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Geachte leden van de raad, 

Na het intentiebesluit tot fusie van de gemeente Beemster in januari 2018 zijn in goede 
samenwerking financiële verkenningen gemaakt van Beemster en Purmerend die onder 
meer zijn gebruikt voor de besluitvorming over het intentiebesluit van Purmerend in 
september 2018. 

Het beeld uit die verkenningen liet zien dat de begrotingsproblematiek van Beemster binnen 
de begroting van Purmerend van een relatief beperkte omvang is en dat de balanspositie 
van Beemster (reserves en schulden) een relatieve verbetering voor de zwakkere 
balanspositie van Purmerend betekende. De beelden van de verkenningen gaven geen 
beletsel voor de fusie. 

Beide colleges hebben de afgelopen weken kennisgenomen van de behandeling van 
elkaars concept-begrotingen 2020. In deze brief informeren wij u hierover omdat we u in de 
afgelopen tijd via de klankbordgroep fusie steeds actief geïnformeerd hebben over elkaars 
wederzijdse financiën. 

Het college van Purmerend presenteert aan de gemeenteraad een materieel sluitende 
concept-meerjarenbegroting. De negatieve financiële beelden bij aanvang van de Kadernota 
zijn van afdoende maatregelen voorzien. Dit zijn veelal uitgavenbeperkingen, maar in die 
maatregelen zit ook een stijging van de OZB ter grootte van de korting in het 
Gemeentefonds voor de stijging van de WOZ-waardes in 2019. De schuldpositie is niet 
veranderd. 

Het college van Beemster kan helaas geen materieel sluitende begroting presenteren. 
Beemster heeft te maken met een aantal autonome verslechteringen en een enkele 
wettelijke en wenselijke ontwikkelingen zoals uitgaven voor het behoud van de 
werelderfgoedstatus. Daarnaast wil de gemeente zich goed voorbereiden op de nieuwe 
gemeente en neemt het vooruitlopend op de fusie reeds een aantal zaken ter hand. 
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Hierdoor investeert Beemster onder meer in het bestemmingsplan voor het buitengebied, 
het maken van de dorpsvisies en het armoedebeleid. Dat heeft een prijs. Inclusief het jaar 
2019 moet het college in meerjarenperspectief een beroep doen op de algemene reserve 
van circa € 3 miljoen. Dit is nagenoeg gelijk aan de huidige algemene reserve van 
Beemster. Vanuit een andere reserve wordt daarom de algemene reserve weer aangevuld. 
De financiële veerkracht die nodig is om tegenvallers op te kunnen vangen, is er niet. Het 
college van Beemster stelt voor om net als in Purmerend de korting in de algemene 
uitkering voor de stijging van de WOZ waardes te compenseren uit de OZB en ook om de 
OZB voor niet-woningen te harmoniseren naar het niveau van Purmerend in de komende 
drie jaar. Voor wat betreft de lokale lasten komen beide gemeenten een stap dichter tot 
elkaar. 

De colleges hebben gemeend er goed aan te doen om u hierover te informeren. De 
ontwikkeling van de financiën vormen voor de colleges in de huidige situatie geen beletsel 
voor de fusie. De beide programmabegrotingen worden op 17 september aan de 
gemeenteraden aangeboden. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Beemster, 
e secretaris de burgemeester, 


