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Registratienummer: 1388829
Datum

voorstel:

Commissie

5 september 2Q17
26 september

2017

Portefeuillehouder: Jonk-deLange

Gemeenteraad:

26 september 2017

Onderurerp:
Zienswijze op de tweede wijziging van de begroting 2017 van het werkvoorzieningsschap
Zaanstreek-Waterland (BaanStede)

Samenvatting:
Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling werkvoorzieningsschap ZaanstreekWaterland (BaanStede) worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om op de
toegezonden2" gewijzigde begroting 2017 hun zienswijzen schriftelijk kenbaarte maken.
De zienswijzen van de gemeenteraden wegen mee bij de definitieve besluitvorming van het
Algemeen Bestuur van BaanStede over de begroting.
De raad wordt voorgesteld om een positieve zienswijze te geven.
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Registratienummer: 1 388829
Ondenuerp: Zienswijze 2e gewijzigde begroting 2017 BaanStede

Middenbeemster, 5 september 2017

Aan de gemeenteraad van Beemster,

lnleiding en probleemstelling:
Op 20 juli 2017 ontvingen wij van BaanStede een 2" gewijzigde begroting 2017 .
Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling werkvoorzieningsschap ZaanstreekWaterland worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijzen
schriftelijk kenbaar te maken. De zienswijzen van de gemeenteraden wegen mee bij de
definitieve besluitvorming van het Algemeen Bestuur (AB) van Baanstede. Het AB besluit in
de vergadering van 6 december 2017.

Oplossi ngsrichti ngen :
ln de vorige BaanStede-begroting zijn de cijfers gebaseerd op een going concern scenario,
de gemeenten hebben ondertussen een opheffingsbesluit genomen en het AB heeft een
liquidatieplan vastgesteld. BaanStede is nu verplicht de venuachte financiële effecten van de
liquidatie te venruerken in een nieuwe begroting. De verwachte kosten die in 2018 nog tot
ontwikkeling zullen komen als gevolg van het besluit tot liquidatie, zijn in deze begroting ten
laste van het boekjaar 2017 opgenomen als frictiekosten. ln deze gewijzigde begroting 2017
van BaanStede zit bovendien een voordeel in van bijna 6 ton op de reguliere begroting

Meetbare doelstelli ngen

:

Nvt.

nanciële consequenties/risico's :
Er zr¡n voor Beemster geen negatieve financiële consequenties. De bijdrage voor Beemster
op grond van de 2' gewijzigde begroting 2017 is binnen het budget van de gemeentebegroting 2017. De frictiekosten venuacht in 2018 zijn al venryerkt.
De gemeentelijke bijdrage 2017 loopt op van een eerder gemelde € 61.009 voor Beemster
naar nu €.66.426. Maar deze getallen kan men niet met elkaar vergelijken. In de nieuw
berekende gemeentelijke bijdrage zijn zoals gezegd, alle frictiekosten nu volledig
verdisconteerd. ln de eerder berekende bijdrage was dit nog niet zo.ln schema:
Fi

Gemeente
1e wiiz beorotino 2017
Totaal BaanStede
Beemster
2e wiiz beqrotinq 2017
Totaal BaanStede
Beemster

aantalinwoners aantalWsW-ers Gemeenteliikebiidrage
333.200
9.200

728,4
12,8

333.200
9.200

729,4
12,8

€.

2.959.200 (excl frictiekosten)
€ 61.009 (excl frictiekosten)

€ 3.221.921 (incl frictiekosten)
€ 66.426 ( incl frictiekosten )
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Het saldo opgenomen in de gewijzigde Baanstede-begroting 2017 is€66.426 en dat is
binnen het budget van de gemeentebegroting 2017 á €76.714.|n de ontwerp
gemeentebegroting 2018 wordt rekening gehouden met de in 2018 te verurachten
frictiekosten.

Communicatie:

Monitori ng/evaluatie:
De jaarrekening 2017 en het jaarverslagen 2017 worden gebruikt om te evalueren in hoeverre
de voorgenomen activiteiten, de beoogde resultaten en de begrote budgetten zijn
gerealiseerd.

Voorstel:
lnstemmen met de tweede wijziging van de begroting 2017 en dit als zienswijze inbrengen.

van Beemster,

en wetho

aüAn
A.J
van Beek
burgemeester

H

P. van Duiven
secretaris

B'rjlage(n): 2
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De raad van de gemeente Beemster,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 september 2017,

BESLUIT:
ln te stemmen met de tweede wijziging van de begroting 2017 van het
werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (BaanStede) en dit als zienswijze in te
brengen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 26 september 2017

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman

griffier
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concept zienswijze

onderwerp

Zienswijze op de 2" gewijzigde begroting2017 van het werkvoorzieningsschap
Zaanstreek-Waterland (BaanStede).
Geacht bestuur,
Op 20 juli 2017 ontvingen wij van u de 2e gewijzigde begroting 2017.
U stelt de gemeenteraad op grond van artikel 40, lid 2van de Gemeenschappelijk Regeling
Werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland in de gelegenheid om zijn zienswijze kenbaar
te maken.
De begroting is behandeld in de raad van 26 september 2017. De raad stemt in met deze
tweede wijziging.

Hoogachtend,
van
Beemster.
burgemeester en wethouders

A.J.M. van Beek
burgemeester

H.C.P. van Duivenvoorde
secretaris

