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Geachte mevrouw Steffens -van de Water,
In deze brief ontvangt u antwoorden op uw informatieve vragen van financiële aard over de
beslispunten van Raadsvoorstel2009/1741 'Hoofddorp Pioniers', Nota van Uitgangspunten,
zoals de HAP deze aan het college stelde in uw mail van 16 maart 2009.
De eerste vraag:
l. In beslispunf 2 wordf vermeld "(. ...) dit bedrag te verminderen met een bijdrage van hef
project Toolenburg-Zuidf1.Wilt u deze bijdrage voor ons kwantificeren?
Antwoord:
Deze bijdrage is momenteel nog niet te kwantificeren, omdat we nog in onderhandeling zijn
met woningcorporatie Ymere. De onderhandelingen zijn bijna gereed. Als we er financieel uit
zijn met Ymere zal vervolgens een contract worden opgesteld. Het contract met Ymere en
het financieel resultaat van Toolenburg-Zuid worden ter besluitvorming aan de Raad
voorgelegd medio 2009.
De fweede vraag:
2. In beslispunf 3c sfaat "(....)bijdragevan de Hoofddorp Pioniers;". Kunt u aangeven welk
bedrag u hiermee bedoelf?
Antwoord:
Deze bijdrage is een punt van onderhandeling tussen de gemeente en de Hoofddorp
Pioniers en hier zijn derhalve nog geen afspraken over gemaakt. Hier hopen we voor de
zomer duidelijkheid over te hebben.
De derde vraag:
In beslispunt 3c staat "(. . . ..) eventuele sponsorbijdragen;". Van welke raming is het college
uitgegaan?
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Antwoord:
In de berekening is geen bijdrage opgenomen, maar we zetten in op extra
financieringsbronnen met behulp van een expert op het gebied van sportmarketing en
sponsoring. Gelet op de vele netwerken van deze expert binnen de honkbalwereld, zijn er
kansen op het binnenhalen van de EBL-gelden en andere sponsorbijdragen.
De vierde vraag:
"via de sportnota is een forse impuls gegeven aan top-en breedtesport (...) er is geen
kwestie van keuzes maken, het college doet het allebei. Kan het college aangeven welke
middelen hiervoor nu gereserveerd zijn en op welk moment de raad de volledig benodigde
investeringen- zoals door de portefeuillehouder bedoeld met zijn uitspraak "dat het geen
kwestie is van keuzes maken" en "dat het college het allebei doet"- integraal kan afwegen?
Antwoord:
In de door u recent vastgestelde Sportnota zijn investeringen opgenomen voor Top- en
breedtesport. Onderdeel van deze investeringen betreffen bedragen voor accommodaties.
Voor de investering in deze accommodaties, gebaseerd op de behoefteramingen, zijn
bedragen opgenomen in de Sportnota in Hoofdstuk 8 "Maatregelen, middelen en lokale
agenda".
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