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1. Samenvatting 
Wat willen we bereiken? 

Gemeente Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude 

Met de programmabegroting wordt richting en inzicht gegeven aan de beleidsdoelstellingen, 
de voorgenomen beleidsuitvoering en de financiële consequenties hiervan voor het 
komende begrotingsjaar. Dit doen we door per beleidsprogramma antwoord te geven op de 
drie centrale vragen: 

wat willen we bereiken; 
wat gaan we daarvoor doen; 
wat mag het kosten? 

Daarnaast geeft de programmabegroting inzicht in het financiële meerjarenbeeld . 

Wat gaan we daarvoor doen? 
Deze programmabegroting geeft een doorkijk naar de jaren 2019 tot en met 2022. De 
programmabegroting bevat negen beleidsprogramma's, het overzicht algemene 
dekkingsmiddelen, het overzicht overhead, negen paragrafen en de financiële begroting. 
Daarnaast is een hoofdstuk Financiële hoofdlijnen opgenomen, waarmee de raad beter in 
staat wordt gesteld om haar controlerende taak uit te voeren. De inleiding gaat met name in 
op de beleidsmatige hoofdlijnen voor de betreffende begrotingsjaren . 

De Voorjaarsrapportage 2018, vastgesteld door de raad van Haarlemmermeer op 28 juni 

2018 en door de raad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude op 3 juli 2018, is het 
uitgangspunt voor de Programmabegroting 2019-2022 . Na het opstellen van de 

voorjaarsrapportage heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan met effect op het 
meerjarenbeeld . Voor een juiste weergave van dit meerjarenbeeld zijn deze meegenomen in 
de begroting . Dit betreft onder meer een aantal onvermijdbare ontwikkelingen, zoals reeds 
genomen besluiten en ontwikkelingen die voortvloeien uit de meicirculaire. Voor een nadere 

toel ichting op het meerjarenbeeld verwijzen wij naar het hoofdstuk Financiële hoofdlijnen. 

Conform de uitgangspunten is de programmabegroting beleidsarm . De financiële 
consequenties van door de raad gewenst nieuw beleid , bijvoorbeeld op basis van het 
coalitieakkoord , wordt verwerkt bij de Voorjaarsrapportage 2019. 
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Wat mag het kosten? 
Het meerjarenbeeld voor de periode 2019 - 2022 is positief met een saldo van€ 3,2 miljoen 
in 2019, € 5, 1 miljoen in 2022, € 4, 1 miljoen in 2021 en€ 1,5 miljoen in 2022. In het 

meerjarenbeeld is er rekening mee gehouden dat de€ 1,5 miljoen die bij de 
Voorjaarsrapportage 2018 uit het algemene accres van de algemene uitkering is toegevoegd 
aan de budgetten van het Sociaal Domein nu wordt gedekt uit de extra middelen die vanaf 

2019 op basis van de meicirculaire beschikbaar zijn voor het Sociaal Domein. Hiermee 
verbetert het meerjarenbeeld met structureel€ 1,5 miljoen . 

Wat betekent dit voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA)? 
Het vaststellen van de Programmabegroting 2019-2022 heeft geen relatie met de 
Metropoolregio Amsterdam . 

Wie is daarvoor verantwoordelijk? 
De portefeuillehouder Financiën is eerste aanspreekpunt namens het college en 

verantwoordelijk voor de totstandkoming van de planning en controlproducten. Het college is 
integraal verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze programmabegroting. De raad heeft 
het budgetrecht en stelt de beleidsmatige en financiële kaders vast. Met het vaststellen van 
de programmabegroting autoriseert de raad het college om de per programma beschikbare 
gestelde budgetten te besteden ter realisatie van de geformuleerde doelen en activiteiten . 

Vanwege de samenvoeging van de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude hebben de huidige gemeenteraden beide een adviserende rol bij de 
programmabegroting . Beide raden bespreken in november de concept programmabegroting 
en kunnen politieke overwegingen meegeven aan de nieuwe raad . In januari 2019 wordt de 
programmabegroting behandeld en vastgesteld door de nieuwe gemeenteraad. Conform de 
Wet Algemene regels herindeling is de nieuwe raad wettelijk bevoegd om de begroting vast 
te stellen en eventueel te amenderen. 

Om de vaststelling van de Programmabegroting 2019-2022 door de nieuwe gemeenteraad 
te vereenvoudigen, wordt het volgende proces voorgesteld : 

1. In november 2018 wordt de concept Programmabegroting 2019-2022 door beide raden 
besproken. Beide raden geven op basis van deze behandeling hun politieke 

overwegingen mee aan de nieuwe gemeenteraad over de concept 
Programmabegroting. Deze overwegingen kan de nieuwe gemeenteraad betrekken bij 
de beraadslaging en besluitvorming over de Programmabegroting 2019-2022. 

2. In januari 2019 wordt de Programmabegroting 2019-2022 ter vaststelling aangeboden 
aan de nieuwe gemeenteraad. 

3. Door de nieuwe raad gewenst nieuw beleid , bijvoorbeeld op basis van een 

coalitieakkoord, wordt verwerkt bij de Voorjaarsrapportage 2019. 

Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd? 
De programmabegroting is onderdeel van de bestuurlijke Planning&Control-cyclus. Over de 
uitvoering van de begroting wordt de raad tussentijds geïnformeerd met de Voor- en 
Najaarsrapportage. Na afloop van het begrotingsjaar legt het college verantwoording af met 
de Jaarstukken. 
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Wat betekent dit voor de herindeling Haarlemmermeer - Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude? (preventief toezicht/beleidsharmonisatie) 
Dit raadsvoorstel is opgesteld met het oog op de nieuwe gemeente die per 1 januari 2019 

ontstaat. Dit betekent dat maatschappelijke, financiële en juridische consequenties van de 
samenvoeging zijn verwerkt. De programmabegroting wordt in november door de huidige 
raden behandeld en met een advies aan de nieuwe raad doorgeleid. De nieuwe raad beslist 
vervolgens over de definitieve vaststelling in januari 2019. 

Het vaststellen van de programmabegroting valt onder het preventief toezicht. 

Beleidsharmonisatie is onderdeel van de programmabegroting . 

2. Voorstel 
Collegebesluit( en) 
Het college heeft besloten om : 

1. het subsidieplafond voor 2019 vast te stellen op€ 36.890.200 zoals gespecificeerd in de 
bijlage 'Overzicht te verstrekken subsidies'; 

2. de taakveldenraming voor 2019 zoals opgenomen in de paragraaf 'Recapitulatie op 
taakveld ' vast te stellen . 

Op grond van het voorgaande besluit het college de raad voor te stellen om: 
1. de Programmabegroting 2019-2022 door te geleiden naar de raad van de nieuwe 

gemeente Haarlemmermeer welke de programmabegroting vaststelt. 

3. Uitwerking 

Indexatie Onroerendezaakbelastingen (OZB), overige lokale heffingen en retributies in 2018 
In verband met de samenvoeging per 1 januari 2019 zijn de heffingen (belastingen en 
retributies) geharmoniseerd . Het harmoniseren van belastingen is er op gericht dat de 
verschillen in heffingsmaatstaven en tarieven worden weggenomen. Voor het gehele 
grondgebied van de nieuwe gemeente gelden dezelfde belastingverordeningen. In de 
Voorjaarsrapportage 2018 zijn hiervoor de uitgangspunten vastgesteld. In de voorliggende 

programmabegroting 2019-2022 zijn de financiële consequenties hiervan verwerkt. 

Conform de uitgangspunten over de loon- en prijsontwikkelingen in de Voorjaarsrapportage 

2018 worden de opbrengsten van de onroerendezaakbelastingen, hondenbelasting, 

precariobelasting, met uitzondering van het tarief van kabels en leidingen en overige 
tarieven met de voorspelde inflatie voor 2019 met 2,8% verhoogd. 
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Precarioheffing op kabels en leidingen 

Per 1 januari 2022 vervalt de mogelijkheid om precario te heffen over kabels en leidingen. 

Voor de gemeente Haarlemmermeer gaat dit om een structureel nadeel van€ 5,7 miljoen 

(€ 5,5 miljoen voormalige gemeente Haarlemmermeer en€ 0,2 miljoen voormalige 

gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude) in de inkomstensfeer. Bij de vaststelling van 

de Programmabegroting 2018-2021 van de voormalige gemeente Haarlemmermeer is 

besloten ter dekking van dit nadeel de extra belastingopbrengsten als gevolg van niet 

geraamde areaaluitbreidingen te gebruiken. Met deze programmabegroting komt in totaal 

€ 3,7 miljoen beschikbaar en resteert nog een tekort van€ 2,0 miljoen. Wij verwachten dit 

nog te dekken bedrag met het afgesproken beleid te kunnen inlopen. 

Kostendekkendheid leges 
Bij de leges blijft het uitgangspunt kostendekkende tarieven . De leges worden in 2019 

geïndexeerd met 2,8% inflatiecorrectie. 

Gemeentefonds 
De in deze programmabegroting opgenomen raming voor de algemene-, integratie- en 

decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds is gebaseerd op de Meicirculaire 2018. 

Via de brief van 25 juni 2018 (X.2018.04413 en X.2018.04604) is de raad hier over 

geïnformeerd . 

Autorisatie programmabegroting 
Door de nieuwe raad worden de baten en lasten van 2019 geautoriseerd, zodat het college 

gemachtigd wordt tot uitvoering van de begroting. Conform de Financiële verordening 

Haarlemmermeer 2016 (artikel 6) worden de baten en lasten per programma geautoriseerd, 

tenzij een beleidsdoel van een programma 10% of meer van het begrotingstotaal (lasten) 

voor mutaties reserves van de primitieve begroting omvat. Dan autoriseert de raad de baten 

en lasten voor een dergelijk beleidsdoel apart. Voor 2019 is dit het geval bij : 

• Beleidsdoel A, inwoners ontvangen zorg en ondersteuning met verblijf, van programma 

Zorg en werk; 

• Beleidsdoel B, Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke projecten die bijdragen aan het 

maatschappelijk doel , van het programma Ruimtelijke ontwikkelingen. 

Deze beleidsdoelen worden dan ook afzonderlijk geautoriseerd . 

Autorisatie op programmaniveau betekent dat het college binnen een programma mag 

schuiven, mits het afgesproken beleid gerealiseerd wordt. Als een beleidsdoel apart 

geautoriseerd wordt , dan mag het college alleen binnen dit beleidsdoel schuiven met 

budgetten. 

Investeringen 
Op 24 juni 2016 is de Financiële verordening Gemeente Haarlemmermeer 2016 door de 

gemeenteraad vastgesteld. Op grond van artikel 6 van deze verordening vindt de autorisatie 

van investeringskredieten onder de€ 2,0 miljoen plaats bij de Programmabegroting. 

Investeringen van meer dan€ 2,0 miljoen dienen te worden geautoriseerd via een apart 

raadsvoorstel (zie hiervoor de gearceerde bedragen in de bijlage investeringsplan in de 

programmabegroting). Per jaarschijf worden de investeringen in de Programmabegroting 

vrijgegeven . Investeringen die worden vrijgegeven zijn reeds geautoriseerd . 
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Strategische aankopen 

Net zoals in voorgaande jaren vraagt het college ruimte om strategische aankopen te doen. 
Wanneer de mogelijkheid zich voordoet om tot een strategische aankoop over te gaan wil 

het college snel en discreet kunnen handelen . Deze aankopen moeten passen in de 
ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente in de meest brede zin . Hiertoe stellen wij voor een 
bedrag van maximaal € 10 miljoen beschikbaar te stellen. Eventuele rente en eenmalige 

afschrijvingen voortvloeiend uit een strategische aankoop worden aangevraagd bij het eerste 
P&C product volgend op de betreffende aankoop dan wel middels een raadsvoorstel. In de 
paragraaf Grondbeleid wordt nader ingegaan op de randvoorwaarden voor strategische 

aankopen . 

Voorzichtigheidsprincipe 
Het meerjarenbeeld laat nu voordelige saldi zien . Bij de beoordeling van deze voordelige 
saldi moet het voorzichtigheidsprincipe in acht genomen worden, omdat we in de toekomst 
ook onzekerheden zien die op dit moment onvoldoende gekwantificeerd kunnen worden. Het 
is dus raadzaam om de voordelen onverdeeld te laten voor de eventuele nadelen die nog 

gaan komen. Op deze wijze versterken we ook de financiële gezondheid, inclusief de 
beheersing van de schuldenlast van de gemeente. 

4. Ondertekening 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 

~ ter' de burgemeester, 

Pieter Heiliegers 

Bijlage(n): 

• Programmabegroting 2019-2022 
• Raadsvoorstel Programmabegroting t.b.v. nieuwe raad 


