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AMENDEMENT

Raadsvergadering van: 7 november 2017

Vooç: A??. eil, ùec,7u¿1(et ,

útlÐ (,s )
ã(tF: (")

Behorendebijagendapunt: I

Ondenruerp: Vaststel lin g beg roti ng 201 8-2021, dekki ngsplan,
vriival en/of deels afwaarderen van reserves en voorzieninqen

Gelezen het dekkingsplan d.d.27 oktober 2017 van burgemeester en wethouders
behorende bij het voorstel tot de vaststelling van de begroting 2018-2021.

Gelet op artikel 147bvan de Gemeentewet en artikel 35 van het Reglement van orde
voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van
Beemster 2010.

Ovenregende dat:

het dekkingsplan geen sluitende begroting oplevert en een moeizame
ontstaansgeschiedenis kent;

deÐZB verh
Nerle¡lanrl¡aakt en da+dat sm meerde@is;

de voorgestelde verhoging van de toeristenbelasting zo kort na een eerdere
verhoging niet billijk en proportioneel is en een marginaal effect heeft;

de gemeente de beschikking heeft over reserves en voorzieningen die niet meer
zullen worden aangesproken voor het oorspronkelijke doel en/of mede door het
beleid van zoveel mogelijk afstoten van vastgoed deels kunnen vrijvallen of deels
kunnen worden afgewaardeerd ;

de financiële ontwikkelingen in het sociaal domein nog geen structureel beeld
vertonen en het daarom verdedigbaar is het saldo van programma 2 voor 2018 te
"bevriezen" op het niveau van de eerste Turap 2017 en een besparing van
€ 270.000 te realiseren;

Stellen wij de raad van Beemster voor om het dekkingsplan als volgt te wijzigen onder
handhaving van de overige elementen in het collegevoorstel:



1)
- azB verheging achtcffi
- Toeristenbelasting niet verhogen
- Vrijval deel reserve bruto activering activa
-V
- Vrijval restant reserve Collegeprogramma
- Vrijval restant rentereserve ZOBII
- Vrijval door lager negatief saldo programma 2

Totaalextra middelen

#5ee00
- € 20.000
€ 500.000
€€0€€e
€ 120.000
€ 94.000
€ 270.000
€ 1€0û€€0 16q*"

2) Dit saldo te gebruiken om het begrotingstekort 2018 te elimineren en het restant te

bestemmen voor de algemene reserve.

3) Nader onderzoek te doen naar de opbouw van de gemeentebegroting waaronder
het meerjarenperspectief, de procesgang van het begrotingsproces te evalueren en

zo mogelijk aanbevelingen te doen voor de nieuwe raad.
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