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Financiële positie 2018 e.v.

Geachte leden van het college van Gedeputeerde Staten,

ln reactie op uw brief dd. 13 oktober 2017 hebben wij u per brief dd. 7 december 2017
geinformeerd over de ondenryerpen die eerder mede door u onder onze aandacht zijn
gebracht. Het betreft de financiële positie van dê gemeente Beemster in 2018 en verder, de
beheerplannen en het risicomanagement. ln navolging op onze brief heeft u op 19

december een reactie gegeven. U geeft aan dat u graag op de hoogte gehouden wilt
worden van de ontwikkelingen op de genoemde aandachtspunten. ln deze brief geven wij u
een actuele stand van zaken.

Financiële positie: structureel evenwicht beqrotinq
De raad heeft op 7 november 2017 de begroting2018 inclusief meerjarenbegroting 2019 tlm
2021 vastgesteld. Om deze begroting sluitend te krijgen, zijn er ingrijpende bezuinigingen
en lastenverzwaringen voor de inwoners verwerkt. Voor het college voelde dit nog niet
"veilig", zeker niet gezien de verplichtingen, herstelwerkzaamheden en ambities die gezien
worden voor de toekomst. Deze zullen financieel zeker impact hebben op de begroting.
Daarnaast is gebleken dat de structurele lastenverlichting door de verkoop van het
gemeentehuis niet haalbaar is met ingang van 2018, waardoor het ingeboekte voordeel van
€ 175.000,- komt te vervallen.

Beheerplannen
ln onze eerdere correspondentie hebben wij aangegeven bezig te zijn met het actualiseren
van de beheerplannen. Dit proces is inmiddels afgerond en de financiële consequenties in
beeld. Er is gebleken dat er sprake is van achterstallig onderhoud op diverse onderdelen,
waardoor er de komende 5 jaren een bedrag van € 100.000,- per jaar benodigd is.

Daarnaast is het beschikbare budget niet toereikend: er is per jaar € 350.000,- extra budget
nodig. ln totaal betreft het een bedrag van € 450.000,- per jaar voor de komende 5 jaren. De
raad heeft inmiddels op 20 februarijl. besloten in te stemmen met de beheerplannen en de
financiële venruerking van de effecten.
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Risicomanaoement
Op dit moment is er een geactualiseerde versie van het risicomanagement beschikbaar
gesteld aan de auditcommissie. Vervolgens zal het document voorgelegd worden aan het
college en aan de raad aangeboden worden. Naar ven¡rachting zal het beleid behandeld
worden in de raadsvergadering van 17 april aanstaande.

ln deze brief zijn een tweetalfinanciële effecten benoemd die ervoor zorgen dat de
begroting in 2018 en 2019 niet langer sluitend is. De raad en het college zijn zich ervan
bewust dat de financiële situatie nog altijd zorgelijk is, maar ook de komende jaren zullen wij
ons inzetten om de begroting structureel sluitend te krijgen en te houden. Ook zijn wij
voornemens goed contact te onderhouden met uw toezichthouder en u op de hoogte te
houden van ontwikkelingen die plaatsvinden.

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

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beemster.

A.J.M. van Beek
burgemeester


