
 

 

 

 

Algemene Beschouwingen PvdA/GroenLinks 2020 

 

Voorzitter, 

PvdA/GroenLinks is verheugd over wat er de afgelopen jaren is bereikt. De 

coalitie had en heeft een drietal thema’s en op die gebieden is heel wat 

gerealiseerd. 

Samen sterker: Het proces om tot een bestuurlijke fusie met Purmerend te 

komen is in een afrondende fase. 

De basis op orde: We hebben steeds beter zicht op het verloop van de 

uitgaven in het sociaal domein. Ook ziet het gehele financiële plaatje er 

beter uit dan een aantal jaren geleden. 

Beemster in beheer: Hier zijn stappen gezet maar we hebben nog wel wat 

te doen. 

Dat we één en ander hebben bereikt betekent niet dat we nu op onze 

lauweren kunnen rusten. Er is nog werk aan de winkel. We hebben nog een 

jaar om het coalitieprogramma af te ronden en in dat jaar zullen we ook de 

laatste voorbereidingen moeten doen om het fusieproces tot een goed 

einde te brengen. Wij stellen voor dit jaar een aantal prioriteiten. 

Met het opstellen en vervolgens vaststellen van de 

Dorpsontwikkelingsvisies Noordbeemster en Westbeemster zullen we de 

toekomstvisie op de kernen in Beemster vastleggen en daarmee wordt 

richting gegeven aan de ruimtelijke ontwikkelingen de komende 20 jaar. 

Ook het actualiseren van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 zal 

richting geven aan toekomstige ontwikkelingen voor zowel agrariërs als 

burgers en andere ondernemers in het buitengebied. 

Een tweede aandachtspunt is het uitvoeren van de beheerplannen inclusief 

het wegwerken van eventueel achterstallig onderhoud. PvdA/GroenLinks 

vindt dat we onze bezittingen en openbare ruimte netjes moeten 

overdragen. 

Naast de hiervoor genoemde zaken, en ik was hier niet uitputtend, zijn er 

ook andere zaken die het komende jaar onze aandacht verdienen. 



Denk hierbij aan de harmonisatie van belastingen en regelgeving, en zeker 

ook aan warmte- en energietransitie. Bij deze laatste twee onderwerpen 

moeten we nauw samenwerken met onze collega’s in Purmerend. 

PvdA/GroenLinks staat op het standpunt dat de bestuurlijke fusie de 

voortgang van deze transities niet mag frustreren. Het college zal met de 

raad moeten overleggen over de gewenste warmtebronnen. En wij vinden 

dat het college haast moet maken met het aangenomen amendement over 

de energie coöperatie. 

De groene uitstraling van onze polder moeten we niet alleen overlaten aan 

het buitengebied, ook binnen de bebouwde kom zijn er mogelijkheden de 

omgeving groener te maken en door het planten van bomen droogte en 

hittestress te verminderen. Daag inwoners hierbij uit. Laat ze zien dat ook 

het vergroenen van hun eigen tuin bijdraagt aan wateropvang en 

biodiversiteit. 

Ten slotte vragen wij aandacht voor de volkshuisvesting. PvdA/GroenLinks 

staat op het standpunt dat in alle bouwprojecten de woonvisie 

gerespecteerd dient te worden. We moeten bouwen voor verschillende 

doelgroepen, jongeren, ouderen, woongroepen enzovoort. We bouwen voor 

allen die in de Beemster willen wonen en niet alleen voor de mensen die 

zich huizen van € 350.000 of meer kunnen veroorloven.  

Voorzitter, 

Wij willen ook aandacht besteden aan de bijzondere periode waarin we ons 

nu bevinden. De coronacrisis heeft grote impact op inwoners, bedrijven, 

verenigingen en andere instellingen in Beemster. Wij moeten als gemeente 

alert zijn en opletten dat er geen mensen tussen wal en schip terecht 

komen door de gevolgen van deze crisis. Ik denk dan aan zaken als sociaal 

isolement en zorgmijding. Voor verenigingen en dergelijke kan de crisis ook 

grote gevolgen hebben. We moeten zien te voorkomen dat ze in deze tijd 

omvallen. Signalen oppikken en hierop acteren. 

Voorzitter, 

Ik rond af, 

PvdA/GroenLinks kijkt met vertrouwen naar de toekomst. Zowel de PvdA 

als GroenLinks zullen in de nieuwe gemeente hun best doen om de 

kwetsbare waarden van de Beemster te behouden en verder tot bloei te 

brengen. We zetten nu een eindsprint in die moet leiden tot een mooie 

finish waarbij Beemster een verrijkend onderdeel wordt van een nieuwe 

gemeente.  


