeenteraad de mobiliteitsvisie die het Deltaplan Bereikbaarheid 

tegemoet zijn?

Antwoord:
De mobiliteitsvisie, met daarbij onder andere de reactie op de ingediende zienswijzen, is 
op 9 oktober door ons college behandeld en aansluitend ter vaststelling aangeboden aan 
de gemeenteraad (RV 2018.0065348).

GL 6. Pagina 110
Stadscentrum Hoofddorp (pagina 110)
In de begroting wordt gesproken over het gebied tussen winkelcentrum en stadshart. In 
de tekst wordt vrij expliciet aangegeven om welk gebied het precies gaat.
GroenLinks begrijpt uit de tekst dat het Ontwikkelplan Stadscentrum Hoofddorp geen 
betrekking heeft op het Polderplein, de Kruisweg, winkelcentrum Vier Meren, de 
Concourslaan, etc.
Vragen:
1. Klopt dit?
2. Zo ja, wat is de reden dat u bij het Ontwikkelplan niet ook het eigenlijke winkelgebied 

betrekt?

Antwoord:
1. Nee, zie ook de tekst midden op pagina 110 van de begroting. Het Stadscentrum 

Hoofddorp omvat ook de Kruisweg, winkelcentrum Vier Meren, etc.
2. Zie hierboven, ook het eigenlijke winkelgebied wordt meegenomen in de ontwikkeling van 

Stadscentrum Hoofddorp.
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GL 7. Pagina 112
Op pagina 112 wordt gesproken over ‘een integrale aanpak met goede participatie van 
belanghebbende ondernemers, bezoekers, bewoners en ontwikkelaars in het gebied.’ 
Vragen:
• Welke rol ziet u voor het Cultuurgebouw in dit participatietraject?
• Op welke wijze gaat u de participatie invullen?
• Heeft u overwogen om het gebied te ontwikkelen in co-creatie met de ondernemers in 

het centrum van Hoofddorp? Waarom wel/niet?

Antwoord:
Op dit moment zijn we het programma voor de ontwikkeling van Stadscentrum Hoofddorp 
nog aan het ontwerpen. Participatie zal deel uitmaken van dit programma. Wij 
onderzoeken nog op welke wijze en met wie wij dit gaan doen.

GL 8. Pagina 113
Houtrakpolder
Op pagina 113, twee laatste alinea’s, wordt ingegaan op de Houtrakpolder. 
Natuurontwikkeling wordt door de provincie gestimuleerd. Echter, dit levert nu een 
bestuurlijk probleem op, omdat dit eventueel een havenontwikkeling onmogelijk maakt, 
meldt u de gemeenteraad.
In het bestuurlijk convenant tussen de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en 
Haarlemmermeer dat op 6 oktober 2016 is vastgesteld staat nadrukkelijk het volgende 
vermeld ‘uitbreiding van de haven richting Houtrakpolder past niet bij het open en groene 
karakter van het gebied. De nieuwe gemeente neemt het standpunt over van 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude ten aanzien van de Visie NZKG 2040. ‘
In de laatste zinnen op pagina 113 schrijft u ‘Er wordt gewerkt aan een oplossing om het 
herinrichtingsplan voor de Houtrakpolder doorgang te laten vinden, aangezien de 
voorgenomen maatregelen fysiek omkeerbaar zijn. Van belemmering van een 
toekomstige haven is geen sprake.’
Vraag:
1. Wat bedoelt u met deze zinnen?
2. Op welke manier verhoudt de laatste zin zich tot de aangehaalde afspraak in het 

bestuurlijk convenant?
3. Op welke wijze borgt het college dat de afspraak gemaakt in het bestuurlijk convenant 

wordt behartigd?
4. Welke andere overheid of overheden zijn betrokken bij de eventuele uitbreiding van de 

haven in het Houtrakpolder? Kunnen zij de gemeente Haarlemmermeer 'overrulen'?

Antwoord:
1. Het college is voorstander om te komen tot een voortvarende natuurontwikkeling van het 

gebied. Het inrichtingsplan maakt een toekomstige havenontwikkeling niet absoluut 
onmogelijk, zodat daar op korte termijn uitvoering aan gegeven kan worden. Het nu 
voeren van een discussie met het havenbedrijf en de gemeente Amsterdam over een 
eventuele toekomstige uitbreiding van de haven, met als gevolg mogelijke vertraging van 
de herinrichting, is daarom niet nodig.
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2. De laatste zin verhoudt zich met de gemaakte afspraak in het bestuurlijk convenant. Het 
bestuurlijk standpunt in deze is onveranderd.

3. Er wordt feitelijk invulling gegeven aan een groene invulling van het gebied, het 
bestemmingsplan staat havenontwikkeling niet toe en in de omgevingsvisie zal worden 
van een open en groen karakter worden uitgegaan voor dit gebied.

4. De gemeente Amsterdam, het Rijk en de provincie. Staatsbosbeheer is deels eigenaar van 
het gebied. Ook de (nieuwe) gemeente Haarlemmermeer heeft eigendommen in het 
gebied. Een uitbreiding van de haven vraagt dus om verwerving van gronden dan wel 
onteigening. Alleen het Rijk of de provincie kan een gemeente 'overrulen' met een 
inpassingplan.

GL 9. Pagina 132
Beleidsdoel A: Het duurzaam onderhouden van openbaar groen en bomen houdt in een 
duurzame instandhouding van het areaal (levensduur), tegen zo beperkt mogelijke 
middelen.
Vraag
• Wat wordt hier precies mee bedoeld? Hoe wordt de balans bepaald tussen kosten en 

instandhouding?

Antwoord:
Duurzaam in stand houden wil zeggen dat wij het groen en de bomen onderhouden op 
het moment dat het nodig is. Het vrijgekomen materiaal wordt zoveel mogelijk hergebruikt 
en/of als biomassa voor energiecentrales geschikt gemaakt. Het onderhoud is gericht op 
het zo veel mogelijk verlengen van de levensduur. Desondanks houden wij rekening met 
een afschrijvingstermijn van het openbaar groen en de bomen. De balans tussen kosten 
en instandhouding wordt bepaald door vooraf te beoordelen of onderhoud 
levensduurverlengend is. Mocht openbaar groen of bomen aan het eind van de 
levensduur zijn, dan wordt geen onderhoud meer uitgevoerd, maar zetten wij in op 
vervanging.

GL 10. Pagina 138
Beleidsdoel D: gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon 
en veilig.
Uit het staatje op pagina 138 staan de resultaten van metingen van de kwaliteit in 2014 
en 2016. Daaruit blijkt dat de kwaliteit van alle verharding in die twee jaar is verslechterd: 
was in 2014 nog meer dan 83 procent van goede of zeer goede kwaliteit volgens de 
CROW-normering, in 2016 is dit gezakt naar 72 procent. Wanneer wordt uitgesplitst 
tussen asfaltwegen en open verharding (bijvoorbeeld trottoirs) dan wordt duidelijk dat het 
onderhoud van asfaltwegen in die twee jaar iets is verbeterd, maar dat in de categorie 
‘open verharding’ in 2014 nog 87 procent van goede of zeer goede kwaliteit was, terwijl 
dit in 2016 nog slechts 64 procent was.
Vragen:
1. De cijfers over 2018 zijn nog niet bekend. Wanneer zijn deze beschikbaar?
2. Bent u het met de fractie van Groenlinks eens dat een verslechtering in de categorie 

‘open verharding’ zoals uit deze cijfers blijkt, ongewenst is?
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3. Uit de tabel wordt gesproken over ‘streefwaarden/prognose’. Wat bedoelt u precies? 
Een prognose of een streefwaarde?

4. Wat is de reden dat de streefwaarde/prognose in de categorie open verharding zo 
veel lager zijn dan in 2014 de realiteit was?

5. Voor welk bedrag heeft u in de afgelopen vier jaar geïnvesteerd in asfaltwegen? En 
in wegen in de categorie 'open verharding’?

Antwoord:
1. De inspecties zijn uitgevoerd. Momenteel verwerken wij de inspectiegegevens. Deze 

zullen in 2019 worden uitgewerkt in het nieuwe beheerplan Wegen, als onderdeel 
van de beheerplannen voor de Fysieke Leefomgeving.

2. Ja, dit zijn wij eens met de fractie van Groenlinks. Daarom investeren wij de 
komende jaren ook extra in de vernieuwing van open verhardingen vanuit de 
Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR). De achteruitgang heeft mede te maken met 
het ouder worden van ons areaal. Bijvoorbeeld de VINEX-wijken naderen nu de 
leeftijd waarop het eerste groot onderhoud te verwachten is.

3. Het gaat om een streefwaarde.
4. Wij streven ernaar om de kwaliteit van de verhardingen elk jaar te verbeteren. Hierbij 

stellen wij realistische streefwaarden, die gebaseerd zijn op de resultaten van de 
voorgaande inspecties.

5. In de jaren 2014 tot en met 2017 is voor € 30,3 miljoen geïnvesteerd in open en 
gesloten verhardingen, dit betreffen vervangingen dan wel vernieuwingen. Verdeeld 
over de jaren 2014-2017 ziet dat er als volgt uit:

2014 € 6,5 miljoen
2015 € 6,9 miljoen
2016 € 9,3 miljoen
2017 € 7,6 miljoen
Totaal € 30,3 miljoen

In het Beheerplan Wegen 2015-2020 is achterstalligheid geconstateerd. Tijdens 
VOR 2 hebben wij extra in het onderhoud en de vervanging van asfaltverhardingen 
geïnvesteerd, vooral op locaties die het meest intensief worden gebruikt en waar het 
risico voor de veiligheid en op kapitaalvernietiging het hoogst is. Uit de meest recente 
inspecties (2016) blijkt dat deze maatregelen voor asfaltverhardingen een verbetering 
met zich mee hebben gebracht. Voor open verhardingen is nog steeds sprake van 
achterstalligheid. Daarom investeren wij vanaf 2018 extra in het vernieuwen van 
bestrating en trottoirs in de woonomgeving.

GL 11. Pagina 203
Op pagina 203 wordt gesproken over de stand van zaken met betrekking tot het 
onderhoud van het verhardingsareaal in de gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude. Daar is sprake dat maar liefst 45 procent van het verhardingsareaal 
onvoldoende scoort, tegen 22 procent in de huidige gemeente Haarlemmermeer.
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Vraag: hoe groot is de investering die gedaan moet worden om in 2022 in de gehele 
gemeente Haarlemmermeer de kwaliteit van de verharding op de streefwaarde van meer 
dan 76 procent (uit tabel pagina 138) goed/zeer goed te krijgen?

Antwoord:
De resultaten van de inspecties worden momenteel nog verwerkt en zullen in 2019 in het 
nieuwe beheerplan Wegen worden gepresenteerd. Dan kan ook op basis van de nieuwe 
inspectiegegevens een actueel beeld worden gegeven van de benodigde financiële 
middelen om het areaal van de nieuwe gemeente Haarlemmermeer op orde te krijgen.

GL 12. Pagina 203
Met betrekking tot het onderhoud van wegen, stoepen en fietspaden, nog het volgende: 
Bij bouwwerkzaamheden, of bij of na evenementen, of door andere oorzaken, ontstaat 
soms schade aan het wegdek. Zo kreeg onze fractie een bericht over een nare valpartij 
bij Pier-K in Nieuw-Vennep. Daar bleek een stoeptegel te ontbreken in het trottoir. U zult 
het met Groenlinks eens zijn dat mensen zich veilig moeten kunnen verplaatsen in onze 
gemeente.
1. Hoe wordt de kwaliteit van wegdek gemonitord?
2. Zijn er extra inspecties bijvoorbeeld op plekken waar bouwwerkzaamheden zijn, of na 

afloop van evenementen?
3. Worden er afspraken gemaakt met bouwbedrijven of exploitanten van evenementen over 

de verharding en de veiligheid van verkeersdeelnemers gedurende en na de 
werkzaamheden/het evenement?

Antwoord:
1. De kwaliteit van de verhardingen wordt gemonitord op basis van de landelijk vastgestelde 

systematiek voor wegbeheer. Hiertoe worden tweejaarlijks Globale Visuele Inspecties 
gehouden. Dit is de basis voor het planmatige onderhoud. Naast het planmatige 
onderhoud worden meldingen en klachten indien noodzakelijk direct doorgezet naar onze 
aannemer De Waterwolf.

2. Voor en na evenementen wordt de openbare buitenruimte geschouwd. Ook bij 
bouwwerkzaamheden monitoren wij of er schade ontstaat.

3. Ja, er worden afspraken gemaakt met de organisator van een evenement om eventuele 
schade die met het evenement te maken heeft te herstellen. Voorafgaand aan het 
evenement worden tevens afspraken gemaakt over de veiligheid en deze worden 
gedurende de op- en afbouw van het evenement gemonitord. Tijdens het evenement 
vindt handhaving plaats.
Ook met aannemers worden zoveel mogelijk vooraf afspraken gemaakt. Mocht er schade 
ontstaan die aantoonbaar is veroorzaakt door de aannemer, dan gaan wij in overleg om 
afspraken te maken over herstel.
De veiligheid van verkeersdeelnemers en de bereikbaarheid tijdens bouwwerkzaamheden 
en evenementen waarborgen wij door een bebordings- en omleidingsplan te laten maken 
dat wij vooraf toetsen.


