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Raadsbrieven actuele financiële situatie

ln de vergadering van 9 februari hebben zowel het college van Purmerend als het college
van Beemster een brief over de actuele financiële situatie van beide gemeenten
vastgesteld. De brieven van beide gemeenten ontvangt u bijgaand. ln de begroting van
beide gemeenten was ten tijde van de vaststelling onzekerheid over de ontwikkeling van de
uitgaven sociaal domein, het onderzoek naar de jeugduitgaven van AEF, de
coronagevolgen en de herverdeling van het gemeentefonds. Veelvan de genoemde
onzekerheden op de inkomsten zijn nog steeds aan de orde, maar nu wijover (bijna) alle
gegevens van 2020 beschikken hebben wij de uitgaven in het sociaal domein kwantitatief en
financieelvoor u in beeld gebracht.

ln Purmerend is het beeld daardoor van een ruim positief financieel beeld omgeslagen in

een financieel beeld met tekorten in 2021 en 2022 en geen ruimte meer in het
meerjarenperspectief. Ook in Beemster is het beeld minder goed dan bij de vaststelling van
de begroting2021, maar nog steeds ruim positief.

ln de brieven kunt u lezen dat als het Rijk de komende periode niet met aanvullende
middelen richting de gemeenten komt, de financiele situatie van de nieuwe gemeente vraagt
om maatregelen om de begroting te doen sluiten. De uitgaven sociaaldomein en de
tekortschietende bekostiging, de opschaalkorting en de groeiopgave van Beemster en
Purmerend vragen om een grotere begrotingsruimte dan nu gezamenlijk beschikbaar is.

De beide colleges hopen van harte dat de noodkreet die van vele kanten richting het Rijk is
geuit, leidt tot resultaat. Dat is ook gerechtvaardigd want deze financiële situatie wordt
veroozaakt door onvoldoende Rijksmiddelen voor taken die naar de gemeente zijn verlegd
en vanwege kortingen op het gemeentefonds zonder vermindering van taken.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


