De overige bijdragen van de Wijkpartij Zuid- en Pijpbelangen aan de openbare raadsvergadering
van woensdag 28- en donderdag 29 november 2012.
2. Vaststellen agenda
De fractie heeft na herhaald aandringen pas 2- en niet 10 dagen voor de raad slechts 1 set
raadstukken ontvangen en eist alsnog het 2e setje op, aangezien verbetering was toegezegd.
Het zelfde gebeurde in eerste instantie met de moties die mij als raadslid niet zijn toegezonden.
Punt 2. Bij agendapunt 12 ontbreekt de tarieventabel precario en dient naar onze mening te
worden aangehouden, aangezien raadsleden niet weten om welke bedragen het gaat.
4. Spreekrecht burgers
5. Vaststellen concept-verslag van de vergadering van 31 oktober 2012
Stemverklaring: de fractie onthoudt zich van goedkeuring, omdat de correcties bij de
raadstukken ontbreken niet ter inzage liggen en onleesbaar op de website van Zuid zijn geplaatst.
Vaststellen van:
8. Bezoekersregeling parkeren
Stemverklaring: de fractie zal voorstemmen, maar dan moet wel de financiële regeling, los van
de evaluatie, worden uitgebreid met meer (aaneengesloten) uren.
9. Exploitatie Theater Archiefterrein/ positie Stichting Ostadetheater
Zuid- en Pijpbelangen heeft zich altijd gekeerd tegen de ontwikkelingen op het Archiefterrein en
de gedwongen verhuizing van de fabriek en het theater in relatie daarmee.
Pas de begroting aan en beschik positief over het aangevraagde, wel flinke, 4-jarige subsidiebedrag, wat
gezien de aanloopperiode van het Theater voor het van Ostadetheater heel redelijk overkomt.
Deze subsidie dient wel in samenhang gezien en beschikt te worden met de andere deelnemers aan het
Cultuur Cluster Asscher.
10. Legesverordening 2013 en bijbehorende tarieventabel
Er is sprake van willekeurige- en draconische tariefsverhogingen.
Zo moet er in 2013 €. 213,- extra betaald worden voor een exploitatie-vergunning horecabedrijf
met terras. Dit is nu €.1.067,00 ( zie tabel op blz. 8, m.b.t. APV, art. 3.8).
Een horecabedrijf zonder terras gaat €. 157,50 meer betalen. Dit is nu €. 718,50.
Vraag: hebben beide tarieven betrekking op een periode van 3 jaar, vanwege de looptijd van
deze exploitatievergunningen?
Stadsdeel Centrum zou voor een snellere vergunningverlening in procesverbeteringen hebben
geïnvesteerd, wat voor de vergunningaanvrager minder administratieve lasten oplevert.
Elke verdere toelichting ontbreekt of stadsdeel Zuid ook daarin heeft geïnvesteerd. Dit meeliften
op stadsdeel Centrum beoogt slechts de stadsdeelkas te spekken. Heffingen moeten aan het doel
worden besteed, waarvoor deze worden geheven. Dit doet Zuid niet.
Zodoende is er sprake van een volstrekte onrechtmatige belastingverhoging!!
Stemverklaring: omdat wordt afgeweken van het inflatiepercentage en diverse tarieven
draconisch worden verhoogd, stemmen wij tegen.

11. Meerjaren Onderhoudsprogramma Verhardingen 2013- 2015
De fractie wil de toezegging van portefeuillehouder Blaas, indien er voor groot onderhoud wordt
gekozen i.p.v. een herprofilering, dat ook alle verharding van gevel tot gevel wordt vervangen. (
dit gebeurt lang niet overal, bv. Lutmastraaat, 2e vd Helststraat)
Neem de Amstelveenseweg. Daar is de verkeersveiligheid in het geding, vanwege gaten en
ontbrekende belijning, ook op de rotonde van het Haarlemmermeerstation.
Kan dit met spoed worden aangepakt voor het mis gaat?
Er zijn schriftelijke vragen gesteld die nog niet zijn beantwoord. Wanneer gebeurt dit?
12. Precarioverordening en tarieven 2013
ZPB vindt, dat de tarieven voor terrassen naar beneden dienen te worden bijgesteld.
Ondernemers hebben het al zwaar genoeg. Met de legesverhogingen wordt de belastingdruk te hoog.
ZPB gaat alleen akkoord, als voor alle terrasgebieden het B- tarief ingevoerd wordt.
De fractie komt met een amendement.
Achtergrond:
( de tarieven voor de terrassen zijn in 2011 verhoogd en er is invulling gegeven aan de
heroverweging terrassen van €. 200.000,--.
De inkomsten uit precario zijn in 2011 met €. 224.000,-- gestegen. Dit is €. 24.000 boven de
taakstelling uit 2011. In de tarieventabel 2012 zijn ook een aantal verhogingen doorgevoerd, die
medio 2013 worden geïnd. Deze jaarlijkse extra inkomsten worden geschat op €. 100.000,-- .
Voorgesteld wordt om de vermindering van de inkomsten te dekken uit de extra inkomsten die
over het jaar 2011 zijn geïnd als gevolg van de aanpassing van de tariefsgebieden).
13. Tarief afvalstoffenheffing en reinigingsrecht 2013
Zuid- en Pijpbelangen is verheugd, dat de tarieven voor de afvalstoffenheffing eindelijk
verlaagd worden. Daar heeft onze fractie altijd al voor gepleit!!
Nog enige kanttekeningen.
Vanaf 2013 en 2014 wordt structureel extra €. 750.000,-- ingezet om buiten de containerlocaties,
via Basiskwaliteit schoon, hetzelfde te doen.
Dat lijkt ons dubbel op, voor meer dan €. 1 miljoen per jaar!!
De financiering van de solidariteitsbijdrage wordt, vanwege bezuinigen door de gemeente, nu bij de
stadsdelen neergelegd.
( voor 2013 verrekend door verlaging van het storttarief van €. 15,- per ton aangeboden afval.)
Daarnaast moeten de gezamenlijke stadsdelen nog een gemeentelijke bezuiniging opbrengen van
€. 3.5 miljoen. ( zie kadernota 2013 Centrale Stad)
Als er nu al gepotverteerd wordt via het impulsproject- en het project Basiskwaliteit Schoon minimaal 6,
dan schieten- mede door deze bezuiniging van de centrale stad- de tarieven mogelijk weer omhoog, al dan
niet verrekend via een verhoging van de afvalstoffenheffing tussentijds of voor 2014.
Deze ontwikkeling had dan voorkomen kunnen worden door pas op de plaats te maken.
Ondanks het voorstel voor tariefsverlaging in 2013 met €. 20,--, blijven die torenhoog.
Gaarne een antwoord van de portefeuillehouder!

