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1 

 

7 Op het gevaar af dat we afglijden naar het niveau van de 

losliggende stoeptegels, willen we toch aandacht vragen voor het 

achterstallig onderhoud aan de Lindengracht. Het betreft hier 

een markante plek in de polder waar 2 wereld erfgoederen bij 

elkaar komen en die onderdeel is van het beschermde 

dorpsgezicht. 

 

Als u bedoeld de Korte Lindegracht achter de Travaille en 

sluisbrug in Middenbeemster, dan kunnen wij u melden dat wij 

reeds extra aandacht vragen bij de afdeling Uitvoering voor deze 

locatie in de onderhoudsronden. 

2 16 Blz. 6 één na laatste bullet + blz 34 laatste regel: moet het 

woord ‘overwogen’ in “(…) dan dienen er maatregelen te worden 

overwogen (…)” wellicht gelezen worden als ‘getroffen’? 

 

Indien de situatie zich voordoet dat de algemene reserve onder 

de ondergrens komt, zal de Raad moeten overwegen of er en zo 

ja welke maatregelen er getroffen dienen te worden. 

3 16 Blz. 15 onder a.: “Vermindering van het aantal reserves moet 

leiden tot vergroting van de slagvaardigheid in het financieel 

beleid.” Kunt u een of twee voorbeelden noemen waar die 

gewenste slagvaardigheid van pas komt, dan wel kan komen? 

 

Er moet een betere afweging plaatsvinden bij het inzetten van 

middelen of met andere woorden er moeten duidelijke 

beleidskeuzes gemaakt worden. In principe moeten in de 

exploitatiebegroting voldoende middelen opgenomen zijn voor 

het realiseren van het te voeren beleid en moet het niet nodig 

zijn om een beroep te doen op de reserves. Er mag geen 

zogenaamde ‘potjescultuur" ontstaan. Voorbeeld: Er is sprake 

van een gemeentelijke taakuitbreiding. als gevolg van een 

decentralisatie van rijkstaken, waarvoor via de algemene 

uitkering een compensatie wordt ontvangen en waarbij 

vooralsnog onduidelijk is welke lasten met de nieuwe taken 

gemoeid zijn. Op grond van dit criterium kan voor een bepaalde 

tijd een eventueel surplus aan compensatie worden 

gereserveerd. (denk aan: WMO). 
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4 16 Blz. 15 laatste regel, inzake het budgetrecht van de raad: Is het 

voornemen van de wethouder de reserves in te perken niet een 

aantasting van dat budgetrecht van de raad? 

 

De wethouder doet een voorstel aan u als Raad om het aantal 

reserves in te perken en een aantal reserves op te heffen. 

Uiteindelijk besluit u als Raad om in te stemmen met dit voorstel 

of niet. 

 

5 16 Blz. 16 eerste alinea onder d: “Het college kan de raad 

voorstellen om een bestemmingsreserve na een periode van 4 

jaar in stand te houden.” Dat kán het college vast wel, maar ons 

dunkt dat de raad hiertoe ook het initiatief kan en mag nemen. 

 

Dat laatste is juist gesteld. Als u dit voorstel overneemt stelt u 

als kader opheffing na vier jaar. Zonder voorstel van het college 

voor instandhouding, zal de reserve worden opgeheven conform 

uw kaders. Het budgetrecht ligt bij de raad voor het vormen of in 

stand houden van bestemmingsreserves. 

 

6 16 Blz. 16 punt f. Kunt u het onderwerp over de dekkingsreserves 

en het (op termijn) afschaffen ervan iets anders en hopelijk 

duidelijker uitleggen? 

Het voorstel is al om vanaf 2015 geen middelen meer te 

reserveren (veelal vanuit de algemene reserve) ter dekking op 

investeringen van economisch nut. Deze methode heeft als 

nadeel dat na afloop van de levensduur van de betreffende 

activa de reserve is uitgenut en voor de vervanging nieuwe 

dekking zal moeten worden gezocht. Daarnaast is deze methode 

ook administratief omslachtig, gezien de koppeling aan de 

afschrijvingstermijnen (met een mogelijke duur van 40 jaar). 

Nogmaals dekkingsreserves zijn bestemmingsreserves voor de 

dekking van kapitaallasten (rente en afschrijving) van reeds 

gerealiseerde investeringen van economisch nut . Volgens het 

BBV mag voor de activering van investeringen met economisch 

nut de bruto-methode worden gehanteerd. De bruto-methode 

houdt in dat aanwendingen van reserves niet afgetrokken 

mogen worden van het investeringsbedrag voor de berekening 

van de kapitaallasten. De kapitaallasten worden berekend van 

de bruto-investering en de reserve wordt gedurende de 

afschrijvingstermijn aangewend om de kapitaallasten (geheel 

dan wel gedeeltelijk) af te dekken.  
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7 16 Blz. 18 inzake het rentebeleid: Hoe reëel is de kans dat de rente-

egalisatiepot leeg raakt omdat gestreefd wordt naar zo min 

mogelijk (bestemmings)reserves en daarmee de rente-

inkomsten fors zullen dalen? 

 

In de systematiek die door Beemster wordt gehanteerd heeft een 

afname van het aantal (bestemmings)reserves geen invloed op 

het renteresultaat. Daarnaast zal het opheffen van het aantal 

bestemmingsreserves als exploitatieresultaat worden verwerkt 

en indirect worden toegevoegd aan het eigen vermogen. 

 

8 16 Blz. 19 laatste regel: Slaat de zinsnede “zonder bedragen te 

vermelden” inderdaad alleen op “het doel”? 

Dat klopt. Het overzicht reserves en voorzieningen bestaat 

enerzijds uit een financieel overzicht met het verloop per reserve 

en voorziening en anderzijds uit met een toelichting hierop (zie 

ook de bijlage in de programmabegroting 2015). 

 

9 16 Blz. 33 Wij begrijpen de tabel over Weerstandscapaciteit en ratio 

niet. Graag meer e/o andere uitleg. Dit geldt overigens ook voor 

de tweede tabel op blz. 34. 

 

De tabel op bladzijde 33 drukt uit hoe het verloop van de 

weerstandscapaciteit/ratio is geweest de afgelopen jaren. 

Hieruit blijkt dat deze jaarlijks aan fluctuatie onderhevig is. Deze 

tabel is meer ter informatie. De tweede tabel op bladzijde 34 

laat het vrij besteedbare deel van de algemene reserve zien. 

Hierbij worden de geïnventariseerde risico’s in mindering 

gebracht op de algemene reserve. Wanneer de raad middelen 

uit dit vrij besteedbare deel in wil zetten, dienen hiervoor nieuwe 

bestemmingsreserves te worden gevormd. Dit verklaart ook het 

grote aantal bestemmingsreserves. Het beleid waar nu voor 

wordt gekozen is om een minimale ondergrens van € 1,5 miljoen 

te hanteren en de 8,5% norm hiermee te verlaten en niet meer 

direct te koppelen aan een vrij besteedbaar deel van de 

algemene reserve. 
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10 16 Blz. 34 Wat is het nut van het voorstel om de 

weerstandscapaciteit uit te drukken als het totaal van de 

reserves + de nieuwe, vaste ondergrens (van € 1.500.000)? Is 

het niet duidelijker om die twee bedragen apart te noemen, 

opdat er geen al te rooskleurig beeld ontstaat van het 

gemeentelijk vermogen? 

 

De algemene reserve heeft een ‘harde ondergrens’: deze is 

gebaseerd op het berekende benodigde weerstandsvermogen in 

relatie tot de geïnventariseerde risico’s. Als de algemene reserve 

lager is dan de ondergrens, dan dienen er maatregelen te 

worden overwogen om de algemene reserve aan te vullen tot het 

niveau van de ondergrens. Er wordt nu geen rooskleuriger beeld 

geschetst, maar rekening gehouden met deze harde ondergrens 

in de verwachting dat niet alle risico’s zich in één keer voordoen. 

Hier gaat een sterke signaleringsfunctie van uit. Nogmaals een 

algemeen aanvaarde normstelling voor de hoogte van het 

weerstandsvermogen is er niet. 

 

11 18 Wordt buiten Zaanstreek-Waterland het UWV ook geëlimineerd 

als oplossingsrichting voor Beschut Werk? 

Eind 2014 was landelijk het beeld dat gemeenten verschillend 

omgaan met de invulling van beschut werk nieuw. Indicatie via 

het UWV is niet bij alle uitwerkingsvormen aan de orde. Op 1 juli 

moeten alle gemeenten beleid op beschut werk in de 

verordening hebben geregeld. Dan zal duidelijk worden welke 

keuzes de verschillende gemeenten gemaakt hebben rond het 

beleid beschut werk.  

 

12 18 U becijfert de kosten voor beschut werk nieuw op 40 euro per 

dagdeel. Op jaarbasis zou dit bij 42 dagdelen per maand een 

bedrag van € 21.600 betekenen. Hoe verhoudt zich dat tot de 

bedragen op pagina 13 van de notitie? 

 

De financiële uitwerking van scenario B is gecompliceerder. Dit 

omdat er verschillende opties denkbaar zijn. Zo kan bijvoorbeeld 

het aantal dagdelen dat men werkt verschillen. Om een idee te 

geven van de mogelijke uitwerkingen zijn een aantal scenario’s 

berekend (zie bijlage). 

 

13 18 U spreekt over een vermindering van het participatiebudget als 

een van de redenen om te kiezen voor de aanpak zonder UWV. 

Kunt u ons inzage verschaffen hoe het participatiebudget zich 

voor Beemster de komende jaren ontwikkelt?  

Hebt u die cijfers ook voor Za-Wa? 

 

De visie beschut werk nieuw is onderdeel van het bredere 

beleidskader van de Participatiewet. Voor de 

meerjarenontwikkeling van het participatiebudget Beemster 

verwijs ik u naar het beleidsplan Participatiewet, laatste 

hoofdstuk Participatiebudget. Vastgesteld door de raad van 

oktober 2014. Wij houden geen cijfers bij op regionaal niveau. 
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14 18 Beemster kent een behoorlijk aantal zorgboerderijen die via 

Landzijde AWBZ/WMOcliënten plaatsten. In de huidige nota 

wordt daar niet naar verwezen, terwijl dit toch een oplossing op 

Beemster schaal behelst. Wat is de achtergrond hiervan? 

 

Met de visie wordt de richting bepaald voor beschut werk nieuw 

in de regio. Na vaststelling van de visie volgt nadere uitwerking. 

Experts uit het dagbestedingsveld waaronder Landzijde worden 

bij de uitwerking betrokken.  

15 18 Is het mogelijk via stages of werkbezoeken kennis te maken met 

zorginstellingen als Odion c.s. 

Ja het is mogelijk om nader kennis te maken met 

zorginstellingen als Odion. U kunt zich wenden tot de griffie om 

daar nadere afspraken over te maken. 

 

  

  


