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Onderuerp: Jaarstukken 2018

Gelezen het voorstel van 7 mei 2019 van burgemeester en wethouders inzake de
jaarstukken 2018,

Gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en artikel 27 van het Reglement van orde
gemeenteraad Beemster 201 8.

Constaterende dat,
. het jaar 2018 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 67.807;
o de Raad heeft ingestemd met de plannen van aanpak Dorpsontwikkelingsvisie

Middenbeemster en Zuidoostbeemster;
. de beschikbaar gestelde kredieten bij beheerplannen genoemd onder punten 3 tot

en met 9 gedurende het jaar 2018 niet benut zijn en nu in bestemmingsreserves
worden gestopt;

o de voorgestelde versnelling c.q. inhaalslag op de diverse beheerplannen niet zijn
uitgevoerd in 2018;

. de gewenste, maar niet uitgevoerde, versnelling kennelijk niet eerder is opgemerkt
en de raad er bij de vaststelling van de jaarrekening 2018 pas van op de hoogte
wordt gesteld;

. de Financiële verordening niet toestaat te pas en te onpas "potjes" te vormen.

Ovenaregende dat:
r nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in Beemster gebaseerd dienen te zijn op de

uitkomsten van de Dorpsontwikkelingsvisies;
. het tekort aan woningen in Beemster zodanig is dat activiteiten op dit beleidsterrein

geen uitstel en zeker geen afstel verdragen;
o onduidelijk is of de werkzaamheden (3 t/m 9) die in 2018 niet zijn uitgevoerd in 2019

wel uitgevoerd gaan worden.

Stellen wij de raad van Beemster voor om te besluiten:

A. Alle onderbenutting van 2018 van de puntenfu3 tot en met 9 in de Algemene
Reserve te doen terugvloeien en de beheerplannen conform de planning van 4 jaar
uit te voeren en daar dus wat langer over te doen dan beoogd bij het vaststellen van
de beheerplannen.



B. De bestemming van het resultaat als volgt te wijzigen:
"De programmarekening 2018 wordt afgesloten met een positief resultaat van

67.807. Dit resultaat wordt als volgt bestemd:

€ 28.800 toevoegen aan het budget woonagenda 2019
e €€€rtlÛ'iGls restant van het resultaat 2018 toe-te*oegen aan de algemene

reserve." J*_r-.r( [*¿ L r*rÍ l
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