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Pre-adviesnr. 64
Agendapunt
Onderwerp Begroting 2011

Middenbeemster, 21 september 2010

Aan de raad

> voorstel
Wij stellen u voor de gemeentebegroting 2011 overeenkomstig het aangeboden ontwerp vast te 
stellen.

> toelichting

Inleiding

Ter voldoening aan artikel 190 van de Gemeentewet bieden wij u hierbij de ontwerpbegroting van 
baten en lasten voor 2011 aan. De indeling van de begroting is als volgt:
1. De aanbiedingsnota (dit preadvies).
2. De programma’s. De indeling van de programma’s is gelijk aan die van het collegeprogramma 

2010 – 2014.
3. Het overzicht van baten en lasten met toelichting.
4. De paragrafen.

Financiën algemeen

De ontwerpbegroting 2011 geeft de volgende totaalcijfers te zien:
Onderdeel Bedrag
Lasten 17.716.016
Baten 17.329.413
Saldo -386.603

De ontwerpbegroting 2011 is niet sluitend.

Wij doen u nu geen voorstellen om het tekort op de begroting 2011 te dekken. Maar wanneer zich 
mogelijkheden voordien die het tekort verlagen gaan wij daar zeker gebruik van maken. In deze 
aanbiedingsnota willen wij wel graag verder vooruit kijken. Ook de vooruitzichten voor de jaren na 
2011 zijn namelijk niet gunstig. De voorlopige saldi van de meerjarenraming zijn allemaal negatief: 
in 2012 € 556.179, in 2013 € 489.291 en in 2014 € 569.416. Hierbij is nog geen rekening 
gehouden met verlaging van de algemene uitkering uit het gemeentefonds die voortvloeit uit het 
regeerakkoord van het nieuwe kabinet.
In het ongunstigste scenario wordt gerekend op een verlaging van het gemeentefonds met 10% in 
2015. Voor Beemster betekent dat, dat in 2015 de algemene uitkering ongeveer € 600.000 lager 
wordt (in 2012 € 150.000, jaarlijks met het zelfde bedrag oplopend).
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In hoofdstuk 9 van het collegeprogramma hebben wij aangegeven, dat wij in nauwe samenspraak 
met de gemeenteraad willen komen tot een realistisch meerjarenperspectief vanaf het 
begrotingsjaar 2012. Hierbij komen beslist bezuinigingen aan de orde. Bij dit alles speelt ook de 
toezichthouder, de Provincie, een rol. De Provincie geeft aan, dat een tekort op een 
ontwerpbegroting wel toegestaan is. Maar uit het meerjarenperspectief moet duidelijk worden, dat in 
enig jaar de begroting een voordelig saldo kent. Dit voordelig saldo kan ook worden bereikt door een 
taakstellende bezuiniging op te nemen.

In de onderstaande tabel zijn de saldi van 2011 t/m 2014 verwerkt. Verder vanaf 2012 de 
verlagingen van de algemene uitkering uit het gemeentefonds; ieder jaar 25% van € 600.000 meer. 
Tenslotte hebben wij de bedragen die vanaf 2012 moeten worden bezuinigd verwerkt. Dit gebeurt 
zodanig, dat in 2014 geen negatief saldo meer aanwezig is.

2011 2012 2013 2014
Saldo begroting -386.605 -556.179 -489.291 -569.416
Bezuiniging algemene uitkering 0 -150.000 -300.000 -450.000
Structureel noodzakelijke bezuinigingen op 
de gemeentebegroting

0 350.000 700.000 1.050.000

Nieuwe saldi -386.605 -356.179 -89.291 30.584

De posten Bezuiniging algemene uitkering en Bezuinigingen op de gemeentebegroting zijn in de 
ontwerpbegroting verwerkt op progamma 10.

Zoals op de vorige bladzijde is aangegeven, is de begroting 2011 niet sluitend.
In de kadernota begroting 2011 (hierna: kadernota) was rekening gehouden met een tekort van 
€ 145.174. Ten opzichte van de kadernota zijn nog de volgende wijzigingen in de ontwerpbegroting 
verwerkt:
De raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is hoger als gevolg van de 
junicirculaire.

47.225

De integratie-uitkeringen gemeentefonds komen echter lager uit door deze circulaire.
Het belangrijkste verschil zit in de integratie-uitkering Wmo, die € 240.076 lager uitvalt. 
Dit is een gevolg van een andere verdeling van het totale WMO budget én een verlaging 
van het totale Wmo budget.

-212.071

De aanbesteding van het leerlingenvervoer heeft een gunstig effect. 33.330
In de onderhoudsbegroting zijn op diverse posten bezuinigingen verwerkt. 20.000
De raming van de uitkeringen WWB, IOAW en IOAZ is hoger dan bij de kadernota. -30.000
De rijksuitkering voor WWB, IOAW en IOAZ is lager dan bij de kadernota werd voorzien. -47.222
Beemster komt in aanmerking voor een aanvullende rijksuitkering WWB inkomensdeel. 107.875
De raming van de netto uitgaven voor huishoudelijke zorg Wmo is hoger gesteld dan bij 
de kadernota.

-75.000

De dividenduitkering van EZW (eigenlijk Alliander en NUON) is in 2011 lager geraamd, 
gelet op het dividend dat in 2010 is ontvangen.

-47.499

Beemster gaat in 2011 een bedrag betalen voor specialistische taken brandweer via de 
Veiligheidsregio.

-10.000

Gezien het collegeadvies van 3 augustus 2010 zijn  de exploitatielasten van het MFC 
hoger.

-9.907

In de kadernota zijn 2 bezuinigingen opgenomen, die niet in de ontwerpbegroting zijn 
verwerkt: beëindigen vergoeding godsdienstonderwijs en verhoging huur volkstuinen.

-11.327

De dotatie aan onderhoudsvoorzieningen gebouwen is hoger geworden. -23.013
Totaal -257.609

Het totaal van de wijzigingen en het tekort van de kadernota is hoger dan het tekort op de 
ontwerpbegroting. Er zijn ongetwijfeld nog meer wijzigingen opgetreden, zowel positieve als 
negatieve. Maar de aangegeven wijzigingen zijn het meest opvallend.

In de ontwerpbegroting 2011 is rekening gehouden met de volgende belastingmaatregelen:
 In principe stijgen de tarieven met 1,5%, aanpassing aan de hand van de inflatie. In de 

kadernota was ook rekening gehouden met 1,5% tariefstijging. De inflatie was in augustus
1,5%.
Deze tariefstijging geldt voor de OZB en RWB, de leges (met uitzonderingen), de 
toeristenbelasting en het liggeld woonschepen.
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 De verhoging van de leges voor reisdocumenten is afhankelijk van de maximale tarieven die het 
rijk vaststelt. Deze maximale bedragen ronden wij naar beneden af op een veelvoud van € 0,05. 
Voor zover bekend, zijn de tarieven 2011 nog niet bekend gemaakt.

 Aangekondigd is, dat het rijk een maximum wil stellen aan het tarief voor rijbewijzen; er is een 
bedrag van € 36,00 genoemd. Het tarief dat Beemster in 2010 hanteert, ligt hier nog onder. Wij 
worden dus niet gedwongen om het tarief te verlagen.
Hierover is nog geen besluit genomen, laat staan bekend gemaakt.

 De bouwleges blijven gelijk, voor zover zij een percentage zijn van de bouwkosten. Voor de 
afzonderlijke legesbedragen voor procedurekosten geldt het eerste aandachtspunt.

 Wij stellen voor de afvalstoffenheffing te verhogen met bijna 10,5%, tot een kostendekkend 
tarief. De ontwikkeling van baten en lasten van de reiniging, en het verloop van de 
egalisatiereserve afvalstoffenheffing maken dit naar onze mening noodzakelijk.

 Het rioolrecht blijft gelijk. De ontwikkeling van baten lasten van de riolering maakt dit mogelijk.
 Aanpassing van de begrafenisrechten kan noodzakelijk zijn.
In het afzonderlijke belastingvoorstel gaan we uitgebreid in op deze voorstellen.
Bij het belastingvoorstel voegen we een berekening van de woonlasten 2011, en een vergelijking 
met de woonlasten van 2010.

De financiële positie van de gemeente

Volgens het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) wordt in de 
uiteenzetting van de financiële positie ten minste aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
a. De jaarlijks terugkerende arbeidsgerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume.
b. De investeringen, onderscheiden in investeringen met een economisch nut en investeringen in 

de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.
c. De financiering.
d. De stand en het verloop van de reserves.
e. De stand en het verloop van de voorzieningen.

Over deze onderwerpen staat het volgende in de ontwerpbegroting:

a. Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
De volgende bedragen zijn geraamd in programma 9:
Onderwerp 2011 2012 2013 2014
Wethouderspensioenen (incl. nabestaandenpensioenen) 35.567 36.101 36.642 41.755
Vergoedingen FPU- regeling gemeenten 26.677 16.906 0 0
De wethouderspensioenen stijgen vanaf 2014, omdat meer oud-wethouders de 65-jarige leeftijd 
bereiken.
Voor personeel, dat geheel of gedeeltelijk vervroegd is uitgetreden, betalen we aan het ABP een deel 
van de uitkeringskosten. Dit is een onderdeel van de CAO-gemeenten. Na het bereiken van de 65-
jarige leeftijd hoeven we deze bijdrage niet meer te betalen, daarom dalen de bedragen.

b. De investeringen.
Onderdeel 1 Investeringen met een economisch nut.

2011 2012 2013 2014
Saldo per 1 januari 15.562.563 15.415.516 14.815.264 14.231.085
Investeringen 759.726 329.020 350.670 357.700
Afschrijvingen -906.773 -929.272 -934.849 -956.076
Aflossingen 0 0 0 0
Saldo per 31 december 15.415.516 14.815.264 14.231.085 13.632.709

Onderdeel 2 Investeringen in de openbare ruimte.
2011 2012 2013 2014

Saldo per 1 januari 3.052.900 3.111.800 3.037.200 2.963.000
Investeringen 402.220 287.220 287.220 336.220
Afschrijvingen -343.320 -361.820 -361.420 -360.620
Aflossingen 0 0 0 0
Saldo per 31 december 3.111.800 3.037.200 2.963.000 2.938.600
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Verder onderscheidt het BBV nog financiële en immateriële vaste activa. Deze vermelden wij in 
onderdeel 3:

2011 2012 2013 2014
Saldo per 1 januari 1.223.099 1.194.156 1.167.453 1.148.876
Investeringen 1.936 1.936 1.936 1.936
Afschrijvingen -23.636 -21.436 -12.736 -12.736
Aflossingen -7.243 -7.203 -7.777 -8.064
Saldo per 31 december 1.194.156 1.167.453 1.148.876 1.130.012

c. De financiering
2011 2012 2013 2014

Saldo per 1 januari 13.447.856 12.887.751 12.625.667 11.876.502
Opgenomen 0 0 0 0
Aflossingen -560.406 -562.084 -449.165 -7.449.165
Saldo per 31 december 12.887.751 12.325.667 11.876.502 4.427.336

d. De reserves
2011 2012 2013 2014

Saldo per 1 januari 9.613.533 10.152.483 9.661.637 10.266.530
Toevoegingen 1.443.310 754.682 1.514.855 880.634
Onttrekkingen -904.360 -1.245.528 -909.962 -998.036
Saldo per 31 december 10.152.483 9.661.637 10.266.530 10.149.127

e. De voorzieningen
2011 2012 2013 2014

Saldo per 1 januari 884.471 919.112 902.237 871.995
Toevoegingen 164.613 164.613 164.613 164.613
Onttrekkingen -129.973 -181.487 -194.855 -177.622
Saldo per 31 december 919.112 902.237 871.995 858.986

De geraamde investeringen en de verwachte mutaties van reserves en voorzieningen zijn vermeld bij 
de diverse programma’s.

Uit de gegevens van de onderdelen b. t/m e. valt het volgende totaaloverzicht af te leiden (saldi per 
1 januari van het aangegeven jaar).

2011 2012 2013 2014
Investeringen met economisch nut 15.562.563 15.415.516 14.815.264 14.231.085
Idem met maatschappelijk nut 3.052.900 3.111.800 3.037.200 2.963.000
Financiële en immateriële activa 1.223.099 1.194.156 1.167.453 1.148.876
Opgenomen vaste geldleningen -13.447.856 -12.887.751 -12.625.667 -11.876.502
Reserves -9.613.533 -10.152.483 -9.661.637 -10.266.530
Voorzieningen -884.471 -919.112 -902.237 -871.995

-4.107.298 -4.237.874 -4.169.624 -4.672.066

Volgens dit overzicht is er in de hele periode een financieringsoverschot. Wij wijzen er echter op, dat 
geen rekening is gehouden met de boekwaarde van de complexen in het overzicht van de 
bouwgrondexploitatie.

Meerjarenraming 2012-2014

De uitgangspunten

Wij hanteren de zelfde uitgangspunten als in de vooruitblik in de kadernota 2011. In het vervolg 
geven wij de uitgangspunten aan.
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LASTEN

1. Salarissen etc.
We houden rekening met de CAO’s van de sectoren Rijk en Gemeenten. De CAO Rijk geldt tot en 
met 31 december 2010. De huidige CAO Gemeenten loopt tot 1 juni 2011. Voor de jaren vanaf 
2012 houden we voor beide sectoren rekening met 1,5% stijging van de schaalsalarissen.

2. Kapitaallasten
De staat van vaste activa is opgesteld voor de jaren 2011 t/m 2014. Hetzelfde geldt voor de staat 
van voorgenomen investeringen. De gegevens van deze staten zijn in de meerjarenraming verwerkt.

3. Reserves en voorzieningen
De staat van reserves en voorzieningen is opgesteld voor de jaren 2011 t/m 2014. De gegevens uit 
deze staat zijn in de meerjarenraming verwerkt.

4. Energie, duurzame goederen en overige goederen en diensten
Wij houden rekening met 1,5% prijsstijging per jaar.
Investeringsuitgaven van minder dan € 10.000 komen direct ten laste van de exploitatie. In de 
meerjarenraming is, indien nodig, met dergelijke investeringen rekening gehouden.

5. Uitkeringen WWB etc., WMO en WVG
De algemene regel is, dat het uitgavenniveau gelijk gehouden is aan dat van 2011. Het zelfde geldt 
voor rijksvergoedingen die hier tegenover staan.

6. Reiniging, riolering en begraafplaats
Bij de lasten handelen we zoals hiervoor is aangegeven.
Over de betreffende retributies valt het volgende te zeggen.

Afvalstoffenheffing
De netto lasten van de reiniging en de opbrengst van de afvalstoffenheffing bedragen in 2012-2014:

2012 2013 2014
Netto lasten 721.634 720.187 729.770
Opbrengst 725.602 732.265 732.265
Saldo 3.967 12.077 2.494

De opbrengst van de afvalstoffenheffing is gebaseerd op de voorgestelde tarieven van 2011. Er is 
wel rekening gehouden met meer adressen, waar vuil wordt aangeboden. Omdat de ontwikkeling 
van de netto lasten in de komende jaren nog onzeker is, blijven we nog uitgaan van de voorgestelde 
tarieven 2011. Onzekere factoren zijn o.a. de omzetkorting van de vuilverbranding (we gaan uit van 
€ 5 per ton), de te betalen of te ontvangen vergoeding van de VAOP (er is geen vergoeding geraamd), 
en de aangeleverde hoeveelheden grof huisvuil.
In de komende jaren is de geraamde opbrengst van de afvalstoffenheffing hoger dan de netto lasten 
van de reiniging. Deze bedragen voegen we toe aan de egalisatiereserve afvalstoffenheffing.
Wij willen de ontwikkeling van de tarieven van jaar op jaar bekijken.

Rioolrecht
De netto lasten van de riolering en de opbrengst van het rioolrecht bedragen in 2012-2014:

2012 2013 2014
Netto lasten 570.898 594.483 617.727
Opbrengst 525.584 535.856 535.856
Saldo -45.314 -58.627 -81.871

Er is uitgegaan van jaarlijkse investeringen van € 287.500 voor renovatie en vervanging van de 
riolering. Verder is uitgegaan van een gelijkblijvend tarief van het rioolrecht, € 171,20 per 
aansluiting. Er is wel rekening gehouden met stijging van het aantal aansluitingen door nieuwbouw.
De nadelige saldi kunnen worden onttrokken aan de egalisatiereserve groot onderhoud/vervanging 
riolering. Het saldo van deze reserve ramen we op 1 januari 2011 op € 475.823.
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Begraafplaats
Eventuele aanpassingen van de tarieven van de begrafenisrechten zijn afhankelijk van de
ontwikkeling van de lasten van de begraafplaats en het begraven.

7. Subsidies
Wij gaan uit van gelijke bedragen in de hele periode 2011-2014.

8. Gemeenschappelijke regelingen
De gegevens uit de meerjarenramingen bij de begrotingen van de instellingen zijn verwerkt.

9. Diverse mutaties
- We houden geen rekening met toevoegingen aan de voorziening wachtgelden wethouders. 

Gezien de gewijzigde regelgeving, de stand van de voorziening (€ 241.320) en het feit dat 
momenteel niemand voor een uitkering in aanmerking komt, vinden wij het verantwoord om 
geen bedragen toe te voegen.

- Er is rekening gehouden met de volgende verkiezingen: in 2012 en 2013 zijn er geen reguliere 
verkiezingen. In 2014 zijn er verkiezingen voor de leden van de gemeenteraad, de Tweede 
Kamer en het Europese Parlement.

- Er is rekening gehouden met hogere bedragen voor de doorbetaling van de bijdrage 
wegenbeheer aan het Hoogheemraadschap. De bedragen zijn jaarlijks 2% hoger.

BATEN

1. Huren, pachten, overige goederen en diensten
Wij gaan uit van een stijging met 1,5% per jaar, behalve bij objecten waarvoor afzonderlijke 
regelingen gelden.

2. Belastingen
Voor de afvalstoffenheffing, het rioolrecht en de begrafenisrechten verwijzen wij naar punt 6 bij de 
lasten.
OZB/RWB
Wij houden rekening met 1,5% opbrengststijging per jaar, en stijging van de opbrengst door 
nieuwbouw en verbouw.
Overige belastingen
Wij gaan uit van 1,5% stijging per jaar.

3. Uitkeringen gemeentefonds
De algemene uitkering uit het gemeentefonds is berekend aan de hand van de junicirculaire 
gemeentefonds 2010. Verder is rekening gehouden met toename van het aantal woonruimten door 
de bouw in Leeghwater fase 3. Hierdoor zal ook het aantal inwoners stijgen.
Ondanks de hogere aantallen woonruimten en inwoners gaat de algemene uitkering in de komende 
jaren dalen (behalve in 2013): 2011 € 6.263.293, 2012 € 6.200.869, 2013 € 6.230.049 en 2014 
€ 6.192.279.
Dit beeld is volledig tegengesteld aan dat in de jaren voor 2009; we konden altijd uitgaan van hogere 
gemeentefondsuitkeringen. De reden is dat er vanaf 2011 geen accres meer is meegenomen. De 
ontwikkeling van de uitkeringen vanaf 2012 is onzeker; dat hangt af van het regeerakkoord van het 
nieuwe kabinet. Algemeen is overigens de verwachting, dat de algemene uitkering sterk gaat dalen.
Gezien de verwachtingen, die op blz. 2 zijn aangegeven, houden we vanaf 2012 rekening met een 
verlaging van de uitkering, die jaarlijks met € 150.000 oploopt.

De integratie-uitkeringen de Pater (compensatie OZB gebruikers), WMO en versterking 
peuterspeelzaalwerk zijn in de hele periode gelijk geraamd. De integratie-uitkering bibliotheken gaat 
met ingang van 2013 over naar de algemene uitkering. De integratie-uitkering knelpunten 
verdeelproblematiek (compensatie BTW-nadeel wegenbeheer) stijgt jaarlijks in samenhang met de 
hogere doorbetalingsverplichting voor wegenbeheer aan het Hoogheemraadschap.

4. Diverse mutaties
Wij houden rekening met dividenduitkeringen van de Bank Nederlandse Gemeenten en de NUON. De 
uitkeringen van NUON gaan in de komende jaren wel dalen, door de gefaseerde verkoop van 
aandelen in het productie- en leveringsbedrijf.
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Verder kunnen we in 2013 nog een opbrengst van de verkoop van de aandelen verwachten van
€ 753.250. Wij zijn er verder van uitgegaan dat dit bedrag aan de algemene reserve wordt
toegevoegd.

BEZUINIGINGEN
Gezien het verloop van de voorlopige saldi van de begroting 2011 en de meerjarenraming, en de 
komende bezuinigingen op de algemene uitkering uit het gemeentefonds, zijn bezuinigingen op de 
gemeentebegroting noodzakelijk. Het zal duidelijk zijn dat drastische maatregelen noodzakelijk zijn
om weer een sluitende begroting te bereiken. Daarbij zullen pijnlijke keuzes niet te vermijden zijn. 
Op dit moment valt nog niet aan te geven op welke posten dit gaat gebeuren. We nemen wel te 
bezuinigen bedragen op vanaf 2012, oplopend met € 350.000 per jaar.

Saldi meerjarenraming
De meerjarenraming kent de volgende saldi:
Jaar Saldo
2012 356.179 Nadelig
2013 89.291 Nadelig
2014 30.584 Voordelig
Volgens de kadernota bedroegen de saldi van deze jaren:
Jaar Saldo
2012 141.537 Nadelig
2013 115.167 Nadelig
2014 227.006 Nadelig

In eerste instantie zag het perspectief voor de komende jaren er heel onvoordelig uit, zie blz. 2. Door 
het verwerken enerzijds van een raming van de komende bezuinigingen op de algemene uitkering 
en anderzijds van bezuinigingen op de begroting, wordt het perspectief cijfermatig beter. Hoewel dit 
overzicht de suggestie wekt, dat het wel meevalt, is dit overzicht het resultaat van een taakstellende 
bezuiniging in 2014 van structureel € 1.050.000, een vermindering van uitgaven en/of een 
vergroting van inkomsten. Op een totaal aan structurele inkomsten van bijna € 13 miljoen is dit een 
bezuiniging van ruim 8 procent!

Wel kunnen we constateren, dat de vermogenspositie van de gemeente in de komende jaren 
verbetert. Het saldo van de algemene reserve is per 1 januari 2011 geraamd op € 3.769.515. Het 
saldo per 31 december 2011 is geraamd op € 4.489.922. Belangrijkste reden voor de stijging is de 
toevoeging van de tweede termijn van de opbrengst van de verkoop van aandelen NUON van ruim 
€ 753.000. In 2013 kunnen we nog een keer dit bedrag tegemoet zien, en ook dit bedrag wordt aan 
de algemene reserve toegevoegd. Tenslotte komt in 2015 de laatste termijn van de opbrengst. Die 
ramen we op € 1.055.000.
Verder wordt binnen een paar jaar de exploitatie van Leeghwater fase 3 afgesloten. Het uiteindelijke 
resultaat gaat naar verwachting naar de algemene reserve. In de paragraaf grondbeleid is 
aangegeven, dat het resultaat van dit plan nu wordt berekend op bijna € 2.500.000 positief.
Wel moeten we de nadelige saldi van 2011 t/m 2013 hierop in mindering brengen.
Zonder verdere onttrekkingen aan de algemene reserve stijgt hiermee de ratio van 1,37 nu naar 
1,98 eind 2014.
De berekening hiervan blijkt uit de volgende tabellen:

1. Tabel van het verloop van de algemene reserve:
Saldo 31-12-2011 4.489.922
Af: geraamd nadelig saldo 2011 -386.603
Af: rente gronden Volgerweg (2012) -32.215
Af: geraamd nadelig saldo 2012 -356.179
Af: geraamd nadelig saldo 2013 -89.291
Bij: derde tranche NUON gelden (2013) 753.355
Bij: positief saldo Leeghwater 3 (jaar onbekend 2.500.000
Saldo 31-12-2014 6.878.989
Het totaal van de exploitatie uitgaven 2014 is € 15.960.000. De ondergrens van de algemene 
reserve is 8,5% hiervan. 8,5% hiervan is € 1.356.600.
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2. Berekening ratio (bedragen afgerond):
Saldo algemene reserve 6.878.000
Ondergrens -1.357.000
Vrij besteedbaar 5.521.000
Stille reserves 2.900.000
Weerstand in de exploitatie 500.000
Totaal 8.921.000
Benodigd weerstandsvermogen 4.500.000
Ratio is totaal gedeeld door benodigd 
weerstandsvermogen

1,98

Wij hebben aangenomen dat de stille reserves, weerstand in de exploitatie en het benodigde 
weerstandsvermogen niet al te veel afwijkt van de gegevens van 2011.

Slot

Wij stellen u voor de gemeentebegroting voor het dienstjaar 2011 vast te stellen overeenkomstig het 
aangeboden ontwerp.

Wij willen de ontwerpbegroting aan de orde stellen in de raadsvergadering van 11 november 2010. 
De agenda voor deze vergadering krijgt u op de gebruikelijke wijze.
Voorafgaand aan de behandeling van de ontwerpbegroting kunt u schriftelijke politieke en 
technische vragen over de stukken indienen tot uiterlijk 11 oktober 2010. De antwoorden op deze 
vragen komen in de vergadering van 11 november 2010 aan de orde.

> juridische consequenties
De ontwerpbegroting 2011 is samengesteld met inachtneming van de bepalingen van de 
Gemeentewet en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. De begroting 
wordt tijdig, dat wil zeggen vóór 15 november 2010 naar de Provincie gestuurd.

> financiële consequenties
De financiële consequenties zijn in de begrotingsstukken aangegeven.

Burgemeester en wethouders van Beemster,
de burgemeester, de secretaris,
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