
EL. 
OPHaarlem 

Ouderen Partij Haarlem 
D66 

Motie: 
"Gemeentelijk vastgoed: eenmaal, andermaal, onder controle" LAATSTE KEER! 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26 juni 2014, 

Constaterende dat: 

• De accountant in het verslag over de jaarrekening 2013 opmerkt: "dat in 

tegenstelling tot 2012 het inzicht in de vastgoedportefeuille is vergroot 

en de verhuuradministratie verder op orde is gebracht. Desondanks kan 

in boekjaar 2013 de volledigheid van de verhuuropbrengsten nog niet 

worden gegarandeerd. De totale huuropbrengsten bedragen €11,1 

miljoen (2012; € 13,3 miljoen) Wij adviseren hier komend jaar prioriteit 

aan te geven en de aansluiting te maken tussen de verhuuradministratie 

en de vastgoedportefeuille". 

Overwegende dat: 

• Op 9 november 2012 de aangehechte motie is aangenomen waarin gesteld werd 

dat de vastgoed administratie op 6 december 2012 op orde moest zijn. 

• Op 13 december 2012 de wethouder heeft gesteld tijdens een presentatie dat dit 

inderdaad het geval was. 

• Dit in tegenspraak is met de conclusie van de accountant. 

Besluit 

Het college op te dragen om uiterlijk opE^»ktöfe«^44 de Commissie 

Ontwikkeling overtuigend te informeren dat de administratie van het gemeentelijk 

vastgoed in al zijn verschillende facetten op orde is en dat de inkomsten en 

lasten nauwkeurig bekend zijn en correct worden geadministreerd, zodanig dat 

het naar de mening van de accountant in orde is. 

En gaat over tot de orde van de dag. 



D66 ï 

Motie "Gemeentelijk vastgoed: eenmaal, andermaal, onder controle" 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 9 november 2012, 

Constaterende dat: 

• Beheer en onderhoud gemeentelijke vastgoed al jaren onvoldoende op orde is 

• Door gebrekkige basisadministratie inkomsten uit huren en pachten achterbleven 

• Te betalen lasten onbekend waren 

• Onroerend Zaak Belasting Onderwijsgebouwen nog steeds onder ander 

programma valt en niet onder Vastgoedbeheer? 

Overwegende dat: 

• Het ene onderzoek na het andere is gedaan met daarbij behorende 

aanbevelingen 

• het nu aankomt op uitvoeren en het terugwinnen van vertrouwen 

• Eind van 2012 Vastgoedbeheer op orde zou zijn 

Besluit 

• Het college op te dragen om uiterlijk op 6 december 2012 de Commissie 

Ontwikkeling overtuigend te informeren dat de administratie van het gemeentelijk 

vastgoed in al zijn verschillende facetten op orde is en dat de inkomsten en 

lasten nauwkeurig bekend zijn en correct worden geadministreerd^ £9 ^ dbdl y ( J[ 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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