
Klankbordgroep fusie

Beemster en Purmerend

Harmonisatieproces

15 juni 2020

1



Inhoud 

2

1. Harmonisatieproces 

- toelichting door projectleider Marjolijn Kramer en jurist Elles Lankhof

2. Discussie belastingharmonisatie

- toelichting door concerncontroller Purmerend, Peter Beumer

3. In gesprek/vragen



Vooraf: proces
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• Klankbordgroep 15 juni: technische toelichting

• Technische vragenronde mogelijk: indienen vragen voor 1 juli 

(beantwoording voor 10 juli)

Belastingharmonisatie:

• Standpuntennotitie (politiek) per fractie: indienen voor 1 september

• Standpuntennotitie colleges op basis van inbreng fracties: 8 oktober

• Politiek bestuurlijke bijeenkomst adhv notitie colleges: 19 oktober



A. Harmonisatieproces



Harmonisatie - vertrekpunt

- Beleid en regelgeving vanaf 1 januari 2022

- Zoveel mogelijk harmoniseren voor fusiedatum

- Beleid, regels en verordeningen van beide gemeenten in 

beeld: beste van twee werelden
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Harmonisatieproces (1)

- Inventarisatie alle verordeningen, beleid en regels

- Indeling in categorieën: wat moet, kan of wil je 

harmoniseren voor fusiedatum?

- Planning voor behandeling
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Harmonisatieproces (2)

Indeling in categorieën
0. Er is geen tegenhanger bij gemeente Beemster/Purmerend, bekrachtigen Purmerend/Beemster.

1. Er is (vrijwel) geen verschil in beleid en het beleid kan tot aan de fusiedatum naast elkaar bestaan

2. Er is (vrijwel) geen verschil in beleid, maar het beleid moet voor de fusiedatum worden 

geactualiseerd.

3. Er is verschillend beleid en er moet voor de fusiedatum worden geactualiseerd

4. Er is verschillend beleid maar er hoeft niet voor de fusiedatum te worden geactualiseerd

5. Er is verschillend beleid en harmonisatie wordt aan de nieuwe gemeente overgelaten.
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Harmonisatieproces (3)

• Harmonisatiekalender

• Harmonisatiekalender, indeling in categorieën 1 en 2: 

• Geen aparte behandeling nodig, beleid is en blijft hetzelfde

• Bespreekpunten: worden later aan harmonisatiekalender 

toegevoegd
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Vervolgproces inhoudelijke behandeling

- Waar mogelijk zoveel mogelijk gelijkluidende voorstellen voor  

fusiedatum aan raden eigen gemeente

- De nieuwe raad bekrachtigt (middels verzamelbesluiten) de 

voorstellen voor nieuwe gemeente en trekt oude beleid of 

regelgeving in

- Zolang er geen harmonisatiebesluit is genomen: tot 

maximaal 2 jaar na fusiedatum: oude situatie voor 

oorspronkelijke grondgebied van kracht
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Geplande data klankbordgroepen fusie 

najaar

14 september

19 oktober

16 november

7 december

10



B. Discussie belastingharmonisatie



Inhoud

• Informatie tot op heden

• Werkwijze

• Inhoud en vragen

• Vervolg
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Informatie tot op heden
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• Financiële verkenningen: 27 maart 2018 en 29 mei 2018

• Presentatie over de ontwikkelingen van de financiën sinds 

de scans, 13 mei 2019

• Notitie inzicht gevolgen lokale lasten fusie Beemster-

Purmerend, quick scan, 4 juni 2019

• Aanvullende notitie lokale lasten 5 juli 2019

• 10 februari 2020: presentatie plan van aanpak Financiën 

nieuwe gemeente Purmerend.

• Discussienotitie harmonisatie lokale heffingen nieuwe 

gemeente Purmerend, 26 mei 2020



Werkwijze
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• Uitgangspunten: geen stijging lokale lasten, uniforme 

tarieven per 1-1-2022 en ‘best of both worlds’

• Per heffing de belangrijkste informatie verzameld plus een 

analyse van de verschillen

• Aan de hand van de analyse zijn vragen gesteld die 

bepalend zijn voor hoe de heffingen er in 2022 uitzien.

• Notitie te zien als een samenvattende notitie met vragen 

die om een standpunt vragen

• Hierna: korte samenvatting per heffing en het waarom van 

de vragen



Inhoud
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1-2. OZB/RZB: wettelijke harmonisatie, groot tariefsverschil, 

nog vraag budgettair effect

3. Hondenbelasting: eenvoudige vraag: wel of niet, zo ja hoe en 

gebruiken voor voorzieningen? Zo nee: effect op tarief OZB. En 

vraag over evt. kwijtschelding 1e hond.

4. Toeristenbelasting: ook eenvoudige vraag: welk tarief?

5. Precariobelasting: invoering ja/nee, welke insteek tarieven?

6. Afvalstoffenheffing: invoering 1p/meerpersoons. Heeft 

consequenties voor lastendruk. Vraag naar nieuwe 

tariefsberekening, verrekenen met OZB?



Inhoud
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7. Rioolrecht: welk systeem, is er bij gebruikerssysteem 

voorkeur voor verschuiving. Vraag naar nieuwe 

tariefsberekening, verrekenen met OZB?

8. Marktgelden: Beemster in systeem 

evenementvergunningen?

9. Lijkbezorgingsrechten: eerst de beheersverordening wijzigen

10. Leges: veel verschillende tarieven, insteek vooral 

Purmerendse tarieven om geen grote budg.effecten te krijgen. 

Trouwen/GP en Huisvesting aparte voorstellen. Evenement-

vergunningen bandbreedtes Purmerend (ruimer) en tarieven 

Beemster (hoger)



Inhoud
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• Samenvattend:

• Harmonisatie diverse vraagstukken, voor de lastendruk 

zijn de belangrijkste: tariefsverschil OZB, 

gebruikersheffing rioolrecht, eenpersoons en 

meerpersoons huishoudens, hondenbelasting.

• Disclaimer op punt personele doorbelasting en overhead: 

nieuwe verdeling maken, groot aandeel in heffingen. Bij 

verrekening met OZB, uitgangspunt ‘geen stijging’ goed te 

bewaken.

• Voor een paar tarieven geldt: eerst beleid aanpassen 

(begraven, trouwen, APV, evt. parkeren)



Vervolg
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Onderwerp Datum

Technische vragenronde Voor 1 juli 

(beantwoording voor 10 juli)

Standpuntennotitie (politiek) per 

fractie

Voor 1 september

Standpuntennotitie colleges op 

basis van inbreng fracties

Voor 8 oktober

Politiek bestuurlijke bijeenkomst 

adhv notitie colleges

19 oktober



Vragen?
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