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Bijlage(n)
Onderwerp Reserve viering 400 jaar Beemster

Middenbeemster, 8 februari 2011

Aan de raad

Inleiding en probleemstelling
In de vergaderingen van de raadscommissie van 7 december 2010 en 1 februari 2011 is gesproken 
over de reserve voor de viering van 400 jaar Beemster. In de laatstgenoemde vergadering was een 
brief van het college aan de orde over dit onderwerp.
In de vergadering van 1 februari j.l. is voorgesteld dat de ontvangen bijdrage van de NAM à € 25.000 
niet in mindering wordt gebracht op het garantiekrediet van € 400.000. De maximale reservering 
wordt in dat geval gesteld op € 425.000. De meerderheid van de raadscommissie heeft dit voorstel 
gesteund.

Oplossingsrichting
Gezien de discussie in de commissievergaderingen zijn wij tot de volgende conclusie gekomen:
Het is principieel juister om de bijdrage van de NAM te zien als sponsorgeld voor het 
herdenkingsboek, dat wordt uitgegeven ter gelegenheid van 400 jaar Beemster. Hierdoor moet een 
groter beroep op de algemene reserve worden gedaan.
In de kadernota en de begroting 2010 is uitgegaan van een toevoeging aan de reserve viering 400 
jaar Beemster van € 274.000. Dit bedrag wordt onttrokken aan de algemene reserve. De toevoeging 
aan de reserve 400 jaar Beemster, en de onttrekking aan de algemene reserve wordt nu € 299.000. 
Deze wijziging wordt verwerkt in de jaarrekening van 2010.

Meetbare doelstelling
N.v.t.

Financiële consequenties
De onttrekking aan de algemene reserve wordt € 25.000 hoger dan bij de begroting was voorzien.

Overige consequenties
Het verloop van de reserve viering 400 jaar Beemster vanaf 2008 is als volgt:
Saldo per 1 januari 2008 50.000
Toevoeging 2008 (bijdrage NAM) 25.000
Saldo per 1 januari 2009 75.000
Toevoeging 2009 (garantiekrediet herdenkingsboek) 51.000
Onttrekkingen 2009
Voorschotten voor vervaardigen herdenkingsboek -12.000
Voorschot Stichting Herdenking -50.000
Saldo per 1 januari 2010 64.000
Toevoeging 2010 (overeenkomstig begroting 2010 en nieuw 
besluit)

299.000

Saldo per 31 december 2010 363.000
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Berekening maximale reservering:
Saldo per 31 december 2010 363.000
Totaal onttrokken in 2009 62.000
Maximale reserve 425.000

Monitoring evaluatie
N.v.t.

Voorgesteld besluit
De maximale reservering voor de viering van 400 jaar Beemster te stellen op € 425.000.

Communicatie
N.v.t.


