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Pre-adviesnr. 43
Agendapunt
Onderwerp Kadernota 2011

Middenbeemster, 25 mei 2010

Aan de raad

> voorstel
Wij stellen u voor de Kadernota begroting 2011 te behandelen. De algemene beschouwingen van uw 
fracties maken een onderdeel uit van de behandeling.

> toelichting
Wij bieden u hierbij de Kadernota begroting 2011 (hierna: kadernota) aan. In de kadernota zijn de 
beleidsvoornemens voor 2011 verwerkt.
Volgens de kadernota kunnen wij op dit moment nog geen sluitende ontwerpbegroting 2011 
aanbieden. Op dit moment heeft de kadernota nog een tekort van € 145.174. Wij willen ons uiterste 
best doen om wel een sluitende ontwerpbegroting 2011 aan te bieden. In de komende tijd gaan wij 
ons daar verder op beraden.
Daarbij krijgen wij ongetwijfeld nog gegevens binnen die financiële consequenties hebben. Denk aan 
de gemeentefondscirculaire, die dit jaar in juni verschijnt. Wij wijzen er overigens wel op, dat deze 
gegevens niet per definitie voordelen opleveren.

Het verwachte tekort is o.a. tot ca. € 145.000 beperkt gebleven omdat in de kadernota al een aantal 
bezuinigingen is verwerkt. Deze onderwerpen hebben in de tekst en de recapitulatietabel van het 
hoofdstuk Begroting 2011 een gele achtergrond.

Het verwachte tekort is verder tot ca. € 145.000 beperkt gebleven omdat wij een aantal gewenste 
onderwerpen niet in de kadernota hebben opgenomen. De reden voor het niet opnemen is het 
financiële vooruitzicht voor de komende jaren.
Het gaat om de volgende onderwerpen:
Deelnemen aan waarstaatjegemeente.nl
In plaats van deelname aan de regionale omnibusenquête.

10.000

Realiseren vacaturebank vrijwilligers
Ter stimulering van het vrijwilligerswerk, zowel digitaal als in Binnendijks.

5.000

Kindergemeenteraad
Een project voor leerlingen uit de groepen 7 en/of 8 van de basisscholen.

6.500

Integrale veiligheid
Ter uitvoering van het integrale veiligheidsplan.

7.500

Realiseren sportfondspas
Bestemd voor stimulering van de groei van het aantal jeugdleden van sportverenigingen.

5.000

Contacten met Studená
In 2011 is een bezoek door de gemeenteraad aan Studená gepland.

3.000

Wij recapituleren nog even kort de voorstellen over de gemeentelijke belastingen, die in de 
kadernota zijn verwerkt:
- Wij gaan uit van een algemene stijging van de tarieven met 1,5%. Dit moet u zien als een 

aanpassing aan de hand van de inflatie. Dit geldt voor de OZB, leges en toeristenbelasting.
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- Wij stellen voor de afvalstoffenheffing in 2011 kostendekkend te maken. Hiervoor is verhoging 
van de tarieven met bijna 14% noodzakelijk.

- Wij stellen voor om de rioolheffing gelijk te laten.

Wij zien in dit voorstel verder af van toelichtingen op de kadernota. De toelichtingen zijn bij de 
diverse onderwerpen verwerkt.

> juridische consequenties
N.v.t.

> financiële consequenties
De financiële consequenties van de beleidsvoornemens voor 2011 zijn in de kadernota verwerkt.

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

H.N.G. Brinkman E. Kroese-Vrolijks


