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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de Najaarsrapportage 2018 en het bijbehorende raadsvoorstel.

In overleg met het presidium van uw raad wordt op 20 november 2018 voor de 
behandeling van de najaarsrapportage een separate technische commissie 
georganiseerd, die rechtstreeks doorgeleidt aan de raad. Er is dus geen behandeling in 
de commissie Raadsvoorbereiding.
U wordt verzocht uw technische vragen zoveel als mogelijk vooraf schriftelijk te stellen, 
door ze te mailen aan de griffier, vooqd@haarlemmerliede.nl. Hiermee wordt bereikt dat 
de beantwoording goed kan worden voorbereid.

De vervolgplanning van de najaarsrapportage is als volgt:

4 november 2018 Indienen technische vragen
16 november 2018 Uiterste datum verzending antwoorden naar de raadsleden
20 november 2018 Behandeling technische commissie en advies naar de raad
27 november 2018 Behandeling en besluitvorming raad

De antwoorden op de technische vragen worden verzonden zodra ze gereed zijn, maar 
uiterlijk 16 november 2018.



Ons kenmerk X.201 8.09477
Volgvel 2

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

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

—9-/gieter

/
de burgemeester,
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Wat willen we bereiken? 

Gemeente Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude 

De najaarsrapportage biedt een actuele stand van zaken van de uitvoering van de 
Programmabegroting 2018-2021. 

Wat gaan we daarvoor doen? 
In deze rapportage wordt het financiële kader voor 2018 bijgesteld met autonome 
ontwikkelingen en neutrale mutaties. Ook rapporteren wij over investeringen en projecten. 
Voorgesteld wordt twee investeringen te autoriseren en vrij te geven voor 2018. Dit betreft 
een krediet van€ 125.000 voor vervanging verharding Inlaagpolder en€ 54.000 Sugar City 
en omgeving. In de najaarsrapportage worden deze investeringen toegelicht. Conform de 
financiële verordening zou voor het krediet Inlaagpolder een apart voorstel aan de raad 
aangeboden moeten worden, omdat dit krediet groter is dan€ 100.000. Door het vervallen 
van de reguliere raadsvergadering in december ontbreekt hiervoor de tijd. Daarom stellen wij 
voor deze investering met de behandeling en vaststelling van de najaarsrapportage te 
autoriseren. 

Wat mag het kosten? 
De Najaarsrapportage 2018 geeft het volgende beeld: 

Omschrijving (bedragen x € 1.000; - is nadeel) W1'UIEIIIEltmlllEI 
Stand Voorjaarsrapportage 2018 

Autonome mutaties 

155 -245 -44 -8 -5 

-935 17 

Stand Najaarsrapportage 2018 -780 -228 

17 

-27 

17 

9 

17 

12 

Door de diverse mutaties wordt voor 2018 nu een nadelig saldo voorspeld van€ 780.000. Dit 
wordt grotendeels veroorzaakt door incidentele nadelen waar de gemeente geen invloed op 
heeft. 

Wat betekent dit voor de Metropool regio Amsterdam (MRA)? 
De uitkomsten van de najaarsrapportage hebben geen consequenties voor de 
samenwerking binnen de MRA. 
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Wie is daarvoor verantwoordelijk?
De raad stelt in het kader van het budgetrecht de najaarsrapportage vast. Het college is 
verantwoordelijk voor het tot stand komen van de planning en control producten. De 
wethouder financiën is binnen het college eerste aanspreekpunt voor de totstandkoming van 
de najaarsrapportage.

Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd?
De raad wordt via de reguliere planning en control cyclus geïnformeerd. De 
najaarsrapportage is de laatste tussentijdse verantwoording van dit begrotingsjaar en de 
opmaat naar de Jaarstukken 2018. De Jaarstukken 2018 van Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude worden in 2019 door de raad van de nieuwe gemeente Haarlemmermeer 
behandeld.

Wat betekent dit voor de herindeling Haarlemmermeer - Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude? (preventief toezicht/beleidsharmonisatie)
De uitkomsten van de najaarsrapportage zijn toegelicht aan het college van 
Haarlemmermeer.
Dit raadsvoorstel valt onder het preventief toezicht in het kader van de samenvoeging, 
omdat met de financiële gevolgen geen rekening is gehouden in de vastgestelde en 
goedgekeurde programmabegroting.

Voorstel
Op grond van het voorgaande besluit het college de raad voor te stellen om, onder 
voorbehoud van goedkeuring door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland:
1. de Najaarsrapportage 2018 vast te stellen en hiervoor vast te stellen de 

4e begrotingswijziging van 2018;
2. de volgende kredieten te autoriseren en vrij te geven:

• € 125.000, vervanging verharding Inlaagpolder;
• € 54.000, Sugar City en omgeving.

Ondertekening

Hoogachtend,
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Zicht op Spaarndam 

1. Inleiding 
Voor u ligt de Najaarsrapportage 2018 van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De 
najaarsrapportage heeft als doel u te informeren over de voortgang van het beleid en de financiële 
bijstellingen ten opzichte van de Programmabegroting 2018-2021. Deze rapportage strekt zich uit over 
de periode 1 januari 2018 tot en met 31 augustus 2018, met een prognose voor de rest van het jaar. 
 
In verband met de samenvoeging met de gemeente Haarlemmermeer per 1 januari 2019 is dit het 
laatste planning & control product die door de raad wordt behandeld en vastgesteld. Vanwege de 
samenvoeging wordt in deze rapportage voorgesteld een aantal oude balansposten te laten vervallen, 
zodat de eindbalans van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude een goed beeld geeft van 
de bezittingen en schulden. 
 
Door de diverse mutaties wordt voor 2018 nu een nadelig saldo voorspeld van € 780.000. Dit wordt 
grotendeels veroorzaakt wordt door incidentele nadelen waar de gemeente geen invloed op heeft. 
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Wolkenlucht 

2. Leeswijzer 
Wijze van toelichten van de financiële mutaties (min = nadeel) 
 
Autonoom 
Mutaties die ten gunste of ten laste van de algemene middelen komen en die tezamen het begrotings-
resultaat bepalen. Deze mutaties zijn onderverdeeld in ‘voordelen’, ‘autonome ontwikkelingen’, 
‘genomen besluiten’, ‘overige voorstellen’ en ‘exploitatie- en kapitaallasten voorgenomen 
investeringen’. Wijzigingen in 2018 van € 2.500 en hoger worden nader toegelicht. Voor 2019 en 
verder worden de mutaties van € 75.000 en hoger toegelicht. 
 
Neutrale mutaties  
Mutaties die geen effect hebben op het begrotingsresultaat, maar waar wel het budgetrecht van de 
raad op van toepassing is. Het gaat dan bijvoorbeeld om verschuiving van budget tussen 
programma’s. 
 
Investeringen  
Uitgaven om duurzame kapitaalgoederen (bruggen, wegen, gebouwen, software en dergelijke) te 
verkrijgen. Deze kapitaalgoederen gaan meerdere jaren mee en leiden tot kapitaallasten 
(afschrijvingen en rente).  
 
Beleidsontwikkelingen 
Belangrijke ontwikkelingen in de voortgang, accentverschuivingen in bestaand beleid of 
noemenswaardige wijzigingen die geen consequenties hebben op het resultaat. 
 
Risico’s  
Dit zijn risico’s die een negatief effect kunnen hebben op het bereiken van de gemeentelijke 
doelstellingen of risico’s die mogelijk een gevaar kunnen vormen voor het adequaat uitvoeren van de 
gemeentelijke taken, wettelijke en autonome.  
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Schotse Hooglanders op de wildoversteekplaats op de Wethouder van Essenweg 

3. Meerjarenbeeld 
In de najaarsrapportage bieden wij u een geactualiseerd begrotingsbeeld. Wij hebben daarin de meest 
recente beleidsontwikkelingen verwerkt (bestuurlijk besluitvorming en effecten van landelijke 
ontwikkelingen). Wij informeren u over de budgettaire afwijkingen ten opzichte van de 
Programmabegroting 2018-2021 en/of de Voorjaarsrapportage 2018. Waar nodig leggen wij concrete 
voorstellen tot bijsturing aan u voor. Daarmee voorkomen wij dat bij de Jaarstukken 2018 baten en 
lasten worden verantwoord die niet door de raad zijn geautoriseerd. 
 
In de onderstaande tabel staat de samenvatting van de mutaties die in deze rapportage verwerkt zijn. 
In de volgende hoofdstukken worden de verschillende onderdelen verder uiteengezet. 
 
Omschrijving                                                     (bedragen x € 1.000; - is nadeel) 2018 2019 2020 2021 2022 

Stand Voorjaarsrapportage 2018 155 -245 -44 -8 -5 

Autonome mutaties -935 17 17 17 17 

Stand Najaarsrapportage 2018 -780 -228 -27 9 12 
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Kerk Stompe Toren 

4. Toelichting mutaties 2018 
 
Hieronder worden waar van toepassing de mutaties structureel weergegeven.  
 
Autonome ontwikkelingen 
 
Omschrijving                                                     (bedragen x € 1.000; - is nadeel) 2018 2019 2020 2021 2022 

Afscheid gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude -65     

Kosten herindeling -44     

Formatie wethouder en CAO-verhoging collegeleden -10 -4 -4 -4 -4 

Cursussen/seminars raad 5     

Controle jaarstukken 2015 9     

Reserve pensioenen en uitkeringen ex-wethouders -16     

Verkoop aandelen Eneco -1.495     

Storting verkoopopbrengst aandelen Eneco in reserve omvangrijke projecten 1.400     

Reserve automatisering 30     

Dividend Eneco -29     

Kapitaallasten 61     

Onroerendezaakbelastingen 404     

Hondenbelasting 8 6 6 6 6 

Algemene uitkering gemeentefonds -128     

Rekeningresultaat 2017 Veiligheidsregio Kennemerland 14     

Gladheidsbestrijding -25     

Eigen risico CAR-verzekering -3     

Toeristenbelasting 64 20 20 20 20 
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Omschrijving                                                     (bedragen x € 1.000; - is nadeel) 2018 2019 2020 2021 2022 

Onroerendezaakbelastingen basisscholen -7 -5 -5 -5 -5 

Onderhoud Halverwegeschool 8     

Reserve groenbeheer -10     

Van Hoogdalenfonds 1     

Bijdrage bibliotheek Zwanenburg -8     

Onderhoud tennisbanen -4     

Kwijtschelding belastingen -35     

Schulden- en armoedebeleid -4     

WMO huishoudelijke hulp -14     

Afvalstoffenheffing 28     

Sloop panden Dokter W. Nijestraat 75-85 -650     

Opbrengst leges omgevingsvergunningen -377     

Balanspost Schipholgedupeerden -79     

Balkonherstel pand Noordzeekanaalweg 15     

Fietsparkeren 53     

Onvoorziene subsidies 8     

Onvoorzien algemeen 20     

Schade gemeentehuis -100     

Onderhoud gemeentehuis 40     

Totaal autonome mutaties -935 17 17 17 17 

 
Programma Bestuur 
 
Afscheid gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
Taakveld 
                                                           (bedragen x € 1.000; min=nadeel) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Taakveld bestuur -65      

Door de raad is op 28 november 2017 (BOB 17/011) besloten in totaal € 212.050 beschikbaar te 
stellen als budget voor het afscheid van de gemeente (driedaags afscheid, gedenkboek en schets van 
de raad). In de begroting is rekening gehouden met een budget van € 150.000. Conform het besluit 
van de raad worden de hogere lasten nu geraamd. Bij het beschikbaar stellen van het krediet is verder 
geen rekening gehouden met de te betalen btw (6%) over de aanschaf van het gedenkboek. Deze btw 
wordt nu geraamd. 
 
Kosten herindeling 
Taakveld 
                                                           (bedragen x € 1.000; min=nadeel) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Taakveld bestuur -44      

De herindelingsbijdrage die via de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt ontvangen, is 
€ 44.000 hoger. De hogere bijdrage wordt toegevoegd aan het herindelingsbudget ter dekking van de 
frictiekosten. Zie de brief aan de raad van 25 juni 2018 (kenmerk X.2018.04604) over de meicirculaire 
2018. 
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Formatie wethouder en CAO-verhoging collegeleden 
Taakveld 
                                                           (bedragen x € 1.000; min=nadeel) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Bestuur -10 -4 -4 -4 -4 

Besloten is tot uitbreiding van de formatie van een wethouder met 0,1 fte vanaf 1 maart 2018 
(collegebesluit 14 mei 2018). Verder zijn op basis van de CAO voor rijksambtenaren, die ook van 
toepassing is op collegeleden, de bezoldigingsbedragen voor de collegeleden per 1 juli 2018 met 
structureel met 3% verhoogd. 
 
Cursussen/seminars raad 
Taakveld 
                                                           (bedragen x € 1.000; min=nadeel) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Bestuur 5      

Het begrote bedrag voor cursussen/seminars raadsleden wordt deels niet besteed. 
 
Controle jaarstukken 2015 
Taakveld 
                                                           (bedragen x € 1.000; min=nadeel) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Bestuur 9      

Bij het opschonen van de administratie bleek dat er een bedrag als nog te betalen was opgenomen 
voor de controle van de Jaarstukken 2015. Dit bedrag valt vrij. 
 
Reserve pensioenen en uitkeringen ex-wethouders 
Taakveld 
                                                           (bedragen x € 1.000; min=nadeel) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Bestuur -16      

In de Jaarrekening 2016 is de reserve pensioenen en uitkeringen ex-wethouders geheel ingezet. In de 
begroting 2018 is nog wel rekening gehouden met een onttrekking aan deze reserve. Omdat het saldo 
van de reserve nihil is, is deze onttrekking niet mogelijk. 
 
Verkoop aandelen Eneco 
Taakveld 
                                                           (bedragen x € 1.000; min=nadeel) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Treasury -1.495      

In de programmabegroting (inclusief de wijziging in de Najaarsrapportage 2017) is rekening gehouden 
met een verkoopopbrengst van de aandelen Eneco. Van Eneco is bericht ontvangen dat de 
aandelenverkoop op zijn vroegst eind 2019 zal plaatsvinden. Waarmee de raming komt te vervallen. 
 
Storting verkoopopbrengst aandelen Eneco in de reserve Omvangrijke projecten 
Taakveld 
                                                           (bedragen x € 1.000; min=nadeel) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Mutaties reserves 1.400      

Vanuit de verkoopopbrengst aandelen Eneco zou de reserve Omvangrijke projecten worden gevormd. 
De geraamde storting van € 1,4 miljoen komt te vervallen omdat de verkoop niet wordt geëffectueerd 
in 2018. 
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Reserve automatisering 
Taakveld 
                                                           (bedragen x € 1.000; min=nadeel) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Mutaties reserves 30      

Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2018-2021 (blz. 10) is besloten de reserve 
automatisering op te heffen. Bij de vaststelling van de Jaarstukken 2017 bleek dat het saldo van de 
reserve € 30.000 hoger was dan geprognosticeerd in de programmabegroting. Dit betrof een 
reservering voor de aanschaf van Oracle licenties die als gevolg van de ambtelijke fusie per 1 januari 
2018 niet nodig was. Het resterende saldo van de reserve valt nu vrij. 
 
Dividend Eneco 
Taakveld 
                                                           (bedragen x € 1.000; min=nadeel) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Treasury -29      

Het over 2017 ontvangen dividend is lager dan geraamd. 
 
Kapitaallasten 
Taakveld 
                                                           (bedragen x € 1.000; min=nadeel) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Treasury 61      

Een aantal investeringen schuift door naar 2019, waardoor de begrote kapitaallasten vrij vallen. Door 
de lagere kapitaallasten wordt de dekking uit de Egalisatiereserve onderhoud wegen en bruggen 
lager. Verder is de raming van de rentelasten geactualiseerd op basis van de realisatie tot en met 
augustus en de verwachtingen voor de laatste maanden van 2018. 
 
Onroerendezaakbelastingen 
Taakveld 
                                                           (bedragen x € 1.000; min=nadeel) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Onroerendezaakbelastingen woningen eigenaren oude jaren 25      

Onroerendezaakbelastingen niet-woningen gebruikers oude jaren 103     

Onroerendezaakbelastingen niet-woningen eigenaren oude jaren 131     

Subtotaal oude jaren 259     

Onroerendezaakbelastingen woningen eigenaren 2018 134     

Onroerendezaakbelastingen niet-woningen gebruikers 2018 21     

Onroerendezaakbelastingen niet-woningen eigenaren 2018 -10     

Subtotaal belastingjaar 2018 145     

Totaal 404     

In 2018 zijn nog belastingaanslagen onroerendezaakbelastingen (OZB) over 2017 opgelegd. Dit 
betreft met name nieuwe objecten bij de niet-woningen (bedrijven) waarvan de taxatie in 2018 is 
afgerond. Volgens de managementrapportage (stand 31 juli 2018) van Gemeentebelastingen 
Kennemerland Zuid (GBKZ) geeft dit een voordeel van € 259.000. 
Voor het belastingjaar 2018 is in de managementrapportage een voordeel van € 145.000 
geconstateerd. Dit betreft grotendeels de OZB woningen eigenaren, € 134.000. Dit voordeel betreft 
voor een deel areaaluitbreiding met name door het project SpaarneBuiten, circa € 39.000. Het restant 
van het voordeel, € 95.000, wordt vooral veroorzaakt door een hogere waardeontwikkeling bij de 
woningen. Omdat de tarieven van de OZB voor het begin van het belastingjaar vastgesteld moeten 
worden, is de berekening van de OZB-tarieven 2018 gebaseerd op de voorlopige uitkomsten van de 
taxaties zoals die in oktober 2017 bekend waren.  
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Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de collegenota van 8 oktober 2018 inzake de 
Eerste managementrapportage Gemeentebelastingen Kennemerland (2018.0062264). 
 
Hondenbelasting 
Taakveld 
                                                           (bedragen x € 1.000; min=nadeel) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Belastingen overig 8 6 6 6 6 

Het aantal honden is hoger, waardoor de opbrengsten structureel stijgen. In 2018 zijn ook nog 
opbrengsten van oude jaren verantwoord als gevolg van later opgelegde aanslagen. 
 
Algemene uitkering gemeentefonds 
Taakveld 
                                                           (bedragen x € 1.000; min=nadeel) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds       

Meicirculaire, uitkeringsjaar 2018 -155     

Meicirculaire, uitkeringsjaar 2017 -7     

Septembercirculaire, uitkeringsjaar 2018 44     

Septembercirculaire, uitkeringsjaar 2017 -10     

Totaal -128     

Op basis van de meicirculaire 2018 wordt de raming van de algemene uitkering bijgesteld. De raad is 
hierover geïnformeerd per brief van 25 juni 2018 (kenmerk X.2018.04604). In dit nadeel is een bedrag 
van € 62.000 aan taakmutaties verwerkt. Deze extra middelen worden toegevoegd aan de budgetten 
van de betreffende taken. Het betreft de uitvoering van de Wmo (oud), schulden- en armoedebeleid 
en de herindelingsbijdrage.  
In de brief van 25 juni 2018 is ook aangegeven dat de algemene uitkering over 2017 een nadeel geeft 
van € 7.000. 
Op 18 september 2018 is de Septembercirculaire ontvangen. Dit naar aanleiding van de 
Miljoenennota van het Rijk. Voor het uitkeringsjaar 2018 wordt een voordeel geraamd, wat wordt 
veroorzaakt door de actualisatie van de maatstaven. Over 2017 heeft het Rijk de algemene uitkering 
naar beneden bijgesteld in verband met de ontwikkeling van de uitkeringsbasis. 
 
Programma Veiligheid 
 
Rekeningresultaat 2017 Veiligheidsregio Kennemerland 
Taakveld 
                                                           (bedragen x € 1.000; min=nadeel) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Crisisbeheersing en brandweer 14      

De vaststelling van de Jaarstukken 2017 van de Veiligheidsregio Kennemerland geeft een voordelig 
rekeningresultaat . 
 
Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat 
 
Gladheidsbestrijding 
Taakveld 
                                                           (bedragen x € 1.000; min=nadeel) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Verkeer en vervoer -25      

De daadwerkelijke inzet voor strooibeurten in het winterseizoen 2017 is hoger geweest. De afrekening 
is in de loop van 2018 ontvangen. 
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Eigen risico CAR-verzekering 
Taakveld 
                                                           (bedragen x € 1.000; min=nadeel) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Verkeer en vervoer -25      

Dit betreft de afrekening door de verzekeraar van het eigen risico over 2017. 
 
Programma Economische zaken 
 
Toeristenbelasting 
Taakveld 
                                                           (bedragen x € 1.000; min=nadeel) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Economische promotie 64 20 20 20 20 

Door de stijging van het aantal toeristen dat Amsterdam bezoekt stijgt ook de bezettingsgraad van de 
hotels rondom Amsterdam, met als gevolg dat de opbrengst van de toeristenbelasting structureel met 
afgerond € 20.000 stijgt. Op basis van definitieve aanslagen over 2017 ontstaat een voordeel van 
circa € 40.000 dat in 2018 verantwoord wordt. 
 
Programma Onderwijs 
 
Onroerendezaakbelastingen basisscholen 
Taakveld 
                                                           (bedragen x € 1.000; min=nadeel) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Onderwijshuisvesting -7      

Op basis van de belastingaanslagen 2018 is de voor de basisscholen te betalen 
onroerendezaakbelastingen (OZB) hoger. Verder is de OZB 2017 van de Margrietschool in 2018 
uitbetaald. 
 
Onderhoud Halverwegeschool 
Taakveld 
                                                           (bedragen x € 1.000; min=nadeel) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Onderwijshuisvesting 8      

Voor 2018 is rekening gehouden met de vervanging van de dakbedekking van de Halverwegeschool. 
Het onderhoud van het gebouw is de verantwoordelijkheid een taak van het schoolbestuur. De kosten 
komen niet ten laste van de gemeente, zodat dit budget vervalt. 
 
Programma Sport, Cultuur en Recreatie 
 
Reserve groenbeheer 
Taakveld 
                                                           (bedragen x € 1.000; min=nadeel) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Mutaties reserves -10      

Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2018-2021 (blz. 10) is besloten een bedrag te storten 
in de reserve Groenbeheer vanuit de vrijvallende middelen in verband met de opheffing van de 
reserves automatisering en grondbedrijf. Deze storting is per abuis niet geraamd in de begroting. 
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Onderhoud tennisbanen 
Taakveld 
                                                           (bedragen x € 1.000; min=nadeel) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Sportaccommodaties -4      

Aan de tennisbanen is noodzakelijk extra onderhoud uitgevoerd, wat uitgesteld was in 2017 in 
verband met de planvorming van Hartje Spaarndam. De gemeente heeft een tegemoetkoming 
verstrekt van 50% van de kosten. 
 
Bijdrage bibliotheek Zwanenburg 
Taakveld 
                                                           (bedragen x € 1.000; min=nadeel) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Media -8      

De bijdrage aan de bibliotheek Zwanenburg over de jaren 2015-2016-2017 is in de afgelopen jaren 
niet uitgekeerd en wordt nu alsnog in 2018 verrekend. 
 
Programma Sociaal Domein 
 
Kwijtschelding belastingen 
Taakveld 
                                                           (bedragen x € 1.000; min=nadeel) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Inkomensregelingen -35      

Voor kwijtscheldingen van gemeentelijke belastingen zijn geen middelen begroot. De nu geraamde 
lasten zijn gebaseerd op basis van de realisatie op de peildatum van de najaarsrapportage en de 
prognose voor de rest van het jaar. 
 
Schulden- en armoedebeleid 
Taakveld 
                                                           (bedragen x € 1.000; min=nadeel) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Inkomensregelingen -4      

Via de algemene uitkering zijn extra middelen ontvangen voor het schulden- en armoedebeleid. Deze 
extra middelen worden toegevoegd aan het betreffende budget. Zie ook de brief aan de raad van 
25 juni 2018 over de meicirculaire 2018 gemeentefonds. 
 
WMO huishoudelijke hulp 
Taakveld 
                                                           (bedragen x € 1.000; min=nadeel) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Maatwerkvoorzieningen -14      

Via de algemene uitkering zijn extra middelen ontvangen voor de WMO huishoudelijke hulp. Deze 
extra middelen worden toegevoegd aan het betreffende budget. Zie ook de brief aan de raad van 
25 juni 2018 over de meicirculaire 2018 gemeentefonds. 
 
Programma Volksgezondheid en Milieu 
 
Afvalstoffenheffing 
Taakveld 
                                                           (bedragen x € 1.000; min=nadeel) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Afval 28      

Op basis van de werkelijk opgelegde aanslagen afvalstoffenheffing wordt de begroting bijgesteld. Dit 
betreft onder andere de extra aansluitingen in de wijk SpaarneBuiten. 
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Programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) 
 
Sloop panden Dokter W. Nijestraat 75-85 
Taakveld 
                                                           (bedragen x € 1.000; min=nadeel) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Wonen en bouwen -650      

De winkels Dokter W. Nijestraat 75-85 staan reeds jarenlang voor een groot gedeelte leeg. In twee 
van deze winkels zijn nog een bakker en een Chinees afhaalcentrum gevestigd. De beide partijen 
hebben na een lang juridisch traject nog een tijdelijk huurcontract tot 1 december 2018. De bakker 
vestigt zich in de dan opgeleverde Albert Heijn, van het Chinees afhaalcentrum zijn de plannen 
onbekend. 
Geconstateerd is dat in de leegstaande panden reeds is ingebroken en dat er brandjes zijn geweest. 
Met het oog op het voorkomen van escalaties met oud en nieuw is het zeer aan te bevelen deze 
panden voor het eind van het jaar te slopen. Sloop en nieuwbouw is de enige optie. In het besluit 
begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is voorgeschreven, dat bezittingen tegen 
de reële waarde op de balans moeten staan. Dit betekent dat als er voornemen tot sloop is of als 
panden gesloopt zijn, de boekwaarde die nog op de balans staat in één keer afgeschreven moet 
worden. De totale kosten, sloopkosten en afschrijven boekwaarde, worden geraamd op € 650.000. 
Aan de raad zal in november 2018 voorgesteld worden om gecombineerd met het tennispark en de 
daartegenover aan de Ringweg gelegen kavels een gezamenlijke invulling te geven. Hiermee bestaat 
de mogelijkheid om beter te variëren en wellicht financiële compensatie te realiseren. 
 
Leges omgevingsvergunningen 
Taakveld 
                                                           (bedragen x € 1.000; min=nadeel) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Wonen en bouwen -377      

Voor het begrotingsjaar 2018 is incidenteel rekening gehouden met de bouwleges als gevolg van de 
vergunningaanvraag voor het project N200, boezembruggen en Leefbaarheid Halfweg tot een bedrag 
van € 240.000. De verwachting is nu dat deze aanvraag in 2019 wordt ontvangen. Pas als de 
aanvraag ontvangen is, kunnen de leges in rekening worden gebracht. 
Verder zijn in een voorgaand jaar voor het project Sugar City bouwleges in rekening gebracht. De 
ontwikkelaar heeft bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de door de gemeente vastgestelde 
bouwkosten, op basis waarvan de leges berekend worden. De verwachting is dat het tot een 
compromis tussen de beide partijen komt. De inschatting is dat de eerder opgelegde leges met circa 
€ 137.000 verlaagd worden. Dit nadeel wordt verantwoord in het begrotingsjaar 2018. 
 
Vervallen balanspost Schipholgedupeerden 
Taakveld 
                                                           (bedragen x € 1.000; min=nadeel) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Wonen en bouwen -79      

In 2012 is in de jaarrekening een bedrag van € 79.000 opgenomen als nog te ontvangen van het 
Recreatieschap Spaarnwoude in verband met de afwikkeling van Schipholgedupeerden. Bij de finale 
afrekening zou moeten blijken of er nog geld resteert om deze claim te kunnen doen gelden. Er is 
vooralsnog geen enkele aanwijzing, dat deze claim gehonoreerd gaat worden. Gezien de grote 
onzekerheid komt het als nog te ontvangen opgenomen bedrag te vervallen. 
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Balkonherstel pand Noordzeekanaalweg 
Taakveld 
                                                           (bedragen x € 1.000; min=nadeel) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Wonen en bouwen 15      

Met de lasten van het balkonherstel van een gemeentelijk pand aan de Noordzeekanaalweg is twee 
keer rekening gehouden, zowel in de primaire begroting als in de begrotingswijziging op basis van de 
Najaarsrapportage 2017. Het dubbel geraamde bedrag komt nu te vervallen. 
 
Fietsparkeren 
Taakveld 
                                                           (bedragen x € 1.000; min=nadeel) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Wonen en bouwen 53      

Het budget voor het project fietsparkeren is twee maal geraamd, zowel in de primaire begroting als in 
de Voorjaarsrapportage 2018. Het dubbel geraamde bedrag komt nu te vervallen 
 
Onvoorziene uitgaven 
In programmabegroting is rekening gehouden met een post voor ‘Onvoorziene uitgaven’ van € 25.000 
en voor ‘Onvoorziene subsidies’ van € 10.000. De resterende bedragen vallen met deze 
najaarsrapportage vrij. 
 
Onvoorziene uitgaven 
Omschrijving                                              (bedragen x € 1.000; - is nadeel) 2018 

Raming na Voorjaarsrapportage 2018 20 

Niet besteed in 2018 -20 

Raming na Najaarsrapportage 2018 0 

 
Onvoorziene subsidies 
Omschrijving                                              (bedragen x € 1.000; - is nadeel) 2018 

Raming na Voorjaarsrapportage 2018 8 

Niet besteed in 2018 -8 

Raming na Najaarsrapportage 2018 0 

 
Overzicht overhead 
 
Schade gemeentehuis Halfweg 
Taakveld 
                                                           (bedragen x € 1.000; min=nadeel) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Overhead -100      

In verband met de afhandeling van de schade aan het gemeentehuis wordt voor de onvermijdbare 
kosten een budget geraamd. Zie voor een nadere toelichting het hoofdstuk ‘Ontwikkelingen’. 
 
Onderhoud gemeentehuis 
Taakveld 
                                                           (bedragen x € 1.000; min=nadeel) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Overhead 40      

Het budget voor het uitvoeren van schilderwerk aan het gemeentehuis te Halfweg is opgenomen in de 
primaire begroting én in de begrotingswijziging op basis van de Najaarsrapportage 2017. Het dubbel 
geraamde bedrag komt nu te vervallen. 
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Neutrale mutaties 
Omschrijving                                              (bedragen x € 1.000; - is nadeel) 2018 2019 2020 2021 2022 

Onderwijsachterstandenbeleid -54     

Rijksbijdrage 54     

Inkomensregelingen (bijstand) 68     

Rijksbijdrage Buig -68     

Lasten riolering 78     

Baten riolering 70     

Voorziening onderhoud riolering -148     

Totaal 0 0 0 0 0 

 
Onderwijsachterstandenbeleid 
De gemeente verstrekt een bijdrage voor onderwijsachterstandenbeleid aan instellingen die 
kinderopvang verzorgen voor onze inwoners. Deze last wordt gedekt door een rijksbijdrage die voor 
dit doel ontvangen wordt. 
 
Inkomensregelingen (bijstand) 
Op 1 oktober 2018 heeft het Rijk het budget 2018 van de gebundelde uitkering  van de Participatiewet 
(Buig) definitief vastgesteld. Het definitieve budget voor onze gemeente is € 68.000 lager. Met dit 
budget wordt de gemeente voorzien van middelen voor de verstrekking van uitkeringen en 
loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ en aan startende 
zelfstandigen in het kader van het Bbz 2004. De prognose is dat de lasten voor het verstrekken van 
deze uitkeringen in 2018 ook € 68.000 lager uitvallen. 
 
Riolering 
Door de verschuiving van de uitvoering een aantal investeringen op het gebied van riolering naar 
2019, ontstaat er een voordeel op de kapitaallasten (rente en afschrijving). Verder wordt op basis van 
de werkelijk opgelegde aanslagen rekening gehouden met een hogere opbrengst uit de rioolheffing. 
Dit betreft onder andere de aansluitingen SpaarneBuiten. Conform het vastgestelde beleid wordt het 
totale voordeel op de baten en lasten gestort in de voorziening onderhoud riolering. 
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Mutaties reserves en voorzieningen 
Omschrijving  

2018 2019 2020 2021 2022 
(bedragen x € 1.000; min = verlaging) 

Algemene reserve 400 -465    

Reserve onderhoud gemeentelijke 
kapitaalgoederen/eigendommen 5     

Van Hoogdalemfonds -9     

Reserve automatisering -30     

Reserve omvangrijke projecten -1.400     

Reserve gemeentelijke monumenten -27     

Reserve pensioenen en uitkeringen ex-wethouders 16     

Reserve groenbeheer 10     

Reserve drie decentralisaties 50     

Egalisatiereserve onderhoud wegen en bruggen 51     

Voorziening onderhoud riolering 148     

Totaal reserves -786 -465 0 0 0 

 
 
Algemene reserve 
Omschrijving  

2018 2019 2020 2021 2022 
(bedragen x € 1.000; min = verlaging) 

Project Hartje Spaarndam (jaarschijf 2018) 400 -400    

Project Hartje Spaarndam (jaarschijf 2017)  -65    

Totaal 400 -465       

Het project Hartje Spaarndam is vertraagd, waardoor een groot deel van de ontwikkeling vanaf 2019 
zal plaatsvinden. In de Programmabegroting 2018-2021 was rekening gehouden met een budget van 
€ 505.000 en voor het begrotingsjaar 2017 was rekening gehouden met een budget van € 100.000. In 
totaal € 605.000 te dekken uit de opbrengst van de verkoop van de aandelen Eneco. In de 
Najaarsrapportage 2017 is deze dekking omgezet naar de Algemene reserve omdat de 
aandelenverkoop nog niet gerealiseerd was. Waarbij de afspraak is, dat als de aandelenverkoop wel 
geëffectueerd is, de Algemene reserve weer aangevuld wordt.  
Van het budget dat voor 2017 beschikbaar was, is € 65.000 niet besteed. Nu wordt voorgesteld dit 
bedrag in 2019 weer beschikbaar te stellen. Verder wordt in 2018 naar verwachting € 400.000 niet 
besteed. Ook hiervan wordt voorgesteld dit in 2019 weer beschikbaar te stellen. De raadscommissie is 
in oktober geïnformeerd over de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek Hartje Spaarndam. 
Afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek wordt een voorstel inzake de cofinanciering gedaan, 
waarbij het nu naar 2019 over te hevelen bedrag betrokken wordt. 
 
Reserve onderhoud gemeentelijke kapitaalgoederen/eigendommen 
Omschrijving  

2018 2019 2020 2021 2022 
(bedragen x € 1.000; min = verlaging) 

Reserve 5         

Voor 2018 is rekening gehouden met de vervanging van de dakbedekking van de brandweerkazerne 
Spaarndam en deze te dekken uit de reserve. Deze werkzaamheden worden in 2019 uitgevoerd, 
waarmee de geraamde onttrekking aan de reserve komt te vervallen. 
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Van Hoogdalemfonds 
Omschrijving  

2018 2019 2020 2021 2022 
(bedragen x € 1.000; min = verlaging) 

Reserve -9         

De portrettenserie van burgemeesters van Haarlemmerliede en Spaarnwoude wordt gecompleteerd 
met een portret van de huidige burgemeester en de kosten hiervan (€ 2.450) worden gedekt uit het 
Van Hoogdalemfonds. 
Door aanvullende eisen vanuit het bouwbesluit met betrekking tot het kunstproject SpaarneBuiten is er 
een tekort ontstaan van € 7.000 op dit project. De ontwikkelaar is bereid gevonden een bijdrage van 
€ 1.000 te doen. Het resterende bedrag wordt gedekt uit het Van Hoogdalemfonds. 
Verder wordt in 2018 vanuit de exploitatie minder gestort in het fonds (zie het overzicht autonome 
mutaties). In 2015 is de maximale jaarlijkse storting op € 2.500 gesteld, terwijl in de begroting voor 
2018 een storting van € 5.000 is geraamd. Tegelijkertijd is in 2017 € 1.500 te weinig gestort. Per saldo 
wordt de storting in 2018 € 1.000 lager. 
 
Reserve automatisering 
Omschrijving  

2018 2019 2020 2021 2022 
(bedragen x € 1.000; min = verlaging) 

Reserve -30         

Zie de toelichting bij de autonome mutaties. 
 
Reserve omvangrijke projecten 
Omschrijving  

2018 2019 2020 2021 2022 
(bedragen x € 1.000; min = verlaging) 

Reserve -1.400         

Zie de toelichting bij de autonome mutaties. 
 
Reserve gemeentelijke monumenten 
Omschrijving  

2018 2019 2020 2021 2022 
(bedragen x € 1.000; min = verlaging) 

Reserve -27         

In de raad van 25 september 2018 (raadsvoorstel 2018.0051086) is besloten het Museum 
stoomgemaal Halfweg een subsidie te verstrekken van € 20.000 voor de vervanging van de 
stoomketel. Verder is voor onderhoud aan gemeentelijke monumenten € 12.000 subsidie toegekend in 
2018. Het in de programmabegroting beschikbare budget is € 5.250. Per saldo wordt nog € 6.750 
gedekt ten laste van de reserve. 
 
Reserve pensioenen en uitkeringen ex-wethouders 
Omschrijving  

2018 2019 2020 2021 2022 
(bedragen x € 1.000; min = verlaging) 

Reserve 16         

Zie de toelichting bij de autonome mutaties. 
 
Reserve groenbeheer 
Omschrijving  

2018 2019 2020 2021 2022 
(bedragen x € 1.000; min = verlaging) 

Reserve 10         

Zie de toelichting bij de autonome mutaties. 
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Reserve drie decentralisaties 
Omschrijving  

2018 2019 2020 2021 2022 
(bedragen x € 1.000; min = verlaging) 

Reserve 50         

Bij het opschonen van de administratie is gebleken dat in de Jaarstukken 2007 een bedrag van 
€ 12.200 is opgenomen als nog te betalen in het kader van de wet Inburgering. Dit bedrag valt vrij en 
wordt gestort in de reserve drie decentralisaties. 
Verder is de integratie-uitkering Sociaal Domein op basis van de mei- en septembercirculaire met 
€ 38.000 verhoogd. De hogere rijksbijdrage wordt gestort in de reserve drie decentralisaties. 
 
Egalisatiereserve onderhoud wegen en bruggen 
Omschrijving  

2018 2019 2020 2021 2022 
(bedragen x € 1.000; min = verlaging) 

Reserve 51         

In verband met het verschuiven van investeringen voor wegen naar 2019 is er sprake van lagere 
kapitaallasten die gedekt worden uit de Egalisatiereserve onderhoud wegen en bruggen. Zie ook de 
toelichting bij de autonome mutaties. 
 
Voorziening onderhoud riolering 
Omschrijving  

2018 2019 2020 2021 2022 
(bedragen x € 1.000; min = verlaging) 

Voorziening 148         

Zie de toelichting bij de neutrale mutaties. 
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Nieuwbouwwijk SpaarneBuiten, Spaarndam 

5. Voorgenomen investeringen 
 
Omschrijving  

investering Besteding 
2018 2018 2019 2020 2021 2022 

(bedragen x € 1.000; min = verlaging) 

Inlaagpolder 125 125      

Sugar City en omgeving 54 54      

Totaal 179 179      

 
Vervangen verharding Inlaagpolder 

Het wegvlak van de inlaagpolder richting huisnummer 3 is dusdanig versleten, dat de technische 
levensduur nihil is. Het nemen van levensduur verlengende maatregelen is niet meer mogelijk. De 
enige optie om het perceel op een veilige manier bereikbaar te houden is het volledig vervangen van 
de verhardingen. Deze werkzaamheden moeten op korte termijn uitgevoerd worden. 
De kapitaallasten worden verwerkt in de Voorjaarsrapportage 2019. 
 
  

Programma, taakveld  
(bedragen x € 1.000; min = nadeel) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Programma Verkeer, vervoer en waterstaat 

Taakveld Verkeer en vervoer 
     

Investeringsbedragen 125     

Kapitaallasten  8 8 8 8 
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Sugar City en omgeving 

Voor werkzaamheden in het kader van de leefbaarheid voor het project Sugar City is grond nodig van 
Cobraspen. Op dit moment loopt het gesprek hierover met de grondeigenaar. Er zijn meerdere opties, 
waarbij Cobraspen inrichtingswensen heeft. Ter voorkoming van staatssteun moet er wel sprake zijn 
van een goede balans tussen de waarde van de grond en de waarde van de werkzaamheden. Voor 
de benodigde gemeentelijke capaciteit (€ 54.000) voor deze onderhandelingen is in het 
oorspronkelijke geraamde budget onvoldoende dekking. De kapitaallasten worden verwerkt in de 
Voorjaarsrapportage 2019.  

Programma, taakveld  
(bedragen x € 1.000; min = nadeel) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en 

Stedelijk vernieuwing 

Taakveld Wonen en bouwen 

     

Investeringsbedragen 54     

Kapitaallasten  1 1 1 1 
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Water Halfweg toegang naar de Trekvaart 

6. Ontwikkelingen en projecten 
 
Gemeentelijke herindeling met Haarlemmermeer 
Bij wet van 11 juli 2018 is officieel besloten tot samenvoeging van de gemeenten Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude en Haarlemmermeer met ingang van 1 januari 2019. De Tweede Kamer heeft bij haar 
besluit over de herindelingswet een motie aangenomen. In deze motie is de minister gevraagd om de 
provincie Noord-Holland te verzoeken met de nieuwe gemeente Haarlemmermeer, de gemeente 
Haarlem, alsmede met de inwoners van Spaarndam te verkennen of voor het dorp Spaarndam een 
grenscorrectie een duurzame oplossing is. En of dit kan rekenen op draagvlak van de inwoners van 
Spaarndam. De minister moet de Tweede Kamer over de uitkomsten binnen een jaar na de 
herindeling informeren. 
De beleidsharmonisatie in het kader van de samenvoeging loopt voorspoedig. Het voorbereiden van 
de verzamelnota, waarmee de nieuwe gemeente zoveel mogelijk beleid vaststelt begin 2019, loopt 
volgens planning. Het doel is om de verzamelnota begin december in beide colleges te behandelen, 
zodat deze op 2 januari 2019 door de raad kan worden vastgesteld.  
Ook de personele, juridische en financiële afhandeling loopt. Het traject rondom het sociaal plan is 
afgerond. Het merendeel van de medewerkers dat in dienst was van de gemeente Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude, is goed geplaatst in de ambtelijke organisatie van Haarlemmermeer. Voor een 
aantal medewerkers wordt nog maatwerk verricht om te zorgen dat zij hun plek vinden in de 
organisatie. 
 
Gemeentehuis Halfweg 
Op dinsdag 18 september 2018 bleek dat er ernstige schade is ontstaan aan het gemeentehuis van 
onze gemeente. De fundering is beschadigd en het kantoordeel (rechterkant, ‘oude’ nieuwbouw uit 
1993) is verschoven. Uit veiligheidsoverwegingen is besloten om het gehele gemeentehuis per direct 
tot nader order te ontruimen en te sluiten. Het is op dit moment niet meer mogelijk om het 
gemeentehuis te betreden.  
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Direct na sluiting is alles in het werk gesteld om de dienstverlening aan de inwoners van onze 
gemeente zo snel mogelijk te verplaatsen naar het raadhuis van Haarlemmermeer te Hoofddorp. Op 
maandag 24 september was een balie op dit raadhuis operationeel om de inwoners van 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude te ontvangen voor, onder andere het aanvragen en ophalen van 
rijbewijzen en paspoorten. Voor trouwerijen, raadsvergaderingen, en dergelijke is en wordt de 
komende tijd uitgeweken naar andere locaties.  
  
Tevens zijn direct na sluiting van het gebouw, externe deskundigen ingeschakeld om niet alleen de 
oorzaak van de schade te achterhalen, maar ook te onderzoeken hoe ernstig de situatie is. De eerste 
globale bevindingen verwijzen naar een oorzaak, die mogelijk gelegen is in grondwerkzaamheden op 
het achter het gemeentehuis gelegen terrein.  Er is contact gezocht met de partijen die betrokken zijn 
bij deze grondwerkzaamheden om de werkzaamheden te staken of te verplaatsen. Daarnaast zijn 
deze partijen inmiddels door de gemeente aansprakelijk gesteld voor de ontstane schade en 
gevolgschade.  
  
De afgelopen week zijn inwoners en gebruikers van het gemeentehuis (Historisch Halfweg en 
ambtenaren) via diverse kanalen, onder andere krant, website, facebook en intranet geïnformeerd 
over de situatie. Op 25 september 2018 was er voor inwoners gelegenheid om vragen te stellen aan 
ons college. 
  
Mogelijk dat de schade aan het kantoordeel (linkerkant, ‘nieuwe’ nieuwbouw uit 2006) en het 
historische deel van het gemeentehuis meevalt. Het wachten is echter op de uitkomsten van een 
nader onderzoek dat momenteel plaatsvindt naar de schade en de (on)mogelijkheden van herstel van 
de verschillende bouwdelen.  
  
In afwachting van het definitieve rapport zijn alle werkzaamheden in en rondom het gemeentehuis, 
zoals verbouwing ten behoeve van de politie, de plaatsing van een hekwerk, stopgezet. Er worden op 
dit moment scenario’s uitgewerkt voor de korte en lange termijn, om de dienstverlening aan de 
inwoners te kunnen hervatten binnen de gemeentegrenzen van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. 
En om de politie en de ambtenaren die werkzaam zijn in het gebied ook binnen deze grenzen te 
kunnen huisvesten.  
  
Bovenstaande situatie brengt extra kosten met zich mee, zoals bijvoorbeeld: 
• kosten die verband houden met het inschakelen van deskundigen (bouwkundig, technisch, 

juridisch) 
• kosten voor het afsluiten, verplaatsen en het treffen van voorzieningen op het gebied van ICT, 

beveiliging en nutsvoorzieningen 
• kosten in verband met de communicatie aan inwoners en gebruikers 
• huur vervangende huisvesting onder andere ten behoeve van trouwerijen en raad 
• kosten voor het treffen van tijdelijke voorzieningen om het historische gemeentehuis te 

verwarmen om vochtschade aan dit pand te voorkomen 
• kosten in verband met het aanpassen van de verwarming ten behoeve van het door 

warmtepompen verwarmde kantoorgedeelte (linker bouwdeel). 
Daarnaast wordt een extra beroep gedaan op de ambtelijke organisatie. 
  
Hoe hoog bovengenoemde kosten zijn, valt op dit moment nog niet te ramen. Voor 2018 wordt 
voorgesteld een budget van € 100.000 op te nemen (zie het hoofdstuk Autonome mutaties). 
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N200 
De projecten Leefbaarheid N200 / Ruimte kwaliteit N200 / Bomen entree westzijde/Stationsgebied / 
Stoomgemaal en de F200 hebben de afgelopen periode vooral in het teken gestaan van nadere 
uitwerking van de gemaakte afspraken met onder andere Rijkswaterstaat en Cobraspen. Omdat we 
de voortgang van belang vinden is voor het project F200 en de westelijke ontsluiting een extra 
projectmanager aangetrokken. 
 
Projecten rondom Sugar City zijn in september 2017 overgenomen door projectmanagers van de 
gemeente Haarlemmermeer. Omdat de werkwijze tussen de gemeente Haarlemmermeer en 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude niet identiek is, heeft het afgelopen jaar vooral in het teken 
gestaan van afstemming en informatieoverdracht. Een aandachtspunt voor dit project is de financiële 
haalbaarheid. Deze is nog niet eenduidig gekwantificeerd en de reële mogelijkheid bestaat dat er 
onvoldoende dekking is om het project af te ronden. Het laatste kwartaal van 2018 wordt gebruikt om 
hier meer duidelijkheid over te verschaffen. Mogelijk gaat het om een substantieel bedrag. 
 
Hartje Spaarndam 
Eind december 2017 heeft de projectinventarisatie en -analyse betreffende het SLS (Stichting 
Leefomgeving Schiphol) project Hartje Spaarndam uitgewezen dat het oorspronkelijke project 
financieel niet haalbaar bleek en daarnaast was er ook niet voldoende draagvlak. Vervolgens heeft 
SLS in december een voorlopige subsidiereservering gemaakt voor Spaarndam ten bedrage van 
€ 1.500.000. Uitgaande van deze toezegging zijn het Dorpscentrum en de sportverenigingen aan de 
slag gegaan met een alternatief voorstel.  
 
Op dit moment zijn de volgende SLS-subsidieaanvragen in voorbereiding:  
1. Stichting Dorpscentrum Spaarndam zal een aanvraag indienen voor het Dorpscentrum (DC). Dit is 

geen gemeentelijk eigendom, maar in eigendom van de stichting. Het bestuur van het DC 
verwacht dat het rondkrijgen van een sluitende exploitatie in de toekomst steeds moeilijker zal 
worden. Hiermee komt de continuïteit van de dorpsvoorziening onder druk te staan. Zo zijn 
onderdelen van het gebouw verouderd en/of aan aanpassing toe. Een door de SLS te verlenen 
subsidie levert een belangrijke impuls aan het verduurzamen, verbeteren van de 
gebruiksmogelijkheden en moderniseren van deze dorpsvoorziening. Hiermee wordt een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de continuïteit en het vergroten van het bereik van deze 
dorpsvoorziening.  

2. Uit de werksessies met de landschapsarchitect is een variant naar voren gekomen die de 
mogelijkheid behelst om een gemeenschappelijk clubhuis te realiseren. Een reeds lang 
gekoesterde wens van de sportverenigingen. Hiervoor is het noodzakelijk het huidige tennispark 
te verplaatsen naar een plek centraal op het sportpark en op de vrijkomende locatie woningbouw 
te realiseren. Uit de haalbaarheidsstudie hiertoe is gebleken dat dit een haalbaar scenario is. 
Uitgangspunt voor de verplaatsing van het tennispark is nieuw voor oud. Daarnaast zal door de 
aanpassing het sportpark een betere parkachtige uitstraling krijgen en zal -door 
duurzaamheidsmaatregelen- de exploitatie op lange termijn geborgd zijn. 

 
Het DC en de sportverenigingen, ondersteunt door de Dorpsraad Spaarndam, beogen gezamenlijk 
een subsidieaanvraag bij SLS in te dienen. De raad zal worden voorgesteld in te stemmen met het 
verplaatsen van het tennispark en ook het restant van het voorbereidingskrediet van dit project ten 
behoeve van Hartje Spaarndam € 465.000 over te hevelen naar 2019. Nadere uitwerking van de 
aanvragen bij de SLS volgt na instemming van de raad. 
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Integraal Kindcentrum 
Eind 2016 is een investeringskrediet (besluit RUI 16/35) beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van 
het Integraal Kindcentrum (IKC) op het Margrietplantsoen. Op 24 april 2018 heeft de raad het 
bestemmingsplan Integraal Kindcentrum Halfweg (Rv 2018.0015489) vastgesteld. Tegen het 
bestemmingsplan is beroep aangetekend bij de Raad van State. In afwachting van de uitspraak, 
verwacht in 2019, van de Raad van State ligt het project stil. 
 
Afkoppelprogramma Spaarndam 
Onderdeel van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is te voldoen aan de basisinspanning op het 
gebied van riolering. Dit betekent dat de emissiewaarden van de vuiluitworp gehalveerd dient te 
worden. Dit wordt bereikt door de ontvangst en afvoer van hemelwater te scheiden van het vuilwater 
(dit noemen we “afkoppelen”). Voor Spaarndam is een afkoppelprogramma opgesteld. 
In de voorbereidingen van de uitvoering van het afkoppelprogramma Spaarndam verloopt de 
afstemming met andere overheden stroef en is de beschikbare informatie gebrekkig en onvolledig. 
Hierdoor loopt de planning uit. Fase 1A zal waarschijnlijk eind eerste kwartaal/begin tweede kwartaal 
2019 starten. 
 
Wegenbeheerplan, reconstructie Spaarndammerdijk 
Eerder dit jaar is een noodreparatie aangebracht op de Spaarndammerdijk. Dit als gevolg van onder 
andere een as-verschuiving in de rijweg. Daarom is de dijk vanaf eind mei grotendeels afgesloten. Dit 
is een tijdelijke noodmaatregel. Inmiddels zijn er noodreparaties uitgevoerd en is er een onderzoek 
gestart om erachter te komen wat er met de dijk moet gebeuren. Er is begin september een 
informatieavond georganiseerd om bewoners en gebruikers te informeren over de staat van de dijk, de 
noodmaatregel en het vervolgproces. De gerepareerde vakken vertonen opnieuw schade. Er volgt zo 
spoedig mogelijk een voorstel hoe we de problematiek van de Spaarndammerdijk willen gaan 
oplossen in afstemming met betrokken partners. 
 
Sectorpark 
Op 26 september 2017 (RUI 17/016) heeft de raad besloten de bouwgrondexploitatie Sectorpark te 
openen. Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden op het terrein gestart en is het terrein niet 
meer toegankelijk. Een gespecialiseerd bedrijf heeft het gebied onderzocht op Niet Gesprongen 
Explosieven (NGE’s) uit de Tweede Wereldoorlog. Eind dit jaar start de bodemsanering van het 
terrein. De grond wordt dan geschikt gemaakt voor het bouwen van de nieuwe woningen.  
 
Het bestemmingsplan sectorpark zal het vierde kwartaal 2018 ter vaststelling aangeboden worden aan 
de gemeenteraad. De verwachting is dat de verkoop van de kavels en kluswoningen in het tweede 
kwartaal 2019 plaatsvindt. Per 1 januari 2019 zal dit project worden opgenomen in de cyclus van het 
Meerjarenperspectief Grondzaken van de nieuwe gemeente Haarlemmermeer, waardoor er 
halfjaarlijks over deze grondexploitatie gerapporteerd wordt. 
 
Vervanging riolering Oranje Nassaustraat 
De werkzaamheden voor de Oranje Nassaustraat te Halfweg zijn in voorbereiding, maar de uitvoering 
is afhankelijk van projecten van derden, zoals de N200 (RWS) en de realisatie van het Integraal Kind 
Centrum (IKC) Halfweg (nu bij Raad van State). De uitvoering van de werkzaamheden aan de Oranje 
Nassaustraat schuift daarom door naar 2019. Gelijktijdig met de werkzaamheden in de Oranje 
Nassaustraat in Halfweg wordt de riolering vervangen. Omdat de uitvoering van de werkzaamheden in 
de Oranje Nassaustraat doorschuift naar 2019 wordt ook het grootste deel van de werkzaamheden 
voor de vervanging van de riolering doorgeschoven naar 2019. 
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