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 Algemene Beschouwing bij de begroting 2021 
 
Grote onderwerpen strijden om de aandacht en de begroting 2021 is per saldo de weerslag 
van alle daarvoor nodige activiteiten en middelen om onze samenleving bestuurlijk weer een 
jaar verder te brengen.  
Een jaar dat ons zal leiden naar een bestuurlijk samengaan met een stadse samenleving. 
Daarbij mengen culturen zich en leveren positieve elementen, zoals elkaar sterk maken, en 
conflicterende aspecten als verwijdering en gevoel van verlies van identiteit. Onze culturen 
staan steeds onder druk, maar het spreken daarover moet steeds vrij kunnen plaatsvinden. 
Wij willen met deze algemene beschouwing stil staan bij botsingen van culturen die 
afgelopen weken in het nieuws kwamen. In Parijs, Nice en Wenen, maar 16 jaar geleden was 
het een man van het vrije woord die rond deze tijd van het jaar hier vlakbij, op dezelfde 
wijze aan het einde van zijn leven kwam. Telkens was de vrijheid van meningsuiting in het 
geding. Deze waarde gaat in onze cultuur boven het geloof. Het ter discussie stellen van de 
vrijheid van meningsuiting en het tegen elkaar opzetten om onze waarden in te perken, 
legitimeert sommige lieden tot het verrichten van zulke daden. Wij zijn daarin geen 
toeschouwer, maar onderdeel van hetgeen plaatsvindt. Wij zullen daarover in gesprek 
moeten, en ook ons zelf afvragen wat er mankeert. Slechts dan zijn wij in staat om ons 
democratisch bestel te behouden. 
  
Beemster Polder Partij neemt ongenoegen waar in de polder. Dit staat niet op zichzelf, want 
er lijkt een nog steeds grotere kloof te ontstaan tussen inwoners en overheid, én inwoners  
en het politieke bedrijf. Met alle communicatiemiddelen die worden ingezet blijkt dit niet te 
overbruggen. Daarover moet wij als bestuurders nog meer rekenschap geven over hoe wij 
met de inwoners en met elkaar omgaan.                                                                                 
Vertrouwelijkheid en geheimhouding komt steeds meer voor en oogsten wantrouwen en 
verlies van geloofwaardigheid van de overheid met uitwassen zoals kans op willekeur. 
Geheimhouding helpt niet als je vertrouwen wilt winnen.  
Wij zullen van het beeld dat wij geven naar onze gemeenschap ons terdege bewust moeten 
zijn. En ik kan u zeggen die vinden dat gedoe wat we hier regelmatig hebben maar niks en 
zien dan ook geen reden om mee te helpen die democratie te helpen ondersteunen.  
Gelukkig zien wij een positieve kentering in het onderlinge gedrag van de partijen en 
ontstaat er weer een gezonde nieuwsgierigheid naar de ander. Het positief op elkaar 
reageren, ook buiten de raadszaal, en samenwerking zoeken zijn daarvan kenmerken.           
Wij hopen dit laatste jaar als zelfstandige gemeente Beemster in goede harmonie af te 
sluiten en zullen daarvoor alles doen wat in ons vermogen ligt. 
                                                                                                                                                                    
BPP gaat zwaar inzetten op de actualisering van het BB 2012 en op de dorpsvisies West en 
Noordbeemster om deze nog voor het zomerreces 2021 vast te stellen. En deze samen met 
de recent vastgestelde Dorpsontwikkelingsvisies MB en ZOB willen wij ons totale binnendijks 
gebied met een gedegen borging naar de nieuwe gemeente leiden.  
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Wij sluiten deze AB af met een 9-tal vragen, die open staan voor debat en discussie in de 
gemeenteraad alvorens het college reageert. Afhankelijk van het debat in de raad en de 
antwoorden van het college kunnen daarop moties en amendementen tegemoet worden 
gezien. 
 
Allereerst danken wij u voor het beantwoorden van de vele vragen. Echter veel vragen 
leiden tot één centrale uitdrukking. 
 
 “Wat staat u in de weg om”: 

1. Gebruik te maken van de rijksregeling woningbouwimpuls ? 
2. De wet te volgen en niet langer extra inkomsten te genereren met anterieure 

overeenkomsten die gebruik maken van een plankosten scan gebaseerd op de rijks 
regeling? We hebben hier samen met de VVD aanvullende vragen over gesteld. 

3. De kosten gedifferentieerd per domein, drie in aantal, over de afgelopen 6 jaar aan 
de gemeenteraad qua tendens te presenteren?  

4. Zorg te dragen dat gezinnen en bedrijven gebruik kunnen maken van de verplichte 
digitale dienstverlening? Waarom is het dan een politieke vraag als een deel van de 
polder niet over deze faciliteit beschikt. Het is toch een gevolg van beleid van deze 
gemeenteraad? 

5. Het wensvol denken dat ons college samen met de regio doet bij het stellen dat er 
kleine betaalbare woningen beschikbaar kunnen komen voor de extra-muralisatie 
(zelfstandig wonen met zorg op maat) in onze polder? Hoe wilt u dit oppakken als we 
nog nauwelijks betaalbare sociale koop- en huurwoningen kunnen laten bouwen in 
een deftig stedenbouwkundig plan? 
 

Tot zover de vragen, verder merkt BPP op; 
6. Wij menen dat het college het juiste besluit heeft genomen voor extra huisvesting bij 

de Bloeiende Perelaar. Aan de gemiste kans om 3 kavels aan het Middenpad 
zuidzijde hiervoor in te zetten denken we maar niet meer. 

7. Nu de Provinciale Omgevings Visie (POV) is vastgesteld door GS zal met de reguliere 
agrarisch bestemming meer rekening gehouden moeten worden en zal blijken wat de 
ontwikkelingsmogelijkheden zijn tav woningbouw in het buitengebied.  

8. Beemster heeft goed op de winkel gepast waardoor een goede financiële positie 
onze inwoners hebben recht op een uiting van waardering voor het resultaat in de 
vorm van toelagen en/ of voorziening. BPP komt met een amendement op de 
begroting 2021. 

9. In afwachting van de schriftelijke uiteenzetting en de discussie Jeugdzorg en WMO 
zien wij de notitie van de portefeuillehouder tegemoet voor 10 november. 
 

Over deze vragen en opmerkingen willen wij debat en vernemen wij graag de standpunten 
van de overige fracties.  
 
BPP bedankt de ambtelijke organisatie van Beemster en Purmerend voor hun grote inzet die 
wij in het bijzonder bij de onderwerpen rond harmonisatie, maar ook in het algemeen 
hebben ervaren.  
 
Fractie Beemster Polder Partij. 


