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Samenvatting 
In dit verslag wordt kort uiteengezet wat het Fonds Wijken en Kernen inhoudt. Tevens 
worden enkele voorstellen uitgelicht. Hierbij vindt u ook een overzicht van het totaal aantal 
voorstellen per jaar en het percentage gehonoreerde voorstellen. Daarnaast komen de 
middelen en de uitvoering aan de orde. Er wordt besloten met de conclusies en 
aanbevelingen voor het vervolg van het Fonds Wijken en Kernen. 
 
Inleiding 
Het Fonds Wijken en Kernen, dat in de periode van 2002 tot en met 2005 in totaal  
€4.500.000,00 te besteden had, heeft vele initiatieven opgeleverd. De doelstelling van het 
fonds is in de verordening als volgt geformuleerd: ‘het geven van impulsen aan de 
leefbaarheid in wijken en kernen’. Hierbij is aangegeven dat het dient te gaan om eenmalige 
en nieuwe impulsen.  
 
Voorstellen  
Voorstellen die bij het Fonds Wijken en Kernen zijn gehonoreerd zijn onder andere: 
- Multicultureel muziekfeest in Graan voor Visch in Hoofddorp 
- Impuls voor toneelvereniging in Abbenes 
- Verlichting voor het vrijheidsmonument in Weteringbrug 
- Verlichting vrijheidsmonument in Zwaanshoek 
- Autopuzzelrit in Beinsdorp 
- Botenhelling in Buitenkaag 
- Skatebaan in Badhoevedorp 
- Openluchtmuseum Vijfhuizen 
- Impuls voor speeltuinvereniging Nieuwe Brug 
- Verbouwing dorpshuis Rijsenhout 
- Zwerfvuilproject in Hoofddorp 
- Kinderspeelplaats in Oude Meer 
- Bloembakken en geraniumstandaards in Buitenkaag 
- Seniorendag in Lisserbroek 
- Impuls voor het opzetten van een jeugdsoos in Zwaanshoek 
- Feest voor gehandicapten in Nieuw-Vennep 
- Openingsfeest in speeltuin Lijnden 
- Plaatsing van een borstbeeld van oud-burgemeester J.P. Amersfoordt in Badhoevedorp 
- Opknappen van een speelveldje in Abbenes 
- Tuinenproject in Burgerveen 
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- Softbaltoernooi in Hoofddorp 
- Computer voor Cruquius 
- Uitbreiding speeltoestellen in Rijsenhout 
 
Er zijn ook gemeentebrede aanvragen geweest, zoals het anti-hondenpoepproject en ‘Blik 
op Marokko’. Bij ‘Blik op Marokko’ ging de aandacht uit naar het nader tot elkaar brengen 
van Nederlanders en Marokkanen binnen de Gemeente Haarlemmermeer. Ook is er een 
theatervoorstelling gehonoreerd die in 14 verschillende kernen in de gemeente is opgevoerd.  
 
Eindstand 
In 2002 zijn 148 voorstellen ingediend waarvan in totaal 87 voorstellen gehonoreerd zijn.  
Voor 2003 betreft het 49 gehonoreerde voorstellen van in totaal 68 ingediende voorstellen.   
In 2004 zijn in totaal 95 voorstellen ingediend waarvan 62  voorstellen zijn gehonoreerd.  
2005 brak alle records; er zijn maar liefst 207 voorstellen ingediend. Hiervan zijn 133 
voorstellen gehonoreerd.  
 
Jaar Totaal Gehonoreerd Percentage gehonoreerde voorstellen 
2002 148 87  58,8   
2003 68 49  72,1   
2004 95 62  65,3   
2005 207 133  64,3   
 
Uitvoering 
Aangezien de laatste voorstellen van 2005 in oktober 2005 definitief zijn gehonoreerd, 
mogen deze in 2006 uitgevoerd worden (omdat er anders te weinig tijd zou zijn voor de 
uitvoering). Bij enkele voorstellen uit voorgaande jaren heeft de raadswerkgroep een 
uitzondering gemaakt, indien zij dat noodzakelijk achtte. Deze voorstellen mogen alsnog in 
2006 uitgevoerd worden. Dit jaar worden nog 37 projecten uitgevoerd.   
 
Middelen  
2002: €1.179.626,01 gehonoreerd, werkelijk uitgegeven €1.296.853,70 
2003: €844.380,00 gehonoreerd, werkelijk uitgegeven €720.192,75 
2004: €928.560,16 gehonoreerd, werkelijk uitgegeven tot nu toe €776.227,21 
2005: €1.632.148,82 gehonoreerd, werkelijk uitgegeven tot nu toe €1.091.940,35 
 
Hierbij moeten de volgende opmerkingen worden gemaakt. Indien de gehonoreerde 
bedragen opgeteld worden, komen deze uit boven de €4.500.000,00 die er in het fonds 
zaten. Dat komt omdat begin 2005 al duidelijk was dat er uit voorgaande jaren financiële 
middelen zouden terugvloeien. Dat komt ook tot uiting in het feit dat het bedrag dat werkelijk 
per jaar is uitgegeven vaak lager is dan het gehonoreerde bedrag. Afgezien van het feit dat 
nog niet alle gehonoreerde voorstellen zijn uitgevoerd (waarvan enkele grote projecten, 
bijvoorbeeld het voorstel rond de Meermanstraat van €160.000) en dus ook nog niet zijn 
betaald, heeft dat de volgende redenen: 
- De indiener zag af van de uitvoering. 
- Sommige voorstellen overlapten met of konden ingepast worden in het reguliere beleid 

en waren dus al (voor een deel) bekostigd uit reguliere middelen. 
- De kosten waren door de indiener te hoog ingeschat en daarom werd slechts een deel 

van het gehonoreerde bedrag gebruikt. 
- Sommige voorstellen konden gecombineerd worden uitgevoerd. Dit bracht een 

kostenbesparing met zich mee. 
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Conclusies en aanbevelingen  
Het Fonds Wijken en Kernen heeft wel degelijk een duidelijke impuls gegeven aan de wijken 
en kernen in de Gemeente Haarlemmermeer. Hoewel in eerste instantie goed is gekeken 
naar de vorm waarin de uitvoering zou plaatsvinden, is toch gebleken dat de verordening 
niet geheel toereikend was om de vaak complexe aanvragen te dekken. Inmiddels is 
besloten om een doorstart te maken met het Fonds Wijken en Kernen. De aanbeveling 
hierbij is om voor deze tijd de verordening grondig te herzien en aan te vullen. Daarnaast 
moet duidelijk naar inwoners gecommuniceerd worden dat er weer voorstellen ingediend 
kunnen worden in de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 maart 2007. De werkwijze 
van het Fonds Wijken en Kernen blijft hetzelfde; de raadswerkgroep Fonds Wijken en 
Kernen maakt een voorselectie en legt deze aan de raad voor. Waar nodig zal tijdens de 
voorselectie afstemming plaatsvinden met de wijkbudgetten. In 2007 en 2008 zullen de 
gehonoreerde voorstellen uitgevoerd worden. Het Fonds Wijken en Kernen eindigt op 31 
december 2008.  
 
 
Namens de raadswerkgroep, 
 
 
 
Dhr. H.G.J. Heimerikx 
 
De raadswerkgroep: 
Mw. S.M. Gehrels, dhr. J.P. Lindenbergh, mw. W. Landzaat-Kingma, mw. C.H.M. Berk en 
dhr. H.G.J. Heimerikx. 


