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Aan de raad

Inleiding en probleemstelling
Bijgaand krijgt u de kadernota begroting 2012. De kadernota wordt behandeld in de commissie 
vergadering van 14 juni a.s. en in de raadsvergadering van 28 juni a.s. In de raadsvergadering kunt u 
de algemene beschouwingen uitspreken.
Wij verzoeken u de schriftelijke technische vragen uiterlijk 7 juni a.s. te stellen.

Oplossingsrichting
De kadernota geeft een overzicht van de wijzigingen van de geraamd bedragen in het lopende 
begrotingsjaar (2011) en in de jaren 2012 t/m 2015. Deze wijzigingen zijn te verdelen in 
bezuinigingsvoorstellen en overige mutaties. Op blz. 17 van de kadernota staat een verdeling van de 
totale mutaties in bezuinigingen en overig.
In de afgelopen maanden is een werkgroep voorbereiding bezuinigingsopties met externe 
ondersteuning bezig geweest om op basis van diverse scenario’s te komen tot een keuze voor een 
bezuinigingsstrategie. Het resultaat van deze werkzaamheden is besproken in openbare 
bijeenkomsten van het maatschappelijk middenveld en van de gemeenteraad. Hieruit is geen 
eenduidige keuze naar voren gekomen. Wel is een aantal breed aanvaarde uitgangspunten uit de 
bijeenkomsten naar voren gekomen: Beemster moet een ambitieuze en ook innovatieve gemeente 
blijven, burgers en verenigingen kunnen meer eigen verantwoordelijkheid krijgen en nemen en men 
is in principe bereid meer te betalen om het voorzieningenniveau te handhaven. Deze 
uitgangspunten zijn leidend geweest bij de door ons gemaakte keuzes met betrekking tot de te 
verwerken bezuinigingsmogelijkheden in deze Kadernota 2012.

Volgens de cijfers van de kadernota zijn de saldi van de jaren 2011 t/m 2015 als volgt:
2011 € 455.249 negatief, 2012 € 467.773 negatief, 2013 € 261.859 negatief, 2014 € 186.506 
positief en 2015 € 336.053 positief.

Wij recapituleren in dit voorstel nog even kort de voorstellen over de gemeentelijke belastingen, die 
in de kadernota zijn verwerkt.
 Wij gaan uit van een algemene stijging met 1,5%. Dit moet u zien als een aanpassing aan de 

hand van de inflatie. Op dit moment is de gemiddelde inflatie hoger (ruim 2%). Bij de 
behandeling van de ontwerpbegroting 2012 beoordelen wij het stijgingspercentage opnieuw.

 In de kadernota is een extra verhoging van de toeristenbelasting, de onroerende-
zaakbelastingen en de belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten verwerkt van 5%.

 De afvalstoffenheffing en de rioolheffing blijven gelijk.

Wij zien in dit voorstel verder af van toelichtingen op de kadernota. Wij verwijzen hiervoor graag naar 
de diverse onderwerpen in de kadernota.

Meetbare doelstelling
Wanneer de voorstellen in de kadernota worden overgenomen in de ontwerpbegroting, bereiken we 
in 2014 (en 2015) positieve saldi op de begroting.
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Financiële consequenties
Deze zijn in de kadernota verwerkt.

Overige consequenties
N.v.t.

Monitoring evaluatie
N.v.t.

Voorgesteld besluit
Wij stellen u voor de kadernota begroting 2012 te behandelen.

Communicatie
De uitkomsten van de behandeling van de kadernota en de verdere procedure daarbij worden 
tenminste via de gemeentelijke website, via de gemeentepagina van de Binnendijks en door middel 
van een persbericht gecommuniceerd met de inwoners, verenigingen, bedrijven, instellingen etc. van 
de gemeente.


