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Geachte heer, mevrouw,

In uw brief van 25 juni 2018 jl. pleit u opnieuw voor de komst van een hulpsecretarie in 
Badhoevedorp. In onze eerdere brief d.d. 9 mei 2018 (X.2018.02086) is u aangegeven 
dat de keuze voor het sluiten van het servicecentrum Badhoevedorp gebaseerd is op 
besluitvorming vanuit het college van B&W. Wij hebben gemeend niet af te wijken van 
onze keuze die door de gemeenteraad in het kader van Huis van Haarlemmermeer 
(2017.0033803) is bekrachtigd. Hierbij is de keuze gemaakt voor dienstverlening in 
Noord, Midden en Zuid en is het servicecentrum van Halfweg als servicepunt Noord in 
gebruik genomen.

Het is duidelijk dat er een verschil van inzicht is over de gewenste dienstverlening in 
Haarlemmermeer. Wij kijken naar toekomstige ontwikkelingen en er is met u besproken 
om vooral naar de bredere dienstverleningsvraag te kijken dan slechts de burgerzaken 
producten, zoals het rijbewijs en het paspoort.
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Daarom zijn we een pilot gestart in samenwerking met u voor een spreekuur in het 
dorpshuis. Deze pilot wordt naar verwachting eind dit jaar geëvalueerd. Concluderend 
heeft uw brief ons niet overtuigd om het besluit te heroverwegen een hulpsecretarie in 
Badhoevedorp te heropenen.

Een afschrift van deze brief wordt ook naar de gemeenteraad verstuurd. Wij verwachten 
u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
de secretaris, de burgemeester,

larel Brugman Onno Hoes
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