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

gehouden op dinsdag 6 november 2018 aanvang 16.10 uur in de raadzaal van het 

gemeentehuis te Middenbeemster. 

  

Aanwezig:   

Mevrouw A.J.M. van Beek 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:   

De heer D.J. Butter wethouder VVD 

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

Mevrouw A. Zeeman wethouder CDA 

 

1. Opening. 

 De voorzitter opent de vergadering. Bij loting wordt bepaald dat mevrouw Langerijs in 

geval van hoofdelijke stemming het eerst haar stem moet uitbrengen. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 Aan de agenda wordt het volgende A-punt toegevoegd: 

 a. Voorstel om kennis te nemen van het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 

2019-2022. 

 De raad stelt de agenda zo gewijzigd vast. 

 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 16 oktober 2018. 

 De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

 

4. Behandeling A-punten. 

  

4a. Voorstel om kennis te nemen van het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 

2019-2022. 

 De raad neemt dit plan voor kennisgeving aan. 

 

5. Ingekomen stukken. 

 De raad besluit de navolgende stukken voor kennisgeving aan te nemen met 

inachtneming van de kanttekening die in het voorstel is geplaatst: 
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- De brief d.d. 27 september 2018 van het college over de voortgang van de realisatie 

van de haltevoorzieningen voor buslijn 305. 

- De (aanvullende) motivering d.d. 6 oktober 2018 van de zienswijze van de heer en 

mevrouw Boon op het ontwerp bestemmingsplan Herinrichting N243. 

- De brief d.d. 10 oktober 2018 van Defence for Children en Save the Children met 

betrekking tot armoede- en schuldenbeleid. 

- De brief d.d. 11 oktober 2018 van de Stichting Nekkerzoom met betrekking tot het 

parkeren bij Fort Resort Beemster. 

- De motie Kinderpardon van de gemeente Enschede. 

- De onderzoeksopzet van de rekenkamercommissie Purmerend-Beemster 

“Implementatie Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in Purmerend en 

Beemster”. 

- De brief d.d. 17 oktober 2018 van het college over en met als bijlage de brief van 16 

oktober 2018 van het college van Purmerend inzake de besluitvorming van de 

gemeenteraad van Purmerend op het verzoek tot een bestuurlijke fusie. 

 

6. Mededelingen. 

 Er zijn geen mededelingen gedaan. 

 

7. Verslaglegging en verantwoording vertegenwoordigers van de gemeente Beemster 

in algemene besturen van openbare lichamen of andere gemeenschappelijke 

organen, ingesteld op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 

 Er zijn geen terugmeldingen gedaan. 

 

8. Algemene beschouwingen.  

  

 A. Uitspreken algemene beschouwingen. 

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

PvdA/GroenLinks (door de heer Vinke), CDA (door de heer Commandeur), D66 

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

Lange). De teksten zijn aan deze besluitenlijst gehecht. 

 

De vergadering is hierna van 17.00 uur tot 17.31 uur geschorst. 

 

 B. Reactie partijen op de algemene beschouwingen van andere partijen. 

De reacties zijn gegeven in de volgorde van de heer Vinke, de heer Commandeur, 

de heer Groot, mevrouw Van Boven en de heer De Lange. 

 

De vergadering is hierna van 18.40 uur tot 19.30 uur geschorst. 

   

 C. Beantwoording college (in eerste termijn). 

Burgemeester Van Beek heeft een algemene reactie gegeven. Wethouders Dings 

heeft vragen beantwoord. 

 

 D. Reactie partijen op antwoorden van het college. 

De reacties zijn gegeven in de volgorde van de heer Vinke, de heer Commandeur, 

de heer Groot, mevrouw Van Boven en de heer De Lange. 

 

 E. Beantwoording college (in tweede termijn). 

Wethouder Dings heeft geantwoord op vragen en toegezegd om in 2019 aan de slag 
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te gaan met geconstateerde knelpunten als gevolg van de bezuinigingen op het 

subsidiebeleid, om zo met oplossingen te komen voor in de begroting 2020 voor 

zover er oplossingen worden gevonden.  

9. Voorstel tot het vaststellen van de subsidieplafonds 2019. 

 De heer Schagen heeft namens de fractie BPP een amendement op het voorstel 

ingediend (en voorgelezen) luidende:   

“Verhoging subsidieplafond voor cultuur met 0,5% OZB, in afwachting van een nieuw 

subsidietoekenningssysteem.  

Gelezen het voorstel van het college. Gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en 

artikel 27 van het Reglement van orde gemeenteraad van Beemster 2018. 

Overwegende, dat:  

Gelet op de discussies in de raad en acties in de polder rond cultuurbehoud kan een 

antwoord voor 2019 niet uitblijven.  

Het is noodzakelijk het college over middelen te laten beschikt waarmee culturele 

activiteiten die nu dreigen te verdwijnen worden ondersteund.  

Stellen wij de raad van Beemster voor om in afwachting van een nieuw 

subsidietoekenningssysteem, een bedrag ter hoogte van 0,5% OZB verhoging toe te 

voegen aan het subsidieplafond voor culturele activiteiten en dan met name voor die 

activiteiten die dreigen verloren te gaan.  

Fractie BPP”. 

 

Over dit amendement is gedebatteerd met als uitkomst dat het college de raad heeft 

ontraden om het amendement over te nemen en de fracties van CDA, PvdA/GroenLinks, 

VVD en D66 het amendement niet steunen. 

De vergadering is op verzoek van wethouder Dings van 20.09 uur tot 20.15 uur 

geschorst. 

 

Op verzoek van de fractie van de BPP is het amendement in stemming gebracht met als 

uitkomst dat de (6) leden van de fractie BPP voor en de (totaal 7) leden van de fracties 

van CDA, PvdA/GroenLinks, VVD en D66 tegen het amendement hebben gestemd. Het 

amendement is hiermee verworpen. 

 

De raad heeft hierna met algemene stemmen de subsidieplafonds voor 2019 vastgesteld 

overeenkomstig het voorliggende raadsvoorstel. 

10. Voorstel tot het vaststellen van de belastingmaatregelen 2019. 

 De heer Schagen heeft namens de fractie BPP een amendement op het voorstel 

ingediend (en voorgelezen) luidende:   

“Belastingmaatregelen 2019, verhoging OZB.  

Gelezen het voorstel van het college. Gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en 

artikel 27 van het Reglement van orde gemeenteraad van Beemster 2018.  

Overwegende dat:   

De besluitvorming op dit voorstel relevant is voor de dekking van reëel te verwachten 

kosten in 2019 en verdere jaren. 

Daarmee er een directe relatie is met de programmabegroting 2019-2022.  

Deze aangeboden programmabegroting onvolledig is qua inzicht wat de werkelijke 

kosten worden voor 2019 en verdere jaren.  

Het onacceptabel is voor een sluitende begroting om in de loop van het jaar pas inzicht te 
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krijgen in een aanzienlijk deel van de kosten die wij reëel mogen verwachten.  

Het hier ook gaat over zaken die tot de primaire en wettelijke taken van de gemeente 

behoren, zoals extra kosten jeugdzorg, start uitvoering IBP-maatregelen, digitaal op orde,  

volkshuisvestingsplannen mede gebaseerd op met de inwoners afgestemde dorpsvisies 

etc.   

Dat ambtelijke capaciteit en dus middelen er de oorzaak van zijn dat nu geen volledig 

inzicht kan worden gegeven op deze essentiële thema’s. 

De raad aan het college voldoende middelen ter beschikking dient te stellen om haar 

taken tijdig, volledig en met voldoende kwaliteit te kunnen uitvoeren.   

De raad in actie moet komen om deze onvolledigheid te herstellen om zo ook te bereiken 

dat in 2020 en later jaren geen aanvullende voorstellen nodig zijn en het college zich 

volledig op de beleidsvoorbereiding en uitvoering kan richten.   

Stellen wij de raad van Beemster voor om de totale som aan heffing van 

onroerendzaakbelasting (en hieraan gekoppelde roerende woon- en bedrijfsruimte 

belasting) te verhogen met 8,0%  in plaats van de voorgestelde 1,5%. 

Het percentage van 8,0% is inclusief, eenmalig, 1,5% voor een wandel- en fietsroute 

(brug) over de ringvaart bij Westdijk ter hoogte van de Hobrederweg.  

Fractie BPP.” 

 

Over dit amendement is gedebatteerd met als uitkomst dat het college de raad heeft 

ontraden om het amendement over te nemen en de fracties van CDA, PvdA/GroenLinks, 

VVD en D66 het amendement niet steunen. 

 

De vergadering is op verzoek van de fractie van de BPP van 20.49 uur tot 20.51 uur 

geschorst. 

 

Na deze schorsing heeft de heer Schagen het amendement ingetrokken. 

 

De raad heeft hierna met algemene stemmen de belastingmaatregelen 2019 vastgesteld  

overeenkomstig het voorliggende raadsvoorstel en de verordening liggeld woonschepen 

2018 met bijbehorende tarieventabel 2018 ingetrokken. 

11. Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2019-2022. 

 Mevrouw Van Boven heeft namens de fracties van PvdA/GroenLinks, D66 en het CDA  

drie amendementen ingediend (en voorgelezen) luidende: 

 

Amendement 1  / Bestemmingsreserve college.  

“Gelezen het voorstel van het college. Gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en 

artikel 27 van het Reglement van orde gemeenteraad van Beemster 2018.  

Overwegende dat:  

De voorliggende concept begroting 2019-2022 veel ambities noemt die het college de 

komende 3 jaar tot de fusie wenst uit te voeren en deze nog niet als globaal te voorziene 

uitgaven zijn opgenomen in de voorliggende begrotingsvoorstellen.  

De coalitiepartijen deze ambities herkennen uit het coalitieprogramma “samen werken 

aan een sterk en gezond Beemster” en deze ambities van het college daarom financieel 

mogelijk wil maken.  

Deze gemeenteraad als uitgangspunt heeft dat er reëel begroot wordt en dat de door het 

college benoemde ambities prima als indicatieve raming gekwantificeerd kunnen worden. 

Dat hiermee mede recht wordt gedaan aan de wens om een transparant financieel beleid 

te voeren en aan het streven om Beemster goed verzorgd te kunnen laten samengaan 
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met haar beoogde fusiepartner.  

Stellen wij de raad van Beemster voor om de volgende wijziging op de concept  

programmabegroting 2019-2022 vast te stellen:  

De stelpost ten behoeve van het college van € 90.000 te vervangen door een 

bestemmingsreserve werkprogramma college, het budget te verhogen naar € 600.000  

en dit bedrag te onttrekken aan de Algemene Reserve. 

Fracties VVD, PvdA/GroenLinks, D66, CDA.” 

 

Amendement 2 / Bestemmingsreserve IBP 

“Gelezen het voorstel van het college. Gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en 

artikel 27 van het Reglement van orde gemeenteraad van Beemster 2018.  

Overwegende dat:  

De voorliggende concept begroting 2019-2022 de in de maart circulaire toegezegde 

gelden voor uitvoering van het Interbestuurlijk Programma (IBP) wél meetelt aan de 

inkomstenkant maar geen rekening houdt met de uitvoeringskosten van de daarbij 

behorende wettelijke uitvoeringstaken.  

Deze gemeenteraad als uitgangspunt heeft dat er reëel wordt begroot.  

De coalitiepartijen transparant met dit budget wil omgaan zodat helder blijft waar deze 

extra inkomsten voor bestemd zijn.  

Onze eigen accountant heeft bevestigd dat het vormen van deze bestemmingsreserve 

zeer wenselijk en verstandig is.  

Er nog geen enkel zicht is op de kosten die zullen samenhangen met deze door het Rijk 

verplicht gestelde wettelijke taken maar het wel duidelijk is dat cofinanciering door 

gemeente Beemster nodig zal zijn en wordt verwacht door het Rijk.  

Een berekening in de recent ontvangen september circulaire de volgende ontvangsten 

laat zien: 2019 = € 96.000   2020 = € 104.000  2021 = € 112.000 2022 = € 119.000. 

Stellen wij de raad van Beemster voor om de volgende wijziging op de concept  

programmabegroting 2019-2022 vast te stellen:  

Een bestemmingsreserve IBP te creëren voor een bedrag van € 431.000 en dit bedrag te 

onttrekken aan de Algemene Reserve.   

De fracties van VVD, PvdA/GroenLinks, D66, CDA.“ 

 

Amendement 3 / Intensivering recreatie en toerisme.  

“Gelezen het voorstel van het college. Gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en 

artikel 27 van het Reglement van orde gemeenteraad van Beemster 2018.  

Overwegende dat:  

De voorliggende concept begroting 2019-2022 een voorstel doet tot het verstrekken van 

een reservering van € 100.000 voor het intensiveren van recreatie en toerisme in 

Beemster.  

De coalitiepartijen deze ambitie onderschrijven maar bedenkingen hebben tegen de 

hoogte van dit budget in relatie met een eerdere bezuiniging op de subsidies aan de 

cultuursector met eenzelfde bedrag.  

Er bovendien nog geen onderliggend plan bekend is bij de gemeenteraad wat het college 

met deze gelden wil doen en bereiken.  

Stellen wij de raad van Beemster voor om de volgende wijziging op de concept  

programmabegroting 2019-2022 vast te stellen:  

Voor de intensivering van recreatie en toerisme vooralsnog een bedrag van € 50.000 te 

reserveren voor dit doel en de overige € 50.000 te laten vrijvallen in de algemene 

reserve. 

De fracties van VVD, PvdA/ GroenLinks, D66, CDA.“ 



Besluitenlijst vergadering gemeenteraad d.d. 6 november 2018  blz. 6    

 
 

De heer Schagen heeft namens de fractie BPP een amendement en een motie ingediend 

(en voorgelezen) luidende: 

 

Amendement 4 / Geen bestemmingsreserve intensivering recreatie en toerisme en 

vrijkomende middelen beschikbaar stellen voor capaciteit voorbereiden en uitvoering 

wettelijke taken  

“Gelezen het voorstel van het college. Gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en 

artikel 27 van het Reglement van orde gemeenteraad van Beemster 2018. 

Overwegende dat:  

De aangeboden programmabegroting veel onderwerpen bevat die niet of zeer beperkt 

inzicht geven in de kosten die in 2019 en verdere jaren mogen worden verwacht.  

Dit door diverse fracties is opgemerkt en beantwoord werd met het ontbreken van 

ambtelijke capaciteit en het later in 2019 daarop terugkomen naar de raad met 

voorstellen.  

Het onacceptabel is voor een sluitende begroting om in de loop van het jaar pas inzicht te 

krijgen in een aanzienlijk deel van de kosten die wij reëel mogen verwachten. 

Het hier ook gaat over zaken die tot de primaire en wettelijke taken van de gemeente 

behoren, zoals extra kosten jeugdzorg, start uitvoering IBP-maatregelen, digitaal op orde, 

volkshuisvestingsplannen mede gebaseerd op met de inwoners afgestemde dorpsvisies 

etc.   

De raad aan het college voldoende middelen ter beschikking dient te stellen om haar 

taken tijdig, volledig en met voldoende kwaliteit te kunnen uitvoeren.  

Het instellen van een bestemmingsreserve voor recreatie en toerisme, en zonder 

onderbouwing, geen prioriteit heeft tegenover de bovengenoemde genoemde wettelijke 

taken. 

Stellen wij de raad van Beemster voor om geen bestemmingsreserve voor de 

intensivering van recreatie en toerisme in te stellen en de vrijkomende middelen te 

reserveren voor ambtelijke capaciteit, zodat in 2020 en volgende jaren een sluitende 

begroting met een zo volledig mogelijke begroting kan worden gepresenteerd.  

Fractie BPP.”  

 

Motie / Onderzoek overige eigen middelen 

“De raad van de gemeente Beemster, in vergadering bijeen op 6 november 2018.   

Gelet op artikel 28 van het Reglement van orde van de gemeenteraad. 

Overwegende, dat:  

Uit onderzoek naar de financiële positie van Beemster blijkt dat de gemeente niet 

beschikt over voldoende Overige Eigen Middelen (OEM). 

Gedacht dient dan te worden aan minimaal één miljoen euro extra per jaar, zoals extra 

kosten door woonplaatsbeginsel cliënten van zorginstituten, hogere kosten jeugdzorg en 

de wegenoverdracht. Op termijn zal dit nog kunnen oplopen als hierin rentestijging op 

schulden, de transformatie naar klimaat neutrale woningen en overige punten van het 

Interbestuurlijke programma (IBP) worden betrokken. 

Het tekort aan OEM kan in eerste aanleg met de woningbouw opgave worden 

gecompenseerd maar op termijn is dat onvoldoende. Wel kan hiermee een reserve 

worden opgebouwd. 

Door de bovengenoemde potentiele kosten inclusief de IBP-opgave te valideren, wordt 

de kloof zichtbaar en kan van daaruit de discussie worden gevoerd en de kaders worden 

bepaald welk gewenst resultaat uit de woningbouw kan worden bereikt en welke reserves 

nodig zijn voor de komende jaren. 

Na dit onderzoek of mogelijk parallel daaraan kan overleg worden gevoerd met De 
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Beemster Compagnie en partner BPD. 

In zo’n onderzoek zou nadrukkelijk ook gekeken moeten worden naar het versneld 

binnen stedelijk bouwen op de Zuiddijk en dit combineren met een parkeervoorziening 

voor de binnenstad van Purmerend hetgeen blijvende OEM kan opleveren en mogelijk 

onze buurtgemeente kan ondersteunen om haar binnenstad meer autovrij te houden ook 

ten gunste aldaar van binnenstedelijk bouwen. 

Het bouwen van woningen in de ontwikkellocatie ZOB2 kan dan mogelijk worden 

getemporiseerd. Dit geldt niet voor de nodige voorzieningen zoals een openbare 

basisschool. 

Het ontwikkelen van extra OEM kan voorkomen dat de onroerend zaakbelasting de 

komende jaren (ongeacht de bestuurlijke constellatie) steeds moet worden verhoogd. 

Verzoekt het college om:  

Onderzoek te doen naar het realiseren van meer Overige Eigen Middelen. 

Dit onderzoek niet te beperken tot Beemster maar ook de raakvlakken met Purmerend 

hierin mee te nemen. Denk daarbij aan de energietransformatie bij Purmerend en de 

Stadsverwarming Purmerend die verdere energiebronnen nodig heeft om dit te doen 

slagen (bijvoorbeeld een energiepark in Beemster met gebruikmaking van, voormalige, 

gasvelden voor opslag van waterstof of warmwater uit zon en wind). 

De gemeenteraad van Beemster, gelijk met de kadernota van 2020, in mei 2019  nader 

te informeren over de potenties. 

En gaan over tot de orde van de dag. 

Fractie BPP.“ 

 

Over de voorliggende programmabegrotingen, de amendementen en de motie is 

gedebatteerd met als uitkomst (in 1e termijn) dat de fractie BPP de amendementen 1 en 

2 niet steunen en amendement 3 zou willen steunen, onder gelijktijdige intrekking van 

amendement 4, als de reservering wordt teruggebracht tot € 25.000.  

 

De vergadering is op verzoek van het college van 21.32 uur tot 21.47 uur geschorst. 

 

Na deze schorsing heeft het college, bij monde van wethouder Butter de raad ontraden 

om de ingediende amendementen en de motie over te nemen. Bij amendement 2 is door 

de wethouder aangekondigd dat het college aan de raad in januari/februari 2019 

kredietvoorstellen voor de uitvoering van het IBP zal doen, uitgaande van de 

decembercirculaire gemeentefonds van het ministerie van BZK. 

 

De vergadering is op verzoek van de fracties van VVD, PvdA/GroenLinks, D66 en CDA 

van 21.55 uur tot 22.09 uur geschorst. 

 

Over de amendementen en motie is verder (in 2e termijn) gedebatteerd met als uitkomst 

dat de fracties van D66, VVD, PvdA/GroenLinks en CDA de amendementen 1 en 3 

handhaven, amendement 2 intrekken gezien de toezegging van het college en 

amendement 4 en de motie niet steunen. De fractie BPP trekt amendement 4 en de 

motie in en steunt het collegevoorstel voor de intensivering van recreatie en toerisme. 

 

Hierna is de voorzitter overgegaan tot besluitvorming waarbij is vastgesteld dat de 

fracties van VVD, PvdA/GroenLinks, D66 en CDA de amendementen 1 en 3 in stemming 

willen brengen.  

De stemming hierover is als volgt: 

- Amendement 1 (bestemmingsreserve college) : voor 7 (leden fracties VVD, 
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PvdA/GroenLinks, D66, CDA) en tegen 6 (leden fractie BPP). Dit amendement is 

aangenomen. 

- Amendement 3 (intensivering recreatie en toerisme) : voor 7 (leden fracties VVD, 

PvdA/GroenLinks, D66, CDA) en tegen 6 (leden fractie BPP). Dit amendement is 

aangenomen. 

 

De voorzitter gaat over tot besluitvorming over de voorliggende geamendeerde 

programmabegroting 2019-2022.  

 

Op verzoek van de fractie BPP is de vergadering hierna van 22.58 tot 22.59 uur 

geschorst. 

 

Na de schorsing geeft de heer De Lange aan dat zijn fractie een stemverklaring heeft:  

“De BPP gaat niet akkoord met de onttrekking van € 50.000 voor toerisme en recreatie 

en gaat niet akkoord met de bestemmingsreserve college van € 600.000 en stemt voor 

het overige in met de programmabegroting.” 

De voorzitter geeft aan dat alleen voor of tegen de geamendeerde programmabegroting 

kan worden gestemd en niet voor of tegen onderdelen hiervan. 

De heer De Lange geeft aan dat zijn verklaring van zojuist als stemverklaring moet 

worden gezien. 

De voorzitter brengt de geamendeerde programmabegroting in stemming.  

De stemming is als volgt: voor 7 (leden fracties VVD, PvdA/GroenLinks, D66, CDA) en 

tegen 6 (leden fractie BPP).  

 

De raad besluit hiermee: 

- De programmabegroting 2019-2022 geamendeerd en verder overeenkomstig het 

aangeboden concept vast te stellen. 

- Een bestemmingsreserve intensivering recreatie en toerisme in te stellen voor een 

bedrag van € 50.000. 

- In te stemmen met de vervangingsinvesteringen zoals opgenomen in bijlage III van het 

concept van de programmabegroting 2019-2022. 

 

12.  Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 23.05 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 27 november 2018. 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.J.M. van Beek  M. Timmerman 

 



 
 
 
 
 
 
 

Algemene Beschouwingen n.a.v. de begroting 2019 
 
Bij de Algemene Beschouwingen van juni vorig jaar heeft PvdA/GroenLinks antwoord 
gegeven op de vraag “Wat voor gemeente willen we zijn”. Ons antwoord toen was: 
 

 Een bestuurskrachtige gemeente 
 Een sociale gemeente 
 Een duurzame en innovatieve gemeente 

 Een solide en investerende gemeente 
 
Ik ga de uitwerking hiervan niet opnieuw geven, dat is vorig jaar al gedaan. Wel zijn deze 
punten voor de PvdA/GroenLinks nog steeds leidend in ons politiek denken en handelen. 
Het is, zeg maar, onze waardenkaart. 
 
Wat is er gebeurd na de vorige Algemene Beschouwingen? 
 
Na de zomer van 2017 zijn de ontwikkelingen in bestuurlijk Beemster in een 
stroomversnelling gekomen. Onder andere de ambtelijke samenwerking met Purmerend 
was verre van optimaal, de financiën stonden en staan onder druk door het grote beroep 
dat gedaan wordt op bijvoorbeeld de Jeugdzorg. Eén en ander leidde ertoe dat er op een 
andere manier gedacht en gesproken werd over de toekomst van de Beemster. Hierbij 
nam de Beemster Polder Partij het voortouw door in een nieuwsbrief zich uit te spreken 
voor een opgaan van Beemster in een groter geheel. 
 
Ook bij de andere partijen in de raad werd noodzaak tot actie gevoeld. Op voorstel van de 
burgemeester werd in oktober een verkenning uitgevoerd. Resultaat hiervan was dat alle 
partijen, geen uitgezonderd, de urgentie van een bestuurlijke opschaling voelden, waarbij 
er wel verschillen waren hoe die opschaling zou moeten plaatsvinden. 
 
Na een uitgebreid proces van beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming heeft op  
9 januari j.l. de gemeenteraad met een ruime meerderheid besloten om een bestuurlijke 
fusie met Purmerend te realiseren. PvdA/GroenLinks had en heeft daarbij oog voor de 
weerstand uit de Beemster gemeenschap. Die begrijpen we. Lang mochten we ons als 
Beemster koesteren in een samenleving die veel zelf kon. De wereld staat echter niet stil 
en de opgaven waar de gemeente voor staat zijn complex en kunnen vaak helemaal niet 

binnen de dijk worden opgelost. 
 
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart werd duidelijker 
dat deze verkiezingen eigenlijk nog maar over één thema zouden gaan, de bestuurlijke 
fusie. Terwijl er veel meer zaken aan de hand zijn die aandacht, geld en inzet nodig 
hebben. 
 
 



De uitslag van de verkiezingen is bekend, een politieke aardverschuiving die de vorming 
van een coalitie moeilijk maakte. Het belangrijkste thema van de verkiezingen werd 
vanzelf het belangrijkste thema rond de coalitievorming. En dat leidde er uiteindelijk toe 
dat, na een lange tijd van onderhandelingen, de VVD, PvdA/GroenLinks, D66 en het CDA 
elkaar gevonden hebben in een akkoord wat wij van harte onderschrijven. 
 
Welke voor ons belangrijke punten staan er in dit akkoord, laat ik er een aantal noemen: 
 

 We gaan de opbrengst grondexploitatie inzetten voor nieuwbouw van sociale huur 
woningen en algemene voorzieningen. Wonen in de Beemster is niet alleen voor de 
kapitaalkrachtigen. Ook inwoners die minder te besteden hebben moeten hier 
kunnen blijven wonen. 

 We gaan ons de vraag stellen wat we met subsidies willen en kunnen bereiken en 
op basis daarvan gaan we de subsidieverlening opnieuw beoordelen. Het is voor 
ons belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners mee kunnen doen. 

 We zijn ambitieus op het gebied van duurzaamheid en energietransitie en bereiden 
ons voor op de gevolgen van klimaatverandering en ja, dat kunnen we niet alleen. 
We willen dat inwoners in de sociale huur of goedkope bouw niet met hoge 
energiekosten blijven zitten, waardoor hun netto maandlasten alsnog torenhoog 
zijn. 

 We koesteren de Werelderfgoederen in onze polder. 
 We staan volledig achter het besluit om tot een fusie te komen met Purmerend en 

we willen dat inwoners actief betrokken zijn in het proces dat we hiervoor moeten 
doorlopen. 

 We willen een realistische en sluitende meerjarenbegroting. 
 
Op basis van het coalitieakkoord is vlak voor het zomerreces een college gevormd, dat op 
zich heeft genomen dit akkoord zo goed mogelijk uit te voeren. Als onderdeel hiervan heeft 
het college een meerjarenbegroting 2019-2022 gemaakt en die ligt vandaag voor ter 
bespreking. 
 
Het college presenteert een realistische en sluitende begroting. En terwijl de beschikbare 
financiën beperkt zijn wil het college een aantal ambities realiseren waar de 
PvdA/GroenLinks zich goed in kan vinden. Ik noem er een aantal: 
 

 Het opstellen van dorpsvisies en herziening van het bestemmingsplan 
buitengebied. 

 Herijking van het subsidiebeleid. 
 Actualisering van de duurzaamheidsagenda en daarbinnen vooral aandacht voor 

activiteiten in het kader van de energietransitie en die voor iedereen betaalbaar 
maken. 

 Het opstellen van een samenhangende zorgstructuur vooral op het gebied van de 
jeugdzorg. 

 
Daarnaast zijn er een aantal verplichtingen, van uit het rijk, die de gemeente moet 
oppakken, ik noem de invoering van de omgevingswet en het Interbestuurlijk Programma 
kortweg het IBP genoemd. Begint het voor de omgevingswet steeds duidelijker te worden 
wat daarvoor van de gemeente verwacht wordt en welke keuzes gemaakt moeten worden, 
voor het IBP is dat minder duidelijk. Er wordt wel geld ter beschikking gesteld en er is een 
lijstje met maatschappelijke opgaven, echter wat het concreet voor onze gemeente gaat 
betekenen en hoeveel eigen geld we eraan moeten besteden is nog compleet onduidelijk. 
Wel is duidelijk dat ook het IBP een regionale agenda kent. 



 
Bij het opstellen van de begroting heeft het college zich een aantal doelstellingen 
opgelegd. Wat PvdA/GroenLinks mist in deze begroting is het geld dat tegenover de 
doelstellingen zou moeten staan. Ons inziens is onderdeel van realistisch begroten ook 
dat je bedragen opneemt voor de ambities die je zegt te willen realiseren ook als je niet 
exact weet hoeveel het gaat kosten. Een professionele inschatting is volgens ons beter 
dan het niet opnemen van bedragen. 
 
Om tot een nog realistischer begroting te komen hebben de coalitiepartijen twee 
amendementen op de begroting opgesteld. Met deze amendementen worden een tweetal 
reserves gecreëerd, namelijk één om het college de financiële ruimte te geven om de 
ambities waar te maken, laten we er het label College Werkprogramma aan hangen. En 
een tweede reserve waarin we de gelden reserveren die we van het rijk krijgen voor de 
IBP taken. Ik wil hier opmerken dat onze accountant in de auditcommissie heeft 
geadviseerd deze reserves in de begroting op te nemen. 
 
Een bijkomend voordeel van het vormen van deze reserves is dat de ontwikkeling van de 
algemene reserve ook een realistischer beeld laat zien. De komende jaren zullen we 
moeten bezien of deze reserves volstaan om de activiteiten te financieren of dat we 
moeten bijstorten. 
 
Het college heeft zelf ook een reserve in het leven geroepen voor Recreatie en Toerisme 
ter grootte van € 100.000. Wat hier concreet mee gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Ook 
hierover is een amendement opgesteld door de coalitiepartijen, We stellen voor dit bedrag 
te verlagen tot € 50.000. 
 
Voor ons is het zeer belangrijk dat het college staat voor goed en gedegen bestuur van de 
gemeente, een zorgvuldig fusietraject met respect voor de burgers en de eigenheid van de 
Beemster maakt hier onderdeel van uit. In dit proces zullen we zaken moeten besluiten die 
fusie met Purmerend mogelijk gaan maken, denk hier bij aan harmonisering van allerlei 
regelgeving en dergelijke.  
 
Veel belangrijker dan bestuurlijke verplichting in het kader van de fusie zijn de immateriële, 
meer emotionele, zaken die geregeld en veiliggesteld moeten worden. Denk hierbij aan 
het verzamelen van de waarden die we delen in de Beemster en de zogenaamde 
waardekaarten die op basis hiervan opgesteld gaan worden. De PvdA/GroenLinks fractie 
maakt zich hierover zorgen, vooral omdat de tegenstellingen tussen inwoners ertoe 
kunnen leiden dat niet iedereen aan dit proces wil en misschien wel durft deel te nemen. 
Mevrouw de Wit refereerde hier anderhalve maand geleden ook al aan. 
 
Daarom roept PvdA/GroenLinks iedereen op om deel te nemen aan de gesprekken die we 
gaan hebben over waarden en dit vooral op een positieve manier te doen om het beste uit 
de Beemster naar boven te laten komen. 

 
Een zelfde oproep doen wij aan de leden van deze raad. Wij begrijpen dat de uitslag van 
de verkiezingen en de coalitievorming tot frustraties hebben geleid. Maar het moge 
duidelijk zijn, de fusie tussen Beemster en Purmerend gaat door. Het is aan ons om daar 
het beste van te maken. Dat zijn wij verplicht aan alle inwoners van Beemster. 
 



 

Algemene beschouwingen n.a.v. de begroting 2019 

 
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 
 



 

  

Algemene Beschouwingen bij de begrotingsbesprekingen 2019, uitgesproken op  

6 november 2018 te Beemster door Gerard Groot, fractievoorzitter. 

Voorzitter,  

Gebruikelijk blikt onze fractie in haar Algemene Beschouwingen terug, neemt daarna de feitelijke 

situatie en de gewenste situatie door en beziet of met de voorliggende programmabegroting de 

goede stappen worden gezet. Daarbij koesteren wij  ons democratisch bestel en onze 

omgangsvormen die ons helpen de moeilijke taken van een lokale overheid vorm en inhoud te 

geven.  

Vorig jaar hebben we bij de conclusies en aanbevelingen vastgesteld dat onze bestuurskracht te 

kort schiet en de financiën niet voldoende op orde zijn om onze bestuurlijke zelfstandigheid te 

garanderen. Dat had ook te maken met een gesignaleerde verlamming tussen het toenmalige 

College en de coalitie, uitmondend in een niet sluitende conceptbegroting. 

Onze aanbevelingen waren toen dat het College: 

 onze verbetervoorstellen en opties serieus behandelt 

 met ons volgens een overeengekomen agenda in gesprek gaat over de te maken keuzes 

en het na te streven gemeenteprofiel 

 de bestuurlijke zwakte afschudt, zich niet laat afleiden en zich concentreert op haar 

hoofdtaken in een duaal stelsel.  

Ons antwoord op de vraag van het College aan de raad, wat voor gemeente willen we zijn lag in 

het verlengde hiervan. Wij hebben toen geantwoord dat zo’n vraag door een politieke partij 

gebruikelijk wordt beantwoord in een verkiezingsprogramma en hebben daarnaast een aantal 

standaarden benoemd waaraan volgens ons positie, producten en processen van onze 

gemeentelijke overheid dienen te voldoen. 

Het is ons een groot genoegen en daarnaast een diepe teleurstelling te kunnen constateren dat 

veel van wat wij toen zeiden nu realiteit aan het worden is.  

Genoegen ontlenen wij aan : 

Een sluitende begroting 2018 dankzij ons unaniem ondersteunde amendement om incidenteel 

vrijvallende middelen pro-actief te gebruiken. 

De bestuurlijke moed die sindsdien door het College en de Raad is getoond en die heeft geleid tot 

een principebesluit over een bestuurlijke fusie met buurgemeente Purmerend.  

Het feit dat wij partner zijn geworden in de nieuw gevormde coalitie, in ons coalitieprogramma veel 

van onze aanbevelingen terugvinden en we een College daarop zien acteren. Ook de omgeving is 

zoals verwacht in beweging aan het komen.  

Ter toelichting, onze diepe teleurstelling komt natuurlijk voort uit het grote zetelverlies dat wij leden 

bij de afgelopen verkiezingen. Het werd onvoldoende zichtbaar dat wij als constructieve oppositie 

meedachten en meebesloten en de verkiezingen leken soms eerder een referendum dan een 
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keuze gebaseerd op politieke en maatschappelijke idealen.  Al met al zijn wij tevreden met onze 

huidige positie in de coalitie, de contouren van onze bestuurlijke toekomst en de uitgezette koers 

daarnaar toe. 

Voorzitter, 

Hiervoor sprak ik als een tevreden fractievoorzitter, het verleden is geweest, de teleurstelling is 

verwerkt en de blik gaat naar voren. Het College vraagt ons om in te stemmen met de aangeboden 

programmabegroting 2019 ev. Hierover het volgende. 

Onze fractie vindt dat het College adequaat voortborduurt op het gedachtegoed van het 

coalitieakkoord  t.a.v. bijvoorbeeld een transparante bedrijfsvoering, participatie, bestuurlijke 

vernieuwing en het grondbeleid. Het vooraf organiseren van een bestuurlijke visie op de toekomst 

van onze kernen om m.n. de woningbouwontwikkelingen in goede banen te leiden is voor ons een 

speerpunt.. Wat ons betreft hoort hier een integrale aanpak bij, alle in de omgeving en tijd relevante 

zaken worden vooraf geïnventariseerd en beoordeeld op nut en noodzaak voor opname in de 

aanpak. Dit geldt dus ook voor de A7 strook ( de volkstuinen) die o.i. betrokken wordt bij de visie op 

de toekomst van het dorp Zuidoostbeemster. 

Ook de ontwikkeling van het buitengebied is onder de aandacht, het bestemmingsplan zal worden 

geactualiseerd, in nauwe samenspraak met belanghebbenden en adviseurs en gebruikmakend van 

geslaagde en minder geslaagde casuïstiek wat ons betreft. 

Het omgevingsmanagement en onze representatie tenslotte, nodig gezien de vele 

netwerkverbanden en de bestuurlijke toekomst, in MRA verband en in nieuwe bestuurlijke 

arrangementen, is wat ons betreft in goede handen bij onze burgemeester en haar collegeleden.  

We constateren nog enkele tekortkomingen in deze conceptbegroting. Het meerjarenperspectief 

laat wel stijgende inkomsten zien maar we zien ook een lange lijst aan onzekerheden, toekomstige 

verplichtingen en nog niet financieel geprogrammeerde voornemens die niet tegenover deze 

stijgende inkomsten staan en daarom ontstaat o.i. een te rooskleurig beeld van de onze financiële 

reserve. Wij doen de  suggestie om naast de Algemene reserve ook de Algemene Verplichtingen te 

hanteren om een evenwichtiger beeld te krijgen van wat er allemaal nog meer op ons afkomt. We 

verwachten een poging, een aanzet in die richting, snappen dat dat niet in een keer zal lukken. Het 

gaat ons om de achterliggende boodschap, hou  rekening met toekomstige uitgaven die vastzitten 

aan onderzoek, beleidsvoornemens en rijksplannen.  

Voorzitter,  

Zorgen zijn er over het programma duurzaamheid, over de toekomst van Onder de Linden en over 

ons muziekevenement Muziek aan de Middenweg. Wij willen niet dat het programma 

Duurzaamheid een jaar stilvalt en bepleiten een zodanige benadering van onze relatie met Onder 

de Linden en genoemd evenement dat een overbrugging kan plaatsvinden naar een nieuwe 

bestuurlijke setting en een daarbij passend kernenbeleid. Wij wijzen daarbij op de 

wijkcentrumfunctie die Onder de Linden o.i. ook heeft en aan het attractieve karakter dat Muziek 

aan de Middenweg heeft bij de toeristische promotie van onze polder en haar vele talenten. Graag 

horen wij hoe de andere partijen en het College deze zaken zien en wij zullen er daarna bij de 

begrotingsvoorstellen zonodig op terugkomen. Dank voor uw aandacht.  

Namens fractie D66Beemster, Gerard Groot, fractievoorzitter 



 

 

 

 

Algemene beschouwingen naar aanleiding van de begroting 2019 

 

De begroting is de financiële vertaling van het coalitieprogramma en het bestaande beleid. 

Voor de komende 4 jaar staan onze ambities beschreven in het coalitieprogramma dat eerder 

aan u is gepresenteerd met de titel  

“Samen werken aan een sterk en gezond Beemster”.   

 

STERK slaat daarbij op sterk van geest: wij Beemsterlingen weten immers wat we willen 

 

En STERK in onze daadkracht: dingen aanpakken en dat zien wij terug in de bergen 

vrijwilligerswerk die gezien en ongezien verzet worden 

 

STERK in de onderhandelingen met Purmerend: over de Beemster naar waarde inbrengen in 

de nieuwe gemeente waarbij de coalitie tot die dag realistisch bestuur toont en haar 

verantwoordelijkheid neemt 

 

GEZOND in lijf en leden. Daarvoor organiseren wij als gemeente passende zorg voor 

iedereen en financieren die met het krappe budget van het Rijk 

 

Maar ook FINANCIEEL gezond. En daar spreken we nu over ….. 

 

Het goede nieuws eerst ->  

De belastingen worden het komend jaar slechts met de inflatie correctie verhoogd en de 

begroting laat een groei zien van onze spaarrekening van 3 naar 5,5 miljoen Euro. Dat klinkt 

inderdaad als 2,5 miljoen Euro groei. Zijn we dan toch rijk? Hadden dan de bezuiniging van 1 

ton Euro op de cultuursubsidies en de 11% tariefsverhoging van de OZB vorig jaar niet 

gehoeven?  Was dat maar waar.. 

 

In de begroting herkent de Beemster VVD dat het college genoeg ambities heeft. En dat is 

uitstekend. Want met de fusie stip op de horizon in 2022 moeten wij niet alleen “op de winkel 

passen maar het assortiment uitbreiden” ten gunste van de leefbaarheid in Beemster zodat alle  

in gang gezette projecten meegenomen worden in de nieuwe gemeente.   

Hoe we dat gaan doen?  

 

A 

Wij gaan voor bijv. de volgende dossiers in gesprek met inwoners en ondernemers:  

1) de gebiedsontwikkeling rondom het gemeentehuis  

2) een brede school (met of zonder zorg faciliteiten) op de huidige plek van de Blauwe 

Morgenster of wellicht toch in de nieuwbouw van Middenbeemster ? 

3) extra huisvesting voor de Bloeiende Perelaar in Zuidoostbeemster  

4) er worden gebiedsvisies gemaakt voor Zuidoostbeemster, Westbeemster en 

Noordbeemster – hoe wil men dat zijn/haar dorp verder ontwikkeld wordt? 

 

Maar ook huidig beleid wordt uitgevoerd. Een paar voorbeelden: 

5) de duurzaamheidsagenda updaten met haar energietransitie: het eerlijke verhaal vertellen 

dat inwoners dit zelf moeten betalen maar waardoor wél hun maandlasten omlaag gaan 

 

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


6) het verkeers- en vervoersplan heeft een actualisatie én geld voor uitvoering nodig  

om er maar een paar van een hele lange wensenlijst te noemen….. 

 

Ons 1
e
 signaal bij deze begroting is om het college financiële beweegruimte te geven om 

ambities op te starten. De Beemster VVD stelt voor om 6 ton Euro in een 

bestemmingsreserve college te stoppen voor het opstellen EN uitvoeren van de net 

genoemde voorbeelden die de leefbaarheid in Beemster gaan bevorderen. Begrijp ons goed – 

dit is géén cadeautje voor het college want nog stééds moet zij eerst met een goed 

onderbouwd plan langs de gemeenteraad om dat geld écht te krijgen. Wij zetten dit geld 

alleen nu alvast apart – specifiek voor die ontwikkelingen die keihard nodig zijn.  

 

B 

Het college heeft besloten om geen nadere uitwerking nog te maken rondom het Inter 

Bestuurlijk Programma (ik citeer) “vanwege de financiële consequenties die dit met zich mee 

brengt want de capaciteit en de middelen zijn niet aanwezig”. 

Dat KAN een strategie zijn; dus wel het geld ontvangen maar niet de bijbehorende kosten 

begroten – echter daar gaat de Beemster VVD niet in mee. Wij wensen onze 

verantwoordelijkheid te nemen richting onze fusiepartner voor dat toegezegde geld voor die 

nieuwe 12 interbestuurlijke taken. Daarom stellen wij straks voor om al het toegezegde geld 

in een bestemmingsreserve IBP apart te zetten. Te reserveren als het ware - als goed 

huisvader. 

 

C 

Het college vraagt om 100.000 Euro voor intensivering van toerisme en recreatie. Dat is 

hetzelfde bedrag dat vorig jaar bezuinigd is op de culturele voorzieningen in Beemster. En 

met dat beeld heeft de Beemster VVD grote moeite. Natuurlijk wordt de nu gevraagde ton 

Euro anders gefinancierd - namelijk uit de opbrengsten van de toeristenbelasting. Die is 2 jaar 

terug ook flink verhoogd en stijgt daardoor naar een jaarlijkse opbrengst van 70.000 Euro. 

Voor onze bezoekers moeten we van dat belastinggeld ook zaken organiseren maar graag 

lezen wij eerst uw onderliggende plannen.  

 

Naast de zojuist genoemde 3 zakelijke punten komen wij terug op het woord SAMEN en het 

werkwoord SAMENWERKEN in het coalitieprogramma.  

 

In de commissie van 25 september heeft mijn collega mevrouw De Wit met haar HART 

VOOR BEEMSTER een dringende oproep gedaan aan  

1) het college om de communicatie rondom de fusie naar inwoners te vereenvoudigen want 

wij weten waar het om gaat (omdat wij in die fusie materie zitten) maar zij helemaal niet. 

Dat bleek van de week wederom op de ambassadeursavond 

En tevens vroeg mevrouw De Wit  

2) aan ALLE raadsleden om de onderlinge verdeeldheid en persoonlijke wrijving opzij te 

zetten en als raad één eenheid te vormen. Want het gaat hier niet om oud zeer of om 

personen. Het gaat er hier om dat wij het democratisch genomen besluit van 9 januari 

uitdragen voor de toekomst van Beemster, ookal is dat soms moeilijk. Wij hebben mét het 

college een giga bult werk te verzetten de komende 3 jaar en de huidige spanningen in 

deze raad werken daarbij niet productief. Dat is ook niet in het belang van onze inwoners. 

Het is immers onze taak om hen hier zo goed mogelijk te vertegenwoordigen! 

 

Voorzitter ik sluit af:  

 

Graag willen wij “samen werken aan een sterk en gezond Beemster”  



       

 

 

Algemene beschouwingen nav de begroting 2019 

 

Deze beschouwing staat in het teken van de “verandering”. In het meestal rustige politieke 

landschap van Beemster is een enorme tegenstelling ontstaan die niet enkel de politieke maar 

helaas ook de persoonlijke verhoudingen ernstig heeft verstoord. Directe aanleiding is de door 

het college voorgestelde bestuurlijke fusie met onze samenwerkingspartner Purmerend. Niet 

zozeer het feit dat dit op de agenda is verschenen, maar wel de wijze waarop, maken dat 

partijen lijnrecht tegenover elkaar zijn komen te staan. Het was voor de fractie BPP een 

volslagen overval dat direct na het zomerreces in 2017 de lopende evaluatie ambtelijke 

samenwerking werd gefrustreerd door het college met het voorstel tot fusie. Dit terwijl BPP 

juist op dat moment met een Nieuwsbrief naar buiten zou komen om met de regio in het 

Waterlandse te komen tot opschaling in een gedegen tijdspad met omliggende gemeenten en 

Purmerend daarbij als centrumgemeente. Het idee was om dit onder regie van de provincie te 

verwezenlijken. We hebben het geweten, tot op de dag van vandaag zijn we de paria’s in dit 

huis der democratie. Dé plek waar we besluiten zouden moeten kunnen nemen zonder “last of 

ruggenspraak”.  

Beemster Polder Partij heeft in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen tijdens de 4 

kernentour dit onderwerp als hoofdthema onder de aandacht van de inwoners gebracht. Onze 

inwoners, die zonder daarbij betrokken zijn geweest werden geconfronteerd met de 

voorgenomen fusie. Hoe democratisch kan je zijn, door totaal voorbij te gaan aan welke vorm 

van inspraak dan ook door onze inwoners. Naast de campagne van partijen voor de 

gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 is toen nog “ons” college ook op 

verkiezingstournee gegaan. Zij die dit hebben gevolgd weten dat de weerstand groot was en 

dat de gekozen koers door vele inwoners niet werd gewaardeerd. Geschuif met varianten en 

procesvoorstellen zijn sindsdien onderdeel van elke agenda in raad of raadscommissie. 

Nog voor, maar nog meer na de verkiezingsuitslag van 21 maart, welke groots uitpakte voor 

de BPP,  hebben partijen alles in het werk gesteld om onze partij volledig buitenspel te zetten. 

Dit was al vroeg in de vorige bestuursperiode uitgesproken door huidig wethouder de heer  

Dings: ”BPP moest maar eens wat minder groot worden en minder haar stempel op de lokale 

politiek drukken”. Dat de gestage groei van de BPP door onze inwoners is beloond zegt veel 

over de dogmatische inbreng van de landelijk opererende partijen. Dit is een landelijk beeld 

en smaakt kennelijk slecht bij de gevestigde orde. 

Ook is BPP verweten teveel kritiek te hebben geleverd aan het zittende college in de vorige 

periode. Kritiek gesmoord door aandachtspunten in met name het landelijk gebied waar 

telkens meer gemor uit de ondernemers en gemeenschap kwam.  



Een triest dieptepunt voor BPP  was het moment dat we in gesprek met “ons” college wilden 

met een serie vragen. Het verzoek destijds in november 2017 heeft geleid tot een gesprek met 

het college pas in februari 2018. Hoezo korte lijnen en inzet op economie en draagvlak?  

In de periode na de gemeenteraadverkiezingen vanaf maart 2018 is door BPP alles in het werk 

gesteld om in gesprek te komen met collega partijen afzonderlijk of collectief. We hebben 

uitnodigingen uit laten gaan om op welke wijze dan ook de dialoog aan te gaan, mee te 

schrijven aan een raadsprogramma, gesprekken te houden met externe partijen. Het 

Beemsterblok heeft alles categorisch geweigerd. Intussen heeft de BPP onderhoudende 

gesprekken gevoerd met vele externen zoals de gedeputeerde bij de provincie, burgemeester 

Bijl en nu loopt er een serie gesprekken met alle Purmerendse raadsfracties. Dit terwijl het 

college en raadsfracties in Beemster nul gehoor geven aan uitnodiging tot welk overleg dan 

ook en dit verder benadrukken door initiatieven, moties en amendementen collectief af te 

wijzen met als klap op de vuurpijl het college “gaat niet in gesprek met de BPP”. Leve de 

democratie! 

Een wel heel triest dieptepunt is de beschuldiging van een éénmans raadsfractie bij een recent 

besluit: “Pure sabotage” klonk het door de raadszaal en de non verbale reactie sprak 

boekdelen, een andere fractie sprak dat dit niet “onbestraft kan blijven”. Grote woorden in het 

huis der democratie waar we zonder last en ruggenspraak zouden moeten kunnen besluiten. 

Waar was de raadsvoorzitter op dat moment? 

………. Deze stilte is gewijd aan onze culturele verenigingen en het verenigingsleven in het 

algemeen, het behoeft geen uitleg de inspreker heeft tijdens een raadscommissie met deze 

stilte alles verwoord. Wat betreft de Begroting 2019 en de jaren daarna, daar komen we later 

vanavond op terug. 

Voorzitter, ik kom tot een afronding met de volgende vraag aan alle raadsfracties:                

Om partijen weer met elkaar in gesprek te laten komen en om gehoor te geven aan de roep 

vanuit de polder: 

Kunnen we een referendum organiseren dat antwoord geeft op de machteloosheid van onze 

inwoners om mee te beslissen? 

Bijvoorbeeld om onder regie van de provincie te komen tot een sterke centrum gemeente in 

een bestuurskrachtige regio? Als wij daarbij samen de vraagstelling voor het referendum met 

de inwoners kunnen onderschrijven zal de Beemster Polder Partij de uitslag daarvan 

respecteren. 

Namens fractie Beemster Polder Partij. 

N.C.M. de Lange, fractievoorzitter. 


