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onderwerp 
financiële positie Beemster 2017 
 
 

Geachte leden van het college van Gedeputeerde Staten, 

 

Met deze brief geven wij een reactie op uw schrijven d.d. 22 juni 2017 inzake de financiële 

positie 2017 van de gemeente Beemster. 

In uw brief roept u de gemeenteraad van Beemster op om aan te (laten) tonen hoe de 

gemeente vanaf 2018 een structureel en reëel evenwichtsherstel in de begroting wil 

realiseren met daarbij in het bijzonder aandacht voor de actualisatie van de beheerplannen. 

Tevens vraagt u om meer inzicht in het risicomanagement van de gemeente. 

 

Wij zijn ons bewust van de ernst van de financiële positie van de gemeente en de urgentie 

om tot een oplossing te komen. Dit is de reden waarom de raad van Beemster een intensief 

proces heeft ingezet om,  in samenwerking met het college van burgemeester en 

wethouders,  bij de behandeling van de begroting 2018-2021 op 7 november 2017 te komen 

tot de noodzakelijke besluitvorming tot het evenwichtsherstel in de begroting te komen. 

Het verleende uitstel (tot 1 oktober 2017) om te reageren op uw brief heeft ons in staat 

gesteld om dit proces in te zetten. 

 

Het proces is tot nu toe als volgt geweest: 

Op 5 september 2017, direct na het zomerreces, heeft de raadscommissie beeldvormend 

gesproken over het te volgen proces en over de feitelijke informatie bij de drie onderwerpen 

(structureel evenwicht begroting, beheerplannen en risicomanagement) die u noemt in uw 

brief. De informatie die op dat moment aan de commissie beschikbaar is gesteld  treft u 

hierbij aan (bijlage1). 

Als vervolg hierop hebben de raadsfracties en het college op 12 september 2017 gesproken 

over het financieel perspectief van de gemeente. In dit overleg is gesproken over de nadere 

informatie die het college aan de raad heeft verstrekt bij brief van 6 september (bijlage 2).  
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Deze brief en de presentatie die het college op 12 september heeft gegeven (bijlage 3) zijn 

een “foto van de financiële situatie van de gemeente”.  Dit beeld geeft de zorgelijke 

financiële positie van onze gemeente aan en noopt ons tot drastische maatregelen en 

besluitvorming omtrent uitgaven, afspraken en ambities. 

 

Een forse tegenvaller voor het (meerjarig) resultaat van de begroting is het voorziene tekort 

op het onderdeel Jeugdzorg in het sociaal domein.   

De brief aan de raad van 6 september 2017 geeft bij deze kosten een realistische 

meerjarige verwachting aan in plaats van dat deze kosten budgetneutraal zouden worden 

begroot overeenkomstig het gevoerde financieel beleid (dit beleid is dat de toegekende 

taken bij de drie decentralisaties uitgevoerd moeten worden binnen de budgetten die 

daarvoor aan de gemeente worden toegekend).  

In de bijeenkomst van 12 september 2017 is afgesproken om in oktober  indringend met 

elkaar te spreken over de oorzaken van dit tekort en of en hoe de raad hier kader stellend 

mee kan omgaan. Deze afspraak is eveneens gemaakt omtrent andere ontwikkelingen die 

zeer bepalend zijn voor het thans voorziene forse negatief resultaat van de begroting 2017 

en verder en over de (on)mogelijkheden om meer sturing te geven en tot een dekkingsplan 

te komen. 

Een belangrijk deel van de bijeenkomst van 12 september is gewijd  aan het bespreken van 

de mogelijkheden om te komen tot het evenwichtsherstel in de begroting. Dit aan de hand 

van opties die hiervoor zijn ingebracht door de verschillende fracties  en het college. Daarbij 

is vastgesteld dat een aantal opties een nadere uitwerking of meer informatie vragen.  

Het college werkt hieraan met de afspraak dat over de resultaten hiervan op korte termijn 

een vervolgoverleg zal plaatsvinden tussen de raadsfracties en het college. Dit overleg zal 

op 18 oktober a.s. plaatsvinden. Het overleg over het onderdeel Jeugdzorg zal een week 

hiervoor, op 11 oktober a.s. plaatsvinden. Afgesproken is verder dat het college, na de 

hiervoor genoemde overleggen, aan de raad een dekkingsvoorstel aanbiedt voor 

behandeling en besluitvorming  bij de begroting 2018-2021. 

 

In de begrotingsraad van 7 november 2017 zal de raad het genoemde  dekkingsvoorstel 

behandelen. Gezien de op dit moment voorziene meerjarige structurele tekorten voorziet de 

raad dat dit dekkingsplan drastische maatregelen zal vragen, waarbij een lastenverzwaring 

voor onze inwoners op voorhand niet uitgesloten kan worden. 

Wij zijn ons er als raad terdege van bewust dat het maken van deze keuzes in deze 

vergadering onvermijdelijk en cruciaal is.    

 

Naast dit traject is het proces voor de noodzakelijke actualisatie dan wel opstellen van 

beheerplannen versneld. Hierover zijn afspraken gemaakt met het college. Deze afspraken 

houden concreet in dat het inventariseren van de openbare ruimte, het (aan)vullen van de 

beheersystemen en het opstellen van de beheerplannen, nog in 2017 zal plaatsvinden. Dit 

lukt het college gelet op de ambtelijke capaciteit en financiële middelen echter niet voor de 

beheerplannen groen en kunstwerken. De planvorming hiervoor zal in februari 2018 zijn 

afgerond. Begin maart 2018 zal een integraal beheerplan zijn opgesteld en zullen de 

financiële consequenties in beeld komen. Dat is ook de periode waarin de raad hierover een 

besluit kan nemen. De opzet is dat de effecten hiervan worden verwerkt in het financieel 

meerjarenperspectief en zullen doorwerken in de begroting 2019.  
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Wij moeten dus ook rekening houden met een structurele lastenverzwaring als 

consequentie van de inzichten die we krijgen vanuit de beheerplannen. Welke omvang dat 

heeft is op voorhand niet te zeggen. 

 

Met het college is verder afgesproken dat in de komende maanden een voorstel wordt 

voorbereid voor de actualisatie van het risicomanagementbeleid. Dit met het doel om te 

komen tot inzicht in de huidige risico’s en een goed werkend systeem van monitoring, 

actualisering en beheersen van risico’s. Hierover zal de op 5 september jl. ingestelde 

auditcommissie, de raad adviseren op basis van de resultaten van het voorbereidingstraject 

die deze commissie met het college hiervoor zal volgen.  

 

Met deze reactie willen wij blijk geven van het bewustzijn van de raad van de zorgelijke 

financiële positie van onze gemeente, de verantwoordelijkheid die wij dragen om te komen 

tot een gezonde financiële positie van de gemeente en de inzet die wij daarin willen plegen, 

in het belang van de samenleving van Beemster. 

 

Mocht deze brief u aanleiding geven om voor 7 november a.s. hierover met de raad en/of 

een vertegenwoordiging hiervan te spreken, dan zijn wij hiertoe zeker bereid. 

 

 

Hoogachtend, 

de gemeenteraad van Beemster, 

 

 

 

 

 

 

 

A.J.M. van Beek 

voorzitter  

M. Timmerman 

griffier 
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