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Middenbeemster, 1 februari  2012 

Inleiding  en probleemstelling  

Wij  hebben een brief  ontvangen van Baanstede waarin  een aantal  besluiten  met  betrekking  
tot  wijzigingen  in  de  gemeentelijke  bijdragen  zijn  opgenomen.  Baanstede  heeft  in  de 
vergadering  van  het  Algemeen  Bestuur  dd.  14  december  2011  de  volgende  besluiten  
genomen:

• De ondergrens van het eigen vermogen van Baanstede wordt  op nihil  gesteld;
• De helft  van het tekort  over 2011 wordt  t.l.v.  gebracht  van het eigen vermogen en het  

restant  zal na het vaststellen van de jaarstukken 2011 bij  de deelnemende gemeenten 
gedeclareerd worden als extra gemeentelijke bijdrage;

• De resultaatsafhankelijke  gemeentelijke  bijdrage van € 700.000 wordt  over 2012 nog 
als bate verantwoord, maar vanaf 2013 afgeschaft;

• Het  restant  van het  eigen vermogen zal  aangewend worden om het  tekort  over 2012 
gedeeltelijk  te  dekken.  Voor  het  restant  zal  een gemeentelijke  bijdrage  gevraagd 
worden. Per ultimo 2012 is het eigen vermogen van Baanstede dan nihil;

• De begrote gemeentelijke bijdragen zullen vanaf 2012 volgens de verdeelsleutel  uit  de 
tekst  van  de  GR  door  Baanstede  als  voorschot  aangevraagd  worden  en  door  de 
gemeenten  binnen  1 maand  uitbetaald  worden.  Bij  vaststelling  van  de jaarstukken  
volgt  de afrekening  o,b,v,  het  werkelijke  tekort  en de juist  aantallen  inwoners  en 
geplaatste WSW-geïndiceerde personen op de peildatum  per gemeente.

2011
Aangezien  de  jaarstukken  nog niet  zijn  vastgesteld,  is  het  nog  onduidelijk  welke  extra 
bijdrage  de  gemeente  Beemster  zal  moeten  doen.  Het  volgende  is  ons  door  Baanstede 
medegedeeld in  diverse stukken:

Begroting 2011 € 13.919
Gewijzigde  begroting  2011 
(mei)

€ 38.798

Gewijzigde  begroting  2011 
(aug)

€ 46.813

In  de tussenrapportage is een verhoging meegenomen van € 33.000 en is rekening gehouden 
met de gewijzigde begroting van augustus. 
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De daadwerkelijke bijdrage voor 2011 van Beemster zal waarschijnlijk  lager zijn.

2012
Voor 2012 betekent  dit  voor de gevraagde bijdrage het volgende:

  

Oplossingsrichting
N.v.t.

Meetbare  doelstelling
N.v.t.

Financiële  consequenties
Verlaging  van  de  bijdrage;  dit  zal  verwerkt  worden  in  de  kadernota  en  bijbehorende 
begrotingswijziging (conform nieuwe p&c cyclus).

Overige  consequenties
N.v.t.

Monitoring  evaluatie
N.v.t.

Voorgesteld  besluit
Kennis nemen van de besluiten die door het Algemeen Bestuur  van Baanstede genomen zijn.

Communicatie
N.v.t.
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