
Provincie
Noord-Holland

POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

Raad van de gemeente Beeijn 
Postbus 7 
1462 ZC MIDDENBEEMSTER

GEMEENTE BEEMSTER
TiTTKnr.:

documontnr.:

ingck. d.d.: 18 MAART 2021

archiefcodc

Betreft: financiële positie en goedkeuren begroting 2021

Geachte raad,

Voor 2021 is voor uw gemeente het preventieve toezicht van kracht op 
basis van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi). Dit betekent 
dat de begroting 2021 en de wijzigingen daarop vooraf onze 
goedkeuring behoeven.

In uw vergadering van 10 november 2020 heeft u de begroting 2021 
vastgesteld.

Via onze brief met kenmerk 1 31 8801/1 570279 hebben wij ons besluit 
tot goedkeuring verdaagd, omdat ons onderzoek naar de financiële 
positie van uw gemeente nog niet geheel was afgerond. Inmiddels is 
ons onderzoek gereed.

Voor de reguliere analyse van de financiële positie van uw gemeente 
voor 2021 is aandacht besteed aan de weerstandcapaciteit, het inzicht 
in de risico’s, de staat van het onderhoud van de kapitaalgoederen, het 
grondbeleid, het begrotingsevenwicht, de meerjarenraming en de 
jaarstukken 201 9.

De begroting 2021 is structureel in evenwicht met een positief saldo 
van € 493.000. Inmiddels heeft uw gemeente de effecten van het 
sociaal domein en van de september- en decembercirculaire in beeld en 
deze blijken negatief uit te vallen. Desondanks blijft de begroting 2021 
structureel ruim sluitend.

Ambtelijk is vastgesteld dat er voldoende budget aanwezig is voor het 
achterstallig onderhoud van de wegen dat was geconstateerd in 201 7. 
Naar verwachting zal dit achterstallig onderhoud aan het einde van dit 
jaar (2021) ingelopen worden. Wij zijn hiermee zeer content.

Tevens hebben wij uit ambtelijke informatie vernomen dat het 
harmonisatietraject voorspoedig verloopt. De belastingharmonisatie is 
inmiddels afgerond. Wij wensen u veel succes in dit verdere proces.

De begroting 2021 van uw gemeente keuren wij hierbij goed.
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Een afschrift van deze brief hebben wij ter kennisname gezonden aan 
het college van burgemeester en wethouders.

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de 
contactpersoon die staat genoemd in het briefhoofd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 
namens dezen,

plv. sectormanager Kabinet, 

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending, 
uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk beroep instellen. Het 
beroepschrift kunt u sturen aan de Rechtbank te Haarlem, Sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. U kunt telefonisch een 
folder aanvragen over de beroepsprocedure via het telefoonnummer 
van Informatie Rijksoverheid (tel: 1400) of via de internetsite 
www.Riiksoverheid.nl.




