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Nieuwe fase in de fusie

- Herindelingsadvies geagendeerd voor besluitvorming

- Andere fase in gericht op samengaan

- Geldt ook voor de financiën: begroting, belastingen

- Routekaart gemaakt
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• Eerder besproken met de KBG: financiële scans, notities over 

belastingharmonisatie

• KBG: belang goede politieke discussie over 

belastingharmonisatie en financiën van beide gemeenten

• Georiënteerd bij ervaringen andere gemeente

• Daarom een document gemaakt om de lijnen uiteen te zetten:

• Belastingharmonisatie • Kaders en begroting 2022

• Jaarrekeningen 2021                           •  Aanpassing administraties

• Financiële verordening en andere kaders
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Plan van aanpak



• In 2020 hebben Beemster en Purmerend nog 1x een regulier 

begrotingsproces van Kadernota/brief-Begroting

• In het voorjaar van 2021 ontvangen de raden de Kaders voor de 

begroting 2022 van de nieuwe gemeente. 

• Deze begroting wordt wel voorbereid door de huidige 

gemeenteraden, maar niet meer vastgesteld (straks meer)

• In januari 2022 stelt de nieuwe raad de begroting 2022 vast

• Nieuwe gemeente: preventief toezicht vanwege formele reden te 

laat inleveren begroting 2022
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Route naar fusiedatum



• 2020: belangrijk jaar voor de colleges en de raden huidige 

ambities

• 2020: benutten voor discussie over de belastingharmonisatie

• 2021: nodig voor de discussie over de samengevoegde 

begrotingen 
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Route naar fusiedatum



• Wet: belastingverordeningen nog 2 jaar door m.u.v. OZB (vervalt 

van rechtswege): nieuwe raad moet verordening OZB in 2022 

vaststellen

• Insteek: per 1-1-2022 alle inwoners gelijke tarieven

• Werkgroep maakt factsheets verschillen, gegevens, dilemma’s, 

en eindigend met vragen als ‘werken we met een eenpersoons 

en meerpersoons tarief bij de afvalstoffenheffing?’, ‘wilt u in 

enige mate huurders ontlasten ten laste van eigenaren?’. 
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Belastingharmonisatie



Route (voorstel):

• Discussienotitie Klankbordgroep 18/5 met politiek-bestuurlijke 

vragen om zo de belangrijkste vragen te kunnen bediscussiëren

• Harmonisatienota Klankbordgroep 14/9. Hierin worden de 

consequenties uitgebreid uitgewerkt met financieel effect en 

lastendruk.

• Besluitvorming: Kaders begroting 2022 in voorjaar 2021
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Belastingharmonisatie



• In voorjaar 2021: opstellen nota met de Kaders voor de begroting 

2022, voorbeelden:

• Beginbeeld samengevoegde begroting

• Samenvoegen reserves

• Beleidslijn verschillen investeren en afschrijven

• Consequenties werkgroepen harmonisatie

• Besparingen om nadeel algemene uitkering op te vangen

• Belastingvoorstellen
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Begroting 2022



• Behandeling Kaders begroting 2022 in beide raden: opdracht 

aan colleges voor samenstelling begroting 2022. (Voorjaar 2021)

• Samenstelling begroting 2022 (zomer 2021)

• Begrotingsbehandeling 2022: niet vaststellen, wel wijziging 

eventueel, maar dan gelijkluidend. (november 2021)

• Bij eenstemmig advies huidige gemeenteraden kan nieuwe 

gemeenteraad in 1e vergadering de begroting en de verordening 

OZB vaststellen en preventief toezicht worden opgeheven
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Begroting 2022



• Op basis van de Kaders 2022 worden op/samengesteld voor de 

nieuwe raad: de begroting 2022, een nieuwe Financiële 

verordening en een nieuwe verordening OZB

• Resultaat:

• Een helder budgettair beeld (kader) voor college en raad

• Een set financiële afspraken tussen college en raad

• Zelfde belastingtarieven voor alle inwoners nieuwe gemeente
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Tenslotte 2022
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Vragen?


