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KADERNOTA
Blz. 14: De ramingen op gebouwen zijn al jaren hetzelfde en goed
en nu zijn ze te laag? Hoe is dit ontstaan? (betreft tevens blz. 26
van de jaarrekening).

De ramingen zijn voor 2015 niet goed/te laag geraamd. Hierdoor
zijn de lasten in de jaarrekening 2015 hoger en dit heeft ook een
effect op de jaren 2016 en verder (correctie van het budget).

2

Blz. 15: Wat is de oorzaak van de daling van het aantal leerlingen
die gebruik maken van leerlingenvervoer?

de terugloop van leerlingenvervoer wordt veroorzaakt door
minder kinderen op het speciaal basisonderwijs, door passend
onderwijs en wijziging van school voor enkele kinderen. Het blijft
natuurlijk een regeling, die niet te voorspellen is.

3

Hoe is het verloop van de egalisatiereserve rente voor de komende
jaren?
Om meer duidelijkheid te geven over het voorstel om het btw
component in het tarief van de afvalstoffenheffing te voegen, is de
suggestie om de motivatie hiervan op papier te zetten.

Zie bijgevoegd overzicht voor het verloop.

4

1 Dit
2

Voorheen kregen gemeenten via het gemeentefonds een bijdrage
voor de afvalverwerking. Enige jaren geleden zijn wij als gemeente
gekort via het gemeentefonds op dit onderdeel. Deze korting was
ongeveer gelijk aan de btw die destijds gemoeid was met de
afvalverwerking. Er is op dat moment aangegeven dat het btw
component onderdeel uit mag maken van het tarief, ondanks dat
de btw ook gecompenseerd mag worden via het
compensatiefonds. Er is in Beemster besloten het tarief niet te
verhogen en deze extra lasten voor eigen rekening te nemen.

zijn de vragen waarop tijdens de werkbijeenkomst van 10 mei 2016 niet direct een antwoord kon worden gegeven.

Na vaststelling van de jaarstukken wordt een definitieve uitgave gemaakt, die wordt toegezonden aan de provincie Noord-Holland. In deze uitgave zullen de geconstateerde

redactionele onjuistheden worden gecorrigeerd en zullen de geconstateerde ontbrekende (bestaande) kengetallen worden toegevoegd voor zover bekend. De raads- en
commissieleden ontvangt deze uitgave hierna digitaal en deze versie wordt gepubliceerd op de website (in plaats van de huidige versie).
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Het voorstel is om het btw component nu wel op te nemen in het
tarief voor afvalstoffenheffing, aangezien het uitgangspunt is om
kostendekkende tarieven te hanteren.
5

Er wordt aangegeven dat de raad graag meegenomen wil worden
in het inkoopproces van de decentralisaties.

Daar waar mogelijk zal dit gebeuren.

6

Blz. 12: Is er sprake van inflatiecorrectie voor dienstverlening voor
of door derden?

Het betreft een inflatiecorrectie voor dienstverlening door derden,
dus een last zoals opgenomen.

7

JAARREKENING
Naar aanleiding van de toelichting van Deloitte is aangegeven de
problemen rond het proces op papier te zetten en zo meer
duidelijkheid te geven.

Zie bijgevoegde brief portefeuillehouder

8

Is het raadzaam de subsidie in het kader van het werelderfgoed in
de resultaatbestemming mee te nemen i.p.v. hoe het nu
gepresenteerd staat?

Nee, dat is niet raadzaam. Het niet besteden van dit budget ad. €
126.200 is voor 2015 namelijk resultaat bepalend (voordelig). Het
niet bestede budget is reeds meegenomen in de Kadernota 2017
en meegenomen in het onderdeel “Effecten uit de
programmarekening 2015” en meegenomen in de raming voor
2016. Voor 2016 is dit dus ook weer resultaatbepalend, maar dan
nadelig.

9

De politieke redenen voor het vormen van een reserve
decentralisaties op papier zetten.

Het antwoord op deze vraag wordt door wethouder Hefting
mondeling toegelicht.

10

Blz. 17: Wat zijn de effecten van Veilig Thuis?

Het effect van de samenvoeging van 2 losse organisaties op het
gebied van huiselijk geweld tot één organisatie is vooral en
samenhangende en integrale aanpak van de problematiek. Er
wordt meteen gekeken naar het hele gezinssysteem en passende
hulp ingeschakeld
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Programma 2: kengetallen uitbreiden.

Het is op moment niet mogelijk om juiste kengetallen te genereren,
met uitzondering van de al opgenomen kengetallen. Wij zullen in
de begroting 2017 en de jaarrekening 2016 wel een uitbreiding van
de kengetallen opnemen.

12

Een afkortingenlijst toevoegen.

Deze zal bij de (definitieve) uitgave worden gevoegd.

13

Blz. 36: doet de MRA de inkoop of betreft het een andere instantie
zoals de SRA?

Naar aanleiding van deze vraag is er gecheckt welke instantie de
inkoop doet is dit inderdaad de MRA.

14

Blz. 51: aantal overnachting in 2015?

In 2015 zijn er 26.850 overnachtingen in rekening gebracht
(toeristenbelasting). Dit zal opgenomen worden in de definitieve
uitgave.

15

Blz. 50: Wat is de status voor het meewerken aan de uitvoering van
het economisch actieplan van het ISW?

Het economisch actieplan van het ISW bestaat uit acties op het
gebied van onderwijs-arbeidsmarkt, toerisme en werklocaties. Alle
ISW-gemeenten werken mee aan de uitvoering van deze acties.
Momenteel vindt er een evaluatie plaats. De vraag is aan de orde
of en zo ja, welke acties in de komende periode opgepakt zullen
worden. De portefeuillehouders EZ van de ISW-gemeenten worden
hierover in de komende periode nader geïnformeerd.

16

Blz. 57: Levert het een voordeel op als wij geen onderscheid meer
maken tussen OZB woningen en niet-woningen?

Nee, dit maakt geen verschil, aangezien de tarieven gelijk zijn aan
elkaar. Binnen Beemster kennen wij wel een verschil in de tarieven
voor de gebruiker (enkel van niet-woningen) en de eigenaar. Indien
het gebruikstarief gelijk gesteld wordt aan het eigenaarstarief, dan
zal dit een structureel voordeel opleveren van circa € 60.000.

17

Blz. 58: Hoe is het verloop van de dubieuze debiteuren?

Er is begin 2015 voor alle openstaande belastingvorderingen over
2009-2014 een inschatting gemaakt van de mate van inbaarheid.
Vervolgens is er voorgesteld de voorziening aan te vullen met een
bedrag van € 25.000 om een aantal oninbare vorderingen af te
boeken. Eind 2015 is wederom gekeken naar de oninbaarheid en is
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geconstateerd dat er een extra dotatie nodig is aan de voorziening
van € 20.000.
18

Blz. 66: Graag een toelichting op de tekst die opgenomen is.

Met de begrote onttrekkingen en toevoegingen aan de “algemene
reserve” ad. € 990.789 wordt feitelijk het geprognosticeerd resultaat
2015 na mutaties reserves bedoeld (zie tabel). In de bijgestelde
begroting wordt er vanuit gegaan dat het geprognosticeerd
resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Echter de
raad besluit pas bij vaststelling van de jaarrekening over de
bestemming van het (werkelijk) resultaat.

19

Blz.74: Wat is de planning van het GRP?

In samenhang met het Basis Riolerings Plan (BRP), is de planning
van het Gemeentelijk Riolerings Plan het eerste kwartaal van 2017.
Deze worden beide op dit moment voorbereid.

20

Blz. 76: gebouwenbeheer: toevoegen aan de tekst dat dit volgens
de accountant niet toereikend is.
Blz. 76: De tekst die hier staat over speeltoestellen: klopt dit?

Dit zal opgenomen worden in het definitieve boekwerk.

22

Blz. 103: Waardoor is de stijging op de post vordering openbare
lichamen ontstaan?

In 2015 is de vordering op het BTW compensatiefonds wel
meegenomen in het totaal van de “Vorderingen op openbare
lichamen”. In 2014 niet.

23

Blz. 99: Waardoor is de halvering van het saldo van de reserve
egalisatie van tarieven ontstaan?

Door het verlagen/opheffen (gedeeltelijk) van de egalisatiereserves
afvalstoffenheffing en vervanging /renovatie riolering. Zie ook de in
het boekwerk “Programmarekening 2015” opgenomen bijlage
“reserve en voorzieningen” en de toelichting hierop en de in 2015
vastgestelde beleidsnota “Reserves en voorzieningen”. Daarnaast
is de toevoeging aan de egalisatiereserve renteresultaten lager dan
de onttrekking.

21

De tekst klopt en zal verder toegelicht worden door wethouder
Zeeman.
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Garantie/lening m.b.t. manege: hoe zit dit precies, m.a.w. wat is er
afgesproken over inlossing etcetera?

De gemeente Beemster staat garant voor een hypotheek van de
Beemster Ruiters, het betreft geen lening die verstrekt is door de
gemeente. Bij aanvang betrof dit een lening van € 325.000.
Per 1 mei 2016 betreft dit nog een saldo van circa € 88.000.
Het saldo is flink gedaald, mede dankzij extra aflossingen vorig en
dit jaar.

25
26

Hoeveel maal is van het EKC gebruik gemaakt in 2015
Blz 12 hoeveel medewerkers vanuit het sociaal rendement hebben
meegewerkt aan de BGT.

Dit is eenmaal gebeurd.
Het betreft hier drie medewerkers, die ingezet zijn op diverse taken
voor zowel Beemster als Purmerend.

27

Waar komt de daling van het aantal abonnementen van de
bibliotheek vandaan?

De in de jaarrekening genoemde cijfers blijken niet te kloppen.
Het totaal aantal abonnementen voor 2014 bedroeg 2.228 en voor
2015 2.290, dus een stijging! De uitsplitsing in volwassenen en
onder 18 jaar voor 2015 staat hieronder.
Abonnementen met postcode gemeente Beemster 2015
- jeugdabonnenten tot 18 jaar
1.252
- volwassenen abonnementen vanaf 18 jaar
1.001
- overige abonnementen (instellingen en scholen)
37
totaal
2.290

