Amendement
Raadsvergadering van:

10 november 2020.

Behorende bij agendapunt:

12

Onderwerp:

Programma begroting 2021-2024 “Hogere lasten bestuurlijke fusie”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,
Gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en artikel 27 van het Reglement van orde gemeenteraad
Beemster 2018,
Overwegende dat:
De programmabegroting 2021-2024 Programma 8. Beemster bestuur en staf op blz. 52 spreekt over:
1. Hogere lasten voor het organiseren van een afscheid met inwoners, raad, bestuur etc. in
verband met de bestuurlijke fusie een bedrag van € 100.000,- wordt geraamd.
2. Dit bedrag buiten proporties is en een beter doel zou behoeven.
3. Dit bedrag rechtstreeks ten goede zou dienen te komen aan maatschappelijke doelen welke
door Beemster betrokkenen, verenigingen en instanties worden ingebracht.
4. Dit bedrag een aanzet zou moeten zijn om te komen tot een Fonds gelijk aan een bedrag
zoals gemeenten Graft de Rijp en Schermer ook ter beschikking hebben gesteld ten tijde van
de voorbereiding fusie met de stad Alkmaar groot +/- € 600.000,- genaamd Plasterkgelden.
5. Dit fonds na indienen van voorstellen onder Beemster inwoners, instanties en verenigingen
wordt verdeeld onder alle betrokkenen.
Stellen wij de gemeenteraad van Beemster voor:
A. Het bedrag “Hogere lasten bestuurlijke fusie” groot € 100.000,- herbestemmen en toevoegen
aan hetgeen vermeld onder B.
B. Een bedrag van € 500.000,- te ontnemen uit de algemene reserve waarmee een fonds
ontstaat van € 600.000,C. Een commissie samen te stellen vanuit de gemeenteraad die op democratische wijze tot een
toewijzing komt van bovenstaand bedrag na indienen van voorstellen voor maatschappelijke
doelen door Beemster betrokkenen, instanties en verenigingen.
Fractie(s)
Beemster Polder Partij.

Toelichting:
Bijgaand amendement is ingegeven door het toewijzingsysteem zoals door de gemeenten Graft de
Rijp en Schermer ten tijde van de fusie met de stad Alkmaar.
Daar is een bedrag gereserveerd afkomstig uit de “Verdeelmaatstaf extra uitkeringen gemeentefonds
op basis van aantal inwoners”. *
De basis was het project ”Samen Bijdrage(n)” ter besteding van de zgn Plasterk-gelden als extra
uitkering van het gemeentefonds vanwege de herindeling. Daarbij zijn de kernen van Graft de Rijp
en Schermer uitgenodigd om aanvragen in te dienen, gericht op het bevorderen van de vitaliteit en
leefbaarheid van de kernen en het versterken van de onderlinge betrokkenheid.
De toewijzingscommissie bestond daar destijds uit leden van de gemeenteraad die met een advies
naar het college zijn gekomen. Het college heeft zich vervolgens gebogen over de definitieve
toewijzing van hetgeen gevraagd.
Het bedrag “Hogere lasten bestuurlijke fusie” dat in de begroting is voorgesteld maakt ook onderdeel
uit van het totaal beschikbare budget het betreft hier ook te maken kosten beëindiging bestuurlijke
entiteit Beemster.

*Bron:
“Toelichting op de berekening van de uitkeringen uit het gemeentefonds” (zie bijlage blz. 63/ 64)

