16 maart 2018
Beste inwoner, ondernemer of partner van de gemeente Beemster,
In dit korte overzicht staat een vergelijking opgenomen tussen kenmerken van Purmerend en
kenmerken van Beemster. Het gaat om aantallen en financiële gegevens. Als er een datum achter
staat is dat de peildatum, de datum waarop het gemeten is.
Kenmerk

Purmerend

Beemster

Inwoners 1-4-2017

79.830

9.281

Woningen 1-1-2017

35.631

3.790

Gemiddelde WOZ-waarde

206.340

305.000

Gemiddeld vermogen 2015

76.700

296.200

Gemiddeld besteedbaar inkomen 2014

35.400

43.800

Aantal bijstandsgerechtigden

1.717

72

Aantal WW-uitkeringen

1.677

131

Oppervlakte in hectare

2.456

7.207

Begrotingstotaal lasten

226,7 miljoen

18,6 miljoen

Balanstotaal

361,3 miljoen

26,5 miljoen

Algemene Uitkering

126 miljoen

10,8 miljoen

Belastingen

13,4 miljoen

1,74 miljoen

56%

58%

% dekking Algemene Uitkering
Woonlasten 2017 (Nederlands gemiddelde 723)

719

840

Algemene Reserve incl. jaarresultaat 2016

22,7 miljoen

3,2 miljoen

Bestemmingsreserves

11,0 miljoen

7,7 miljoen

Reserves per inwoner

423

1.178

Vaste schuld ultimo 2016

284,1 miljoen

9,1 miljoen

Korte schuld ultimo 2016

21,8 miljoen

1,9 miljoen

Schuld per inwoner

3.832

1.185

Schuld per inwoner met correctie voor de Beemster
Compagnie (50%)

3.832

2.800

Er is tijdens de inwonersbijeenkomsten veel aandacht geweest voor de schuld per inwoner. Die is
in Purmerend € 3.832 en in Beemster € 1.185. Het volgende is belangrijk om hier bij te weten:
- De schuld van Beemster ligt feitelijk niet zo ver van Purmerend af omdat Beemster de
woningbouwprojecten heeft ondergebracht in een samenwerkingsverband (de Beemster
Compagnie) waar Beemster voor 50% in deelneemt. Die samenwerking heeft nog een hoge
schuldpositie en heeft nog geen winsten uitgekeerd.
- Belangrijk is of de gemeente de schuld ook kan betalen. Beemster heeft het daar moeilijk
mee. De belastingen stijgen hard en de reserves dalen al jaren omdat de lopende begroting
niet sluitend te krijgen is (zie overzicht financiële ontwikkeling).

Tarieven
In het volgende overzicht staat een vergelijking opgenomen van de tarieven. Uit de tabel is op te
maken dat Beemster en Purmerend op een verschillende manier omgaan met belastingen.
Purmerend heeft bijvoorbeeld hondenbelasting, Beemster heeft dat niet.
Als gemeenten fuseren hebben zij de verplichting om de manier waarop ze belastingen heffen en
de tarieven die zij rekenen op elkaar af te stemmen. Er moet in de nieuwe gemeente maar 1
manier zijn. Dit wordt in de komende drie jaar voorbereid. De tabel zegt dus vooral iets over hoe
het nu is; niet zozeer iets over hoe het gaat worden.
Tarieven 2018

Purmerend

Beemster

OZB eigenaren woningen

0,1102%

0,1332%

OZB eigenaren niet-woningen

0,2085%

0,1332%

OZB gebruikers niet- woningen

0,1920%

0,1332%

RZB eigenaren

idem

0,1332%

RZB gebruikers

idem

0,1332%

206.340

305.000

227,39

406,26

3% (min 210 euro)

3% (min 210 euro)

52

52

65,3

65,3

ID kaart tot 18 jaar

29,05

29,05

ID kaart vanaf 18 jaar

51,05

51,05

Spoedtoeslag

47,55

47,55

Rijbewijs

39,45

39,45

Gem woz waarde woning eigendom
Gemiddelde last
Bouwvergunning
Paspoort tot 18 jaar
Paspoort vanaf 18 jaar

Afvalstoffenheffing
eenpersoons
meerpersoons

200,64
305,76

extra container

282,6
130,8

Rioolheffing (eigenaar)

117,48

184,33

Rioolheffing (gebruiker)

68,52

0

Toeristenbelasting (p.p.p.o)

1,50

2,10

Hondenbelasting

74,4

0

Woonlasten gezin 2 kinderen gem WOZ waarde

719,15

873,19

Woonlasten gezin 2 kinderen WOZ waarde
250.000

767,26

799,93

