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Dames en heren hier aanwezig en allen die ons digitaal volgen 
 
We staan aan het begin van een beslissende raadsperiode in de geschiedenis van de 
gemeente Beemster. Wij geven onze onafhankelijkheid op  na ruim vierhonderd jaar. Is dat 
een vorm van  treurig het licht uitdoen of is er een uitzicht in 2022  op een bloeiende 
Beemster in een groter, krachtiger geheel? 
Ik heb eerder het beeld van het hart in strijd met het hoofd gebruikt. Het hoofd heeft het na 
de nodige strijd gewonnen. Wij kunnen als te kleine gemeente de grote taken die op ons 
afkomen niet naar behoren uitvoeren. Denk bijvoorbeeld in deze begroting aan het IBP, het  
Interbestuurlijk Programma, waarvoor we ongetwijfeld wel min of meer gecompenseerd 
worden voor de tien taken die daarin staan opgesomd, maar niet volledig. Voor dat 
takenpakket willen we overigens een amendement indienen om de financiering zo veel 
mogelijk veilig te stellen. Al met al hebben we het vertrouwen dat onze gemeente we een 
goede toekomst tegemoet gaat. Het is echter  ook duidelijk, dat velen in onze polder de 
exercitie van hart naar hoofd niet hebben kunnen uitvoeren. Ons electoraat heeft ons in 
ieder geval voor een deel helaas niet gevolgd in de stap die wij gezet hebben in januari jl. 
met het principebesluit. De partijen die eensluidend denken t.a.v. een fusie op korte termijn, 
vonden elkaar in een nieuwe coalitie. De poging van de BPP om tot een coalitie te komen 
was natuurlijk tot mislukken gedoemd, omdat we het over het belangrijkste onderwerp 
fundamenteel oneens zijn. Deze partij  moet nu echt ophouden te verkondigen, dat daarbij 
de democratie geweld is aangedaan. Ja, Beemster is scherp  verdeeld, maar de coalitie heeft 
de meerderheid, zo simpel is het. De toonhoogte van het debat in de Raad en daarbuiten 
moet omlaag en wel van beide kanten. Het moet om de zaak gaan en het spelen op de man 
moet stoppen. Laten we  als vijf partijen onze huid zo duur mogelijk gaan proberen te 
verkopen in de komende fusieonderhandelingen, dat is ook in het belang van de grote groep 
kiezers die de BPP  hun vertrouwen gaven.   
Na vruchteloos gesteggel over harde en zachte fusievarianten is het fusieproces eindelijk van 
start gegaan met de aanstelling van ambassadeurs die een grote rol moeten gaan spelen in 
de aanloop naar de fusie. 
 
Het College toont in de begroting ambitie met het streven voor alle vier kernen in de 
komende jaren een visie te presenteren. Daarvoor moet nog geld beschikbaar gesteld 
worden door  de Raad m.u.v. Middenbeemster. 
Wij roepen het College nadrukkelijk op om de burgers maximaal invloed te geven bij dat 
proces.  Juist als het eigenbelang, lees de eigen kern in het geding is, komt de burger in actie. 
 
Het gevraagde krediet voor stimulering van economie en toerisme, stuit bij ons op bezwaar. 
De onderbouwing ontbreekt. Bij de behandeling van de begroting komen we met een 
amendement. 



V.w.b. het duurzaamheidsdossier is het jammer, dat we nu nog niet te horen krijgen wat ons 
alle plannen gaan kosten. Pas volgend jaar wordt de duurzaamheidsagenda geactualiseerd 
en zien we de financiële gevolgen. Ondertussen worden nieuwe huizen gasloos gebouwd. 
Graag horen we eens hoe de ervaringen daarmee zijn. Hoe zit het met de hoogte van de 
elektriciteitsrekening? Hoe staat het voorts  met de klimaatstresstest. Wanneer ondergaat 
onze gemeente dit verplichte onderzoek? 
In de aanbiedingsbrief wijst het College op een, nog niet eens volledig, lijstje met plannen, 
wensen en ook noodzakelijkheden zonder enige dekking. 
Dat maakt duidelijk, dat onze financiële mogelijkheden zeer beperkt zijn dit in tegenstelling 
tot wat onze gewaardeerde collegae van de oppositie voortdurend beweren. Als coalitie 
komen we met een amendement om extra geld  te reserveren voor het College. 
Onze financiële positie  was de reden dat we onlangs als 5 partijen besloten tot de pijnlijke 
ingreep in de cultuursector. In aanloop naar de fusie hebben we als coalitie besloten het 
subsidiebeleid in zijn geheel opnieuw te bezien om in harmonie met het Purmerends beleid 
te komen.  
We houden de wethouder wel aan zijn toezegging om voor 2020 de getroffen bezuinigingen 
opnieuw tegen het licht te houden. Dan is ook duidelijk in hoeverre bepaalde cultuuruitingen 
het absoluut niet redden zonder steun. 
Vooruitlopend op datgene wat in de fusiedocumenten wordt vastgelegd, wil het CDA nu al 
benadrukken dat de totale lastendruk voor onze bevolking niet omhoog mag vanwege de 
fusering. Voor het komende jaar gaat de lastendruk  met anderhalf procent omhoog. Dit 
komt overeen met de inflatie. De raadscollega’s in Purmerend hebben gemeld, dat door de 
fusie de lasten niet mogen worden verhoogd. Dat lijkt ons dus ook voor onze bevolking een 
prima standpunt. Regionaal gezien zijn we toch al geen goedkope gemeente. En Purmerend 
moet zich qua hondenbelasting maar bij ons aanpassen… 
 
Woningbouw 
Voor de nieuwe projecten heeft de Raad aangegeven meer divers te gaan bouwen. Divers 
naar woningtype, ruimte voor experimentele bouw, zeer kleine huizen voor twee personen, 
voor starters, kangoeroe-woningen, experimentele architectuur etc. Divers ook in de zin dat 
we accepteren, dat er hier en daar meer huizen per ha. gebouwd worden. En vooral divers 
qua bewoners door vrijstaande, twee-onder-een-kap-en sociale koop-en huurwoningen aan 
te bieden. Dat zal gevolgen hebben voor de grondexploitatie, maar dat is voor ons 
acceptabel. De grex is geen soort Bertha 28 die onbeperkt melk moet geven. 
Ook moet er aandacht komen voor de voorzieningen. Denk aan een supermarkt en school.  
Voor het CDA is het heel belangrijk, dat bij de fusie wordt vastgelegd, dat wij geen 
uitleggebied worden voor Purmerend dat ruimtegebrek kent. Met al onze ambitieuze 
plannen bouwen wij al het ongelofelijke aantal van zo’n 1500 woningen. Dan geldt voor 
Purmerend: liever de lucht in. 
 
Veiligheid en verkeer 
Wij willen graag vooral aandacht  voor de oude, vertrouwde misdrijven zoals 
woninginbraken en daarnaast voor overtredingen in het verkeer. Niet zo sexy als 
cybercriminaliteit, terrorisme, radicalisering en ondermijning, maar voor een gemeente als 
de onze met een veel grotere impact. Huiselijk geweld en verwarde personen vormen een 
heel grotere bedreiging dan Syriëgangers. In hoeveel gevallen is de Damocleswet m.b.t. 
drugsgerelateerde woningen in onze gemeente toegepast? Geen misverstand: in Beemster 
wonen niet louter engeltjes, maar het gaat om de maatvoering bij het benoemen van 
misdrijven en overtredingen. 
 



Het verkeersinfarct tussen Amsterdam en Hoorn wordt niet opgelost door hier en daar een 
oprit af te sluiten of een rijbaan extra aan te leggen. Zelfs de tweede Coentunnel was een 
heel dure pleister waardoor het bloeden slechts even vertraagd werd. Het lijkt wijzer om 
voor de duizenden forensen uit Hoorn en Purmerend een bovengrondse light railverbinding 
aan te leggen. Dit moet via de Vervoersregio en MRA bepleit worden. De BPP sprak eerder 
zelfs over het doortrekken van de metro.  
 
De jeugdzorg 
Sinds de recente decentralisatie in 2014 zijn we al toe aan de derde wethouder op dit 
dossier. We gaan ervanuit, dat deze portefeuillehouder wel de zittingsperiode volmaakt. We 
hebben het al vaak gehad over  knoppen waaraan wij als Raad of als wethouder zouden 
kunnen draaien om ook maar enigszins binnen de begroting te blijven. Tot nu toe waren ze 
onvindbaar. 
Nu wordt gezegd dat er in regioverband opeens wel maatregelen genomen kunnen worden 
om de kosten te beteugelen. En nog wel in dit lopende jaar. We vernemen graag van de 
wethouder hoe e.e.a. er uit ziet. 
 
Enkele projecten en/of hoofdpijndossiers: 
Ik noem in willekeurige volgorde er enkele. 
--- het gemeentehuis 
--- het marktplein 
--  het parkeren bij het Fort a/d Nekkerweg 
--  Bestemmingsplan Buitengebied 
 
Wij vinden het van het grootste belang dat ze of opgelost worden of dat er dusdanige 
stappen  worden gezet, dat wij er als zelfstandige gemeente nog maximale invloed op 
hebben gehad. Ook dat kun je onder bestuurskracht verstaan. Handen aan de ploeg! 
 
Ik dank u voor uw aandacht, namens het CDA Beemster 
 


