
ôEMEENTE I I BEEMSTER

- -

IIWÊNELDERFGOED

|NGEK0MEhI 12tlc,20n
ir, 1r^^4f ¡uv ol{

ècre¿of¿ f-u4
Staf

uw brief van

13 oktober 2017

behandeld door:
A.G. Dehé

uw kenmerk

866584/1003948

ons kenmerk

1406156

telefoonnummer
0299-682188

datum

7 december 2017

/':è

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Postbus 3007
2OO1 DA HMRLEM

onderwerp
financiële positie gemeente Beemster

Geachte leden van het college van Gedeputeerde Staten,

ln reactie op uw brief dd. 22iuni 2017 hebben wij u per brief dd. 26 september geihformeerd
over het proces dat wij voorstaan om te komen tot een structureel en realistisch
evenwichtsherstel in onze begroting voor 2018 en verder. Daarbij hebben de beheerplannen
en het risicomanagement in het bijzonder onze aandacht. Gelet op de financiöle positie
2018 van de gemeente Beemster hebt u onze brief beantwoord dd. 13 oktober 2017.|n
navolging op deze brief willen wij u middels dit schrijven de actuele stand van zaken m.b.t.
onze begroting met u delen. Het betreft het structureel evenwicht van de begroting, de
beheerplannen en het risicomanagement.

Structureel evenwicht beqrotino
De raad heeft op 7 november jl. de begroting 2018 inclusief meerjarenbegroting voor de
jaren 2019 tlm 2021 vastgesteld, deze heeft u reeds ontvangen. We hebben de begroting
sluitend gekregen door een combinatie van ingrijpende þezuinigingen en
lastenver¿waringen voor de inwoners. Hoewelwe de getoonde daadkracht van onze raad
waarderen voelt de sluitende meerjarenbegroting nog niet "veilig'. De uitvoering van de
genomen besluiten zaltijd v€gen en in de samenleving gevoeld gaan worden en
consequenties hebben. Hoe daar mee om gegaan wordt en of de voorgenomen
maatregelen standhouden en opleveren wat de raad beoogd zal de tijd uitwijzen. Al is de
raad zich zeer bewust van de noodzaak van ingrijpende veranderingen om financieel het
hoofd boven water te houden. Echter voor de korte en langere termijn zien wij nog
voldoende verplichtingen, herstelwerkzaamheden en ambities, die financiële impact zullen
hebben (incidenteel en structureel) in onze begroting. Dan hebben we het nog niet over de
onvoorziene uitgaven en de uitwerking van het regeerakkoord en eventuele nieuwe taken
die op onze gemeente afkomen. Het blijft dus een wankel evenwicht en we rekenen ons niet
njk.
De stand van onze algemene reserve laat een verbetering zien. Dit komt voornamelijk door
besluiten die een incidenteel karakter hebben. Dit betreft o.a. het vrijvallen van een (deel)
aantal reserves, waarbijde gelden ten gUnste komen aan de algemene reserve.
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Beheerolannen
ln onze brief van 26 september 2017 hebben wij aangegeven dat het proces voor de
noodzakelijke actualisatie dan welopstellen van beheerplannen is versneld. Alle
beheerplannen zullen in februari 2018 gereed zijn en begin maart 2018 zal een integraal
beheerplan opgesteld worden, waarmee de financiële consequenties ook in beeld komen.
De raad zal hierop een besluit moeten nemen en aan de hand van dat besluit zullen de
effecten worden venrerkt in het financieel meerjarenperspectief en daarmee doorwerken in

de begroting 2019 en verder. Er is op dit moment geen aanleiding om dit proces aan te
passen noch in te schatten welk effect dit zal hebben op de meerjarenbegroting, maar zeker
is dat het structurele kosten met zich mee zal brengen.

Risicomanaoement
Zoals aangegeven in onze brief dd. 26 september 2017 is er met het college en de
auditcommissie afgesproken dat er een voorstel zal worden gedaan voor de actualisatie van
het risicomanagementbeleid. Overleg heeft opgeleverd dat er nog dit jaar beleid wordt
vastgesteld over de richting en inrichting van het risicomanagement. Dit zal in het eerste
kwartaal van 2018 verder worden uitgewerkt.

Met deze brief hopen wij u een actueel beeld te hebben geschetst over de stand van zaken
op dit moment rond deze drie onderwerpen. De raad en het college zijn zich ervan bewust
dat de financiële situatie in Beemster nog altijd zorgelijk en broos is, maar u mag van ons
aannemen dat we er alles aan doen om de uitgaven en inkomsten van de gemeente meer in
evenwicht te brengen en dat we daar de consequenties van moeten aanvaarden.

Mocht deze brief aanleiding geven voor vragen, dan zijn wij uiteraard bereid deze te
beantwoorden.

Hoogachtend,
van Beemster.

Beek . van
burgemeester gemeentesecretaris
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