
Motie 3. Wethouder Butter/Wethouder Rotgans 
 

  
 

 
Motie  
De raad van de gemeente Purmerend,  
 
in openbare vergadering bijeen op 10 juni 2021, behandelend het agendapunt met als onderwerp 
‘Vaststelling Kadernota 2022-2025’,  
 
Constateert dat:  
- In de Kadernota een structureel bedrag van 2,5 miljoen euro is ingeraamd als verwachte compensatie 
vanuit het Rijk  
 
Overweegt dat:  
- De Kadernota een getrouw beeld dient te schetsen van de jaarlijkse saldi en daarmee op dit moment de 
jaarlijkse tekorten voor iedereen inzichtelijk moet maken  

- Een eventuele compensatie alsnog in de begroting kan worden verwerkt op het moment dat deze door 
het Rijk daadwerkelijk is toegezegd  
 
Verzoekt het college:  
De compensatie van 2,5 miljoen euro in de tabellen van de Kadernota niet in te rekenen zodat goed 
inzichtelijk is wat de tekorten zijn zolang de compensatie niet daadwerkelijk is toegekend.  
 
Purmerend, 10 juni 2021  
 
VVD Beemster en Purmerend  
Jan Peter Dompeling  
 
 

Pre advies: ontraden. 
Het is uitdrukkelijk de bedoeling geweest om een sluitend perspectief te schetsen waarbij heel duidelijk is 
aangegeven: 
a. dat we als gemeente vinden dat we recht hebben op compensatie door het Rijk van de gestegen 
uitgaven Jeugdzorg en WMO 
b. dat als die compensatie er niet komt er een alternatief dekkingsplan wordt ingediend om zo de nieuwe 
gemeente niet met een tekort te laten starten. Dit is ook van toepassing als er compensatie komt, die 
(deels) onvoldoende is. 
 
De motie uitvoeren zou de indruk wekken dat het college de negatieve stand als de feitelijke situatie 
beschouwt. Dat is niet het geval. De colleges hebben gesteund door de raden ingezet op het inrekenen van 
de compensatie met een menukaart aan dekkingsmogelijkheden, die zal worden ingezet mocht dit niet 
bewaarheid worden. De beide gemeenteraden hebben immers uitgesproken dat de begroting meerjarig 
sluitend dient te zijn. Dit sluit ook aan bij de huidige kaders voor financieel toezicht van de provincie. 

 

 


