
 

 
 

M E M O  
  
 

 

Dinsdag 15 mei 2018: beeldvorming jaarstukken, financieel meerjarenperspectief, 

financiële verkenning van Purmerend, grondexploitaties.  

 

Status Werkvergadering  (openbaar en besloten) 

Doel Beeldvorming  

Voor Raads-, commissie-, steunfractie- en collegeleden, ambtelijke ondersteuning. 

Plaats Raadszaal gemeentehuis Beemster 

Tijd 19.30 – 21.30 uur 

 

Omdat dit een werkvergadering is wordt de bijeenkomst niet uitgezonden via internet, maar 

wel opgenomen. De beeldregistratie kan desgewenst later worden teruggekeken in de 

besloten omgeving van het raadsinformatiesysteem. 

 

Agenda 

 

Technisch voorzitter: de heer P.T. (Peter) Beumer, adviseur concernstaf Purmerend 

 

De collegeleden zullen geen zitting aan de vergadertafel hebben. Zij zijn aanwezig op de 

publieke tribune. 

 

Openbare deel 

1. Opening. 

2. Presentatie van de jaarstukken en het financieel meerjarenperspectief door de 

gemeentesecretaris mevrouw Van Duivenvoorde en/of de controller mevrouw Dehé. 

3. Uiteenzetting door de accountant, de heer Olij, over de voortgang bij de controle van de 

jaarstukken en wat zijn bevindingen tot nu toe zijn. 

4. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan en/of overleg met de accountant. 

5. Gelegenheid tot het stellen van beeldvormende vragen aan de gemeentesecretaris en/of 

de controller. 

6. Afsluiting openbare deel. 

 

Besloten deel 

1. Presentatie door de directeur van De Beemster Compagnie, de heer Hemmer, over de 

geactualiseerde grondexploitaties van De Nieuwe Tuinderij en De Keyser. 

2. Gelegenheid tot het stellen van beeldvormende vragen aan de directeur, 

gemeentesecretaris en/of controller. 

3. Sluiting. 

 

Bij de stukken is ook de financiële verkenning van de gemeente Purmerend over de 

gemeente Beemster ter informatie bijgevoegd. Eventuele vragen hierover zouden aan de 

opsteller hiervan (en tevens technisch voorzitter van deze bijeenkomst) de heer Beumer, 

gesteld kunnen worden. 

De financiële verkenning van de gemeente Beemster over Purmerend is nog niet afgerond. 

Dit document volgt later in de procedure (ter kennisname). 

 

 



 

Behandelproces 

 

9 mei 2018 Uiterlijk beschikbaar komen van de jaarstukken 2017 en het financieel 

meerjarenperspectief (openbare gegevens).  

De financiële verkenning van Purmerend is eerder gecommuniceerd 

met de raads- en commissieleden en wordt dan ook bij de stukken van 

15 mei gepubliceerd.  

Tevens uiterlijk 9 mei en onder geheimhouding: de geactualiseerde 

grondexploitaties van de woningbouwlocaties De Keyser en De Nieuwe 

Tuinderij. 

  

15 mei 2018 Beeldvormend overleg (openbaar) over de jaarstukken 2017 in 

aanwezigheid van de accountant, over het financieel 

meerjarenperspectief, de financiële verkenning die van Beemster door 

Purmerend is gemaakt en in beslotenheid beeldvorming / presentatie 

van de grondexploitaties.  

 

….. mei 2018 of 

juni 2018 (ntb) 

Overleg van de auditcommissie met de accountant en 

portefeuillehouder cs. over de jaarstukken 2017voor de advisering door 

de commissie aan de raad. 

De datum hiervan is afhankelijk van het moment waarop het concept 

verslag van bevindingen van de accountant er is. 

 

9 – 25 mei 2018 Periode voor de fracties om schriftelijk technische vragen in te dienen 

over de jaarstukken en het financieel meerjarenperspectief. 

 

raad 29 mei 2018 Bekrachtiging opgelegde geheimhouding grondexploitaties. 

 

uiterlijk 8 juni 

2018 

 

Schriftelijke beantwoording van de technische vragen. 

 

 

19 juni 2018 1 - Politieke behandeling van de jaarstukken en het financieel 

meerjarenperspectief in de commissie en zo mogelijk die avond in 

de raad. 

- Vaststelling van de resultaten van de grondexploitaties door de 

raad. 

evt. 10 juli 2018 

(raad) 

Voor in het geval de raad op 19 juni niet tot besluitvorming komt. 

De jaarstukken moeten voor 15 juli zijn vastgesteld en zijn aangeboden 

aan de provincie). 

 

                                                
1
 In het verkiezingsjaar wordt geen kadernota aan de raad aangeboden maar een financieel 

meerjarenperspectief. De algemene beschouwingen zijn in het verkiezingsjaar niet in juni maar in november, bij 

de vaststelling van de begroting.  

Gebruikelijk is dat de jaarstukken en kadernota alleen in de raad politiek worden behandeld tegelijk met de 

algemene beschouwingen. Omdat deze beschouwingen in november zijn geldt voor de behandeling van de 

jaarstukken en het financieel meerjarenperspectief in dit jaar het gebruikelijke proces: in de commissie en daarna 

in de raad voor de besluitvorming. 


