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Geachte raadsleden,

ln de gemeenteraad van 22januari 2019 heeft de portefeuillehouder financiën een
mededeling gedaan over de financiële ontwikkelingen bij de gemeente Beemster.
De portefeuillehouder heeft u tijdens deze vergadering eveneens geihformeerd over de op
21 januari 2019 door het college van Purmerend verstuurde brief aan haar gemeenteraad
om hen informatie te verschaffen omtrent de actuele financiële ontwikkelingen. De
gemeenteraad van Beemster heeft deze brief ook ontvangen.

Voor zowel Beemster als Purmerend is het financiële perspectief sinds de begroting 2019
ongunstig. Het ongunstige perspectief wordt onder meer veroorzaakt door de gevolgen
van de septembercirculaire, de najaarsnota, de cao-ontwikkelingen en de ontwikkelingen in
de jeugdzorg.

Op dit moment heeft het college de analyse van de financiële situatie in concept gereed.
Tijdens de begrotingsbehandeling in november 2018 gaf het college al aan dat het
ogenschijnlijk optimistische beeld van het financiële perspectief, toen geschetst, geen
zekerheid is en zeer waarschijnlijk negatief zal worden bijgesteld.
lnmiddels wordt duidelijk dat na de vaststelling van de meerjarenbegroting 2019-2027.de
financiële ontwikkeling inderdaad ong unstig is.

Het feit dat in de commissie- en de raadsvergadering van 12 februari 2019 een aantal
besluiten met (grote) financiële consequenties voorligt met de inzichten die de concept
analyse laat zien, geeft het college aanleiding u hierover te informeren zonder al concreet te
kunnen zijn over de uiteindelijke berekeningen.

Het college zal u tijdens de geplande avond ter voorbereiding op de kadernota, op
26 februari 2019, nader informeren over de uitkomst van de financiële analyse.
Ter voorbereiding op deze avond zal de programmabegroting met de daarin gekozen
(wettelijke) ambities geanalyseerd worden vanuit het financiële perspectief, zodat het
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college u inzicht kan verschaffen over welke taakstellingen realistisch zijn en welke ambities
t'er discussie kunnen worden gesteld.
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