
Registratienummer: 1443575

Datum voorstel

Commissie:

Raadsvoorstel en ontwerpbesl uit

6 juli 2018 Portefeuillehouder:

Gemeenteraad 9 juli 2018

Samenvatting:
De fracties van WD, PvdA/Groenlinks, D66 en CDA hebben op 6 juli 2018 bekend gemaakt
een coalitieakkoord te hebben gesloten. ln dit akkoord geven deze fracties aan het college te
willen versterken door de totale formatie van de wethouders te verhogen van 2,0 fte naar
2,4fte om zo de taken van het programma goed op te kunnen pakken.
ln de begroting 2018 is totaal 2,0fte opgenomen. De fracties geven aan de meerkosten voor
2018 ten laste te willen brengen van de algemene reserve. Een besluit hierover behoort tot de
competentie van de raad.

Onderuverp:
Dekking voorgestelde formatie wethouders coalitieprogramma.
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Reg istratienu mmer: 1 44357 5
Ondenruerp: dekking voorgestelde formatie wethouders coalitieakkoord 2018-2022

Middenbeemster, 6 juli 2018

Aan de gemeenteraad van Beemster,

lnleiding en probleemstelling:
De fracties van WD, PvdA/GroenLinks, D66 en CDA hebben op 6 juli 2018 bekend gemaakt
een coalitieakkoord te hebben gesloten. ln dit akkoord geven deze fracties aan het college te
willen versterken door de totale formatie van de wethouders te verhogen van 2,0 fte naar
2,4fte om zo de taken van het programma goed op te kunnen pakken.
ln de begroting 2018 is totaal 2,0 fte opgenomen. De fracties geven aan de meerkosten voor
2018 ten laste te willen brengen van de algemene reserve.

Oplossi n gsrichti ngen :

Een besluit hierover behoort tot de competentie van de raad

Meetbare doelstel I i ngen :

Financiële consequenties:
De meerkosten bedragen € 32.200 op jaarbasis. Dit is € 16.100 voor 2018 waarvoor geen
dekking aanwezig is in de begroting 2018.
Voor 2019 - 2022 zal dit moeten worden venuerkt in de begrotingen.

Communicatie:

Mon itoring/evaluatie:

Voorstel:
De fracties van WD, PvdA/GroenLinks, D66 en CDA stellen de raad voor om de meerkosten
in 2018 ad. € 16.100 voor de voorgestelde formatie van de wethouders, ten
van de algemene reserve.
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Registratienummer 1 44357 5
Ondenrverp: dekking voorgestelde formatie wethouders coalitieakkoord 2018-2022

De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van de fracties van WD, PvdA/GroenLinks, D66 en CDA d.d. 6 juli

2018,

BESLUIT

Een bedrag van € 16.100 ten laste te brengen van de algemene reserve als dekking in 2018
voor de verhoging van de formatie van de wethouders (2,4 fte in plaats van 2,0 fte).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 9 juli 2018

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier
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