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Besluitenlijst van de openbare, digitale vergadering van de raad van de gemeente 

Beemster, gehouden op dinsdag 10 november 2020 aanvang 16.30 uur. 

  

Aanwezig:   

Mevrouw H.C. Heerschop burgemeester, voorzitter 

De heer M. Timmerman griffier 

De heer M. Bakker BPP  

Mevrouw I.L. Bregman-Middelburg BPP 

Mevrouw B.A.C. Jonk-de Lange BPP 

De heer N.C.M. de Lange BPP  

Mevrouw R.M. Langerijs-Groot BPP 

De heer L.J.M. Schagen BPP 

De heer A.N. Commandeur CDA 

De heer G.J.M. Groot D66 

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks  

De heer P.C. de Waal PvdA/GroenLinks  

Mevrouw M.L. van Boven VVD 

Mevrouw L.F. de Vries-van Vlierden VVD 

Mevrouw M.C.A. de Wit-Hoogervorst VVD 

    

Mede aanwezig:   

Mevrouw A. Zeeman wethouder CDA 

De heer J.R.P.L. Dings wethouder PvdA/GroenLinks 

De heer D.J. Butter wethouder VVD 

 

1. Opening. 

 De voorzitter heeft vergadering om 16.30 uur geopend en de aanwezigheid van de 

raads- en collegeleden overeenkomstig de bovenstaande lijst vastgesteld. 

Bij loting is bepaald dat mevrouw Bregman in geval van hoofdelijke stemming het 

eerst haar stem moet uitbrengen. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 Aan de agenda is als A-punt toegevoegd: 

 4b. Besluitvorming op de aanbevelingen van het rapport “Onderzoek naar de 

uitvoering van het sport- en recreatiebeleid door Spurd” van de 

rekenkamercommissie Purmerend en Beemster. 

  

De raad heeft de agenda zo gewijzigd vastgesteld. 

 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 20 oktober 2020. 

 De raad heeft de besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld.  

Er zijn geen opmerkingen gemaakt naar aanleiding van de besluitenlijst. 

 

4. Behandeling A-punten. 
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4a. Voorstel tot het benoemen van een plaatsvervangend lid van de 

raadscommissie. 

 De voorzitter heeft de raad gevraagd of behoefte is aan stemming of dat de 

benoeming kan bij acclamatie. Alle raadsleden hebben aangegeven dat de benoeming 

bij acclamatie kan. De raad heeft daarmee de heer H.W.E.Ő. Heijmans bij acclamatie 

benoemd tot plaatsvervangend lid van de raadscommissie namens de fractie D66.  

 

4b. Besluitvorming op de aanbevelingen van het rapport “Onderzoek naar de 

uitvoering van het sport- en recreatiebeleid door Spurd” van de 

rekenkamercommissie Purmerend en Beemster. 

 De raad heeft bij hoofdelijke stemming en met algemene stemmen besloten kennis te 

nemen van het rapport en zich aan te sluiten bij de aanbevelingen van de 

rekenkamercommissie. 

 

5. Ingekomen stukken. 

 De raad heeft bij hoofdelijke stemming besloten de navolgende stukken: 

 

In handen te stellen van het college: 

- De mail d.d. 8 oktober 2020 van Lokaal FNV Zaanstreek-Waterland, vergoeding 

kosten mondkapjes aan minima. 

- De brief d.d. 8 oktober 2020 van Dorpswerk Noord-Holland, steun buurt- en 

dorpshuizen vanuit extra uitkering Gemeentefonds. 

- De brief d.d. 15 oktober 2020 van BOVAK, NKB, kermisseizoen en corona. 

- De mail d.d. 16 oktober 2020 van UN Women Nederland, Orange the World 

campagne VN. 

- De brief d.d. 24 oktober 2020 van Toneelvereniging Middenbeemster, verzoek om 

COVID-19 steunpakket. 

 

Voor kennisgeving aan te nemen: 

- De brief d.d. 14 september 2020 van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

regionaal bestuurlijk overleg over bestuurlijke toekomst regio Zaanstreek-

Waterland (ingekomen tka de raad d.d. 8 oktober 2020). 

- De brief d.d. 6 oktober 2020 van het college, planologische procedure  

Rijperweg 129. 

- De memo d.d. 8 oktober 2020 van wethouder Butter, start verwijderen glaspanelen 

MFC De Boomgaard. 

- De memo d.d. 8 oktober 2020 van wethouder Butter, Investeringsagenda 

Mobiliteit, gevolgen COVID-19 Vervoerregio Amsterdam. 

- De mail d.d. 8 oktober 2020 van Lokaal FNV Zaanstreek-Waterland, vergoeding 

kosten mondkapjes aan minima. 

- De brief d.d. 8 oktober 2020 van Dorpswerk Noord-Holland, steun buurt- en 

dorpshuizen vanuit extra uitkering Gemeentefonds. 

- Nieuwsbrief 3, d.d. 9 oktober 2020, tijdelijke huisvesting basisscholen en 

kinderopvang ZOB. 

- De bestuurlijke nieuwsbrief d.d. 9 oktober 2020 van VrZW, GGD coronavirus. 

- De bestuurlijke nieuwsbrief d.d. 16 oktober 2020 van VrZW, GGD coronavirus. 

- De nieuwsbrieven Jeugd d.d. 19 oktober 2020  van de GGD Zaanstreek-

Waterland. 

- Nieuwsbrief 4, d.d. 19 oktober 2020, tijdelijke huisvesting basisscholen en 

kinderopvang ZOB. 
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- Nieuwsbrief 5, d.d. 23 oktober 2020, tijdelijke huisvesting basisscholen en 

kinderopvang ZOB. 

- De bestuurlijke nieuwsbrief d.d. 23 oktober 2020 van VrZW, GGD  

- coronavirus. 

- De mail d.d. 23 oktober 2020 van het actiecomité Raden in verzet, 

voortgangsrapportage. 

 

De raad heeft naar aanleiding van de ingekomen brief d.d. 22 oktober 2020 van de 

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, besloten wensen en bedenkingen in te 

brengen op het voornemen tot deelname van de  veiligheidsregio aan de 

werkgeversvereniging samenwerkende veiligheidsregio’s. 

 

De gemeenteraad heeft naar aanleiding van de ingekomen mail d.d. 22 oktober 2020 

met bijlagen van het actiecomité Goedeschool ZOB, zijn afkeuring uitgesproken over 

het in twijfel trekken door het actiecomité van het integer handelen van bestuurders in 

deze zaak. De raad heeft verder besloten dat het ingaan op de uitnodiging van het 

actiecomité aan de raadsfracties is om te bepalen. 

 

6. Mededelingen. 

 De heer De Lange heeft dank uitgesproken aan de organisatie voor alles wat is 

georganiseerd voor de digitale vergaderingen van deze dag. 

 

7. Actuele politieke vragen aan het college. 

 Er zijn geen vragen gesteld. 

  

8. Verslaglegging en verantwoording vertegenwoordigers van de gemeente 

Beemster in besturen van verbonden partijen. 

 De heer De Waal heeft mededelingen gedaan over bijeenkomsten vanuit de 

Vervoerregio Amsterdam. 

 

9. Algemene beschouwingen. 

 

 A. Uitspreken algemene beschouwingen. 

De algemene beschouwingen van de fracties zijn uitgesproken in de volgorde: 

VVD (door mevrouw Van Boven), BPP (door de heer De Lange), 

PvdA/GroenLinks (door de heer Vinke), CDA (door de heer Commandeur) en 

D66 (door de heer Groot). De teksten zijn aan deze besluitenlijst gehecht. 

 

De vergadering is hierna van 17.30 uur tot 17.35 uur geschorst geweest. 

 

 B. Reactie partijen op de algemene beschouwingen van andere partijen  

(in twee termijnen). 

De reacties zijn gegeven in de volgorde van mevrouw De Wit, de heer De 

Lange, de heer Vinke, de heer Commandeur en de heer Groot.  

 

De vergadering is hierna van 18.20 uur tot 19.30 uur geschorst geweest. 

 

 C. Beantwoording college (in eerste termijn). 

De beantwoording is gedaan in de volgorde van wethouder Butter, wethouder 

Zeeman, wethouder Dings en burgemeester Heerschop. 
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In zijn beantwoording op het onderwerp uitvoering woonvisie heeft wethouder 

Butter toegezegd de raad voor 1 december 2020 een overzicht te verstrekken 

wat er is gebouwd in de afgelopen jaren op de woningbouwlocaties. 

Wethouder Dings heeft spijt uitgesproken over het feit dat de toegezegde en 

door het college vastgestelde raadsbrief over de jeugdzorg nog niet in het bezit 

van de raad is. Waar dit aan ligt zal worden nagegaan.  

 

 D. Reactie partijen op antwoorden van het college. 

De reacties zijn gegeven in de volgorde van mevrouw Van Boven, de heer De 

Lange, de heer De Waal, de heer Commandeur en de heer Groot. 

 

De vergadering is hierna van 19.58 uur tot 20.03 uur geschorst geweest. 

 

 E. Beantwoording college (in tweede termijn). 

Deze beantwoording is gedaan door wethouder Butter, wethouder Dings en 

burgemeester Heerschop. 

Wethouder Dings heeft in zijn beantwoording aangegeven dat de raad in het 

vervolg per kwartaal een managementrapportage over de uitvoering van de 

jeugdzorg zal ontvangen. 

10. Behandeling voorstel subsidieplafonds 2021. 

 Over dit voorstel is 1 amendement en 1 motie aangekondigd. De voorzitter heeft 

vastgesteld dat beide als ingediend moeten worden beschouwd. 

 

 Nr Fractie(s) A M Titel 

 1 Alle fracties x  Verhogen cultuurbudgetten 

 2 Alle fracties  x Podia in Beemster 

  

A = amendement   M = motie 

Het ingediende amendement en de motie zijn aan deze besluitenlijst gehecht en 

worden geacht hiervan deel uit te maken. 

 

Over het amendement en de motie is gesproken door de heer de heer Vinke, 

mevrouw De Vries, de heer Groot, de heer Commandeur, mevrouw Langerijs en 

wethouder Dings.  

Wethouder Dings heeft aangegeven dat het college positief staat tegenover het 

amendement en de motie zal uitvoeren. 

 

11. Behandeling voorstel belastingmaatregelen 2021. 

 Over dit voorstel zijn 2 amendementen aangekondigd. De voorzitter heeft vastgesteld 

dat beide als ingediend moeten worden beschouwd. 

 

 Nr Fractie(s) A M Titel 

 3 BPP x  Geen 1,8% inflatiecorrectie 

 4 VVD x  Eenmalige Beemster belastingkorting 

  

De ingediende amendementen zijn aan deze besluitenlijst gehecht en worden geacht 

hiervan deel uit te maken.  
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Over het amendementen is gedebatteerd door de heer Schagen, mevrouw Van 

Boven, de heer Groot, de heer Commandeur, de heer Vinke en wethouder Butter. 

Wethouder Butter heeft de raad ontraden de beide amendementen aan te nemen. 

 

12. Behandeling programmabegroting en besluitvorming over de voorstellen 

vaststellen subsidieplafonds 2021, belastingmaatregelen 2021 en 

programmabegroting 2021-2024. 

 Over dit voorstel zijn 3 amendementen en 9 moties aangekondigd. De voorzitter heeft 

vastgesteld dat alle amendementen en moties als ingediend moeten worden 

beschouwd. 

 

 Nr Fractie(s) A M Titel 

 5 BPP  x Digitaal bereikbaar 

 6 BPP  x Monitoring jeugdzorg 

 7 BPP  x Effectiviteit subsidienten 

 8 VVD x  Verlichting sportcomplex SV Beemster 

 9 BPP  x Stoppen gebruik plankostenscan 

 10 BPP  x Woningbouwimpuls 

 11 CDA  x Vervangen zieke bomen. De titel is in de 

vergadering gewijzigd in “ambitieus plan om 

zoveel mogelijk nieuwe bomen te planten” 

 12 D66  x Beemster Arboretum 

 13 VVD PvdA/GL D66  x Uitvoering GVVP 

 14 BPP  x Inzicht in kosten ambtelijke samenwerking 

 15 BPP x  Hogere lasten bestuurlijke fusie 

 16 D66 x  Fusiebudget maatschappelijke uitingen 

      

 De ingediende amendementen en moties, inclusief wijzigingen die daarin zijn 

aangebracht in de vergadering, zijn aan deze besluitenlijst gehecht en worden geacht 

hiervan deel uit te maken. 

 

Over het amendementen is gedebatteerd door de heer Groot, de heer Schagen, de 

heer De Lange, de heer Vinke, de heer Commandeur, mevrouw De Wit, de heer De 

Waal, wethouder Butter, wethouder  Zeeman, wethouder Dings en burgemeester 

Heerschop. 

De heer Schagen heeft in de 1e termijn aangegeven dat de fractie BPP de moties nr. 6 

en 7 aanhoudt (noot griffier: voor deze vergadering betekent dit dat de moties zijn 

ingetrokken).  

 

Na de reactie in 1e termijn van de fracties is de vergadering van 21.13 uur tot 21.19 

uur geschorst geweest op verzoek van het college. 

 

Reactie van het college op de amendementen en moties: 

 

 Nr. Titel Reactie college 

 5 Digitaal bereikbaar Ontraden 

 6 Monitoring jeugdzorg - 

 7 Effectiviteit subsidienten - 

 8 Verlichting sportcomplex SV Beemster Is uitvoerbaar en wordt opgepakt 
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 Nr. Titel Reactie college 

 9 Stoppen gebruik plankostenscan Ontraden 

 10 Woningbouwimpuls Ontraden 

 11 Ambitieus plan om zoveel mogelijk nieuwe 

bomen te planten 

Is uitvoerbaar en wordt opgepakt 

 12 Beemster Arboretum Is uitvoerbaar en wordt opgepakt 

 13 Uitvoering GVVP Is uitvoerbaar en wordt opgepakt 

 14 Inzicht in kosten ambtelijke samenwerking Ontraden 

 15 Hogere lasten bestuurlijke fusie Ontraden 

 16 Fusiebudget maatschappelijke uitingen Ontraden 

    

 Na de reactie in 1e termijn van het college is de vergadering van 21.45 uur tot 21.50 

uur geschorst geweest op verzoek van mevrouw Van Boven. 

 

In 2e termijn is het volgende aangegeven: 

De amendementen en moties nrs. 5, 9, 10, 12, 13, 15 en 16 zijn ingetrokken om 

moverende redenen. De heer Commandeur heeft de titel van de motie nr. 11 

gewijzigd. 

 

Besluitvorming over de subsidieplafonds 2021 bij hoofdelijke stemming: 

 

Besluitvorming over het amendement: 

De raad heeft het amendement verhogen cultuurbudgetten (nr. 1) met algemene 

stemmen aangenomen. 

 

Besluitvorming over het geamendeerd raadsvoorstel:: 

De raad heeft met algemene stemmen besloten de subsidieplafonds 2021 en de 

bijbehorende verdelingsmaatstaven als volgt (geamendeerd) vast te stellen: 

a. Subsidieplafond 2021 € 622.651 ,- (+ eventuele verhoging van OAB-gelden) 

b. Subsidieplafond Jeugdzorg202l € 131.182,- 

c. Subsidieplafond anti-discriminatie 2021 € 3.380,- 

d. Subsidieplafond Cliëntondersteuning 2021 € 95.865,- 

e. Subsidieplafond Vluchtelingenwerk 2021 € 11.000,-  

f. Subsidieplafond Brede School Beemster 2021, volledige rijksbijdrage 

combinatiefunctie. 

 

Besluitvorming over de motie: 

De voorzitter heeft vastgesteld dat de motie Podia in Beemster (nr. 2) niet in stemming 

wordt gebracht. 

 

Besluitvorming over de belastingmaatregelen 2021 bij hoofdelijke stemming 

 

Besluitvorming over de amendementen: 

 

 Nr Titel Voor, de  

leden van 

Tegen, de 

leden van 

Stem-

verhouding 

Besluit 

 3 Geen 1,8% 

inflatiecorrectie 

BPP VVD, 

PvdA/GL, 

D66, CDA 

6-7 Verworpen 
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 Nr Titel Voor, de  

leden van 

Tegen, de 

leden van 

Stem-

verhouding 

Besluit 

 4 Eenmalige Beemster 

belastingkorting 

VVD, CDA BPP, 

PvdA/GL, 

D66 

4-9 Verworpen 

  

De raad heeft besloten de belastingmaatregelen 2021 en de daarbij behorende 

verordeningen en tarieventabellen vast te stellen overeenkomstig het aangeboden 

voorstel. 

 

 Besluitvorming over de programmabegroting 2021-2024 bij hoofdelijke stemming 

 

Besluitvorming over het amendement: 

De raad heeft het amendement verlichting sportcomplex SV Beemster (nr. 8) met 

algemene stemmen aangenomen. 

 

Besluitvorming over de moties: 

De heer Commandeur heeft verzocht motie nr. 11 in stemming te brengen. De heer 

Schagen heeft dit ook verzocht voor motie nr. 14. 

  

 Nr Titel Voor, de  

leden van 

Tegen, de 

leden van 

Stem-

verhouding 

Besluit 

 11 Ambitieus plan om 

zoveel mogelijk nieuwe 

bomen te planten 

CDA, VVD, 

PvdA/GL 

D66 

BPP 7-6 Aangenomen 

 14 Inzicht in kosten 

ambtelijke 

samenwerking 

BPP CDA, VVD, 

PvdA/GL 

D66 

6-7 Verworpen 

  

Besluitvorming over het raadsvoorstel: 

De raad heeft met algemene stemmen besloten de aangeboden programmabegroting 

2021-2024 (geamendeerd) vast te stellen inclusief het erratum hierop en in te 

stemmen met de vervangingsinvesteringen die in de begroting zijn opgenomen. 

 

13. Sluiting. 

 De voorzitter heeft de vergadering om 22.45 uur gesloten. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 1 december 2020. 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

H.C. Heerschop  M. Timmerman 

 

 



 

Algemene beschouwingen van de Beemster  

VVD bij de begroting 2021 

  

 

 

 

Goedemiddag,  

Vandaag kijkt de Beemster VVD terug op een bizar jaar met helaas ook Corona 

schade in onze polder..   

Wij zijn echt super trots op de veerkracht en inventiviteit van onze 

ondernemers, verenigingen, instellingen, zorgmedewerkers en inwoners om er 

desondanks met elkaar het beste van te maken! Het is fijn om te zien dat men 

zich bekommert om een buur, een vriend of een dorpsgenoot met een eigen 

zaak die gewoon door moet draaien. Dat is precies wat onze polder zo mooi 

maakt en zal blijven maken – die burgerkracht. En die kracht gaat niet 

verloren als er straks op ons plaatsnaambordje “gemeente Purmerend” staat !! 

Die sociale betrokkenheid zit immers in ons DNA - kijk maar naar Breedband 

Beemster en de gemeenschapsveiling. 

Wat de gemeenteraad de komende jaren gaat doen voor dat Beemster DNA en 

wat dat kost, staat in de voorliggende begroting -> we nemen u mee in onze 

aandachtspunten ..  

1 

De gemeente zet maar liefst 2,6M Euro in om zelfstandige ondernemers te 

ondersteunen en de economische terugval “na Corona” (wanneer dat ook zal 

zijn) zo veel mogelijk te beperken. 

2 

Binnenkort komt de uitvoering van de dorpsvisies Middenbeemster en 

Zuidoostbeemster bij ons langs; gaan we eindelijk wat DOEN na al die avonden 

praten met elkaar, zult u zeggen. Dan wordt ook duidelijk wat die wensen voor 

het eigen dorp tot 2040 gaan kosten en welke er prioriteit hebben! 

3 

Inmiddels is het collegebesluit genomen over de plek van de dependance in 

Zuidoostbeemster; hoewel de VVD anders had geadviseerd, kijken wij met 

college, schoolbestuur, MR, ouders en omwonenden uit naar de opening in 

augustus van deze dependance op het schoolplein en denken nu al na over de 

definitieve school – wellicht op terrein Jonk? In Middenbeemster start de 

basisschool ook met verhuisplannen naar De Keyser. Deze 3 nieuwe gebouwen 

worden met gebruikers samen ingericht en kosten tussen de 3 tot 6 M Euro per 

stuk. De dependance zit al in deze begroting verwerkt maar de 2 definitieve 

http://www.stichtsevecht.vvd.nl/-docs-/49673/download.pdf


panden nog niet. Daarbij komt nog de mega opdracht om bestaande 

schoolgebouwen Corona-proof te maken. Ondanks dat we nog niet alles weten 

over dit virus, heeft de Beemster VVD aan het college gevraagd wanneer die 

ventilatie op orde kan zijn; ramen open in de winter, is wat ons betreft niet 

werkbaar. Wij maken daar graag geld voor vrij. 

4 

Ook op het gebied van cultuur en sport zien wij beweging. De Provincie N-H en 

het Rijk komen met geld voor het in stand houden van onze cultuursector. En 

wij als sportpartij zijn blij met de gedane investering in 2 nieuwe 

natuurgrasvelden voor Z.O.B. en het voorgenomen veld voor SV Beemster. 

Bewegen is goed voor alle leeftijden en aangezien deze voetbalclubs giga 

groeien door nieuwe leden, zijn we blij dit te faciliteren. Kost een paar centen, 

maar dan heb je ook wat. Behalve dan bij SV Beemster, want die spelen straks 

in het donker op hun nieuwe veld. Nee toch college? Daarover gaat straks ons 

amendement. 

5 

De Beemster VVD is geen voorstander van het verhogen van lokale belastingen 

als dat niet nodig is. Echter, we hebben ook te maken met lopende afspraken 

over belastingtarieven na de fusie. Daarom amenderen wij straks de 

belastingmaatregelen 2021 met een eenmalige belastingbonus aan ALLE 

inwoners in deze bijzondere tijd. 

6 

De energietransitie – een verplicht onderdeel van het klimaatakkoord van Parijs 

– legt aan alle gemeentes op om een wijkuitvoeringsplan, een transitievisie 

warmte en een Regionale Energie Strategie op te stellen. Plus te acteren op het 

gebied van CO2 reductie en circulaire economie. De andere eis van gaslos ligt 

inmiddels wat onder vuur. Voor ons als kleinere gemeente zijn dit mega 

opgaven; wij zijn blij dat het college dit samen met de regio op pakt. 

7 

En dan onze woningbouw. Best bijzonder dat er voor 63 nieuwbouwwoningen 

maar liefst 800 geïnteresseerden zijn. Tja, dat iedereen graag in Beemster wil 

wonen – wij snappen wel waarom 😊 Echter, door meer verkeer zijn er in onze 

ogen 4 verkeerssituaties die gisteren onderzocht moeten worden. Graag hadden 

wij deze 4 verkeersonderzoeken al in deze begroting in Euro’s vertaald gezien 

zijnde   

a) Het aparte agrarisch verkeer op de Morgenweg + Hendrik de Goedeweg in 

Middenbeemster 

b) Middenweg Noord en Zuid in Middenbeemster aanpassen aan het 30 km 

regiem 

c) Rijperweg Oost in Middenbeemster aanpassen aan het 30 km regiem 

omdat er uit De Keyser straks nog 2 ontsluitingen bij komen  



d) Snelheidsovergang op de Jisperweg in Westbeemster van het huidige 30 

km regiem oprekken en/of inrichten als schoolzone. Uit onderzoek moet 

blijken of dit geen restricties oplevert voor de aldaar gevestigde bedrijven. 

Vanaf mei weet deze raad dat er in de grondexploitatie van De Keyser gelden 

gereserveerd staan voor bovenwijkse voorzieningen en wij verzoeken de 

wethouder dan ook om morgen met de Beemster Compagnie in gesprek te gaan 

om de eerste 3 onderzoeken in Middenbeemster te starten. 

De Purmerenderweg wordt al her-ingericht als De Nieuwe Tuinderij-Oost klaar is. 

De VVD is content dat onze motie om de voetgangersoversteek op het 

Middenpad veiliger te maken voor overstekende kindjes, NU al is uitgevoerd.  

In deze regio is ook geld beschikbaar voor betere fietsverbindingen. Daarom 

verzoeken wij de wethouder om met het Rijk, de Vervoerregio en de MRA in 

gesprek te gaan over budget voor aanpassing van de Purmerenderweg met een 

vrij liggend fietspad ten noorden van de Rijperweg. In 10 jaar tijd zijn daar 

namelijk 3 fietsers dodelijk verongelukt. Zij hadden geen schijn van kans en dat 

is wat ons betreft nu meer dan klaar.  

8 

En dan als laatste gaat het over geld in deze begroting.  

Over wat er nog niet in deze begroting staat vermeld, hebben wij het net met u 

gehad: nog 2 schoolgebouwen, aanpassing van schoolventilatiesystemen, 

uitvoering van 3 dorpsvisies en diverse duurzaamheidsverplichtingen.  

De spaarpot staat in deze begroting eind 2021 (het moment van fusie) 

waarschijnlijk !! rond de 7M Euro en wij begrijpen allemaal dat dat dus 

onvoldoende is.. 

 

Voorzitter, ik sluit af 

Onze fractie realiseert zich dat we ons laatste jaar voor een flinke uitdaging 

staan. Maar wij Beemsterlingen zijn niet bang voor een beetje uitdaging; we 

hebben immers een heel meer leeg gepompt om er vervolgens vruchtbaar land 

en een prachtige woonplek van te maken.  

Wij gaan die uitdaging samen met het college, deze gemeenteraad en onze 

inwoners graag aan.  

 

Monique van Boven 

Fractievoorzitter 
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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.  
 



 2 

 
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. 



 

 

 

 

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.  



 
 
 
                                Algemene Beschouwingen Begroting 2021-2024 
 
 

 
 

Vorig jaar wensten wij in deze beschouwingen de heer Butter sterkte in zijn ziekteproces. Nu zijn we 

blij met zijn recente terugkeer. Na het aftreden van mevrouw Van Beek is burgemeester Heerschop 

een uiterst plezierige vervangster gebleken die voor een rimpelloze transitie in het College heeft 

gezorgd. 

 

Dat vandaag de laatste begrotingsvergadering plaatsvindt en de laatste AB zullen worden 

uitgesproken, is gedenkwaardig en stemt niet vrolijk. Deze Raad doet immers bestuurlijk straks het 

licht uit. Van de andere kant zien we aan de worsteling van vergelijkbare gemeenten om zelfstandig 

te blijven dat de beslissing om te gaan fuseren een goede is geweest. 

Zoals nu het  fusieproces verloopt via  de klankbordsessies geeft ons vertrouwen dat de belangen van 

Beemster ook na 1 januari 2022 goed gewaarborgd zijn.  

 

Sinds maart jl. is de wereld en dus ook ons land in een nieuwe realiteit terecht gekomen door het 

Coronavirus die naast vele levens de bestaanszekerheid van velen op het spel zet. Wij roepen het 

College op het uiterste te doen om de nadelige gevolgen voor de economie en de bewoners van onze 

gemeente zoveel mogelijk te verzachten.  

 

Via de VNG wordt in toenemende mate druk uitgeoefend op het Rijk om vooral t.a.v. het sociale 

domein meer middelen ter beschikking te stellen. We herhalen onze oproep aan het College om z.g. 

goede praktijkvoorbeelden  uit vergelijkbare gemeenten te bestuderen. Die gemeenten zijn er wel 

degelijk. Het belang van tijdige preventie onderschrijven we, maar deze taak hoort niet op het bordje 

van het onderwijs te belanden. Wij geloven daarnaast dat er bij nogal wat gezinnen grote behoefte is 

aan ondersteuning bij de opvoeding. Levert het CJG  op dat gebied voldoende ondersteuning? 

 

Beemster toont lef door veel geld te besteden in de totstandkoming van de vier dorpsvisies. De 

participatiegraad was tot nu toe hoog in Middenbeemster en Zuidoostbeemster. Wel moet veel meer 

aandacht geschonken worden aan verwachtingsmanagement. We organiseren a.h.w. zelf  het verzet 

tegen de uiteindelijke uitkomst als niet van meet af aan  duidelijk gemaakt wordt, dat meedenken en 

meepraten niet betekent dat  wensen  voor de volle 100% uitgevoerd gaan worden. Dit is een 

duidelijk aandachtspunt dat we de projectleiding meegeven. 

Iets soortgelijks speelt bij de realisatie van de dependance van de Bloeiende Perelaar. Dat daarbij in 

een  enkel geval grof geschut niet wordt geschuwd, valt zeer te betreuren. Als zelfs aan de integriteit 

van College-en Raadsleden getwijfeld wordt,  is een grens overschreden van wat acceptabel is. 

Onlangs is daarom terecht  afgesproken om in voorkomende gevallen in te laten grijpen door de 

voorzitter en betrokkenen te verdedigen.  

 

Het proces rond de besluitvorming van de dependance verdient de schoonheidsprijs niet, de 

koerswijziging van het College was verwarrend voor velen en er is veel onrust en boosheid ontstaan, 

maar dat alles betekent niet dat er sprake is van onrechtmatigheid of juridische onvolkomenheden.  

 



In het fusieproces gaat het momenteel vooral over de harmonisatie van de lastendruk. Het CDA zal 

zich samen met het CDA Purmerend inspannen  om voor onze bewoners een eerlijke en 

evenwichtige  belastingdruk te realiseren. De fusie op zich mag niet leiden tot zwaardere lasten.  

 

Dat onze financiële positie momenteel sterk verbeterd is, maakt dat er binnen de coalitie plannen 

zijn om de forse bezuiniging in het cultuurdomein te verzachten door weer meer subsidie te geven. 

Hetzelfde geldt voor nog enkele moties/amenderingen die tot lastenverlichting kunnen bijdragen van 

de bevolking. Binnen de grenzen van het redelijke zullen wij die steunen 

 

Dat de woningen in De Keyser en De Tuinderij West en -Oost als warme broodjes over de toonbank 

gaan, is mooi; minder fraai is het dat er veel te weinig gebouwd wordt voor hen die minder te 

besteden hebben. Het is daarom van het grootste belang dat ook ZOBII voorzien wordt van 

onomkeerbare plannen zodat we alsnog daar de gewenste sociale huur- en koopwoningen kunnen 

bouwen. We hebben tot nu toe niets gehoord van het College over onderhandelingen met de 

provincie en RCE om ook hun zegen over onze plannen te verkrijgen. Hoe staat het hiermee? 

 

Voor een  kleine groep bewoners is de fysieke aanwezigheid van een loket van de burgerlijke stand 

van groot belang. Soms is fysiek contact zelfs bij wet vereist. Heeft het College al een idee hoe ze 

deze categorie burgers gaat bedienen? Er zijn gemeenten waar de ambtenaar aan huis komt. 

 

We hopen dat het College vaart zet achter het Bestemmingsplan Buitengebied. Het is geen geheim 

dat er nogal wat knelpunten ervaren worden door agrariërs en particulieren bij plannen op ruimtelijk 

gebied. Er moet absoluut meer balans komen tussen de eisen die de status van werelderfgoed aan 

ons stelt en gerechtvaardigde wensen voor aanpassingen.  

 

Een  werkgroep samengesteld uit alle partijen in de Raad heeft zich bezig gehouden met het 

probleem van de slinkende biodiversiteit, ook in onze gemeente. Het verlies van rijkdom aan soorten 

is een wereldwijd probleem. Op de schaal van de gemeente willen we graag ons steentje bijdragen 

 

Daartoe zal het CDA een motie indienen om in de bebouwde kernen in onze gemeente een fors 

aantal zieke bomen te vervangen en ook nieuwe bomen aan te planten.  Als één belangrijk argument 

noemen we hier reeds het feit dat in het nominatiedossier van onze werelderfgoed expliciet sprake is 

van ‘door bomen omzoomde lanen en wegen’ als kernkwaliteit van De Beemster. 

 

En met de wellicht vrome wens dat de zware coronacrisis ons land en de wereld niet heel veel langer 

zal teisteren, besluiten wij deze laatste Algemene Beschouwingen in dit gebouw en deze gemeente 

 

Dank voor uw aandacht 

Fractie CDA Beemster 
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Algemene Beschouwingen bij de bespreking begroting 2021-2024, uitgesproken op  

10 november 2020 door Gerard Groot, fractievoorzitter 

 

Voorzitter 

Ik loop eerst vanuit de vorige beschouwingen enige onderwerpen langs. 

 

De Fusie 

Het gaat goed met het fusieproces. Het ligt op koers en tempo en is door het Rijk geprezen 

als een voorbeeldproces. W gaan nu ons fusieresultaat afhechten en inregelen. 

Spijtig is het vertrek in dit voorjaar van toenmalig burgemeester Joyce van Beek. Zij heeft 

de wake -up call gedaan en heeft het fusieproces met verve geleid en getrokken. We zijn 

haar daar erkentelijk voor en prijzen ons gelukkig met het feit dat we snel een capabele en 

aimabele opvolger hebben kunnen verwelkomen in de persoon van burgemeester Karen 

Heerschop. Die ondermijn je niet zomaar, dus boeven, stop er maar mee. 

Aan haar en ons de taak om de fusie verder in harmonie tot een afronding te brengen  met  

de belasting- en beleidsharmonisaties als volgende uitdaging. De Beemster waarden en 

belangen zijn hierbij voldoende verankerd in het herindelingsadvies en in de grondhouding 

van onze fusiepartner en dat stemt gerust.  

Het slotakkoord  zal geen polonaise worden over een coronavrije Beemsterbrug maar wel 

een passend ritueel met bij ons passende symboliek en wellicht een aansprekend artistiek 

kunstwerk op het civiele kunstwerk. 

We zijn blij met de steun voor de fusie van de fractie van de BPP en het meedoen en 

meedenken over de toekomst. Er resteert nog een dissonantie, wellicht vinden we de 

ruimte om die alsnog weg te werken. 

 

De visies 

Wij stellen onze mening over de uitrol van de dorpsontwikkelingsvisies voor 

Zuidoostbeemster en Middenbeemster bij. We vinden dat de inbreng van de bewoners en 

de uitgangspunten vanuit de structuurvisie over beperkte groei en de gelimiteerde 

capaciteit van ons wegennet onvoldoende zijn meegenomen. De visie Zuidoostbeemster 

kent grote voorbehouden m.b.t. instandhouding van onze erfgoederen, de 

waterhuishouding, het veilig afwikkelen van het verkeer en de financiën. Onze stelling is 

dat we nog geen visie aan het uitwerken zijn maar bezig zijn met een nieuw 

haalbaarheidsonderzoek. We zijn benieuwd en bezorgd. 

 

Bij de dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster zien we ook de worsteling met de 

capaciteit van ons 17e eeuwse wegennet en de bijna stedelijke dichtheden alhier. Even 

leek het erop dat met ons de BPP de consequentie van dit gegeven wenste te accepteren 

en de verdere dorpsontwikkeling daarop zou afstemmen.  
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Met enige verbijstering moesten we constateren dat met een pennenstreek een bestuurlijk 

besluit van ons hoogste bestuursorgaan kan worden weggezet als een vergissing en 

zonder verdere plichtplegingen kan  worden omgezet in een contrair besluit. Bij de drie in 

procedure zijnde plannen en visies voor West- en Noordbeemster en voor het buitengebied 

hopen we verschoond te blijven van een dergelijk treurspel. 

 

We missen hierbij node de toegezegde evaluatie van ons managementplan voor ons 

werelderfgoed. We hopen deze spoedig te kunnen bespreken. We kunnen daarbij 

voortborduren op de goede ervaringen met de raadwerkgroep Ruimtelijke Ordening, een 

initiatief van de collega's  van BPP, VVD en CDA waar we graag bij aanschoven met veel 

extra inzicht als resultaat. Dat is niet hetzelfde als extra overeenstemming en toch nuttig. 

Dank daarvoor. 

 

Voorzitter 

 

Het beheer van het gemeentelijk bezit, de openbare ruimte en ons vastgoed heeft vanouds 

onze warme belangstelling. Onze spullen moeten ook netjes schoon over de brug.  

Extra aandacht vinden wij op zijn plaats voor onze open ruimtes, ons groenareaal, de 

bomen en het in alle opzichten belangwekkende arboretum aan de Nekkerweg. Ik kom 

daar bij de begroting op terug.  

 

Onze stelling, groen moet je doen geldt ook voor duurzaamheid, biodiversiteit, de regionale 

energiestrategie en de transitievisie Warmte. We zullen dat samen, met warmte en met 

onze inwoners moeten doen. Het komt aan op energiebewustwording en daarna 

energiemanagement, het weren van datacentra en het planten van zonnepanelen en 

bomen.  

 

Zorgen waren en zijn er bij onze fractie over het verkeer en de infrastructuur in onze 

dorpen en polder. Helaas is ook dit jaar weer sprake van fatale incidenten en 

onvervangbaar verlies. Dossiers zoals de uitbreiding van basisschool de Bloeiende 

Perelaar en de vernieuwing van de provinciale weg N243 laten zien dat  onze opgaven 

complex en soms gecompliceerd zijn en dat de uitkomsten vaak moeizame compromissen 

zijn en teleurstelling veroorzaken. 

We komen pas na de begrotingsbehandeling te spreken over een bespreeknotitie van het 

College over het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan, het GVVP. Ik kom daar bij de 

begrotingsbehandeling op terug.  

 

De meerjarenbegroting laat een positief beeld zien van de exploitatiebegroting en de 

algemene reserve. Dat is een compliment waard, maar zoals je de natuur soms dankt voor 

de zon, morgen kan het weer regenen en we moeten dus blijven rekenen en inschatten. 
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We moeten dus ook voortdurend de verplichtingenkant scherp in de gaten houden, ook de 

verplichtingen die nu nog deels verscholen liggen in al onze plannen. 

 

Voorzitter, 

Tot slot een korte terugblik op onze fractie en een vooruitblik daarop, het zijn tenslotte de 

laatste algemene beschouwingen.  

Een D66 fractie werd volgens overlevering voor het eerst in 1972 in Beemster 

waargenomen. Vers uit het ei, onbevangen en onbelast met een polderpolitieke hypotheek 

leek er ruimte voor een nieuw geluid. Het effect laat zich niet eenvoudig duiden, we 

volstaan met de constatering dat we tussen 1992-1996 wederom, en met 1 zetel, een 

onmisbare bijdrage hebben mogen leveren aan de gemeentelijke democratie en 

gemeenschap. Drijvende krachten waren toen het echtpaar Heijmans, u wel bekend en 

nog immer behorend tot de hardcore zachte kern van onze partij. 

 

De geschiedenis herhaalt zich niet, in 2010 kwam de laatste lichting in de raad met Marian 

Segers, John Smit en ondergetekende en nu waren we een blijvertje, zij het gemankeerd 

door persoonlijk leed en de laatste verkiezingen.  

Ook nu gaan we het effect van ons optreden niet anders duiden dan dat wij naar eer en 

geweten onze standpunten zienswijzen en belangen vanuit een groenliberale overtuiging 

over het voetlicht hebben gebracht. Wij hebben daar genoegen aan beleefd, frustraties  

moeten wegwerken en dat gelardeerd met af en toe een kleine overwinningsroes. We zijn 

dankbaar voor de gelegenheid die de kiezer en de collega's ons hebben geboden om mee 

te doen en wij hopen dat de kiezer herkent wat we hebben bijgedragen.  

We maken ons op om met een nieuwe fractie, waaronder ook een nieuwe fractievoorzitter, 

onze groene normaalliberale inbreng te continueren in de nieuwe gemeente. Ik zal dat niet 

zijn, en naar ik recent verneem, ook niet mijn collega-fractievoorzitter uit Purmerend. 

Ruimte voor nieuw talent kortom, vers uit het ei, onbevangen en onbelast, ik wens ze nu al 

veel succes.  

 

Wij danken het College en onze ambtenaren voor de dienstverlening, betrokkenheid en 

inzet en wens ook ons allen succes met de ongetwijfeld spannende afronding van ons 

fusieavontuur. 
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Raadsvergadering van: 10 november 2020

Behorende bij agendapunt: 10 en 12

Ondenrerp Su bsid ieplafonds 2021, verhogen cu ltu u rbud getten

Gelezen het voorstel van het college d.d. 29 september 2020,

Gelet op artikel 147bvan de Gemeentewet en artikel 27 van het Reglement van orde
gemeenteraad Beemster 201 8.

Ovenregende dat:
- De dringende financiële reden om eerder te bezuinigen op de subsidies voor

culturele evenementen, verenigingen en theater niet meer aanwezig is;

- Naast de amateurkunstverenigingen ook evenementen en het theater financiële
ondersteuning in de vorm van subsidie nodig hebben.

Stellen wij de raad van Beemster voor om het voorliggende ontwerp raadsbesluit als
volgt te wijzen:
1. De subsidie voor cultuur extra te verhogen met € 4.000 tot € 16.845, gedekt uit de

algemene reserve.
2. Het voorgestelde subsidieplafond voor Thema 3 daarmee uitkomt op €244.652.
3. De subsidieplafonds 2021 en de bijbehorende verdelingsmaatstaven als volgt vast

te stellen:
a. Subsidieplafond 2021 €622.651 ,- (+ eventuele verhoging van OAB-gelden)
b. Subsidieplafond Jeugdzorg202l €. 131.182,-
c. Subsidieplafond anti-discriminatie 2021 €3.380,-
d. Subsidíeplafond Cliëntondersteuning 2021 € 95.865,-
e. Subsidieplafond Vluchtelingenwerk202l € 11.000,-
f . Subsidieplafond Brede School Beemster 2021, volledige rijksbijdrage

combinatiefunctie.

CDA
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Behorende bij agendapunt: 10 en 12

Ondenruerp Subsidieplafonds 2021, podia in de Beemster.

De raad van de gemeente Beemster in de voornoemde openbare vergadering bijeen,

gelet op artikel 28 van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018,

Constaterende dat:
- De subsidie aan podia in de Beemster zoals Onder de Linden en Muziek aan de

Middenweg wegens financiële krapte vanaf 2018 is stopgezet.

Overwegende dat:
- De financiële krapte vanaf 2021 niet meer aanwezig is.
- De genoemde podia moeite hebben het hoofd boven water te houden door de

subsidiestop.
- De coronacrisis de genoemde podia nog meer onder druk zet.
- Er onder het subsidieplafond ruimte is om het verstrekken van subsidie aan de

podia te hervatten.

Verzoekt het college

De financiële ruimte onder het subsidieplafond te benutten om podia in de Beemster
weer te ondersteunen.

En gaan over tot de orde van de dag

Fracties
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Belastingmaatregelen 2021, geen 1,8% inflatiecorrectie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,

Gelet op artikel 147bvan de Gemeentewet en artikel 27 van het Reglement van orde
gemeenteraad Beemster 201 8,

Ovenaregende dat:
1. Het zeer ongebruikelijke tijden zijn voor de gemeente en de gemeenschap.

2. Veel gezinnen en bedrijven een beroep zullen moeten doen of al hebben gedaan op
uitstel van belastingen en heffingen.

3. Veel bedrijven het hoofd niet boven water zullen kunnen houden en daarmee met een
schuld na faillissement zullen blijven zitten.

4. De gemeente in opvolgende jaren uitstekende resultaten laat zien en met de bekende
risico's haar reserves ruim voldoende is (1,5 miljoen euro nodig en beschikt eind van het
jaar over ruim 8 miljoen euro algemene reserve.

5. Het dan ook niet past om de belastingen te verhogen ook al weten we dat er een flink
risico bestaat dat van de opgelegde belastingen op het huidige niveau ook een flink deel
niet verhaalbaar blijken te zijn.

Stellen wij de gemeenteraad van Beemster voor:
A. De belastingen en heffingen voor 2021 niet met het inflatiepercentage van 1,8% te

verhogen
B. Het tekort dat ontstaat op de programmabegroting uit de Algemene reserve te

compenseren.
C. Daartoe het raadsvoorstel belastingmaatregelen als volgt aan te passen:

Met ingang van 1 januari 2021:

1. De tarieven met 0,0% te verhogen met uitzondering van de afvalstoffenheffing
2. Ongewijzigd met voorstel
3. Ongewijzigd met voorstel
4. De begrafenisrechten niet te verhogen
5. Het tarief voor toeristenbelasting bl¡¡ft ongewijzigd Euro 2,20 eu¡o

ll. Tekst blijft ongewijzigd

Fractie
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Behorende bij agendapunt: 11 en 12

Ondenrverp: Belasting maatregelen 2021, eenma I ige Beemster belastingkorting

Gelezen het voorstel van 27 oktober 2020 van burgemeester en wethouders inzake de
belastingmaatregelen 2021,

Gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en artikel 27 van het Reglement van orde
gemeenteraad Beemster 201 8,

Overuvegende dat:
1. Het niet wenselijk is een lastenverzwaring door te voeren als dat niet nodig blijkt.
2. De gemeenteraad sowieso voor kostendekkende leges en retributies is.

3. De 2'tussenrapportage 2Q20 (net als de 1u tussenrapportage) een dikke plus laat zien en
deze plus grotendeels is opgebouwd uit lokale belastingen/leges en de gemeente op deze
laatste geen winst mag maken.

4. Partijen deze plus INCIDENTEEL terug willen laten vloeien naar de betalers hiervan -
zijnde onze inwoners.

5. De klankbordgroep fusie met beide gemeenteraden van Beemster en Purmerend al in
vergevorderd stadium is met de belastingharmonisatie voor 2022waarin de voorliggende
belastingverhoging van 1,8o/o STRUCTUREEL is meegenomen in het rekenmodel en wij
die afspraken respecteren.

6. Het projectteam fusie alle structurele berekeningen opnieuw moet maken voor onze
bespreking op maandag 16 november a.s. indien de gemeenteraad van Beemster nu geen
1,8% indexatie op de belastingen doorvoert. lmmers, het nu niet doorvoeren van deze
1,8% indexatie betekent volgend jaar doorvoeren van 3,6% indexatie om hetzelfde
structurele effect te krijgen, maar dat verhoging voor het belastingjaar 2022 betekent dat
ALLE inwoners van de nieuwe gemeente mee moeten betalen.

7. Politieke partijen in Purmerend hebben aangegeven GEEN belastingverhoging te
accepteren als gevolg van de fusie en daarmee het NIET doorvoeren van de indexatie.

Stellen wij de raad van Beemster voor om aan het voorliggend ontwerp raadsbesluit toe te
voegen:

ilt
Alle lokale belastingen worden met de voorgestelde 1,8o/o indexatie opgehoogd conform het
raadsvoorstel. Echter deze verhoging wordt op alle gecombineerde aanslagen gemeentelijke
belastingen 2021 als eenmalige korting opgevoerd zodat alle belastingplichtigen profiteren van
deze eenmalige Beemster belastingkorting. De totale korting van 47K Euro (zie beantwoording
technische vragen) wordt ten laste gebracht van de algemene reserve zodat de exploitatie
2021 en de toekomstige structurele inkomsten niet worden geraakt.
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Behorendebijagendapunt: 12

Ondenruerp Begroting 2021, digitaal bereikbaar

De raad van de gemeente Beemster in de voornoemde openbare vergadering bijeen,

gelet op artikel 28 van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018,

Ovenruegende, dat:
1. De gemeenteraad in navolging van rijksinitiatief het afgelopen decennium akkoord is

gegaan met het vergaande beschikbaar stellen van digitale overheidsinformatie-
voorzieningen daarop de dienstverlening volledig heeft afgestemd.

2. Praktisch alle communicatie nu digitaal verloopt.
3. De coronacrisis het maatschappelijk belang van digitale bereikbaarheid heeft

aangetoond.
4. Het voor alle gezinnen en bedrijven in Beemster een voorwaarde is om 1) met de

overheid te kunnen communiceren en 2) om maatschappelijke actief te kunnen zijn van
werk, studie, nascholing, zotg en vrijetijd.

5. Er nog steeds delen van de polder niet beschikken over de minimale digitale snelheid die
de rijksoverheid voorschrijft .

6. Er dus feitelijk geen discussie meer mag zijn om met 100o/o kans in de polder te kunnen
beschikken over een techniek met die minimale snelheid en daartoe beleid te
ontwikkelen op gemeentelijk niveau.

Verzoekt het college

Voor de witte gebieden in de polder, waar de kosten voor het aanbieden van
glasvezeltechniek te hoog zijn - via andere (mobiele) technieken of een nader te bepalen
vorm van financiële ondersteuning voor bestaande techniek - het mogelijk te maken en te
stimuleren dat alle gezinnen en bedrijven in Beemster kunnen beschikken over minimaal
SMbiUs upload snelheid en daarmee in 2022 1o0o/o dekking te verkrijgen.
De aangeboden techniek dient mee te kunnen groeien met de ontwikkeling bijvoorbeeld door
dekking met voldoende zendmasten in die gebieden.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Toelichtino

Nederlandse providers moeten mobiel internet aanbieden met minimaal SMbiUs
Nederlandse providers die vergunningen kopen op frequenties bij de aankomende
frequentieveiling moeten op alle plekken met dekking minimaal SMbiUs bieden. De
netwerken moeten bovendien een dekking bieden van 98 procent van elke Nederlandse
gemeente.

De minimale snelheid aan de rand van het bereik van zendmasten moet in 2Q22 SMbills zijn
en in 2026 op l0MbiUs liggen, zo heeft het ministerie van Economische Zaken bepaald in de
regels voor de veiling van de 700MHz-, 1400MHz- en 2't00MHz-banden. Die veiling vindt
binnen een jaar plaats.

Dankzij die regel rekent het ministerie erop dat de gemiddelde snelheid voor Nederlanders in

2022 op 140MbiUs ligt en in 2026 op 18OMbit/s. Op plekken met heel goed bereik zou dat
moeten oplopen tot 4GbiVs in 2022 en 7,SGBiUs in 2026. De snelheid van een mobiel
netwerk neemt af met het bereik.

Bovendien moeten providers minimaal 98 procent van elke gemeente dekken binnen twee
jaar. Natura2000-natuurgebieden tellen daarbij niet mee. "Daarnaast wordt met deze eis
inpandige dekking, zoals bij mensen thuis of in een ondergrondse parkeergarage, niet altijd
gegarandeerd. Door moderne isolatienormen die het energieverbruik van huizen verlagen
kan het mobiele netwerksignaal niet door alle muren of ramen dringen. Bovendien is voor het

bieden van dekking op dit soort plekken veelal medewerking van gebouweneigenaren

nodig", zo staat in de Nota Mobiele Communicatie.

De eis geldt alleen voor bestaande providers. Als een nieuwkomer een licentie koopt in

spectrum op de 700MHz-band, hoeft die niet snel aan de dekkingseisen te voldoen. "Zo

wordt voorkomen dat een eventuele nieuwkomer die 700MHz-vergunningen venruerft al op
korte termijn verplicht wordt om in de minst rendabele gebieden dekking te gaan realiseren.
Dat zou een vergroting van toetredingsdrempels inhouden terwijl het beleid juist gericht is op
zo laag mogelijke toetredingsdrempels." Er gelden wel andere, minder zware dekkingseisen
voor een eventuele nieuwkomer.

Een nieuwkomer kan frequentieruimte kopen, maar dat hoeft niet. Bij de vorige veiling, in
2012, was dat een vereiste. Toen kocht Tele2 frequentieruimte en begon met het aanbieden
van een eigen 4g-netwerk. Nu is het volgens de regels mogelijk dat de bestaande providers

alles opkopen, omdat er geen ruimte is gereserveerd voor een nieuwkomer. Het ministerie
heeft dat besloten, omdat er met drie aanbieders volgens het ACM nog voldoende
concurrentie over is.

De veiling zal begin volgend jaar plaatsvinden, zo heeft het ministerie bepaald. Daarin zit nog

niet de 3,5GHz-band, waarover later meer bekend zal worden. De 26GHz-band, die
providers willen gebruiken voor drukke plekken, omdat ze beperkte dekking maar veel
capaciteit mogelijk maken, zal ook per 2Q20 beschikbaar zijn, maar hoe dat precies gebeurt
is nu ook nog niet duidelijk.

Bron: Tweakers.net opgesteld door Arnoud Wokke 11-6-2019
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Onderwerp Begroting 2021, monitoring Jeugdzorg

De raad van de gemeente Beemster in de voornoemde openbare vergadering bijeen,

gelet op artikel 28 van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018,

Ovenruegende, dat:
1. Het de gemeenteraad ontbreekt aan indicatoren, anders dan financiële, om te

beoordelen of Jeugdhulp en zorg vanuit het kind, gezin en ouders gezien optimaal is.

2. De gemeenteraad onvoldoende haar controlerende en kader stellende taak kan uitvoeren
op jeugdhulp en zorg en nu vooral geld i.p.v. kind gestuurd acteert.

3. Anders dan de huidige rapportage aan de gemeenteraad er signalen zijn dat hulp en zorg
niet optimaal of erger niet haar doel, het beschermen van het kind, bereiken.

4. Monitoring op nader te bepalen werkvelden kunnen bijdragen aan het begrijpen en
adequaat bijsturen van beleid.

5. Hierbij gedacht kan worden aan tot naar het oordeel van de cliënt of ouders:
. hoeveel tijd er verstrijkt voordat passende zorg kon worden verstrekt,
. idem passend onderwijs tijdens de lopende procedure
o hoe vaak verschillende diagnose werden gesteld
. hoe vaak kinderen door jeugdbescherming naar een andere gezin of locatie van

intramurale begeleiding zijn overgeplaatst
. hoe vaak kinderen niet de bescherming bleken te verkrijgen die volgens de wetgeving

mag worden venracht (fysiek en geestelijk gevaar liepen)
. hoe het toekomst perspectief wordt ervaren van de cliënten in het bijzonder en jeugd

in het algemeen
. bljv. ook Buurtgezinnen hoe effectief deze is t.a.v. hulp naar cliënt, ouders en gezin.

6. Verder gedacht kan worden aan naar het oordeel van de gemeenteraad en mede door
de nu toegepaste aanbestedingsmethode die (boven) regionaal plaatsvindt en
grootschalig organiseren van hulp en zorg:
o decontrolemogelijkheid
. beleid-beïnvloeding (niet iedere deelregio heeft dezelfde problematiek)
. de juiste focus van de beleidsuitvoering plaatsvindt.

Verzoekt het college:
Een monitoringsysteem te ontwikkelen om daarmee de controlerende en kaderstellende rol

van de gemeenteraad te versterken op Jeugdhulp en zorg.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Toelichtinq
Recent artikel uit Volkskrant met venruijzing naar het boek Kinderen van de Staat
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Onderwerp: Beg roting 2021, effectiviteit subsid ienten

De raad van de gemeente Beemster in de voornoemde openbare vergadering bijeen,

gelet op artikel 28van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018,

Ovenruegende, dat:
1. Het vanaf 1 januari 2Q21 ook voor psychiatrische aandoeningen zorg uit de Wet

langdurige zorg (Wlz) te krijgen
2. Dat het wellicht al veel vaker mogelijk is bij het vinden van het juiste advies om bij

langdurige zorg een beroep te doen op de Wlz.
3. Dat subsidienten die cliënten daarin ondersteunen te weinig die mogelijkheid zoeken en

gemakshalve instappen op de zorg die de gemeente levert via Wmo en Jeugdhulp.
4. Het later veranderen van arrangementen lastig is en die vraag ook niet of onvoldoende

terugkomt bijde adviserende subsidienten zoals MEE.

5. De gemeente(n) daarmee geconfronteerd worden met hoge kosten voor de intramurale
en specialistische zorg.

6. Er dus veel bij eerste intake gekeken en onderzocht moet worden of deze zorg niet
feitelijk onder de Wlz en dus Rijkskosten betreft.

7. Hiermee veel middelen beschikbaar kunnen komen om zorg aan de voorkant van met
name jeugdhulp en zorg te realiseren.

8. De gemeente en gemeenteraad verantwoordelijk is voor het aangeboden kwaliteit en

beschikbaarheid van vele soorten zorg.
9. Het gezien de ontwikkeling qua kwaliteit (bijv. hoe vaak een kind van standplaats moet

veranderen) en de wijze van aanbesteding die leidt grotere afhankelijkheid van zeer grote

aanbieders, verkleining van focus op het kind is andere kijk nodig is op het gehele proces

Verzoekt het college

A. De effectiviteit van de subsidienten te onderzoeken op het aspect kwaliteit van advies,
met name op het aspect zorg vanuit de Wlz.

B. Het werkproces zo in te richten dat bij de intake meteen wordt meegenomen op de zorg
vanuit de Wlz kan worden verkregen.

En gaat over tot de orde van de dag
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Raadsvergadering van: 10 november 2020

Behorende bij agendapunt: 12

Ondenuerp: Begroting 2021, verlichting sportcomplex SV Beemster

Gelezen het voorstel van het college d.d. 15 september 2020, programmabegroting 2021 -
2024,

Gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en artikel 27 van het Reglement van orde
gemeenteraad Beemster 201 8,

Ovenregende dat:
1. De voorliggende begroting 2021-2024 op blz 96 vermeld dat de voorgenomen investering

voor de aanleg van een 02 natuurgrasveld bij SV Beemster in 2Q2O (?) gereed zal zijn en
die aanleg € 170.000 kost.

2. De Beemster WD hier eerder vragen over heeft gesteld waarom daar (kennelijk) geen

verlichting bij geleverd wordt door de gemeente.
3. Het betreffende veld in Middenbeemster in het winterseizoen zonder licht vanaf 16.00 uur

niet meer bespeelbaar is in het donker.
4. Deze voetbalvereniging SV Beemster het betreffende veld dolgraag later dan 16.00 uur

wil bespelen omdat zij vanwege hun ledengroei uit de nieuwbouw deze capaciteit keihard
nodig heeft .

5. Eenzelfde investering in 02 natuurgrasvelden inmiddels gedaan is voor collega
voetbalvereniging ZOB en daar wel verlichting mee geleverd is door de gemeente.

6. Het plaatsen van verlichting het "rendement" van de investering in het 02 natuurgrasveld
verhoogt.

Stellen wij de raad van Beemster voor om de volgende wijziging in de voorliggende
ontwerpbegroting op te nemen:

Een bedrag van € 30.000 (extra) beschikbaar te stellen bovenop de al begrote 170K Euro
voor het leveren van verlichting bij het nieuwe 02 natuurgrasveld bij SV Beemster en deze

additionele investering ten laste te brengen van het begrotingssaldo.

Fractie

WD
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Raadsvergadering van: 10 november 2O2O þt
Behorende bij agendapunt: 12

Onderwerp: Begroting 2021, stoppen gebruik plankostenscan.

De raad van de gemeente Beemster in de voornoemde openbare vergadering bijeen,

gelet op artikel 28 van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018,

Overwegende, dat:

L Het letterlijk niet conform wet en regelgeving is dat de plankostenscan bij het aangaan
van privaatrechtelijke en niet door de gemeenteraad aangewezen plannen, wordt
toegepast.

2. De betreffende bouwplannen van deze niet door de gemeenteraad vastgestelde
werkwijze ernstig worden gehinderd.

3. De zuiverheid het gebruik van andere kostenvereffeningsmethode t.b.v.
omgevingsvergunningen, de legesheffing, het mandaat van de gemeenteraad en

daarmee de betrouwbaarheid van de overheid schaadt.

Verzoekt het college:
A. Per direct te stoppen met deze werkwijze, helderheid te krijgen over de juiste toepassing

van deze kostenvereffeningswerkwijze.
B. Daartoe juridisch advies in te winnen.
C. ln overleg met de betrokken initiatiefnemers waar reeds zo'n overeenkomst mee is

gemaakt, werkbare afspraken te maken zodat de voortgang van de aanvragen niet wordt
gehinderd.

D. De gemeenteraad een voorstel voor te leggen qua legesverordening die voldoende de
100Yo kostenvereffening omvat en deze niet overschrijdt.

En gaat over tot de orde van de dag

Fractie
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TOEIICHTING Letterlijke tekst rijksoverheid ALGEMEEN DEEL 1. lnleíding en aanleiding

De onderhavige Regeling plankosten exploitatieplan is de regeling met betrekking tot de hoogte en de begrenzing van de

via een exploitatieplan verhaalbare plankosten als bedoeld in artikel 6.2.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Een

exploitatieplan is een plan waarmee gemeenten de kosten van de aanleg van publieke voorzieningen kunnen verhalen als

bouwplannen op particuliere gronden worden gerealiseerd. Plankosten betreffen een deel van de totale te verhalen kosten.

Het gaat in hoofdzaak om de kosten van de voorbereiding van en het toezicht op de uitvoering van voorzieningen en

werken, van het opstellen van gemeentelijke ruimtelijke plannen en van de overige gemeentelijke apparaatskosten voor
het uitvoeren van het exploitatieplan. ln het kader van deze regeling zijn voor de berekening van de plankosten de

kostensoorten als bedoeld in artikel 6.2.4, onderdelen a en g tot en met j, van het Bro (zie paragraaf 2.2 van deze

toelichting) zo ver als mogelijk is verder uitgewerkt.

Deze regeling stelt een maximum aan bepaalde via het exploitatieplan te verhalen plankosten. De aanleiding voor deze

regeling blijkt uit de nota van toelichting bij het Bro, waarin is beschreven dat het wenselijk is de hoogte van bepaalde

kostenposten te begrenzen. Voorkomen moet worden dat een gemeente te royaal gebruikmaakt van de mogelijkheden die

de kostensoorten bieden voor het in rekening brengen van kosten. Tevens kan de begrenzing bijdragen aan een efficiënte
¡nzet van gemeentelijke middelen.l Er mogen via het exploitatieplan geen hogere bedragen bij aanvragers van een

omgevingsvergunning in rekening worden gebracht dan dat de regeling toelaat. Er kunnen overigens wel lagere kosten

worden berekend, bijvoorbeeld in gevallen waarin de daadwerkelijke kosten lager zijn dan het met toepass¡ng van deze

regeling bepaalde maximumbedrag en de gemeente een lager bedrag wenselijk of rechtvaardig acht. Er is echter geen

verplichting om bij de eindafrekening van het exploitatieplan de daadwerkelijke kosten te berekenen en te vergelijken met

het mettoepass¡ngvan deze regeling bepaalde bedrag. De daadwerkelijke kosten kunnen immers nietaltijd precies

geadministreerd worden. Deze regeling werkt daarom met vooraf vastgestelde tarieven en prijzen. Bij de eindafrekening

hoeft dan alleen te worden vastgesteld hoeveel van de in het exploitatieplan opgenomen producten en activiteiten
daadwerkelijk zijn geleverd. Die hoeveelheid wordt met de vooraf vastgestelde tarieven en prijzen vermenigvuldigd.

Door de publicatie van de regeling komt een einde aan de relatieve onzekerheid die geleidelijk is ontstaan sinds de regeling

in 2010 een ¡nternetconsultatie heeft doorlopen. Destijds was de verwachting dat de regeling kort na de ¡nternetconsultatie

in werking zou treden. Naar aanleiding van de consultatiereacties bleek dat er meer tijd nodig was een breed gedragen

methode te ontwikkelen om de plankosten van civieltechnische werken en werkzaamheden te bepalen. Uiteindelijk is

overeenstemming bereikt met organisat¡es van gemeenten, ontwikkelaars en bouwers, zodat nu een actuele regeling en

een actueel rekenmodel beschikbaar zijn die op basis van de wet in deze ministeriële regeling zijn vastgesteld. Dit concept

en het bijbehorende spreadsheet - de zogenaamde plankostenscan - worden in de praktijk inmiddels met grote regelmaat

toegepast.

Deze regeling heeft uitsluitend betrekking op exploitatieplannen en geldt niet voor overeenkomsten over de

grondexploitatie als bedoeld in artikel 6.17 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de zogenaamde anter¡eure

overeenkomsten. Die laatstgenoemde overeenkomsten zijn overeenkomsten tussen de gemeente en particuliere eigenaren

waarin onder andere afspraken worden gemaakt over de kosten die de eigenaren voor hun rekening zullen nemen. Als er

ten tijde van het vaststellen van het bestemmingsplan een overeenkomst over de grondexploitatie is, hoeft de gemeente

geen exploitatieplan vast te stellen en kan deze regeling buiten toepassing blijven.

Afdeling 6.4. Grondexploitatie Artikel 6.12
1. De gemeenteraad stelt een exploitat¡eplan vast voor gronden waarop een bij algemene maatregel van

bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen.
2.ln afwijking van het eerste lid kan de gemeenteraad bij een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan,

een w¡jziging als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, of naar aanleiding van een omgevingsvergunning waarbij

met toepassing van arTikel 2.!2, eerste lid, onder a, onder 2" of 3', van de Wet algemene bepalingen

omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken besluiten geen

exploitat¡eplan vast te stellen, in bij algemene maatregel van bestuur aangegeven gevallen of indien:

a. het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan of de vergunning begrepen gronden

anderszins verzekerd is;

b.hetbepalenvaneentijdvakoffaseringalsbedoeldin artikel 6.13,eerstelid,onderc,4",onderscheidenlijk
5", niet noodzakelijk is, en

c. het stellen van e¡sen, regels, of een uitwerking van regels als bedoeld in artikel 6.13, tweede lid,

onderscheidenlijk b, c of d, niet noodzakelijk is.

Samengevat:
l. Er is geen sprake van een door de gemeenteraad aangewezen exploitatieplan
2. Een AO is een privaatrechtelijke overeenkomst, daar is geen plaats voor verbinding met de Wro.

3. De ministeriele regeling sluit nadrukkelijk AO's uit van de regeling tot wettelijk gebruik van de

plankosten scan als basis voor kostenverhaal.
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Ondenruerp Begroting 2021, Rijksbeleid woningbouwimpuls voor doelgroepen

De raad van de gemeente Beemster in de voornoemde openbare vergadering bijeen,

gelet op artikel 28 van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018,

Ovenuegende, dat:

1. Woningbouw voor doelgroepen met alle beschikbare middelen ter hand moet worden
genomen.

2. Uit de beantwoording van de technische vragen blijkt dat de door het Rijk aangeboden
middelen (totaal 1 miljard in tranches tot en met 2023) niet worden ingezet door lokale

beperkingen.
3. De voonraarden om in aanmerking voor deze middelen te komen lastig zijn, maar in het

licht van de doelstellingen uit de woonvisie dwingen tot aanpassing van de eigen
beleidskeuzes.

Verzoekt het college:

De gemeenteraad van Beemster een plan van aanpak te presenteren waarmee de huidige
beperkingen worden opgeheven om woningbouwimpuls met Rijksmiddelen voor doelgroepen
mogelijk te maken.

En gaat over tot de orde van de dag

Fractie
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ïoel ichtinq. letterl iik uit riiksvoorlichtinq :

Voorwaarden

Wilt u in aanmerking komen voor een specifieke uitkering van de Woningbouwimpuls? Dan moet uw
won i ng bouwproject vol doe n aa n deze voon¡vaarden :

Uw aanvraag heeft betrekking op een afgebakend projectgebied.

Binnen het projectgebied worden ten minste 500 woningen toegevoegd.

De realisatie van het project is nog niet begonnen. De bouw van de eerste woningen start
binnen 3 jaar en de bouw van de laatste woningen start binnen 10 jaar na toekenning.

Uw project kent een aantoonbaar publiek financieel tekort.

De maatregelen die leiden tot het publiek tekort zijn publieke investeringen die voor
woningbouw noodzakelijk zijn.

Medeoverheden moeten ten minste 50% van het publiek financieel tekort dekken. De bijdrage
van de Woningbouwimpuls bedraagt maximaal 50%.

Minimaal 50% van de woningen zijn betaalbare woningen. Onder betaalbare woningen wordt
verstaan:

o soclalehuunvoningen;

o huun¡voningen voor middeninkomens met een huurprijs van maximaal € 1.000 per
maand of lager als de bovengrens van middenhuurwoningen door de gemeente lager
is vastgesteld;

o betaalbare koopwoningen met een verkoopprijs onder de NHG-kostengrens.

De Woningbouwimpuls is niet bestemd voor voorfinanciering van een project. U mag de regeling ook
niet gebruiken als risicoafdekking voor mogelijke publieke tekorten in de toekomst.

a

a

a

a

a

a

a
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Onderuverp Begroting 2021, ambitieus plan om zoveel mogelijk nieuwe bomen
te planten

De raad van de gemeente Beemster in de voornoemde openbare vergadering bijeen,

gelet op artikel 28van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018,

Ovenruegende dat,
- de natuur in ons land sterk onder druk staat;
- de soortenrijkdom dramatisch afneemt;
- ook in onze gemeente de biodiversiteit zorgen baart;
- bomen een belangrijke bijdrage leveren ter verbetering van de groenbalans en

soortenrijkdom in onze gemeente;
- bomen een positieve klimaatadaptieve werking hebben en de bekende longen in de

natuur zijn;
- bomen erg belangrijk zijn voor de esthetische beleving van onze gemeente;
- in het nominatiedossier'de door bomen omzoomde lanen en wegen in De Beemster'

zelfs tot de kernkwaliteiten behoren op grond waarvan de droogmakerij de status van
Werelderfgoed heeft verkregen.

Verzoekt het college:

Uiterlijk in het tweede kwartaal 2021 met een ambitieus plan te komen om in de kernen van
de gemeente de zieke bomen te vervangen en er zoveel mogelijk nieuwe bomen te plaatsen
in het najaar van 2021.
De kosten voor het opstellen van een plan te betalen uit de algemene reserve. Voor de
definitieve uitvoering, de raad een uitvoerings- en dekkingsvoorstel te doen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie

Toelichtinq:
Bij dit plan moet het gaan om weerbare, inlandse soorten in een grote variëteit. Tevens zien
we graag dat onze vier basisscholen optimaal ingeschakeld worden bij het planten van de
bomen. Bij een 'ambitieus plan' denken we aan het symbolische aantal van 409 bomen. Voor
elk jaar dat Beemster als gemeente heeft bestaan één boom.
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Ondenuerp: Begroting 2021, Beemster Arboretum

De raad van de gemeente Beemster in de voornoemde openbare vergadering bijeen,

gelet op artikel 28van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018,

Ovenregende dat:
1. ln droogmakerij De Beemster een uniek arboretum, het Beemster bomenmuseum, is

gelegen op onze zware Beemster klei, eigendom van Stichting Beemster Arboretum.
2. Dit arboretum een zeer gewaardeerde rol speelt in het kennismaken met bomen en

struiken als onderdeel van onze natuur en ecologie en onder meer ondersteuning biedt
aan het onderwijs en het werken in het groen.

3. De stichting naar verluidt mogelijkheden ziet voor extra activiteiten en daarmee haar
momenteel negatieve exploitatie positief kan beinvloeden.

4. Het zinvol is dat partijen hierover nader verkennend over spreken.

Spreekt uit dat zij de rol en doelstellingen van de stichting onderschrijft en waardeert.

Verzoekt het college:
Om contact op te nemen met de stichting en de mogelijkheden van partijen in beeld te
brengen om elkaar te ondersteunen en binnen de geldende kaders van dienst te zijn.

En gaat over tot de orde van de dag

Fractie
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Ondenrerp Begroting 2021, begroting op 22 december 2020 bijstellen
na bespreking van het GWP op 1 december 2020

De raad van de gemeente Beemster in de voornoemde openbare vergadering bijeen,

gelet op artikel 28 van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018,

Ovenrvegende dat,

1. Bij het recentelijk vaststellen van de dorpsontwikkelingsvisies (Dov's) Zuidoost-

beemster en Middenbeemster en de nog vast te stellen dorpsontwikkelingsvisie van

Noord- en Westbeemster, er door partijen zorgen zijn geuit omtrent verkeersveiligheid
bij de inrichting van kruispunten / afwikkeling van het verkeer en de ontsluiting van

woonwijken zoals onderstaand (maar niet gelimiteerd):
- Middenbeemster: Ondezoek separate rijbaan voor agrarisch verkeer op de

Morgenweg/Hend rick de Goedeweg.
- Middenbeemster: Middenweg Noord en -Zuid zijn niet ingericht als 30 km gebied.

- Middenbeemster: Rijperweg Oost is nog niet ingericht als 30 km gebied terwijl

daar nog 2 nieuwe ontsluitingen vanuit De Keyser bij komen.
- Westbeemster: Onderzoek Jispenrveg oprekken van het 30 km gebied door

inrichting als bijvoorbeeld een schoolzone.
- Zuidoostbeemster: Vrijliggend fietspad langs de Purmerenderweg ten noorden

van de kruising met de Rijperweg.
NB: Financiering voor onderzoek is beschikbaar bij het Rijk + VRA + MRA.

Mogelijke optie is het vergraven van de wegsloot (2 meter opschuiven) en daar
het vrijliggend fietspad aanleggen. lmmers, recent hebben hier 2 dodeliike

ongevallen plaatsgevonden waarmee het totaal komt op 3 overleden personen

(waaruan 2 fietsers) in 10 jaar tijd.
- Zuidoostbeemster: Uitwerking calamiteitenroutes voor De Nieuwe Tuinderij Oost
- Een gemeentelijk verkeersmodel.

2. De betreffende fractie op die beslismomenten bij de Dov's over verkeersonderwerpen

door het college werd venuezen naar het GWP (Gemeentelijk Verkeers- en
Vervoersplan) en dat deze zorgen niet in de dorpsontwikkelingsvisie(s) thuis horen.



3. Er in de voorliggende programmabegroting 2021-2024 geen extra projecten noch
dekking voor een update van het GWP worden benoemd en wij pas op 1 december
aanstaande een bespreeknotitie ontvangen van het college met een stand van zaken
van het GWP, maar de raad vandaag wel onze begroting voor volgend jaar dient
vast te stellen.

4. De raad een aantal tracés wil laten onderzoeken en daar nu dekking voor wil

alloceren maar nog geen exacte bedragen kent want die worden na 1 december pas

doorgerekend,

Verzoekt het college:

Ten behoeve van de bespreeknotitie voor 1 december 2020 alvast de ondezoekskosten
voor de eerder genoemde tracés en overige relevante verkeerszaken mee te nemen in

haar bespreeknotitie om voorbereid te zijn op een begrotingswijziging in de
raadsvergadering van 22 december 2020.

En gaan over tot de orde van de dag.

Fracties
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Onderwerp Begroting 2021, inzicht in kosten ambtelijke samenwerking C Ùf q)

De raad van de gemeente Beemster in de voornoemde openbare vergadering bijeen,

gelet op artikel 28 van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018,

Ovenruegende, dat:
1. Om de controlerende taak van de gemeenteraad uit te voeren op een bepaald

aggregatieniveau vereiste informatie essentieel is.

2. Het toewijzen van kosten i.p.v. kostenverantwoording door de medewerkers op
gespannen voet staat voor de gewenste transparantie en openheid over gevoerd beleid.

3. Ambtelijke samenwerking een zeer wezenlijk aspect is geweest de afgelopen 6 jaar waar
nauwelijks op integrale wijze over is gerapporteerd, maar wel vergaande conclusies aan
zijn verbonden qua lotsbestemming van deze gemeente.

Verzoekt het college

De gemeenteraad van Beemster een uitgesplitst kostenoverzicht ter beschikking te stellen,
per jaar, over de afgelopen 6 jaar en uitgesplitst naar tenminste de 3 programma's

Samenleving, Wonen en ruimtelijke kwaliteit en Ambtelijk apparaaUbestuur en deze aan de
gemeenteraad qua cijfers en tendens te presenteren?

En gaat over tot de orde van de dag

Fractie
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Ondenruerp: Begroting 2021, "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 201 8,

Ovenruegende 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 de voorliggende ontwerpbegroting als volgt
te wijzen:
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.
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Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,

Gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en artikel 28 van het Reglement van orde
gemeenteraad Beemster 201 8,

Overwegende dat:
1. Het opheffen van de zelfstandige gemeente Beemster als gevolg van het

samengaan met gemeente Purmerend een historische gebeurtenis betekent die
met enig ceremonieel gepaard mag gaan.

2. Het College in haar begrotingsvoorstel aan de Raad daarom terecht aandacht wil
geven aan een passend slotritueel en daarvoor budget wil reserveren.

3. De Raad het van eminent belang vindt om ook de bevolking gelegenheid te geven

voorstellen in te dienen die deze historische gebeurtenis markeren
4. Hiervoor een voorbeeld kan worden gevonden bij onze buren, de voormalige

gemeente Graft-De Rijp.
5. Er hierbij ook ruimte kan worden geboden aan beeldend kunstenaars om ideeën in

te dienen voor een kunstwerk dat de samensmelting symboliseert bij de historische
verbindingsbrug, de Beemsterbrug. Een dergelijk kunstwerk kent wellicht meerdere
sponsoren van de stichtingskosten.

Stellen wij de gemeenteraad van Beemster voor de voorliggende ontwerpbegroting als
volgt te wijzen:

ln de begroting 2021 een budget vrij te maken, gelijk aan het Collegebudget van
€ 100.000,-, werktitel Fonds maatschappelijke uitingen fusie en het College op te
dragen hier nadere uitwerking aan te geven.
De reguliere apparaatskosten hiermee gemoeid, worden geacht in het budget te zijn
inbegrepen. De dekking komt uit de algemene reserve.

Fractie

Begroting 2021, een gemeentelijk budget voor maatschappelijke
uitingen in het kader van de fusie en opheffing gemeente

Beemster
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