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PvdA/CDA/GL M1

AMENDEMENT

A a n  d e  R a a d

Onderwerp: Najaarsrapportage 2018 (Rv 2018.00066726) 

De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude in vergadering bijeen,

Ondergetekende(n) stelt/stellen de volgende wijziging voor:

Aan het voorgestelde beslispunt, te weten: 
“1. De Najaarsrapportage 2018 vast te stellen en hiervoor vast te stellen de 4 e 
begrotingswijziging van 2018
2. De volgende kredieten te autoriseren en vrij te geven
• € 125.000 ter vervanging en vrij te geven
• € 54.000 Sugar city en omgeving”

TOE TE VOEGEN bij punt 2. Een derde bullit met de tekst: “€ 35.000 te storten in het fonds 
tbv de voormalige kernen en buurtschappen Haarlemmerliede& Spaarnwoude”

Zodat het besluit komt te luiden als volgt:
“

1. De Najaarsrapportage 2018 vast te stellen en hiervoor vast te stellen de 4 e 
begrotingswijziging van 2018

2. De volgende kredieten te autoriseren en vrij te geven

 € 125.000 ter vervanging en vrij te geven

 € 54.000 Sugar city en omgeving

 € 35.000 te storten in het fonds tbv de voormalige kernen en buurtschappen 

Haarlemmerliede& Spaarnwoude “

Toelichting:
Dekking
Een gedeelte van de meeropbrengst ozb belasting 2018, ontstaan door een niet correct uitgevoerd 
raadsbesluit, te bestemmen voor een fonds.
Bestemming
Dit fonds is bestemd voor de kernen en buurtschappen  van de ( toekomstige)  voormalige gemeente 
Haarlemmerliede & Spaarnwoude zodat zij hieruit volks -kunst ,culturele activiteiten, 
kinderactiviteiten, uitwisselingsactiviteiten,  en specifieke dorpsactiviteiten komende jaren kunnen 
blijven uitoefenen. 
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Motivering voor het fonds
De kleinschalige subsidies en voor verschillende culturele en ontwikkelingsgerichte activiteiten voor 
de kleine dorpen en buurtschappen willen we voor de komende jaren veilig stellen zodat in de 
tussenliggende tijd naar een structurele oplossing gezocht kan worden. Het huidige wijk, kernen en 
subsidie beleid van de gemeente Haarlemmermeer is niet gericht op jaarlijks terugkerende activiteiten.

Denk hierbij bv aan huidige  activiteiten als Koningsdag in de dorpen, bepaalde vieringen, KISS,  van 
Hoogdalemfonds, buitenlandse uitwisselingen op sport en scholen gebied , bouwdorpen , muziek en 
wat er nog voor moois wordt bedacht.

Dit is een mooi gebaar naar de voormalige bevolking welke op deze wijze een stukje van hun teveel 
betaalde belasting terug krijgt.

Ondertekening en naam:

Fractie PvdA  gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude
Dicky Kerkhoff

Fractie CDA
Theo van Heese,

Fractie GroenLinks
Gérard Wehkamp
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