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L E E S W I J Z E R
ALGEMEEN
De bestuursrapportage (lees: Berap) is het instrument waarmee het college van B&W aan de

Raad tussentijds verantwoording aflegt over de vorderingen die zijn gemaakt in het realiseren

van de doelen zoals opgenomen in de programmabegroting en de inzet van middelen hiervoor.

De bestuursrapportage grijpt terug op de programmabegroting en de hierin genoemde

meetbare doelen. De programmabegroting geeft per programma de kaders in beleidsmatige

en financiële zin. Uitgangspunt is dat de gestelde doelen (het beleidskader) binnen de daarvoor

beschikbare budgetruimte gerealiseerd worden. Vanzelfsprekend kunnen ontwikkelingen

gedurende het jaar afwijkingen van de ramingen met zich meebrengen. Deze fluctuaties dienen

opgevangen te worden binnen het programma. Als de afwijking niet inpasbaar is binnen het

geheel van baten en lasten van een programma wordt de afwijking voorgelegd aan de Raad.

Hierdoor word de Raad tijdig geinformeerd en worden begrotingsonrechtmatigheden in de

jaarrekening voorkomen. Daarnaast worden niet bestede budgetten aan het eind van een jaar

toegevoegd aan het resultaat van dat betreffende jaar. Niet bestede budgetten kunnen enkel

door middel van een begrotingswijziging overgeheveld worden. Uitgangspunt is wel dat de

overheveling in omvang beperkt blijft en alleen betrekking heeft op eenmalige lasten.

ONTWIKKELINGEN 2014
In deze bestuursrapportage is de stand van zaken en de verwachte ontwikkelingen per 1

oktober van het lopende jaar opgenomen, waar het in voorgaande jaren een rapportage per 1

juli betrof. Op verzoek van de gemeente Purmerend en in overeenstemming met het bestuur

van Beemster is besloten om deze bestuursrapportage naar achter te schuiven. De motivatie

hiervoor is dat de bestuursrapportage op deze wijze qua opzet en indeling gelijk is aan de

voorgestelde begroting 2015.

De bestuursrapportage is, evenals de begroting 2015, qua opzet en indeling gewijzigd.

Een belangrijke reden hiervoor is dat sturen op doelbereik en de kosten daarvan een

centraal en continue aandachtspunt is van de gemeentelijke organisatie. Daarvoor is het

totale gemeentelijke beleid onderverdeeld in beleidsvelden, waarbinnen vervolgens aparte

prestatievelden zijn afgebakend. Tot nu toe was de gewenste samenhang tussen de inhoud

van het beleid en de daarmee samenhangende kosten in de bestuursrapportage niet

eenduidig en inzichtelijk. In deze bestuursrapportage is deze koppeling gerealiseerd. Hierbij

heeft er concreet een heroverweging en herordening plaatsgevonden van de bestaande

programmaproducten en de daaronder vallende subproducten. Uitgangspunt daarvoor zijn

de vastgestelde prestatievelden. Door de herschikking van de subproducten naar de juiste

beleids- en prestatievelden heeft dit geleid tot verschuivingen tussen de programma's. Dit

heeft gevolgen voor de totalen per programma vanaf de oorspronkelijk vastgestelde begroting

2014. In deze programmabegroting 2014 vindt u de volgende opbouw terug: programma -

beleidsveld - prestatieveld. De toelichting per programma vindt plaats op beleidsveldniveau.

Ook de programmabegroting 2015 is op deze nieuwe indeling gepresenteerd.

De focus van deze rapportage ligt op de financiële afwijkingen met inhoudelijke

uitleg over de verschuivingen van de investeringen, verdeling van taken conform de

samenwerkingsovereenkomst Beemster - Purmerend, wijzigingen in de baten en lasten

die voortvloeien uit rijksbeleid, verwerking van de wijzigingen voor 2014 vanuit het
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meerjarenperspectief 2015-2018 en de mutaties met betrekking tot het lopende begrotingsjaar

2014 (t/m de 4e begrotingswijziging). De voorspellende waarde is gering en is niet gericht

op inhoudelijke en maatschappelijke effecten, maar ter voorbereiding op de samenstelling

van de jaarrekening 2014. Dit met als doel de Raad tijdig van informatie te voorzien en een

begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen.

Het streven is dat de bestuursrapportage in 2015 minder technisch van aard is. Hierbij zal de

focus liggen op de financiële afwijkingen, inhoudelijke prestaties, bestuurlijke producten en

mogelijke risico's en onzekerheden. In de loop van 2015 zal hier vorm en inhoud aan worden

gegeven.

INHOUD VAN DE HOOFDSTUKKEN
In hoofdstuk 1 is het totaal resultaat gegeven van de mutaties van alle programma’s die

resulteren in een verwachte toe- of afname van de algemene reserve. Mutaties op de overige

reserves worden hier buiten beschouwing gelaten.

In hoofdstuk 2 vindt u de afwijkingen per programma. Ieder programma begint met een

tabel waar de oorzaken in gepresenteerd staan. Als er sprake is van een budgettair neutrale

afwijking (hogere lasten en baten) wordt dit tussen haakjes gepresenteerd. Indien een effect

eerder al is voorgelegd in een afzonderlijk raadsbesluit wordt dit verder niet meer nader

toegelicht. Dit betreft de begrotingswijzigingen zoals opgenomen in hoofdstuk 1, paragraaf A,

punt 3.

In hoofdstuk 3 worden de algemene dekkingsmiddelen nader toegelicht.

In hoofdstuk 4 wordt de resultaatbestemming nader toegelicht.

In hoofdstuk 5 wordt het resultaat en het verloop van de algemene reserve toegelicht.

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen mutaties op egalisatie-, bestemmings- en

dekkingsreserves enerzijds en het saldo dat uiteindelijk wordt toegevoegd danwel onttrokken

aan de algemene reserve anderzijds.

In bijlage 1 treft u het totaaloverzicht per programma aan met daarin de primitieve begroting

en de bijstellingen zoals opgenomen in deze bestuursrapportage. Na vaststelling van de

bestuursrapportage door de gemeenteraad zal deze begrotingswijziging worden verwerkt in de

administratie.

In de financiële toelichting wordt gesproken van een voordeel als de lasten lager worden en/

of de baten stijgen, een nadeel betekent een verhoging van de lasten en/of een verlaging van

de baten. Bijstellingen worden toegelicht als de financiële afwijking groter is dan € 10.000.

Tevens worden afwijkingen die politiekgevoelige onderwerpen en/of onderwerpen die namens

het college van B&W informatieplichtig zijn toegelicht.
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1 S A M E N V A T T I N G
FINANCIEEL RESULTAAT
In deze rapportage wordt voor 2014 een verslechtering van het begrotingssaldo met € 70.504

aangegeven. Dit is het resultaat na mutaties op specifieke bestemmings-, egalisatie en

dekkingsreserves.

Daarnaast word het verwachte eindresultaat van 2014 bepaald door incidentele onttrekkingen

op grond van genomen raadsbesluiten met een totaal van € 548.440. Tesamen bepaalt dit het

rekeningresultaat van € 471.258 nadelig. Dit bedrag geeft een beeld van een verwachte afname

van de algemene reserve (zie hoofdstuk 5, verloop algemene reserve).

In dit financieel resultaat zijn een aantal bijstellingen opgenomen, die reeds zijn vastgesteld

door de raad. Deze bijstellingen worden niet separaat toegelicht in de programma's.

Samenvattend betreft het de volgende bijstellingen:

1. Meerjarenperspectief 2015. Op 24 juni (besluit 1129811) is het meerjarenperspectief

vastgesteld. Voor de jaarschijf 2014 zijn de bijstellingen verwerkt zoals is weergegeven op

bladzijde 7 van het meerjarenperspectief.

2. Jaarrekening 2013. Bij vaststelling van de jaarstukken 2013 op 24 juni 2014 (besluit

R-2014-0318) is besloten om voor een drietal projecten de (restant-)budgetten over te hevelen

naar 2014. Dit betreft:

Programma Omschrijving Bedrag

02. de Beemster Samenleving Musea/ouheidkunde/cultuur € 2.500

03. Wonen en ruimtelijke kwaliteit in Beemster Accommodatiebeleid en -beheer € 16.500

04. De Beemster Omgeving Uitvoering Waterplan € 19.400

Totaal doorgeschoven projecten 2013 € 38.400

3. Begrotingswijzigingen 1 t/m 4. De werkwijze van Beemster is om bij elke begrotingswijziging

aan te geven wat de nieuwe bijgestelde begroting op programmaniveau zou worden. In deze

bestuursrapportage is de opzet anders en wordt uitgaan van de primitieve begroting 2014.

De bijstellingen van deze bestuursrapportage op programma- en beleidsveldniveau zijn dus

inclusief de eerste vier begrotingswijzigingen.

Deze reeds aangeboden begrotingswijzigingen zijn:

• 1e begrotingswijziging (besluit R-2013-0280): verwerking septembercirculaire 2013,

begroting VrzW 2014 en gebouw de Bonte Klaver;

• 2e en 3e begrotingswijziging: (besluit R-2014-1115294): verwerking financiele gevolgen van

de samenwerking met de gemeente Purmerend (samenwerkingsovereenkomst (SO));

• 4e begrotingswijziging: (besluit 1129486): verwerking krediet bijwerken archief Beemster.
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Het resultaat is op hoofdlijnen als volgt samengesteld:

(bedragen met een minteken zijn nadelig)

Stand programmabegroting 2014 (A) 147.686

Ontwikkelingen bestuursrapportage 2014:

Programma nummer en omschrijving Omschrijving bijstelling Bedrag

02. De Beemster Samenleving Bijstelling leerlingenvervoer -40.000

02. De Beemster Samenleving Gemeentelijke bijdrage Baanstede (afrekening 2013) 14.079

03. Wonen en ruimtelijke kwaliteit in Beemster Actualisering budgetten NIEGG+BIE 80.277

03. Wonen en ruimtelijke kwaliteit in Beemster Visie erfgoed en ruimte -43.758

04. Duurzaamheid en milieu in Beemster Actualisatie afvalstoffenheffing -23.212

05. De Beemster Omgeving Actualisatie riolering -13.151

06. Veilig in Beemster Uitvoering drank- en horecawet -36.975

06. Veilig in Beemster Hogere bijdrage veiligheidsregio -88.504

08. Beemster bestuur en staf Inhaalslag bijwerken archief -71.718

Algemene dekkingsmiddelen Gemeentefonds: uitwerking septembercirculaire 2014 52.560

Algemene dekkingsmiddelen Nabetaling grondoverdracht ivm verkoop tweetal
huurwoningen door Wooncompagnie

109.500

Algemene dekkingsmiddelen Liquidatieuitkering opheffen Technische Dienst Beemster/
Zeevang

15.775

Algemene dekkingsmiddelen CAO-effect -40.421

Algemene dekkingsmiddelen Dividend uitkering EZW / NUON 23.763

Financieel resultaat Vrijval reserves ambtelijke samenwerking en Dorphuis/
Wijkcentrum

82.139

Diverse programma's Actualisatie investeringen 2014 63.544

Diverse programma's Doorgeschoven projecten 2013 -38.400

Diverse programma's Verwerking meerjarenperspectief 2015 -124.382

Diverse programma's Diverse afwijkingen kleiner dan € 10.000 8.380

Totaal bijstellingen bestuursrapportage 2014 (nadelig)
(B)

-70.504

Financiele ontwikkeling/begrotingssaldo 2014: (A + B) 77.182

Incidentele onttrekkingen: stelsel van basisregistraties ( € 525.000) en gebouw Bonte Klaver (€ 23.440) -548.440

Financieel/rekeningresultaat 2014 (nadelig) x € 1.000 -471.258
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2 RAPPORTAGE�PER�PROGRAMMA
Programma 1 Publieksdiensten voor
Beemster
Het saldo van dit programma stijgt met € 16.985. Dit wordt veroorzaakt door € 9.485 lagere

lasten en € 7.500 hogere baten. De oorzaken zijn:

Bijstellingen Lasten Baten

- Lagere lasten en baten verwerking samenwerking met de gemeente

Purmerend (cf. 2e begrotingswijziging 2014)

€ 33.604 € 7.500

- Lagere uitgaven taakmutatie gemeentefonds E-overheid (cf.

meerjarenperspectief)

€ 2.387 -

- Lagere lasten uitwerking taakstelling samenwerking (cf. 3e

begrotingswijziging 2014)

€ 11.092 -

- Lasten ivm het stelsel van basisregistraties (cf. meerjarenperspectief) -€ 37.598 -

Totaal lasten en baten € 9.485 € 7.500

BV011 PUBLIEKDIENSTVERLENING
Inkomsten WABO leges

Gezien de realisatie tot 1 oktober, is er een kans aanwezig dat de opgenomen legesinkomsten

niet worden gegenereerd. Dit leidt echter vooralsnog niet tot een aanpassing van de begroting.
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Programma 2 De Beemster samenleving
Het saldo van  het programma de Beemster samenleving daalt met € 129.693. Dit wordt

veroorzaakt door € 438.950 hogere lasten en € 309.257 hogere baten. De oorzaken zijn:

Bijstellingen Lasten Baten

- Lagere lasten verwerking samenwerking met de gemeente

Purmerend (cf. 2e begrotingswijziging 2014)

€ 11.604 -

- Hogere uitgaven gebouw de Bonte Klaver

(1e begrotingswijziging 2014)

-€ 23.440 -

- Hogere lasten brede school combinatiefuncties Gemeentefonds -€ 25.600 -

- Hogere lasten intensivering armoedebeleid gemeentefonds

(meerjarenperspectief 2015)

-€ 12.000 -

- Hogere lasten invoeringskosten jeugd Gemeentefonds -€ 35.853 -

- Lagere kapitaallasten 2014 € 1.871 -

- Hogere inkomsten i.v.m. doorberekening kwijtschelding aan

afvalstoffenheffing (programma 4)

- € 19.603

- Hogere lasten leerlingenvervoer -€ 39.000 -

- Hogere lasten mantelzorg Gemeentefonds -€ 2.779 -

- Hogere lasten i.v.m. budgetoverheveling 2013 restauratie

weegbrug

-€ 2.500 -

- Hogere lasten en baten Participatiebudget -€ 45.432 € 45.432

- Hogere lasten koopkrachttegemoetkoming Gemeentefonds -€ 24.883 -

- Hogere uitgaven door toekenning subsidie uit stelposten

(algemene dekkingsmiddelen)

-€ 1.500 -

- Hogere uitgaven en inkomsten Wmo (HBH) -€ 50.500 € 50.500

- Lagere uitgaven en baten WSW (inclusief voordelige afrekening

2013 Baanstede)

€ 13.682 -€ 6.072

- Hogere uitgaven en inkomsten WWB -€ 202.800 € 199.794

Totaal lasten en baten -€ 438.950 € 309.257

BV021 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING
Het saldo van dit beleidsveld stijgt met € 2.008. Dit wordt veroorzaakt door € 48.000 hogere

lasten en € 50.000 hogere baten. Op basis van de realisatiecijfers bij de jaarrekening 2013

worden de hogere lasten met name veroorzaakt door een stijging van de uitgaven voor de hulp

bij het huishouden (€ 50.500). Daarbij zullen op dit onderdeel de inkomsten uit eigen bijdragen

stijgen.

BV022 JEUGD EN JEUGDZORG
De lasten op dit beleidsveld stijgen met € 15.824. Dit is veroorzaakt door € 35.853 hogere

lasten vanwege een hogere incidentele rijksbijdrage in de meicirculaire voor de invoering van

de decentralisaties.

BV023 WERK EN INKOMEN
Het saldo van dit beleidsveld stijgt met € 2.906. Dit wordt veroorzaakt door € 256.000 hogere

lasten en € 259.000 hogere baten.

Zowel de lasten en de baten op het participatiebudget ( reïntegratie, inburgering en educatie )

zijn € 45.432 hoger. Het restant budget 2013, de zogenoemde meeneemregeling, en de
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hogere rijksbijdrage zijn in de begroting verwerkt. Daarnaast zijn er € 7.500 lagere lasten door

verschuiving van de middelen voor volwasseneducatie naar een ander beleidsveld (onderwijs).

Uit de gewijzigde begroting van Baanstede blijkt dat het exploitatietekort van Baanstede stijgt

naar € 2,5 miljoen. Het aandeel van Beemster in de gemeenschappelijke regeling is hierdoor €

6.000 hoger. De voor de Wsw ontvangen rijkssubsidie is € 6.000 lager. Deze wordt één op één

doorbetaald aan Baanstede waardoor ook de lasten € 6.000 lager zijn. In 2014 is de afrekening

van het jaarrekeningresultaat over 2013 van Baanstede ontvangen. Dit gaf een voordeel van

circa € 14.000. Dit resulteert in een voordeel van circa € 8.000.

Door aanpassing van het verwachte aantal uitkeringen en aanpassing van de gemiddelde

prijs van een uitkering stijgen de lasten met circa € 200.000. Hier staat tegenover dat de

verwachting is dat de rijksbijdrage en de aanvullende uitkering ook zal stijgen met circa €

200.000. Als de kosten de rijksbijdrage met meer dan 10% overschrijden kan een aanvullende

uitkering worden aangevraagd.

Voor armoedebestrijding is in het gemeentefonds € 12.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag zal

voor dit doel ook uitgeven worden.

Daarnaast zijn er hogere lasten van € 24.800 voor de uitkeringslasten en uitvoeringskosten van

de eenmalige koopkrachttegemoetkoming 2014. Huishoudens met een inkomen tot 110% van

het sociaal minimum hebben in 2014 recht op een koopkrachttegemoetkoming. De uitvoering

van deze maatregel wordt belegd bij de gemeenten. Hiervoor is hetzelfde bedrag aan het

gemeentefonds toegevoegd (septembercirculaire 2014).

De kosten voor kwijtscheldingen van € 19.000 zijn voor 100% doorberekend in de

Afvalstoffenheffing. Deze kosten waren echter niet zichtbaar op het beleidsveld

Afvalverwerking en zijn d.m.v. een doorbelasting vanuit het beleidsveld Werk & Inkomen

inzichtelijk gemaakt.

BV024 KUNST EN CULTUUR
Conform raadsbesluit is het restant budget 2013 van € 2.500 voor de restauratie van de

weegbrug aan de Jisperweg toegevoegd aan het budget 2014.

BV025 SPORT EN RECREATIE
De lasten van dit beleidsveld zijn gestegen met € 12.887 vanwege aanpassing van de

budgetten van het personeel inclusief aanpassing van de procentuele doorbelasting.

BV026 ONDERWIJS
Het saldo van dit beleidsveld daalt met € 93.195. Dit wordt veroorzaakt door € 93.000 hogere

lasten, voortkomend uit:

• € 39.000 hogere lasten voor leerlingenvervoer. Dit is reeds toegelicht in de jaarrekening

2013.

• € 25.600 hogere lasten door extra middelen in het gemeentefonds (meicirculaire 2013) voor

kwaliteitsbevordering van de combinatiefuncties en buurtsportcoaches. Dit was eerst een

doeluitkering.

• € 7.500 hogere lasten voor volwasseneneducatie door verhoging van de OCW gedeelte in

het participatiebudget.

• € 23.000 hogere lasten door het aanhouden van de uitgaven Bonteklaver. In de

oorspronkelijke begroting is hiervoor stelpost opgenomen. Bij de begrotingsbehandeling

is deze stelpost vervallen. Hiervoor in de plaats kwam een onttrekking aan de algemene

reserve om de lasten van het gebouw te dekken. Dit betekent dat programma 10 een
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voordeel laat zien voor hetzelfde bedrag. De toekomst van het gebouw is nog niet definitief

bekend.

Programma 3 Wonen en ruimtelijke kwaliteit
in Beemster
Het saldo van dit programma daalt met € 16.545. Dit wordt veroorzaakt door € 6.196.357

hogere lasten en €6.179.812 hogere baten. De oorzaken zijn:

Bijstellingen Lasten Baten

- Hogere lasten en baten verwerking samenwerking met de

gemeente Purmerend (cf. 2e begrotingswijziging 2014)

-€ 61.273 € 51.701

- Hogere lasten taakmutatie gemeentefonds en cofinanciering

cultureel erfgoed

- € 95.344 -

- Lagere lasten uitwerking taakstelling samenwerking (cf. 3e

begrotingswijziging 2014)

€ 8.094 -

- Hogere lasten en baten Grondexploitaties (NIEGG en BIE) -€ 6.047.834 € 6.128.111

Totaal lasten en baten -€ 6.196.357 € 6.179.812

BV031 WONEN
Bouwgrondexploitatie

€ 6.047.834 hogere lasten vanwege actualisatie van de "Niet in exploitatie genomen

gronden" (NIEGG) en de "Bouwgronden in exploitatie" (BIE). Hier tegenover staan € 6.128.111

hogere baten.

De ramingen (budgetten) in de begroting 2014 voor de diverse grondexploitatieplannen

zijn bijgesteld op basis van de uitgaven en inkomsten tot september 2014 en de verwachte

ontwikkelingen tot eind 2014. Voor wat betreft de exploitatie (begroting 2014) verloopt

de bouwgrondexploitatie budgetneutraal. Het nadelige of voordelige saldo wordt bij- of

afgeschreven op de boekwaarde van het betreffende plan. Pas op het moment dat een

plan financieel kan worden afgesloten wordt een voor- of nadelig saldo verantwoord in de

exploitatie.

4e kwadrant Middenbeemster (De Keyser)

Het betreft de bijstelling van de ramingen in verband met de overdracht van de 2e fase van

de door de gemeente aangekochte gronden aan vof De beemster Compagnie. De overdracht

van de 1e fase heeft eind 2013 plaatsgevonden. In het oorspronkelijk plan werd er nog

vanuit gegaan dat de gronden in 2013 in zijn geheel zouden worden overgedragen. In de

overdrachtsprijs is een bedrag van € 135.000 opgenomen voor nog te maken (sloop)kosten

door Beemster binnen dit plan. Voor dit bedrag is een aparte voorziening gevormd.

Herontwikkeling locatie voormalig speeltuinterrein Zuidoostbeemster

Vooralsnog gaan we er vanuit dat dit plan in 2014 financieel kan worden afgesloten. Voor het

geprognosticeerd nadelig resultaat van € 782.500 is in voorgaande jaren reeds een voorziening

getroffen.

Herontwikkeling locatie voormalig buurthuis te Zuidoostbeemster

In 2014 zijn de drie kavels verkocht en wordt dit plan financieel afgesloten. Rekening houdend

met nog te maken kosten verwachten wij dat het plan wordt afgesloten met een totaal nadelig

resultaat van € 205.400. Voor dit geprognosticeerde verlies is reeds in voorgaande jaren een
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voorzienning getroffen van € 183.200. Het restant ad. €22.200 komt ten laste van het resultaat

over 2014.

Gronden Noorderpad Zuidoostbeemster (vm Reuzenaar)

In 2014 zijn de laatste twee kavels in dit plan verkocht en wordt het financieel afgesloten.

Rekening houdend met de nog te maken kosten verwachten wij een voordelig resultaat van €

102.200. Dit bedrag komt ten gunste van het resultaat over 2014.

Gebouw en terrein voormalige Technische Dienst Beemster en Zeevang (TDBZ)

Het kantoorpand van de voormalige TDBZ is aangekocht voor een bedrag van € 390.000. Het

betreft een strategische aankoop, waarvoor in de toekomst plannen zullen worden ontwikkeld.

Het gebouw staat op een belangrijke locatie tegen het centrum van het dorp aan. Afhankelijk

van de toekomstige bestemming is vastgelegd dat er een nabetaling wordt gedaan van €

50.000 of € 100.000.

Kwaliteitsteam

Bestuurlijk is het uitgangspunt, dat het Kwaliteitsteam na 2015 wordt opgeheven. In dat

perspectief wordt ook nu al minder gebruik gemaakt van de diensten van dit team. De lasten

zijn € 3.000 lager.

BV032 RUIMTELIJKE KWALITEIT
Cofinanciering Cultureel Erfgoed

In 2012 heeft Beemster als werelderfgoed een subsidieaanvraag ingediend bij de Rijksdienst

voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in het kader van de Visie Erfgoed en Ruimte. Deze subsidie

is toegekend met een looptijd tot en met eind 2015. In 2013 is een eerste deel van € 16.000

uitgekeerd. Het tweede deel van € 51.586 is uitgekeerd via het gemeentefonds. Beemster

heeft voor deze subsidie een convenant met de RCE ondertekend. Hierin heeft de gemeente

zich gecommitteerd aan een verplichte cofinanciering van € 43.758. De hogere lasten in de

begroting bedragen € 95.347.
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Programma 4 Duurzaamheid en milieu in
Beemster
Het saldo van dit programma daalt met € 278.852. Dit wordt veroorzaakt door € 297.703

hogere lasten en € 18.851 hogere baten. De oorzaken zijn:

Bijstellingen Lasten Baten

- Hogere lasten verwerking samenwerking met de gemeente Purmerend

(cf. 2e begrotingswijziging 2014)

-€ 125.109 -

- Hogere uitgaven en inkomsten afvalverwerking en verwijdering - € 61.131 € 4.851

- Hogere kapitaallasten -€ 1.033 -

- Hogere uitgaven bijdrage regionale uitvoeringsdiensten

(cf. meerjarenperspectief 2015)

-€ 51.369 -

- Hogere uitgaven overhevelen budget project waterplan

(cf. jaarrekening 2013)

-€ 19.400 -

- Hogere uitgaven en inkomsten bijdrage Stadsregio zonnepanelen -€ 14.000 € 14.000

- Hogere uitgaven taakstelling cf. bussiness case

(cf. 3e begrotingswijziging 2014)

-€ 25.661 -

Totaal lasten en baten -€ 297.703 € 18.851

BV041 MILIEU
Milieubeheer

Er is een subsidietoezegging ontvangen van de stadsregio voor het aanbrengen van

zonnepanelen bij twee VVE's. Dit leidt tot een verhoging van zowel de baten als de lasten van €

14.000 en is per saldo dus budget neutraal.

Programma 5 De Beemster omgeving
Het saldo van dit programma stijgt met € 127.758. Dit wordt veroorzaakt door € 77.901 lagere

lasten en € 49.857 hogere baten. De oorzaken zijn:

Bijstellingen Lasten Baten

- Lagere lasten en baten verwerking samenwerking met de gemeente

Purmerend (cf. 2e begrotingswijziging 2014)

€ 5.991 -

- Lagere uitgaven gemeentefonds: septembercirculaire 2013 (cf. 1e

begrotingswijziging 2014)

€ 3.858 -

- Hogere lasten en baten riolering (doorberekening 25% veegdienst) -€ 12.464 € 12.464

- Lagere uitgaven wegenbeheer HHNK (cf. meerjarenperspectief) € 13.560

- Hogere baten veegdienst (doorberekening 75% veegdienst uit

programma 4)

- € 37.393

- Lagere kapitaalslasten € 66.956 -

Totaal lasten en baten € 77.901 € 49.857

BV051BEHEER OPENBARE RUIMTE
Voor dit beleidsveld zijn de lasten verlaagd met € 79.348 en de baten verhoogd met € 49.857.

De lastenverlaging wordt in de eerste plaats veroorzaakt door verlaging van de kapitaalslasten

met € 66.956, in verband met goedkoper uitgevoerde of vertraagde investeringen uit het

voorliggende boekjaar.
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Bij verwerking van het financieel meerjarenperspectief 2015 is de bijdrage aan het

Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier, inzake de wet herziening wegenbeheer,

verlaagd met € 13.560.

Tot slot is een neutrale verrekening van kosten vanuit de veegdienst in de begroting verwerkt,

waarbij de kosten voor 25% worden toegerekend aan onderhoud van het rioleringsstelsel en

voor 75% aan afvalverwijdering, zodat deze kosten inzichtelijk in de bijbehorende tarieven

kunnen worden verwerkt. De toerekenning leidt tot een verhoging van de baten op het product

veegdienst met € 49.857, waarvan € 12.464 afkomstig is uit de doorbelasting op het product

riolering (programmaneutraal) en de overige € 37.393 uit een doorbelasting naar programma 4

Duurzaamheid en Milieu in Beemster.

BV052 BEREIKBAARHEID
Voor dit beleidsveld zijn geen significante afwijkingen te melden.

INVESTERINGEN
Gemeentelijke begraafplaats

Voorgesteld wordt om een krediet ter hoogte van € 20.000 beschikbaar te stellen voor

uitbreiding van de bestaande urnenmuur op de gemeentelijke begraafplaats in 2014, met

dekking uit de stelpost jaarlijks investeringsbudget openbare ruimte. Dit wegens het zeer

beperkte in het aantal nissen dat op dit moment nog beschikbaar is voor bijplaatsing.

Programma 6 Veilig in Beemster
Het saldo van dit programma daalt met € 445 en wordt veroorzaakt door € 445 hogere

uitgaven. De oorzaken zijn:

Bijstellingen Lasten Baten

- Lagere lasten verwerking samenwerking met de gemeente Purmerend

(cf. 2e begrotingswijziging 2014)

€ 111.758 -

- Hogere uitgaven gemeentefonds: septembercirculaire 2013

(cf. 1e begrotingswijziging 2014)

- € 2.227 -

- Uitname brandweer vanwege overgang naar veilgheidsregio -€ 88.504 -

- Hogere uitgaven Drank- en horecawet -€ 36.975 -

- Lagere kapitaalslasten € 15.503 -

Totaal lasten en baten -€ 445 € -

BV061 VEILIGHEID
Uitvoering wettelijke taken Drank- en Horecawet

Per 1 januari 2013 is de Drank en Horecawet (hierna te noemen: DHW) gewijzigd en heeft

de gemeente er een verantwoordelijkheid bij gekregen. Vanaf deze datum is de gemeente

verantwoordelijk voor het toezicht op en handhaving van de DHW. Door de wetswijziging per 1

januari 2014 moet de gemeente ook een Preventie- en Handhavingsplan opstellen en uiterlijk

1 juli 2015 door de gemeenteraad laten vaststellen. Het plan wordt op dit moment ambtelijk

voorbereid. Bij de wetswijziging is de leeftijdsgrens voor het bezit en consumeren van alcohol

verhoogd van 16 naar 18 jaar. Als gevolg van deze wijzigingen van de DHW zijn er nieuwe

(extra) werkzaamheden voor de gemeente bijgekomen.

Voor deze werkzaamheden is bij de overdracht van werkzaamheden naar Purmerend maar een

beperkte capaciteit gereserveerd en in de begroting opgenomen. Om de taken naar behoren
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uit te voeren moet een aantal incidentele en structurele werkzaamheden worden uitgevoerd. De

incidentele lasten betreffen € 36.975.

Uitname brandweer vanwege overgang naar de veiligheidsregio

In de begroting 2014 is rekening gehouden met een stelpost voor een lagere bijdrage aan de

veiligheidsregio. Deze stelpost is helaas niet op een juiste manier in de uiteindelijke begroting

verwerkt. De extra lasten betreft een correctie hiervan.

Programma 7 Werken in Beemster
Het saldo van dit programma daalt met € 29.148. Dit wordt veroorzaakt door € 29.148 hogere

lasten. Deze mutatie wordt vanwege de geringe omvang niet nader toegelicht. De oorzaak is:

Bijstellingen Lasten Baten

- Hogere lasten verwerking samenwerking met de gemeente Purmerend

(cf. 2e begrotingswijziging 2014)

-€ 29.148 -

Totaal lasten en baten -€29.148 € -

Programma 8 Beemster Bestuur en staf
Het saldo van dit programma stijgt met € 241.069. Dit wordt veroorzaakt door € 199.252 lagere

lasten en € 41.817 hogere baten. De belangrijkste oorzaken zijn:

Bijstellingen Lasten Baten

- Lagere lasten en baten verwerking samenwerking met de gemeente

Purmerend (cf. 2e begrotingswijziging 2014)

€ 294.971 € 19.691

- Lagere uitgaven taakstelling business case (cf. 3e begrotingswijziging

2014)

€ 16.825 -

- Hogere uitgaven lasten en baten wethouders (wachtgeld) -€ 22.126 € 22.126

- Hogere uitgaven bijwerken archief Beemster (cf. 4e begrotingswijziging

2014)

-€ 90.418 -

Totaal lasten en baten € 199.252 € 41.817

BV081 BESTUUR EN CONCERN
Bijwerken archief Beemster

De Raad heeft in het voorjaar 2014 een budget van € 90.000 ter beschikking gesteld voor

het bijwerken Archief Beemster. De werkzaamheden aan het statisch en dynamisch archief

zijn in volle gang en worden naar verwachting eind november afgerond. Het statisch archief

van Beemster en de Technische Dienst zal zoveel mogelijk worden overgedragen aan het

Waterlands Archief. Het budget zal naar verwachting volledig worden benut.

BV082 BESTUURLIJKE SAMENWERKING
Voor dit beleidsveld zijn geen significante afwijkingen te melden.
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3 ALGEMENE�DEKKINGSMIDDELEN
Het saldo van de algemene dekkingsmiddelen daalt met € 101.848 tot € 9.200.708 voordelig.

De belangrijkste wijzigingen worden hieronder toegelicht.

UITKERINGEN GEMEENTEFONDS
In het Meerjarenperspectief 2015 - 2018 is de laatste tussenstand van de uitkeringen

gemeentefonds verwerkt. Hierbij is uitgegaan van de gegevens in de decembercirculaire van

2013. Inmiddels zijn de meicirculaire 2014 en de septembercirculaire 2014 verschenen. Deze

circulaires hebben gevolgen voor de uitkeringen gemeentefonds. In de onderstaande tabel

staat een vergelijking van de uitkeringen van 2014 volgens de decembercirculaire 2013 en de

septembercirculaire 2014.

Uitkering December
2013

September
2014

Verschil

Algemene uitkering 6.262.100 6.273.301 11.201

Integratie-uitkeringen:

WMO 769.362 787.066 17.704

Knelpunten verdeelproblematiek 52.544 52.544 -

Provinciale taken VTH 51.369 51.369 -

Decentralisatie-uitkeringen:

Centra voor jeugd en gezin 174.245 178.356 4.111

Combinatiefuncties (brede school) - 25.600 25.600

Jeugdzorg 9.081 44.934 35.853

Versterking peuterspeelzalen 28.031 28.031 -

Mantelzorg - 2.779 2.779

Erfgoed en ruimte - 51.586 51.586

Koopkracht tegemoetkoming - 24.883 24.883

Totaal verschil 173.717

Het verschil in de bedragen van de algemene uitkering komt door wijziging in de aantallen en

bedragen per eenheid bij diverse uitkeringsonderdelen (zoals bedrag per inwoner). Ook de

wijziging van de uitkeringsfactor speelt een rol. Deze was 1,488 in de decembercirculaire 2013,

in de meicirculaire 2014 1,478 en in de septembercirculaire 2014 1,479.

De integratie-uitkering WMO en de decentralisatie-uitkering Centrum jeugd en gezin worden

regelmatig bijgesteld. Over een aantal andere integratie- en decentralisatie-uitkeringen nog het

volgende:

• Provinciale taken VTH. Zie onderdeel C3 van het Financieel meerjarenperspectief.

• Combinatiefuncties (brede school). Tegenover deze uitkering staan lasten. Deze zijn

verwerkt in programma 2.

• Jeugdzorg. Zie onderdeel C1 van het Financieel meerjarenperspectief. Hierin wordt een

indicatief bedrag van €46.000 genoemd. In de meicirculaire is het bedrag van €44.934

opgenomen. De lasten die hier tegenover staan zijn verwerkt in programma 2.

• Mantelzorg. Dit bedrag is in de meicirculaire 2014 opgenomen. Hiertegenover staan lasten

op programma 2.

• Erfgoed en ruimte. Dit bedrag is in de meicirculaire 2014 opgenomen. Tegenover deze

uitkering staan lasten op programma 7.
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• Koopkracht tegemoetekoming. Dit bedrag is in de septembercirculaire 2014 opgenomen.

Tegenover deze uitkering staan lasten op programma 2.

Ook over een aantal voorgaande jaren zijn de uitkeringen gemeentefonds gewijzigd. Zie de

onderstaande tabel.
Uitkeringen 2013 December

2013
September

2014
Verschil

Algemene uitkering 6.049.532 6.059.533 10.001

Integratie- en decentralisatie-uitkeringen:

WMO 718.275 722.649 4.374

Centra voor jeugd en gezin 174.245 174.593 348

Uitkeringen 2012 December
2013

September
2014

Verschil

Algemene uitkering 6.274.093 6.274.093 -

Integratie- en decentralisatie-uitkeringen:

WMO 677.836 682.657 4.821

Het verschil in de bedragen van de algemene uitkering 2013 komt door wijziging in

de aantallen en bedragen per eenheid bij diverse uitkeringsonderdelen (zoals bedrag

per inwoner). Ook de wijziging van de uitkeringsfactor speelt een rol. Deze was 1,447

in de decembercirculaire 2013, bleef in de meicirculaire 2014 1,447 en werd in de

septembercirculaire 2014 1,449.

Van de algemene uitkering 2012 moet nog bij een klein aantal uitkeringsonderdelen

de definitieve aantallen worden vastgesteld. Dat geldt ook voor de uitkeringsfactor.

In de septembercirculaire 2014 is aangegeven dat de uitkeringsfactor van 2012 in de

decembercirculaire 2014 definitief wordt vastgesteld.

De integratie-uitkering WMO en de decentralisatie-uitkering Centrum jeugd en gezin wordt

regelmatig bijgesteld. Deze uitkeringen zijn voor 2012 nu definitief.

DIVIDENDUITKERINGEN
In de begroting 2014 is een dividenduitkering van de Houdstermaatschappij EZW geraamd

van € 61.128. Deze uitkering betreft het dividend inzake de aandelen NUON over 2013. Er is

in 2014 € 84.891 aan dividend ontvangen. Dit betekent een meeropbrengst van € 23.763. De

dividenduitkering wordt verantwoord in het jaar van ontvangst.

BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN
Grondverkopen

Betreft anti-speculatiebeding bij de verkoop van grond voor 18 woningen in Leegwater fase

3 aan Wooncompagnie. Indien Wooncompagnie binnen vijftien jaar na eerste oplevering

(2010) een woning verkoopt, draagt Wooncompagnie het verschil tussen de overeengekomen

grondprijs en de huidige marktprijs voor een vergelijkbare koopwoning in Leeghwater 3 af

aan de gemeente. Het nominale verschil is in 2010 bepaald op €41.500 voor tien bereikbare

huurwoningen en op € 50.000 voor de acht dure huurwoningen. Deze bedragen worden

jaarlijks geïndexeerd. In 2014 worden twee duurdere huurwoningen door Wooncompagnie

verkocht.
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Liquidatie-uitkering Technische dienst Beemster & Zeevang

De opheffing van de Technische dienst Beemster en Zeevang (TDBZ) had o.m. tot gevolg

dat, met toestemming van de provincie, de jaarrekening 2013 verlengd is tot 1 juli 2014 en

daarmee liquidatierekening is geworden. De verlengde jaarrekening is op 5 juni 2014 door het

algemeen bestuur van de TDBZ vastgesteld. Voor Beemster bedraagt de liquidatie uitkering €

129.100,10.

Een gedeelte van dit bedrag wordt in 2014 besteed voor de volgende onderwerpen:

• Een oud-medewerker van de TDBZ is in dienst gekomen van de gemeente Zeevang.

Afgesproken is dat Beemster een deel van het salaris aan Zeevang vergoedt. Deze

verrekening betreft ook de uren die zijn besteed aan het opstellen van de liquidatierekening.

Bedrag € 25.455.

• Er is een krediet beschikbaar gesteld van € 80.418 voor het bijwerken van het archief

Beemster inclusief TDBZ. Dit bedrag wordt voor € 8.700 gedekt uit de opbrengst van de

liquidatierekening van de TDBZ.

• Drie oud-medewerkers van de TDBZ zijn in dienst gekomen van de gemeente Beemster.

Door middel van het VWNW traject wordt geprobeerd een andere betrekking voor

hen te vinden. De geraamde salariskosten 2014, verminderd met te ontvangen

detacheringsvergoedingen, worden gedekt uit de opbrengst van de liquidatierekening van

de TDBZ. Bedrag € 68.028.

STELPOSTEN
In de volgende tabel staat een overzicht van de stelposten die zijn opgenomen in de primitieve

begroting en die naderhand zijn gewijzigd.

Stelpost Primitieve
begroting

Wijziging Saldo

Subsidies 3.000 -1.500 1.500

Salarissen 73.624 -73.624 -

Voordeel samenwerking -175.000 175.000 -

Kostendekkende verhuur objecten -20.000 - -20.000

Kapitaallasten 4.850 -4.850 -

Invoeringskosten jeugdzorg - 9.081 9.081

Invoering transities - 64.686 64.686

Actualisatie dienstverleningsovereenkomst
door indexering loonkosten

- 1.045 1.045

Gevolgen wijziging CAO gemeenten voor
dienstverleningsovereenkomst

- 34.372 34.372

Totaal saldo 90.684

Over de stelposten valt het volgende toe te lichten:

• Subsidies. In het vastgestelde subsidieplafond zit deze stelpost voor onvoorziene subsidies.

In 2014 is de helft van de stelpost overgebracht naar programma 2 in verband met de

toekenning van een subsidie.

• Salarissen. Deze stelpost werd opgenomen om personeel van derden in te huren wanneer

een vacature niet snel kon worden opgevuld of bij langdurige ziekte. Bij de samenwerking is

deze stelpost niet meer noodzakelijk.

• Voordeel samenwerking. Vooruitlopend op de samenwerking werd rekening gehouden met

dit voordeel. In de 2e begrotingswijziging is dit voordeel geraliseerd.

• Kostendekkende verhuur objecten. Dit onderdeel van het vastgoed- en

accommodatiebeleid. Dit is nog niet afgerond.
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• Kapitaallasten. Betreft de lasten vanwege de stelpost investeringen in de openbare ruimte

van 2013 en 2014. Omdat de stelpost in 2013 niet is besteed kunnen deze lasten vervallen.

De lasten 2014 vervallen door een andere verwerking van de kapitaallasten in het jaar van

uitvoering.

• Invoeringskosten jeugdzorg. Deze stelpost is opgenomen in onderdeel C1 van het

meerjarenperspectief.

• Invoering transities. Dit onderwerp is opgenomen in onderdel D1 van het

meerjarenperspectief.

• Actualisatie samenwerkingsovereenkomst (so) door indexering loonkosten en wijziging

CAO gemeenten. De lasten van de so worden in eerste instantie verantwoord op een

begrotingspost en vandaar uit verdeeld over de programma's van de begroting. Actualisatie

van de lasten van de dvo wordt in eerste instantie op de stelposten verwerkt en pas

naderhand op de begrotingspost voor de so en bij de doorberekening naar de programma's.

SALDO VAN DE KOSTENPLAATSEN
• Facilitaire kosten

• Materiaalleveranties, prognose afwijking € 17.000 hogere kosten. Kosten waren/zijn niet

begroot.

• Catering, prognose afwijking € 10.000 hogere kosten. Kosten waren/zijn niet begroot.

Beemster heeft bij de omzetting van de begroting naar de situatie met de samenwerking

met Purmerend budgetten geschrapt waar geen uitgaven meer voor zouden komen. Voor

bovengenoemde budgetten is dit niet het geval. Het voorstel is om deze budgetten in de

begroting op te nemen.

 Overige Kostenplaatsen

Personeel algemeen

• Onderhoudscontracten software, prognose afwijking € 13.000 hogere kosten. Kosten

waren/zijn niet begroot. Dit betreft eenmalige kosten Centric salarispakket t.b.v.

salarisadministratie personeel Beemster.

• Arbokosten, prognose afwijking € 2.200 hogere kosten. Voor arbo zijn geen kosten begroot.

Er zijn wel kosten gemaakt voor de arbodienst +/- € 1.000 De verwachting is dat hiervoor

nog een € 600 bijkomt voor het resterende jaar. Ook hebben er keuringen voor elektrische

apparaten en klim- en valbeveiliging plaatsgevonden. Hiervoor is de verwachting dat de

kosten zo’n € 600 zullen zijn.
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4 R E S U L T A A T B E S T E M M I N G
In de regels, vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

(BBV), is bepaald dat:

• per programma eerst alle lasten en baten en het saldo daarvan worden begroot

(resultaatbepaling, het resultaat voor bestemming);

• vervolgens wordt bepaald wat het resultaat van het totaal van de programma’s is;

• aansluitend hierop hoe de toevoegingen en onttrekkingen aan egalisatie- en

bestemmingsreserves plaatsvinden;

• tot slot wordt het resultaat bepaald dat moet worden verwerkt in relatie tot de algemene

reserve (onttrekken, dan wel toevoegen afhankelijk van het resultaat).

Hiermee wordt formeel de rol van de raad ingevuld bij het bestemmen van het resultaat. In

praktijk worden bij de toevoegingen en onttrekkingen aan specifieke reserves de eerdere

afspraken van de raad over de bestemming gevolgd. In onderstaande tabel is weergegeven

hoe de resultaatbepaling tot stand is gekomen. Hierbij is een driedeling toegepast door

enerzijds de verwerking van de specifieke egalisatie- ,bestemmings- en dekkings-reserves

weer te geven (deze bestuursrapportage: € 448.225) en anderzijds alle financiële effecten

middels een financieel resultaat 2014 te onttrekken aan de algemene reserve (deze

bestuursrapportage: € 618.944).

(-/- = nadeel en +/+ = voordeel)
Primitieve
begroting

Mutaties
berap

Bijgestelde
begroting Programma

Resultaat programma's (saldo baten/lasten) -9.884.383 -68.871 -9.953.254 Alle programma's (1 t/m 8)

Algemene dekkingsmiddelen (saldo baten/lasten) 9.302.556 -101.848 9.200.708 Algemene dekkingsmiddelen

Resultaat voor bestemming 2014 -581.827 -170.719 -752.546

Resultaatbepaling 2014 via egalisatiereserves:

Saldo onttrekking aan de reserve Afvalstoffenheffing -48.132 -5.557 -53.689 04. Duurzaamheid en milieu in Beemster

Saldo toevoeging aan de reserve groot onderhoud/vervanging riolering -40.335 41.749 1.414 05. De Beemster omgeving

Saldo onttrekking aan de reserve Renteresultaten -319.934 - -319.934 Algemene dekkingsmiddelen

Resultaatbepaling 2014 na mutaties egalisatiereserves -408.401 36.192 -372.209

Resultaatbepaling 2014 via bestemmingsreserves:

Saldo toevoeging aan de reserve stelsel Basisregistraties - 525.000 525.000 01. Publiekdienst voor Beemster

Saldo toevoeging aan de reserve aankoop kunstwerken 4.000 - 4.000 02. De Beemster samenleving

Saldo onttrekking aan de reserve Uitvoering Wmo huishoudelijke zorg -35.000 - -35.000 02. De Beemster samenleving

Saldo onttrekking aan de reserve Rente gronden ZOB II -82.216 -82.216 03. Wonen en ruimtelijke kwaliteit in Beemster

Vrijval reserve ambtelijke Dorpshuis/Wijkcentrum - -22.261 -22.261 05. De Beemster omgeving

Vrijval reserve ambtelijke samenwerking Beemster en Purmerend - -59.878 -59.878 08. Beemster Bestuur en staf

Saldo onttrekking aan de reserve integratiekosten ICT-systemen
Purmerend

- -30.828 -30.828 08. Beemster Bestuur en staf

Resultaatbepaling 2014 na mutaties bestemmingsreserves -113.216 412.033 298.817

Resultaatbepaling 2014 via dekkingsreserves:

Saldo onttrekking i.v.m. bruto-waardering activa -207.896 - -207.896

Resultaatbepaling 2014 na mutaties dekkingsreserves -207.896 - -207.896

Resultaatbestemming: Financieel/rekening resultaat 2014 147.686 -618.944 -471.258
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Toelichting op de tabel bestemmings, egalisatie- en dekkingsreserves:
Een uitgebreide toelichting, indien relevant, is opgenomen in de programma's. Hier wordt

volstaan met de duiding van de oorzaak.

• Egalisatiereserve afvalstoffenheffing. Hogere onttrekking € 5.557 door actualisatie van de

uitgaven (o.a. kapitaallasten) in 2014;

• Egalisatiereserve groot onderhoud/vervanging riolering. Door het verwachte voordeel, na

actualisatie van de uitgaven (o.a. lagere kapitaallasten) in 2014, is de geraamde ontrekking

van € 40.335 omgezet in een toevoeging van € 1.414;

• Bestemmingreserve ambtelijke samenwerking Beemster en Purmerend en Dorpshuis/

Wijkcentrum. Het voorstel is om beide reserves vrij te laten voor een totaal bedrag van €

82.139. Het bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

• Bestemmingsreserve integratiekosten ICT-systemen Purmerend (raadsbesluit R-2013-0210).

Onttrekking €30.828 voor de integratiekosten ten behoeve van de aanpassing van de

Purmerendse ICT-systemen voor de uitvoering van het werk voor de gemeente Beemster in

2014.

• Bestemmingsreserve stelsel basisregistraties (raadsbesluit 1129811). Hogere toevoeging

€ 525.000 voor de incidentele lasten voor de wettelijke verplichting om het Stelsel van

basisregistraties op te bouwen. Dit bedrag is ten incidenteel voor 2014 ten laste gebracht

van de algemene reserve en conform besluitvorming uit het meerjarenperspectief 2015.
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5 VERLOOP �ALGEMENE �RESERVE
In de stand van de algemene reserve per 1 januari 2014 is uitgegaan van de

programmarekening 2013 na resultaatbestemming na besluitvorming in de raad van 24 juni

2014 (besluitnummer R-2014-0318). Na verwerking van deze bestuursrapportage wordt eind

2014 de volgende stand van de algemene reserve verwacht: € 2,8 miljoen positief. Dit is na

verwerking van het resultaat 2014 (€ 471.258 nadelig) zoals vermeld in deze rapportage. De

algemene reserve komt hiermee € 40.000 hoger uit dan geraamd in het financieel perspectief

2015.

De ontwikkeling van de algemene reserve voldoet daarmee aan de minimale omvang die is

vastgelegd in het raadsbesluit van 2 juli 2009, waarbij wordt voldaan aan de ondergrens 8,5%

van de totale lasten:

Totale lasten: € 24.496.781

Ondergrens algemene reserve: € 2.082.226

Tabel: ontwikkeling van de algemene reserve: (+ = voordelig en - = nadelig)
Saldo 1 januari 2014 3.273.935

a. Incidentele ontwikkelingen:

 - Onttrekking gebouw Bonte Klaver -23.440

 - Onttrekking stelsel van Basisregistraties -525.000

b. Structurele ontwikkelingen:

Stand financiele ontwikkeling (begrotingssaldo 2014) 77.182

Saldo 31 december 2014 2.802.677

De financiele ontwikkeling in 2014 (verloop begrotingssaldo) is als volgt:
Stand (primitieve) begroting 2014 € 147.686

Verwerking meerjarenperspectief 2015 (jaarschijf 2014) -€ 124.382

Stand begroting 2014 na meerjarenperspectief € 23.304

Verwerking bestuursrapportage 2014 € 53.878

Stand begroting 2014 na bestuursrapportage € 77.182
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Bijlage I Totaaloverzicht per programma

Programma/Beleidsveld Lasten
Primitief

Baten
Primitief

Totaal
Primitief

Lasten
Berap

Baten
Berap

Saldo
Berap

Bijgesteld
lasten

Bijgesteld
baten

Bijgesteld
saldo

lPGR01 Publieksdiensten voor Beemster

BV011 Publieksdienstverlening -837.475 221.160 -616.315 9.485 7.500 16.985 -827.990 228.660 -599.330

Totaal -837.475 221.160 -616.315 9.485 7.500 16.985 -827.990 228.660 -599.330

PGR02 De Beemster samenleving

BV021 Maatschappelijke
ondersteuning

-1.182.792 133.235 -1.049.557 -48.492 50.500 2.008 -1.231.284 183.735 -1.047.549

BV022 Jeugd en jeugdzorg -378.847 55.750 -323.097 -15.824 - -15.824 -394.671 55.750 -338.921

BV023 Werk en inkomen -1.727.632 1.333.601 -394.031 -255.851 258.757 2.906 -1.983.483 1.592.358 -391.125

BV024 Kunst en Cultuur -380.917 83.213 -297.704 -12.701 - -12.701 -393.618 83.213 -310.405

BV025 Sport en recreatie -394.614 108.496 -286.118 -12.887 - -12.887 -407.501 108.496 -299.005

BV026 Onderwijs -1.280.120 439.363 -840.757 -93.195 - -93.195 -1.373.315 439.363 -933.952

Totaal -5.344.922 2.153.658 -3.191.264 -438.950 309.257 -129.693 -5.783.872 2.462.915 -3.320.957

PGR03 Wonen en ruimtelijke kwaliteit Beemster

BV031 Wonen -2.774.871 2.287.697 -487.174 -6.104.840 6.179.812 74.972 -8.879.711 8.467.509 -412.202

BV032 Ruimtelijke kwaliteit -105.138 - -105.138 -91.517 - -91.517 -196.655 - -196.655

Totaal -2.880.009 2.287.697 -592.312 -6.196.357 6.179.812 -16.545 -9.076.366 8.467.509 -608.857

PGR04 Duurzaamheid en milieu in Beemster

BV041 Milieu -341.356 - -341.356 -236.572 14.000 -222.572 -577.928 14.000 -563.928

BV042 Afvalverwerking -766.350 768.941 2.591 -61.131 4.851 -56.280 -827.481 773.792 -53.689

Totaal -1.107.706 768.941 -338.765 -297.703 18.851 -278.852 -1.405.409 787.792 -617.617

PGR05 De Beemster omgeving

BV051 Beheer openbare ruimte -2.398.758 551.858 -1.846.900 79.348 49.857 129.205 -2.319.410 601.715 -1.717.695

BV052 Bereikbaarheid -132.519 600 -131.919 -1.447 - -1.447 -133.966 600 -133.366

Totaal -2.531.277 552.458 -1.978.819 77.901 49.857 127.758 -2.453.376 602.315 -1.851.061

PGR06 Veilig in Beemster

BV061 Veiligheid -1.185.808 4.308 -1.181.500 -445 - -445 -1.186.253 4.308 -1.181.945

Totaal -1.185.808 4.308 -1.181.500 -445 - -445 -1.186.253 4.308 -1.181.945

PGR07 Werken in Beemster

BV071 Economie -54.749 1.192 -53.557 -29.148 - -29.148 -83.897 1.192 -82.705

Totaal -54.749 1.192 -53.557 -29.148 - -29.148 -83.897 1.192 -82.705

PGR08 Beemster Bestuur en Staf

BV081 Bestuur en concern -1.896.910 15.070 -1.881.840 256.122 41.817 297.939 -1.640.788 56.887 -1.583.901

BV082 Bestuurlijke samenwerking -50.011 - -50.011 -56.870 - -56.870 -106.881 - -106.881

Totaal -1.946.921 15.070 -1.931.851 199.252 41.817 241.069 -1.747.669 56.887 -1.690.782

PGR09 Algemene dekkingsmiddelen

1 Lokale heffingen - 1.503.003 1.503.003 - - - - 1.503.003 1.503.003

2 Saldo van de kostenplaatsen - - - -836.612 426.566 -410.046 -836.612 426.566 -410.046

3 Algemene uitkering -1.571 7.306.930 7.305.359 1.571 233.062 234.633 - 7.539.992 7.539.992

4 Onvoorziene posten en stelposten 71.026 - 71.026 -187.921 243.600 55.679 -116.895 243.600 126.705

5 Financiële middelen -8.866 432.034 423.168 -5.877 23.763 17.886 -14.743 455.797 441.054

Totaal 60.589 9.241.967 9.302.556 -1.028.839 926.991 -101.848 -968.250 10.168.958 9.200.708

PGR10 Resultaat bestemming

R101 Egalisatiereserves -356.103 764.504 408.401 -1.414 -34.778 -36.192 -357.517 729.726 372.209

R102 Bestemmingsreserves -4.000 117.216 113.216 -525.000 112.967 -412.033 -529.000 230.183 -298.817

R103 Dekkingsreserves BWA - 207.896 207.896 - - - - 207.896 207.896

R104 Algemene reserve -147.686 - -147.686 70.504 548.440 618.944 -77.182 548.440 471.258

Totaal -507.789 1.089.616 581.827 -455.910 626.629 170.719 -963.699 1.716.245 752.546

Totaal -16.336.067 16.336.067 - -8.277.481 8.277.481 - -24.613.548 24.613.548 -
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