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

gehouden op dinsdag 18 juni 2019 aanvang 16.55 uur in de raadzaal van het 

gemeentehuis te Middenbeemster. 

  

Aanwezig:   

Mevrouw A.J.M. van Beek burgemeester, voorzitter 

De heer M. Timmerman griffier (bij punt 9 t/m 11) 

De heer A.B. Visser loco griffier (bij punt 1 t/m 8)  

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

Mevrouw A. Zeeman wethouder CDA 

  

Afwezig met kennisgeving:  

De heer D.J. Butter wethouder VVD 

 

1. Opening. 

 De voorzitter opent de vergadering en meldt de afwezigheid van wethouder Butter. 

Bij loting wordt bepaald dat mevrouw Jonk in geval van hoofdelijke stemming het eerst 

haar stem moet uitbrengen. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 Aan de agenda worden de volgende A-punten toegevoegd: 

 4a. Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de realisatie van 9 

woonappartementen op het perceel Middenweg (achter) 186. 

 4b. Voorstel tot het vaststellen van het resultaat van de grondexploitaties De Keyser en 

De Nieuwe Tuinderij per 1 januari 2019. 

  

Op 7 juni heeft het college de schriftelijke vragen, ex artikel 32 van het reglement van 

orde van de raad, beantwoord van de fractie BPP over niet doorbelaste kosten ambtelijke 

samenwerking Purmerend-Beemster. Het reglement bepaalt dat de fractie de 

gelegenheid heeft om in de raadsvergadering die volgt op de schriftelijke beantwoording 

desgewenst nadere inlichtingen te vragen aan het college over het gegeven antwoord, 

tenzij de raad anders beslist. De voorzitter stelt voor om hiervoor agendapunt 7a aan de 

agenda toe te voegen.   

De raad stelt de agenda zo gewijzigd vast. 
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3. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 28 mei 2019. 

 De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

Er zijn geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van onderwerpen waarover in deze 

vergadering is besloten. 

 

4. Behandeling A-punten. 

  

4a. Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de realisatie van  

9 woonappartementen op het perceel Middenweg (achter) 186. 

 De raad besluit voor dit bouwplan een verklaring van geen bedenkingen  af te geven en 

die als definitief aan te merken als tijdens de terinzagelegging van dit plan geen 

zienswijzen naar voren zijn gebrachtneemt dit plan voor kennisgeving aan. 

 

4b. Voorstel tot het vaststellen van het resultaat van de grondexploitaties De Keyser 

en De Nieuwe Tuinderij per 1 januari 2019. 

 De raad besluit het resultaat per 1 januari 2019 vast te stellen op een bedrag van  

€ 3.564.054. 

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: 

- De brief d.d. 13 mei 2019 van de klankbordgroep GGD van de gemeenteraad van 

Waterland over de te geven zienswijze op de begroting 2020 van de GGD 

Zaanstreek-Waterland. 

- De motie van de gemeente Hoeksche Waard, onderzoek laagfrequent geluid 

windturbines. 

- De kaderbrief 2020 financieel toezicht van de provincie Noord-Holland. 

- De raadsinformatiebrief d.d. 14 mei 2019 over het in gebruik nemen van de 

Meldkamer Noord-Holland Noord. 

- De beantwoording d.d. 10 mei 2019 door het college van een vraag van de fractie 

CDA over werkzaamheden aan de Purmerenderweg. 

- De brief d.d. 16 mei 2019 van OPSPOOR en SKOP over het fusieproces van beide 

organisaties. 

- Het jaarverslag 2018 van de welstandscommissie Beemster. 

- De zienswijze van de gemeenteraad Waterland op de ontwerpbegroting 2020 van de 

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. 

- De brief d.d. 21 mei 2019 van het college met bijlagen inzake de correspondentie met 

provincie over het fusieproces Purmerend-Beemster. 

- De motie van de gemeente Bunschoten Denk aan de ambulante handel. 

- De brief d.d. 25 mei 2019 van UN Women en anderen inzake de campagne tegen 

geweld tegen vrouwen. 

 

De raad besluit om de brief d.d. 23 mei 2019 van het college inzake de motie van de 

gemeente Edam-Volendam voor het toestaan van landbouwverkeer op de N244, voor 

bespreking te agenderen in de commissievergadering van 9 juli 2019. 

 

6. Mededelingen. 

 Er zijn geen mededelingen gedaan. 
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7. Actuele politieke vragen aan het college. 

 De heer De Lange heeft een vraag gesteld over de geplande bewonersbijeenkomst op 

24 juni in Westbeemster over de verkeersveiligheidsvoorzieningen in de woonwijk en een 

vraag over het gebruik van de Wormerweg, tussen de N244 en de Volgerweg, voor 

veedrijven. De heer Commandeur heeft een vraag gesteld over 2 sloopauto’s bij de 

brandweerpost Zuidoostbeemster. De heer De Waal heeft een vraag gesteld over het 

komende programma van eisen aanbesteding concessie Zaanstreek-Waterland van de 

Vervoerregio Amsterdam. 

 

7a. Gelegenheid voor de fractie BPP om nadere inlichtingen te vragen aan het college 

over het gegeven antwoord op de schriftelijke vragen ex artikel 32 van het 

reglement van orde inzake niet doorbelaste kosten ambtelijke samenwerking 

Purmerend-Beemster. 

 De heer Schagen heeft de navolgende nadere inlichtingen gevraagd:  

- kan het college aangeven of bevestigen dat de gemeente Purmerend meer kosten 

heeft gemaakt dan die zijn gedeclareerd en kan een indicatie van deze kosten 

worden geven; 

- vindt het college de werkwijze van Purmerend “niet tellen maar vertellen” werkbaar 

voor de huidige samenwerking, mede om daarmee de raad adequate informatie te 

kunnen geven voor de controlerende taak van de raad.  

Burgemeester Van Beek stelt vast dat de gevraagde nadere inlichtingen niet nieuw zijn 

maar overeenkomen met de ingediende vragen. Daarmee volstaat het antwoord van het 

college van 7 juni 2019.  

 

8. 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. 

 

9. Voorstel tot het vaststellen van de jaarstukken 2018. 

 De voorzitter geeft aan dat bij de vooraf ingediende vragen ook politieke vragen zijn 

gesteld die nu in het debat eventueel opnieuw kunnen worden ingebracht. Verder geeft 

zijn aan, dat de accountant een goedkeurende verklaring heeft afgegeven.  

De heer Groot geeft als voorzitter van de auditcommissie een korte toelichting op het 

positieve advies van de auditcommissie. 

 

Het debat in de eerste termijn is gevoerd door de heer Schagen, de heer Commandeur, 

de heer Vinke, mevrouw Van Boven en de heer Groot. In deze termijn heeft de heer 

Schagen namens de fractie BPP en de heer Vinke namens de coalitiepartijen VVD, 

PvdA/GroenLinks, D66 en CDA een amendement ingediend, toegelicht en voorgelezen.  

 

Amendement jaarrekening 2018 van de fractie BPP: 

“Gelezen de aanbiedingsbrief bij de jaarrekening 2018 en het voorstel van het college 

voor de vaststelling van deze jaarrekening. Gelet op artikel 147b van de Gemeentewet 

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

Overwegende dat: 

- Een jaarresultaat hetgeen is wat in een jaar is gepresteerd, tenzij anders is 

afgesproken zoals bij projecten die jaar overschrijdend zijn; 

- Het niet uitvoeren van hetgeen jaar gebonden in de begroting is opgenomen onder-

uitputting is waar een politiek antwoord op gegeven dient te worden, omdat een 

afspraak niet is nagekomen; 
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- Het hier gaat over een aanzienlijke onder-uitputting, bijna gelijk aan hetgeen eerder 

na aanwijzing van de provincie is toegevoegd qua extra budget om de openbare op 

orde te kunnen houden; 

- Er in het lopende jaar geen signalen zijn binnengekomen via de rapportages dat er 

onder-uitputting zou optreden of dat er veiligheidsrisico’s waren omdat werk vertraagd 

is;  

- Het belonen van niet uitgevoerd werk conform voorstel geen juiste prikkel is om jaar-

gebonden geld goed te plannen; 

- Er met algemene instemming is besloten om geen potjes te maken en de oude potjes 

terug te brengen naar de algemene reserve; 

- De algemene reserve onder zware druk staat en daarmee de gemeentelijke risico’s 

niet meer voldoende worden gedekt;  

- De raad haar kaderstellende taken en het budgetrecht zo optimaal moet kunnen 

uitvoeren; 

- Er dus eerst opnieuw prioriteiten gesteld moeten worden gezien de lange wensen 

lijst, wettelijke taken en tekorten op onder andere jeugdzorg, middelen om scholen te 

bouwen etc; 

- Er verder veel onduidelijkheid is over genoemde items en andere onderwerpen om tot 

gewogen besluitvorming te kunnen komen; 

- Daartoe ook middelen aan het college beschikbaar gesteld moeten worden om de 

gemeenteraad beter te ondersteunen met redelijke en op tijd beschikbare ramingen; 

- Er dus veel redenen zijn om het voorliggende besluit te amenderen en onder- 

uitputting voor de niet-projectgebonden items niet toe te voegen aan budget 2019;  

- De raad altijd met een tijdig ingediend nieuw voorstel alsnog budgetten kan 

toekennen mocht de uitvoering van enig werk daardoor niet uitgevoerd kunnen 

worden of risico’s ontstaan van welke aard dan ook. 

Stellen wij de raad van Beemster voor om te besluiten: 

A. Geen bestemmingen naar budget 2019 (de items 2 t/m 9 op blz. 6 van de 

jaarrekening, samen € 392.500; 

B. Geen onttrekking aan de algemene reserve toe te passen van € 385.693 en het rest 

bedrag ten goede te laten komen aan de algemene reserve (€ 6.807); 

en daarmee het begrotingsjaar 2018 af te sluiten. 

De fractie van Beemster Polder Partij. Bijlagen: toelichting en rekenblad  

meerjarenbegroting 2020-2014 BPP versie 18 juni 2019.” 

 

Amendement jaarstukken 2018 van de fracties VVD, PvdA/GroenLinks, D66 en CDA: 

Gelezen het voorstel van 7 mei 2019 van burgemeester en wethouders inzake de 

jaarstukken 2018. Gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en artikel 27 van het 

Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018.  

Constaterende dat, 

- het jaar 2018 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 67.807; 

- de Raad heeft ingestemd met de plannen van aanpak Dorpsontwikkelingsvisie 

Middenbeemster en Zuidoostbeemster; 

- de beschikbaar gestelde kredieten bij beheerplannen genoemd onder punten 3 tot en 

met 9 gedurende het jaar 2018 niet benut zijn en nu in bestemmingsreserves worden 

gestopt; 

- de voorgestelde versnelling c.q. inhaalslag op de diverse beheerplannen niet zijn 

uitgevoerd in 2018; 

- de gewenste, maar niet uitgevoerde, versnelling kennelijk niet eerder is opgemerkt en 

de raad er bij de vaststelling van de jaarrekening 2018 pas van op de hoogte wordt 

gesteld; 
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- de Financiële verordening niet toestaat te pas en te onpas “potjes” te vormen. 

Overwegende dat: 

- nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in Beemster gebaseerd dienen te zijn op de 

uitkomsten van de Dorpsontwikkelingsvisies; 

- het tekort aan woningen in Beemster zodanig is dat activiteiten op dit beleidsterrein 

geen uitstel en zeker geen afstel verdragen; 

- onduidelijk is of de werkzaamheden (3 t/m 9) die in 2018 niet zijn uitgevoerd in 2019 

wel uitgevoerd gaan worden. 

Stellen wij de raad van Beemster voor om te besluiten: 

A. Alle onderbenutting van 2018 van de punten 1 en 3 tot en met 9 in de Algemene 

Reserve te doen terugvloeien en de beheerplannen conform de planning van 4 jaar 

uit te voeren en daar dus wat langer over te doen dan beoogd bij het vaststellen van 

de beheerplannen. 

B. De bestemming van het resultaat als volgt te wijzigen: 

De programmarekening 2018 wordt afgesloten met een positief resultaat van  

€ 67.807. Dit resultaat wordt als volgt bestemd: 

• € 28.800 toevoegen aan het budget woonagenda 2019; 

• € 39.007 als restant van het resultaat 2018 toe te voegen aan de algemene 

reserve. 

De fracties van VVD, PvdA/GroenLinks, D66 en CDA.” 

  

De vergadering is hierna van 17.47 uur tot 18.05 uur geschorst op verzoek van het 

college en de fracties. 

 

Na de heropening heeft het college heeft op de amendementen gereageerd in de 

volgorde van wethouder Zeeman, wethouder Dings en burgemeester Van Beek. In deze 

reactie heeft het college  gewezen op de consequenties van het aannemen van de 

amendementen en in het bijzonder op het aspect rechtmatigheid nu de raad reeds eerder 

de budgetten voor het ontwikkelplan Middenbeemster en de woonagenda beschikbaar 

heeft gesteld. 

 

Over de amendementen en de reactie van het college is in 2e termijn gedebatteerd door 

de heer Schagen, de heer Commandeur, de heer Vinke, mevrouw Van Boven en de heer 

Groot. 

 

Op verzoek van fracties is de vergadering hierna geschorst, van 18.24 uur tot 18.30 uur. 

 

Na de heropening heeft wethouder Zeeman namens het college in 2e termijn gereageerd 

op de reacties van de fracties. 

Gelet op de uitkomsten van het debat stelt de voorzitter vast dat de fractie BPP het 

amendement van de coalitiepartijen ondersteunt. De heer Schagen bevestigt dit en geeft 

aan dat zijn fractie hiermee mede indiener van dit amendement is en het eigen 

amendement intrekt. De heer Vinke geeft aan dat de fracties het amendement hebben 

aangepast in die zin dat de onderstaande passage nu luidt:  

“Stellen wij de raad van Beemster voor om te besluiten: 

A. Alle onderbenutting van 2018 van de punten 3 tot en met 9 in de Algemene Reserve 

te doen terugvloeien en de beheerplannen conform de planning van 4 jaar uit te 

voeren en daar dus wat langer over te doen dan beoogd bij het vaststellen van de 

beheerplannen. 
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B. De bestemming van het resultaat als volgt te wijzigen: 

De programmarekening 2018 wordt afgesloten met een positief resultaat van  

€ 67.807. Dit resultaat wordt als volgt bestemd: 

• € 61.000 toevoegen aan het budget ontwikkelingsplan Middenbeemster 2019; 

• € 28.800 toevoegen aan het budget woonagenda 2019; 

• € 21.993 als restant van het resultaat 2018 toe te voegen aan de algemene 

reserve. 

De fracties van VVD, PvdA/GroenLinks, D66, CDA en BPP.” 

De heer Vinke verzoekt mede namens de andere fracties om dit amendement in 

stemming te brengen. 

De voorzitter gaat over tot besluitvorming. 

Het amendement jaarstukken 2018 van de fracties VVD, PvdA/GroenLinks, D66, CDA en 

BPP wordt met algemene stemmen aangenomen. 

De raad besluit hiermee en hierna: 

- De jaarstukken 2018 overeenkomstig het aangeboden ontwerp vast te stellen. 

- De in het voorstel onder de punten 3 tot en met 9 (c. t/m i.) voorgestelde 

onderbenutting van 2018 in de algemene reserve te doen terugvloeien en de 

beheerplannen conform de planning van 4 jaar uit te voeren en daar dus wat langer 

over te doen dan beoogd bij het vaststellen van de beheerplannen. 

- Het voordelig resultaat 2018 ad € 67.807 als volgt te bestemmen: 

- € 61.000 toevoegen aan het budget ontwikkelingsplan Middenbeemster 2019;   

- € 28.800 toevoegen aan het budget woonagenda 2019; 

- € 21.993 als restant van het resultaat 2018 te onttrekken aan de algemene 

reserve.  

 

De vergadering is hierna om 18.36 uur geschorst voor de maaltijd.  

 

10. Algemene beschouwingen en behandeling kadernota 2020-2023.  

 De vergadering is heropent om 19.30 uur. 

 

 A. Uitspreken algemene beschouwingen. 

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

(door de heer De Lange), PvdA/GroenLinks (door de heer Vinke), CDA (door de 

heer Commandeur), D66 (door de heer Groot) en VVD (door mevrouw Van Boven). 

De teksten zijn aan deze besluitenlijst gehecht. 

 

De vergadering is hierna van 20.05 uur tot 20.15 uur geschorst. 

 

 B. Reactie partijen op de algemene beschouwingen van andere partijen (in twee 

termijnen). 

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

heer Commandeur, de heer Groot en mevrouw Van Boven. 

De heer Groot heeft hierbij namens de coalitiepartijen VVD, PvdA/GroenLinks, D66 

en CDA een motie ingediend, toegelicht en voorgelezen. 

 

Motie kadernota 2020-2023 van de fracties VVD, PvdA/GroenLinks, D66 en CDA: 

‘De raad van de gemeente Beemster in vergadering bijeen op 18 juni 2019. Gelet op 

artikel 28 van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018.  

Overwegende dat: 
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- Er sprake is van een aanzienlijke verslechtering van het financieel perspectief 

sinds de vaststelling van de begroting 2019 en bijbehorend meerjarenperspectief 

door autonome ontwikkelingen in met name het sociaal domein. 

- De Raad het stellige voornemen heeft geuit om met het oog op de voorgenomen 

fusie met gemeente Purmerend en een correcte overdracht aan de nieuwe 

gemeente de gemeentelijke huishouding op orde te hebben en te houden. 

- De Raad van het College in de kaderbrief in aanvulling op het bijgestelde 

financiële perspectief een lijst met wettelijke en wenselijke ambities en een lijst 

met mogelijke aanvullende dekkingsbronnen ter bespreking krijgt aangeboden 

ter voorbereiding op het meerjarenperspectief 2020-2024. 

- De Raad het als eindverantwoordelijk bestuursorgaan haar plicht vindt hierover 

richtinggevende uitspraken te doen met als kompas haar programma-akkoord. 

Spreekt uit dat: 

- De Raad volgens het veroorzakerprincipe de kosten van voorzieningen die 

samenhangen met de woningbouwontwikkeling vooralsnog onder het regime van 

de grondexploitaties laat vallen. 

- De Raad vanuit haar verantwoordelijkheid en ambitie de geformuleerde ambities 

wenst te steunen met de navolgende uitzonderingen en zonder een 

onvoorwaardelijke garantie vooruitlopend op de begrotingsbesprekingen   

- De Raad geen algemene middelen beschikbaar wil stellen voor aanleg laadpalen 

en een plan van aanpak voor een integrale aanpak van de Oostdijk (tussen 

Zwembadbrug en Beemsterbrug).  

- De Raad bij de dekkingsbronnen een gefaseerde verhoging van de OZB niet-

woningen voorstaat, afziet van het inboeken van de boekwaarde van het 

gemeentehuis vooruitlopend op de visie- en planvorming ter zake en ook afziet 

van een tussentijds winstneming van €1.000.000,- (zegge een miljoen euro) uit 

de grondexploitaties. Dit laatste vanwege de onzekerheden en risico’s die nog 

spelen, de forse aanslag vennootschapbelasting die hiermee samenhangt en het 

gelijkwaardige partnerschap met BPD. 

- De Raad de noodzaak onderkent om de algemene reserve in ieder geval in de 

plus te houden en daarbij op afzienbare termijn rekent op een financiële 

tegemoetkoming van het Rijk in de tekorten in het sociaal domein 

- De Raad naast de overige door het College aangegeven dekkingsbronnen de 

beschikking heeft over de reserve bruto activering die momenteel nog een saldo 

kent van ruim 4.4 miljoen euro en een jaarlijke uitname van ongeveer 200.000 

euro en daarmee een looptijd heeft die ver voorbij gaat aan het fusiemoment. 

- De Raad deze reserve in plaats van de grondexploitatie wenst aan te wenden 

om minimaal €1.000.000 ( zegge een miljoen euro) toe te voegen aan de 

exploitatiebegroting en daarmee aan de algemene reserve. 

Verzoekt het College:  

A. Deze opties mee te nemen, het noodzakelijke overleg te voeren n.a.v. de 

kaderbrief en deze motie, en deze te verwerken in de opstelling van de 

conceptbegroting 2020 en bijbehorend meerjarenperspectief 

B. Hierbij na te gaan of sommige ambities in de lijst gefaseerd over twee of drie jaar 

kunnen worden ingevoerd. 

En gaat over tot de orde van de dag. De fracties van VVD, PvdA/GroenLinks, D66 

en CDA.  Bijlagen: rekenblad voorstellen kaderbrief en gevolgen voor de algemene 

reserve.” 

 

Na de eerste termijn is de vergadering van 20.52 uur tot 21.00 uur geschorst voor 

overleg tussen de fracties over de ingediende motie. 
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Hierna is in 2e termijn gedebatteerd door dezelfde sprekers als in de 1e termijn. 

 

De vergadering is hierna van 21.27 uur tot 21.50 uur geschorst. 

 

 C. Beantwoording college (in eerste termijn). 

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

Dings en burgemeester Van Beek. Daarbij geeft burgemeester Van Beek aan dat het 

college de motie ervaart als een steun in de rug en hieraan uitvoering zal geven. 

 

 D. Reactie partijen op antwoorden van het college. 

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

heer Commandeur, de heer Groot en mevrouw Van Boven.  

 

 E. Beantwoording college (in tweede termijn). 

Deze beantwoording is gedaan door de wethouder Zeeman en Dings.  

 De voorzitter gaat over tot besluitvorming. 

De raad besluit de technische uitgangspunten van de kadernota vast te stellen (bijlage A) 

en kennis te nemen van de onvermijdelijke en autonome ontwikkelingen. 

De raad neemt de motie kadernota 2020-2023 van de fracties VVD, PvdA/GroenLinks, 

D66 en CDA aan met 7 stemmen voor (de leden van de fracties van VVD, 

PvdA/GroenLinks, D66 en CDA) en 6 stemmen tegen (de leden van de fractie BPP). 

De heer De Lange legt hierbij namens zijn fractie de navolgende stemverklaring af: “de 

fractie BPP heeft respect voor motie, wacht de voorstellen van het college af en zal zich 

ten aanzien van deze voorstellen constructief opstellen.” 

 

11.  Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  

van de raad d.d. 9 juli 2019. 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.J.M. van Beek  M. Timmerman 
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         Algemene beschouwingen Beemster Polder Partij. 
 
Moraal, vertrouwen en behoud van waarden. 
 
Besturen is niet alleen het voldoen aan formele verplichtingen. Het morele kompas dat 
gevolgd wordt is van groot belang. Beemster Polder Partij heeft in de afgelopen periode 
getracht dat kompas te volgen. Het maatschappelijk ervaren vertrouwen is de waarde en 
komt tot uitdrukking in het aantal volgers. 
 
Dat aantal volgers of te wel stemmen heeft decennialang een stijgende tendens getoond. 
Een tendens die bij andere partijen ook is ervaren en hen deed aaneensluiten om hieraan 
een eind te maken. De strategie van jarenlange uitsluiting van bestuursposities bleek niet 
langer te handhaven en drijft ons nu samen naar een niet robuuste en niet duurzame 
annexatie door de stad met een zeer goed ambtelijk apparaat maar volslagen andere 
cultuur. De vraag die wij ons en u stellen; is hoeveel waarden moeten nog meer vernietigd 
worden? 
 
Het is niet zo dat BPP alleen over deze waarden beschikt. Wij zien deze eigenschap ook nog 
aanwezig bij enkele andere partijen maar worden daar door de heersende discipline 
overschaduwd, veel waarden worden daarmee te kort gedaan. 
Het doel is blijkbaar bepaald en elk gedraai of afwijking van een daarvóór uitgesproken 
principe is daarmee geoorloofd. Het doel is onaantastbaar! 
 
Beemster polder partij heeft lang nagedacht over welke positie zij daarin moet innemen en 
komt steeds tot de vaststelling dat alleen het morele standpunt hier voorop moet gaan. 
Geen vlucht in compromissen of andere half bakken posities. Want wat onder de besluiten 
hamer ligt is een eenmalige zaak van grote waarde. “De Beemster”. 
 
Hier is slechts één weg die naar een gezamenlijk doel leidt: Dat is een open proces dat niet 
door tijd gebonden is, samen met én in het belang van de inwoners van Beemster en deze 
regio, met Purmerend als centrumgemeente als voorlopig einddoel. 
 
Links inhalen en ver vooruitkijken. 
 
Wij staan voor veel boeiende vraagstukken in de komende periode. De agenda laat hier wél 
2 werelden van tegenstelling samenkomen, zoals het oppakken van ondermijning, klimaat- 
en biodiversiteit vraagstukken, dorpsvisies en het omgevingsplan buitengebied waarvan BPP 
de kern Noordbeemster losgekoppeld ziet om extra ontwikkelingen mogelijk te maken. 
Collega’s en college, hoe kijkt u hier naar?  
 
Om voor de klimaat- en biodiversiteit vraagstukken oplossingen te vinden zullen wij als 
vertegenwoordigers van de beheerders sinds eeuwen van het open landschap, ook met hen 
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andere wegen in moeten slaan. Met de agrarische sector, want zij zijn ook in hoge mate 
afhankelijk van de kaders die voor hen zijn gesteld wat wij nu kennen als grote bedrijven. 
Gelukkig nog grondgebonden familiebedrijven en geen anonieme op wereldschaal 
opererende NV’s die zich onttrekken aan de moraal en belastingwetten van landen.        
Natuur zal verbonden raken aan het agrarisch productiegebied. Maar geen natuur die 
beperkt zoals de huidige beheerplannen N2000. College, wat gaat u ondernemen richting 
provincie om het intrekken van vergunningen, voor niet gebruikte ontwikkelruimte binnen 
de PAS, te bestrijden? Bescherming van het kwetsbare water maakt hier ook onderdeel 
vanuit en er zal opnieuw een waterbergingsopgave op de agenda staan. De agrariërs zijn er 
klaar voor om hetgeen eerder bereikt met het vergroten van het direct te bemalen gebied 
nog verder uit te breiden. Emissienormen dienen te worden geïmplementeerd in een 
economisch speelveld met aandacht voor de positie van de ondernemer. Daarnaast zal de 
luchtvaart en het verkeer ook haar steentje dienen bij te dragen. Ook zal het wildbeheer een 
plek dienen te krijgen in het bestemmingsplan waarbij beheer voor alle partijen tot 
evenwicht zal leiden.                    
Gelezen de Ledenbrief LTO m.b.t. klachten in vergunningstrajecten, het doet ons deugd dat 
het college nu de knelpunten onderkend waar BPP met onze 15 punten lijst reeds jaren 
terug aandacht voor vroegen en u nu wel met LTO in gesprek gaat.   
 
De toenemende vraag naar, complexiteit van en middelen voor de zorg van jeugd laat zich 
niet oplossen door uitsluitend op de huidige weg verder te gaan. Met vroeg signalering op 
scholen en meer aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling zullen veel huidige zorg 
problemen afnemen. De oorzaak van veel zorgproblemen blijken namelijk vaker samenhang 
te hebben met de structuur waarin dat kind zich bevind of is gebracht. Een veilige omgeving 
in gezin, school of vereniging is hier essentieel. Het kind is (bijna) nooit het probleem.    
 
Veiligheid en leefbaarheid in de polder staat voor ons hoog op de agenda. 
Wegenoverdracht is alleen bespreekbaar als HHNK eerst de fundering van wegen op orde 
brengt. Daarbij kan tevens het ontbrekende deel van het fietspad op de Purmerenderweg 
worden uitgevoerd. Het verkeersluw maken van de kern Zuidoostbeemster, zeker ook met 
het nog toenemen van het aantal inwoners, staat bij BPP hoog op de agenda.                                             
Door de telkens toenemende geruchtenstroom om de woningbouwplannen in ZOB 2 niet tot 
uitvoering te laten komen, vragen wij de collega partijen zich uit te spreken; hoe staat u 
daarin? BPP gaat onverkort voor het uitvoeren van de woningbouw op deze uitleglocatie. 
Het realiseren van een semipermanente school in de NTO valt en staat wat BPP betreft met 
dit standpunt. Bouwen voor starters, evenwichtig bepaalde aantallen sociale huur naast 
huur- en koop appartementen en zorg voor elkaar in de wijk zullen onderdeel uitmaken van 
de bouwplannen in zowel ZOB als MB en beperkt in de kernen West- en Noordbeemster. 
Mogelijk moet daarvoor de plaats van de auto worden herzien. Clusters van woningen en 
andere functiewijzigingen in het buitengebied wijzen wij af, géén gerommel in het agrarisch 
productiegebied.  
 
Werk samen met de regio, op weg naar een centrumgemeente. Beperk de schuldenlast van 
de individuele partners, en harmoniseer gelijktijdig de belastingen en regelgeving. Dat is ook 
in het belang van onze waardevolle samenwerkingspartner Purmerend. 
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Hoe wij dit financieel willen doen? Dat bekijkt u op onze site. Een schets daarvan als 
kaderstelling is ook met u gedeeld als technische vraag. Wij koesteren bij dit alles hoop en 
gebruik van ons aller verstand met voldoende morele afweging. 
  
Tot slot, binnenkort op de agenda het te behandelen Herindelingsontwerp, hét echte 
moment om een keuze te maken om al dan niet te fuseren met onze buurgemeente 
Purmerend. Dan zal BPP met al hetgeen verzameld in de gesprekken met alle raadsfracties 
uit Purmerend, de uitkomsten van onze inwonersbijeenkomsten en indachtig onze waarden, 
samen met een financiële onderbouwing tot een standpunt komen. 
 
Met dank voor uw aandacht; 
Beemster Polder Partij.                           www.beemsterpolderpartij.net 
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Voorzitter, 
 
Het is nu een klein jaar geleden dat dit college is aangetreden. Dit eerste jaar overziend 
komen drie speerpunten naar voren waar wij ons de komende jaren op wil focussen: 
 
Speerpunt 1. Op weg naar de fusie 
 
De Beemsterling is begaan met de toekomst van de polder. De meningen lopen uiteen 
over hoe die toekomst er moet uitzien. Het is goed richting de fusie deze meningen samen 
te brengen in waarden en ambities. Ik denk hierbij aan de dorpsontwikkelingsvisie 
Middenbeemster en Zuidoostbeemster en het omgevingsplan voor het buitengebied. En 
zeker ook aan het traject dat we moet afleggen naar een duurzame leefomgeving en 
nieuwe energiebronnen. 
 
Een belangrijke stap naar de toekomst van Beemster was het ophalen en vastleggen van 
de waarden van Beemster. Hier hebben een aantal inwoners zich zeer voor ingespannen 
en dat heeft geresulteerd in een mooi boek waarin we de waarden en verhalen kunnen 
nalezen en die we meegeven aan de nieuw te vormen gemeente. 
 
In de komende maanden worden opnieuw stappen gezet in het fusietraject. Na het 
zomerreces zal het herindelingsontwerp worden vastgesteld. Hierop kunnen zienswijzen 
worden gegeven door iedereen, inwoners, instellingen en ondernemers. En deze 
zienswijzen zijn belangrijk om tot een nog beter eindresultaat te komen.  
 
Speerpunt 2. De financiële situatie van de gemeente 
 
We moeten vaststellen dat de financiële situatie van de gemeente niet toelaat dat we al 
onze ambities, genoemd in het coalitieprogramma voor honderd procent gaan waarmaken. 
We zullen keuzes moeten maken en zaken niet doen die we eigenlijk wel willen. 
 
De jeugdzorg is één van de oorzaken van de financiële problemen. En laten we daar 
duidelijk over zijn, het zijn lasten die we moeten en overigens ook willen dragen. De jeugd 
is daarvoor te belangrijk. Die moeten we een goede start voor de toekomst geven. We 
hebben daar in 2018 ruim €900.000 meer aan uitgegeven dan er was begroot. Een andere 
manier van werken en intensieve monitoring lijken hun vruchten af te werpen, toch zal ook 
in 2019 en de jaren hierna de jeugdzorg aandacht vragen. 
 
De financiële situatie dwingt ons ook om binnen de wettelijke kaders creatief te zoeken 
mogelijkheden om een deel van onze ambities toch te kunnen realiseren. Ik denk hierbij 
aan het verhogen van de gemeentelijke belastingen en het inzetten van reserves. 
 
Speerpunt 3. Wonen 
 
We blijven achter in het realiseren van een grote verscheidenheid in woningen.  
Dat is afgelopen donderdag nogmaals duidelijk geworden tijdens de thema-avond in het 
kader van de dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster.  
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In het coalitieprogramma staat: “Starters, medioren, senioren en terugkerende 
Beemsterlingen moeten een reële kans hebben om in Beemster te kunnen wonen.” Dat is 
een ferme stelling die wordt gesteund door de Woonvisie van Beemster waarin is 
vastgelegd dat bij woningbouw 25% sociale huurwoningenmoet worden gerealiseerd. 
PvdA/GroenLinks verwacht dan ook van het college dat hier gehoor aan gegeven wordt en 
dat dit ook binnen de Beemstercompagnie in het DNA terecht komt. En als we dan toch 
met bouw bezig zijn moeten we de energiebehoefte hier sterk gaan verduurzamen. 
 
Voorzitter, 
 
Vanuit genoemde speerpunten zullen we keuzes moeten maken. DE keuze om iets wel of 
niet te doen. Maar ook de keuze Hoe we iets aanpakken en in Welk tempo. Ik noem in dit 
kader de energietransitie en de omschakeling naar een circulaire economie en landbouw. 
Belangrijke zaken die we moeten doen, waar we gelukkig niet alleen voor staan, maar 
waar we daarom ook niet de volledige regie hebben. Er moeten komend jaar keuzes 
gemaakt worden. Voor onze inwoners moet duidelijk worden langs welke weg dit kan. 
Waarbij we er voor moeten waken dat de rekening niet alleen komt te liggen bij de 
inwoner. 
 
Voorzitter, 
 
Terugkijkend op het afgelopen jaar constateer ik dat de lange coalitieonderhandelingen 
hebben geleid tot een coalitieprogramma dat ook daadwerkelijk tot uitvoering komt. Ik zeg 
niet dat we alles gaan waarmaken, wel dat we na het eerste jaar al kunnen vaststellen dat 
belangrijke ontwikkelingen in gang zijn gezet. 
 
Wat de PvdA/GroenLinks betreft blijven we deze koers volgen. De focus op fusie, het in de 
hand houden van de financiële situatie van de gemeente en het realiseren van een grote 
diversiteit aan woonruimte in onze mooie Beemster is daarbij voor ons leidend. We kiezen 
ervoor om de belangrijkste dingen te doen en tegelijkertijd stellen we andere zaken uit of 
af.  
 
PvdA/GroenLinks spreekt de verwachting uit dat het komende jaar weer succesvol zal zijn. 
Wij vertrouwen op voorzetting van de goede samenwerking binnen de Raad en spreken 
de hoop uit in de Raad van Beemster tot besluiten te komen die de inwoners van deze 
polder verder gaan helpen. 
  
Tenslotte wil ik Dick Butter namens PvdA/GroenLinks Beemster een zeer voorspoedig 
herstel toewensen. 
 
Namens PvdA/GroenLinks Beemster, 
Henk Vinke 
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Allereerst willen we heel graag wethouder Dick Butter veel sterkte wensen in zijn  

ziekteproces. We hopen hem  spoedig gezond en wel terug te zien. Dank is op zijn 

plaats voor de overige drie leden van het College die nu extra hard moeten werken. 

Wij staan open voor een structurele oplossing van deze vervanging. Hier is de VVD 

aan zet. 

 

Een terugkerend onderwerp bij onze Algemene Beschouwingen is de fusie. Het 

formuleren van onze Beemster waarden die wij geborgd willen zien in de nieuwe 

gemeente is goed verlopen en verdient een compliment. Gisteravond  is gesproken 

over het financiële plaatje  voor  de nieuwe gemeente. Dit onderdeel wordt wel de 

test  hoe ver iedereen bereid is te gaan. In Beemster is in ieder geval elke partij 

ervan overtuigd dat fusering met Purmerend dringend geboden is bij gebrek aan 

alternatieven.  

 

Financiën   

Over de tekorten bij de Jeugdhulp deze keer slechts enkele opmerkingen. We zijn 

erg blij dat minister De Jonge (CDA)  bereid is grote bedragen ter beschikking te 

stellen om gemeenten te ondersteunen in dit dossier. De wethouder roepen we op 

om contact te zoeken met gemeenten met goede praktijkvoorbeelden (bijv. 

Steenbergen in NBr.) Blijft de vraag  hoe het komt dat in een land met een zeer 

welvarende en gelukkige jeugd  de hulpvraag nagenoeg explodeert.  

 

In coalitieverband zullen we in de Raad een motie indienen  over de  zeer 

noodzakelijke bezuinigingen en dekkingsmaatregelen.  

 

Aan de inkomstenkant kiezen we o.a. voor een trapsgewijze stevige verhoging van 

de OZB voor niet-woningen op weg naar harmonisatie met Purmerend en wij vragen 

het College geld vrij te maken bij de reserve bruto activering van de kapitaallasten. 

 

De volgende posten hebben voor het CDA geen prioriteit in de komende begroting: 

flora-faunaplan, laadpalen, revitalisering industrieterreinen. De vervanging van zieke 

bomen dient gefaseerd te worden. 
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Woningbouw 

Sinds jaren is Beemster bezig met een zeer ambitieus woningbouwproject. Er wordt 

fraai gebouwd en er is volop interesse. Maar bij  ongewijzigd beleid bouwen we 

bijna alleen traditionele eengezinswoningen met 4 slaapkamers voor de mensen 

met een goed gevulde portemonnee.  

Voor ons ongewenst. Via een amendement heeft de Raad verlangd dat er meer 

huur- en koopwoningen in de sociale sector worden gebouwd.  

Het verlies in de grondexploitatie zijn wij bereid te nemen. Zeer recent hoorden we 

dat de Bouwcompagnie wil bezien in hoeverre zij bij verkochte huurwoningen ons 

tegemoet kunnen komen bij dat verlies. Omdat de positie van kopers tegenwoordig 

beter is dan die van huurders moet vooral ook aandacht geschonken worden aan 

sociale koopwoningen. Verder zal er in plannen ruimte moeten zijn voor meer 

experimentele bouw, bijv. de zg. ‘minihuizen’,  vernieuwende architectuur, circulaire 

bouw, houtbouw, etc. Wel hebben we enige zorg over de positie die het nieuwe 

College van GS gaat innemen inzake ZOB2. Alleen om financiële redenen al dienen 

wij vast te houden aan de destijds gemaakte afspraken op grond waarvan wij 

investeringen deden. 

 

Veel waardering hebben we voor de voortvarende manier waarop het College het 

bestaande bestemmingsplan Buitengebied  gaat reviseren. Het is zaak om daarbij 

een goede balans te vinden tussen enerzijds gerechtvaardigde wensen van  

ondernemers en de waarden die hebben geleid tot de status van werelderfgoed. 

Het wordt een proefproject om in een kwetsbaar gebied met alle belanghebbenden 

tot een omgevingsplan te komen. 

 

Glasvezel in de polder 

De KPN dreigt het Beemster Breedbandproject te frustreren: Zij wil wel de kernen 

verglazen, maar niet het dure buitengebied. Dat resteert voor Breedband. Wij 

vinden de handelwijze van de KPN bijna onbehoorlijk. De CDA-fractie in de Tweede 

Kamer gaat vragen stellen in hoeverre dit acceptabele concurrentie is. 
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Toerisme  

Wij delen het optimisme dat sommigen koesteren voor de mogelijkheden voor 

toerisme naar Beemster niet. Slechts een beperkte, selecte groep mensen is 

gevoelig voor de  subtiele  kwaliteiten van onze polder.  De € 100.000 voor de 

openstelling van de Keysertoren  kan niet op onze instemming rekenen.  

 

De ontwikkelingen rond de Kaas-Experience bij de Cono zijn interessant, maar staan 

op gespannen voet met de eerdere eis van onze gemeente om de oude bebouwing 

te slopen.  

 

Biodiversiteit 

Met name in ons land met zijn hoog doorontwikkelde landbouw dreigt  monocultuur  

de overhand te krijgen.  

Gladgeschoren weilanden met Engels raaigras zonder bloemen en insecten. Wij 

ondersteunen graag het initiatief van D66 voor een werkgroep biodiversiteit. De tijd 

dat er wat lacherig werd gedaan over bloemen en bijen in deze Raad is voorbij. 

 

We willen graag met een compliment eindigen:  ondanks de financiële misère pakt 

dit College enkele grote projecten aan. We noemen de dorpsvisies MB, ZOB en WB 

en het Omgevingsplan Buitengebied. Daarbij worden de burgers systematisch 

betrokken, op een manier die nieuw is voor Beemster. 

 

We wensen de Raad, College en vooral de bevolking succes bij deze en andere 

plannen. 

 

Dank voor uw aandacht, 

 

Fractie CDA Beemster 

 



 

  

 

Algemene Beschouwingen nav de kadernota 2020-2023, uitgesproken op 18-06-2019 door 

Gerard Groot, fractievoorzitter. 

 

Voorzitter,  

Bij onze Algemene Beschouwingen stellen wij drie retorische vragen. Wat gaat er  goed, wat gaat 

er niet goed, en tot slot de vraag, zijn er nog taboes, waar spreekt men niet of alleen 

noodgedwongen over. Vanzelfsprekend trekken we conclusies en doen enige kaderstellende 

aanbevelingen aan het College voor het meerjarenperspectief. 

Wat gaat er goed 

Ons fusieproces gaat goed, het plan van aanpak wordt conform uitgevoerd en dat levert inzicht en 

vertrouwen op. Beide zijn nodig om straks verantwoorde en belangrijke besluiten te nemen over 

onze bestuurlijke toekomst. De verkenningen en onderzoeken laten zien waar we extra aandacht 

aan moeten schenken, zoals aan de harmonisatie van tarieven bijvoorbeeld. We liggen op koers en 

we zijn benieuwd naar de eerste proeve van ons herindelingsontwerp. Een compliment aan de 

trekkers is hier op zijn plaats. 

De aanpak en voortgang van de dorpsontwikkelingsvisies en de actualisatie bestemmingsplan 

buitengebied, straks omgevingsplan landelijk gebied geheten gaan goed. De door ons bepleite 

participatie is hierin belangrijk, met centraal daarbij de opgehaalde waarden van onze bevolking. 

Met een stip op 1 staat ons open landschap. Ook van belang is het in beeld brengen van alle 

consequenties van scenario’s en keuzes. Alleen het faciliteren van eerdere voornemens is o.i. een 

doodlopende weg, zie ook de opmerkingen van Purmerend over de noodzaak om bij grootschalige 

ontwikkelingen aandacht te geven aan onderzoek naar flankerende voorzieningen.  

Goed gaat het met het vaststellen van de beheerplannen openbaar domein en het verder in 

samenspraak met de raad bespreken van ontwikkelingen en verdere optimalisatie van het 

beheerproces. Over de uitvoering hebben we bij de jaarstukken gesproken. 

Goed met een kanttekening gaat het met de grondexploitatieplannen. De cijfers van de 

eindprognose kleuren weer zwart, de kanttekening bestaat eruit dat we nog geen eindbeeld hebben 

van alle benodigde voorzieningen en de financiering daarvan die volgens het veroorzakerprincipe 

geheel of gedeeltelijk via  de grexen moet worden gedekt. Ook goed is dat we spreken over 

planaanpassingen, met name over de optie van de benedenbovenwoning, die voor de doelgroepen 

starters en senioren een maatwerkaanbod kunnen inhouden. 
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Wat gaat er niet goed 

Zorgen zijn er over het proces van de OZB,over de relatie tussen gemeente en de dorpsraden en  

over het burgerinitiatief Breedband Beemster. Zorg ook over de ontwikkelingen rond de voorraad 

sociale huurwoningen. 

Het gaat niet goed met het verkeer. Sluipverkeer, lawaai, vervuiling, overlast, ergernis, onveiligheid, 

van onze eigen wegen, die van het Hoogheemraadschap, de provincie en het Rijk. 

Tot slot, het gaat niet goed in Zuidoostbeemster. Het verkeer loopt vast, de school loopt al over, de 

kinderopvang zit vol en de voetbalclub ook.  

Als derde de vraag, wat is er taboe.  

Ons antwoord is dat onze fractie geen taboes kent en  we zien met genoegen dat onze 

bestuurscultuur die ook niet meer waarneembaar kent.  

Conclusies en aanbevelingen. 

Realisatiemogelijkheden voor sociale woningbouw en opties voor uitbreiding en/of verplaatsing van 

scholen moeten onderzocht. Oplossingen zullen binnen de grondexploitaties moeten worden 

gezocht, de algemene middelen bieden geen ruimte.  

Het beheer van het publieke domein verdient volop aandacht en steun. Onze openbare ruimte 

verdient dat, zij vormt een basisvoorwaarde voor leefbaarheid, mobiliteit en veiligheid. We zoeken 

naar aanvullende middelen om het gat in het beheerprogramma alsnog te dichten en vragen 

aandacht voor actualisatie van de Leidraad Inrichting Openbare ruimte. De inrichtingskwaliteit is 

medebepalend voor de kosten van het beheer en onderhoud.  

Naast verkenningen via de dorpsontwikkelingsvisie hoe het verder kan met de kernen verdient de 

huidige situatie aandacht in de vorm van een knelpuntenaanpak, waar wij ook de ontbrekende 

bushalte voor lijn 305 in Zuidoostbeemster onder verstaan.  

Bij Jeugdzorg is er adequate inzet en aandacht door het College. Er is onvoldoende budget voor 

een autonoom toenemende en duurdere vraag en de beleidsanalyses geven nog geen pasklare 

oplossingen hoe de prioritaire zorg toe te kennen en de rol van de gemeente als pinautomaat in 

eigen beheer te nemen. Hulp van derden, met een Haags accent waarschijnlijk, is nodig.     

Tot slot het financiële kader. De ontwikkeling van de financiële situatie na vaststelling begroting 

2019 en verder gaat niet goed. Met name veroorzaakt door de kosten van de jeugdzorg, de 

financiële en emotionele molensteen die door het Rijk om onze nek is gehangen zonder 

molensteenvangnet.  

De februaribrief en de kaderbrief tonen deze verslechtering van het perspectief en geven daarbij  

nog een lijst te dekken wettelijke en wenselijke ambities. Het College voegt volledigheidshalve een 

lijst met dekkingsopties toe. Van belang is dat de Raad in het oog houdt hoe we ook financieel 

netjes over de Beemsterbrug gaan en vaststelt hoe groot onze bruidsschat zal zijn.  
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De exploitatiebegroting en onze reserves, voorzieningen en grondexploitaties dienen in samenhang 

hieraan bij te dragen. Onze fractie geeft hierbij de voorkeur aan het passend  extra inzetten van die 

reserves die een looptijd hebben verder dan de beoogde fusiedatum. Tussentijdse winstnemingen 

uit de grondexploitaties wijzen we af, evenals het prematuur inboeken van baten bij het 

gemeentehuis. 

De wettelijke en wenselijke zaken doen een beroep op onze verantwoordelijkheden en ambities, 

b.v. via de duurzaamheidagenda en zullen wij ondersteunen. Uitzonderingen vormen de integrale 

aanpak Oostdijk en laadpalen. De Oostdijk is o.i. onderdeel van het gemeenterioleringsplan en 

laadpalen plaatsen willen wij niet uit de algemene middelen. 

Vanzelfsprekend geldt voor dit geheel een voorbehoud bij positieve of negatieve berichtgeving uit  

Den Haag,Haarlem en/of Purmerend. 

Dank voor uw aandacht. 

Namens fractie D66Beemster 

 

Gerard Groot, fractievoorzitter 

 



 

Algemene Beschouwingen nav kadernota 2020-2023 

 

 
 
Goedemiddag,  

Vandaag kijkt de Beemster VVD terug op een bijzonder jaar: wij zijn trots op 

de goede samenwerking in deze coalitie: overleg gaat open, transparant, met 

respect voor elkaars standpunten - met de gezamenlijke fusiestip aan de 

horizon. Ook danken wij het college voor haar transparante manier van 

informeren op diverse thema-avonden. 

 

Daarnaast ervaren wij de positieve en welwillende houding die de 

gemeenteraad van Purmerend laat zien in de sessies van de gezamenlijke 

klankbordgroep. Dat geeft ons vertrouwen in de toekomst; de fusie (en de 

jaren daarna) is namelijk een uitgelezen kans voor Purmerend om zich binnen 

de regio én daarbuiten te laten zien als een betrouwbare en solide partner.  

De bestuurlijke fusie is een mooi voorbeeld van samensmelting van ons 

cultureel werelderfgoed met de vooruitstrevende stad. Kwaliteitstoeristen 

zullen deze combinatie zeker waarderen.  

 

Mooi te zien is ook dat inwoners van beide (!) gemeenten het met elkaar eens 

zijn over 2 kernwaarden: 

1.   Beemster moet Beemster blijven met haar open landschap 

2.   En er moeten meer betaalbare /passende huurwoningen bij. 

Het gesprek met de Wooncompagnie bevestigt dat onze woonvisie juist is 

opgesteld met de veranderde vraag naar kleinere woningen. Vorige week gaf 

een groep Beemsterlingen bij de themabijeenkomst Wonen en Leefbaarheid 

aan dat zij daarbij het liefst woonvormen zien waar ouderen, jongeren én 

beschermd wonen concepten dwars door elkaar wonen. Nog zo een fijn 

gegeven in Beemster: gemeenschapszin! Deze wens kan ook in 

Zuidoostbeemster worden uitgevoerd als uitleglocatie ZOB-II van de Provincie 

N-H een GO krijgt….  

 

Beemster VVD waardeert het lef dat deze gemeenteraad toont om (in deze 

tijden) toch geld beschikbaar te stellen voor de dorpsontwikkelingsvisies die de 

gemeente samen met inwoners gaat opstellen. Inwoners vertellen hoe zij hun 

dorp in 2040 zien en hebben nu direct invloed op hun eigen (toekomstige) 

omgeving. Zij weten immers het best wat er nodig is of juist behouden moet 

blijven in hun eigen buurt. Een samenleving is het mooist als mensen er zelf 

iets van maken! 

 

En dan nu de kadernota: 

 

http://www.stichtsevecht.vvd.nl/-docs-/49673/download.pdf
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Ons uitgangspunt is dat in het sociaal domein de uitvoering binnen de 

rijksvergoeding past. Dat is in de eerste 3 jaar gelukt maar 2018 had Beemster 

een tekort van 9 ton op jeugdzorg en de kadernota laat door die 

decentralisaties vanuit het rijk een toekomstig jaarlijks tekort van 5 ton zien op 

diezelfde post jeugdzorg. Wij vertrouwen naast een noodzakelijke 

wetswijziging op bijbehorende extra financiële middelen vanuit Den Haag om 

deze zorgtaak naar behoren te kunnen uitvoeren. Maar moeten nu onze 

verantwoordelijkheid nemen voor deze kinderen en gezinshuizen in onze 

gemeente en daarom dit tekort accepteren.  

Echter, ieder dubbeltje kan maar één keer worden uitgegeven. Dus bij meer 
uitgaven aan jeugd, moeten we op andere beleidsvelden inleveren zoals 

verkeer, beheer van groen – wegen - bruggen, speeltoestellen etc. VVD is nog 
altijd geen voorstander van het verhogen van belastingen - dus moet het uit 

de lengte of de breedte komen. 

Het college heeft op ons verzoek drie financiële lijsten opgesteld naast de 

autonome ontwikkelingen:  

A een harde eisenlijst vanuit het rijk 

B een lijst met onze ambities 

C mogelijke dekkingsmaatregelen. 

Van onvermijdelijke ontwikkelingen kunnen we iets vinden, maar of we nu 

hoog of laag springen, die gebeuren gewoon en daarmee is eind 2021 onze 

spaarrekening leeg en moeten wij nog 1 jaar tot de fusie overbruggen! Dat is 

wat we vanuit onze bestuurlijke verantwoordelijkheid niet willen en daarom 

maken we straks in een motie 1M Euro vrij.  

 

Lijst A de harde eisen vanuit het rijk 
 

Het college vraagt op blz 4 onze mening over bijna 3 ton die structureel nodig 
is voor de 9 genoemde wettelijke taken. Daarvan kiest de Beemster VVD er 

voor om onder de huidige financiële omstandigheden het flora- en fauna 
beheerplan voor de kernen niet uit te voeren. 
  

Lijst B onze wensenlijst 

 

Normaliter geeft de politiek hier aan wat zij wil bereiken maar gezien de 

huidige financiële situatie zijn wij nu helaas gedwongen om aan te geven welke 

ambities wij moeten laten vallen:  

 

1. Woonvisie uitvoeren hoort binnen de grondexploitatie en niet in de 

kadernota 

http://www.stichtsevecht.vvd.nl/-docs-/49673/download.pdf
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2. Geen plan van aanpak riool Oostdijk: deze zetten we in de wacht tot de 

Stadsverwarming Purmerend de Nieuwe Tuinderij Oost gaat voorzien. 

3. Geen laadpalen in alle dorpen. 

4. Nog geen verkeersaanpassingen aan Middenweg Zuid en Noord van 2 ton 

totaal. 

5. Geen verkennend onderzoek van 1 ton voor eventuele renovatie van de 

Keyserkerk-toren. De ontvangen toeristenbelasting zetten wij al in voor 

VISIT Beemster en het beheerplan voor ons werelderfgoed. 

6. En faseren willen wij de 2 ton voor het vervangen van bomen.  

 

Lijst C de dekking 

 

De VVD vindt dat lokale belastingen slechts omhoog moeten met de 

inflatiecorrectie en dat eerst interne kosten omlaag moeten als er een tekort is. 

Echter, wij realiseren ons heel goed dat in Beemster inmiddels het vet al van 

de botten is, dus kan die maatregel nog maar zeer beperkt. Het college gaat 

vooralsnog onderzoeken of er nog ruimte zit in de budgetten. 

Het college stelt ons nog 5 andere maatregelen voor waarvan wij  

1. de 2,5 ton belastingverhoging voor niet-woningen willen faseren over 3 jaar. 

Immers, niet-woningen zijn grotendeels opstallen van ondernemers (die 

zowel eigenaar als gebruiker zijn en hier dus 2 x geraakt worden). Tevens 

zijn het dezelfde ondernemers die vaak op eigen wijze ook nog eens onze 

clubs en verenigingen sponsoren 

2. Gemeentehuis uit de dorpsontwikkelingsvisie MB halen vinden wij niet 

wenselijk. Deze plek is bij uitstek multi inzetbaar en willen wij invullen 

samen met inwoners 

3. evenals winstuitname uit de Beemster Compagnie. Dit kost ons  meer dan 

het opbrengt en zetten wij liever in voor sociale woningbouw  

4. Hierbij verzoeken wij het college om in gesprek te gaan met Purmerend 

voor raming van de frictie-uitkering. Beemster wenst haar voorzieningen zo 

veel mogelijk op pijl te houden voor de fusie om (nog) meer afbreuk, en 

dus extra kosten in de toekomst, te voorkomen. Daar zijn zowel Beemster 

nu als straks de nieuwe gemeente meer bij gebaat… 

 

Voorzitter, ik sluit af 

Onze fractie realiseert zich dat we de komende jaren voor een flinke uitdaging 

staan.  

 

 

 

http://www.stichtsevecht.vvd.nl/-docs-/49673/download.pdf
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Maar wij Beemsterlingen zijn niet bang voor een beetje uitdaging; we hebben 

immers een heel meer leeg weten te pompen om er vervolgens vruchtbaar 

land en een prachtige plek om te wonen van weten te maken.  

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

inwoners graag aan.  

http://www.stichtsevecht.vvd.nl/-docs-/49673/download.pdf
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Toelichting van het amendement van de fractie BPP “Jaarrekening 2018” 

 

 

Er is met de tweede aanbiedingsbrief veel onduidelijkheid weggenomen (veel fracties 

hadden vragen over de eerste versie). Toch is de wijze van rapporteren en combineren van 

besluiten blijkbaar ook gevoeld als: Wat gebeurt hier nu eigenlijk met deze 2de 

resultaatbestemming (na egalisatie-en bestemmingsreserve)? 

Het voorstel lijkt logisch, om daarmee een operationeel probleem op te lossen. Echter, het 

niet plannen van de jaar-gebonden gelden is feitelijk het probleem, wat vervolgens niet 

wordt gemeld gedurende het jaar van uitvoering. Nu zijn er onderwijl veel nieuwe feiten die 

uit het resultaat van niet jaar-gebonden geld een nieuwe afweging vergen, ook in politieke 

zin. 

Die mogelijkheid wordt met het voorstel van het college afgesneden. 

Dat is feitelijk het ongemakkelijke gevoel dat deze voorstellen opriep, ook bij de andere 

fracties. 

 

Op basis van de genoemde overwegingen is dan de slotsom om eerst de ruimte te geven 

aan de politiek voordat dit geld wordt geblokkeerd door andere besluiten. 

Echter, die andere vergezichten ontbreken doordat de raad wel een lijst heeft gehad maar 

geen indicatieve kosten. Hierdoor blijft het voor de gemeenteraad, over welk domein dan 

ook, complex juiste afwegingen te maken alvorens te besluiten. 

 

Dan wordt het simpel. Is er acuut gevaar gemeld omdat budget niet uitgevoerd konden 

worden? Nee dus. Dan het antwoord zijn: budget wordt opnieuw in besluitvorming gebracht 

voor vele nog onbekende onderwerpen die wel een potentieel gevaar of beperking van 

inwoners opleveren, goede schoolgebouwen, adequate hulp jeugdzorg niet door budgetten 

beperkt etc. 

 

Het had verder naar het beleven van de BPP correct geweest als de accountant, als 

adviesorgaan van de gemeenteraad, op enkele daar aan voorafgaande financiële wijzigingen 

(ook steeds afwijkende uitnamen van bestemming- en egalisatiereserves in de Turaps t.o.v. 

besluit 7 november 2019) had geattendeerd. Wij hebben deze rol gemist.  

Ook op deze jaarrekening is door de accountant slechts binnen de eisen van het Besluit 

Begrotingsverantwoording BBV gewerkt. Dit is afwijkend van hetgeen juist als extra 

waarderingselement werd toegepast bij de aanbesteding en uiteindelijke gunning aan IPA 

ACON in 2017.  

 

Onderwijl heeft de provincie van het kabinet richtlijnen gekregen om haar beoordelingskader 

aan te passen (zie ook VNG-magazine 7 juni jl. blz. 5 commentaar Jantine Kriens). Impliciet 

kan hier ook het belang van de juist afweging tussen met stoom en heet water op orde 

gebrachte beheerplannen voor de openbare ruimte en goede uitvoering jeugdzorg met “what 

ever it takes worden gelezen.  

Om het budgetrecht van de gemeenteraad ten volle te benutten is het noodzakelijk en 

verantwoord dit amendement uit te voeren op het besluit betreffende de jaarrekening. 

 

 

Fractie Beemster Polder Partij. 
 



Bijlage rekenblad amendement jaarrekening 2018 BPP 18 juni 2019

18-jun-19  Kaderstelling Meerjarenbegroting 2020-2024 van Beemsterpolderpartij
Fin Beemster Incidenteel Looptijd Begroting Bestemm reserve

Onderwerp Structureel jaren 2020 2021 2022 2023 2024 en opmerkingen

wenselijk/autonoom Grond exp

Dorpsvisie MB/ZOB I 3 260 78,5 rest werk prog

Dorpsvisie WB/NB I 3 180 0 werk prg colle

25% sociale huur/ 10 % 

goedkope koop
G 6 5.025 0 0 0 0 0

GREX, per w 25k meer 

gkk+st.l./minder shw

Bloemmengsels S PM 2 2 2 2 Doen

AVG I 16 16 Doen

Thuiszitters S 0 0 0 0 0 0 Beleid

Management plan WEG I 40  kadernota met 50/jaar

Bezoeker centrum I PM 1 2 3 4 5 stimuleren

Oostdijk op rio VB I 30 30 15 15 Grex als bron?

Aankoop WBSV I 120 0 dient geen doel

Agrifoodsector RA I 7 7 1 2 3 4 5 stimuleren

Revital. bedrijven terr. I 64 0 kan dit uit dorpsvisie?

Econ visie I 9,2 9,2

Kwal. WOZ/BAG I 0 0 0 0 0 0

Duurzaamh ag.’19 I 184 184

Duurzaamh. 2020 I 99 99

Duurzaamh 2021 I 99 99

WMO bescherm/opv S 0 0 20 40 60 60 60

WMO toename S ????? Zaanstad +70% in 6 jaar

Post jeugdzorg andere 

boeken
S 0

Zie bericht kabinet naar 

toezichthouder

Overdracht wegen*4 S PM 0 Wegen in perfecte staat opgeleverd in 2025

Vervanging bomen I 200 50 in stappen

JGZ S PM 100 200 200 200 300 Extra budget vroegsinalering via Onderwijs (OESO standpunt)

IBP S PM 1 2 3 4 5 start maken

IBP Proeftuin Energie 

transitie
PM 10 20 20 20 20

Onderwijs&jeugdz koppelen betalen uit JZ

Garantstelling Breedb. 1 milj I 0 bij 50% niet bereikt te groot risico

Sub cult/sport S 55 55 55 55 55 55 doen

GRP keuze (sparen) S PM RIO

VN verdrag I PM 0 0 0 0 0 onduidelijk doel

Armoede beleid S 35 35 35 35 35 35

Stoppen glyfosaat S 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5

Herprofilering Pur weg I/G 0 GREX

Laadpalen I 20 20

Ontsluitingswegen I 200 in de wacht 200

BZK Proeftuinen energie tr PM 0 0 meer info/concreet

Gezondheids beleid S 10 10 10 10 10 10

Wonen plus S 9 9 9 9 9 9

Prev Jeugd*& Onderw S 55 55 55 55 55 55

Toren de Keyser I 100 meer info/concreet

Solar boat race 2019 I 5 5 5 5 5 5

Wettelijk
WMO Toezicht GGD S pm 1 2 3 4 5 meer info/concreet

OBS ZOB semi 12 jaar S pm 80 80 80 80 bij 3 milj investering

OBS MB naar Keyser S pm 150 325 325 bij 8,5 milj inverst

Afval plan S 0 0 0 0 0 0

Actu BSP BG I 390 0 werkprog colle

Digit Omgev verg I 45 45

Info asbest I 4 4

Ink maatwerk WMO S pm 1 2 3 4 5 meer info/concreet

F&F beh.plan S 40 nog niet

Resultaat 2018 positief 68 zie amendement op jaarrek

Tegenvaller rijks uitg/btwc 126 Binnenlandsbest

Resultaat 2019 zie verder 1,9milj 0

Debet B aan P verrekenning 0 0 0 0 0 nav uitspraken 22/3 DB bij BO

Totaal 641,7 470,5 574,5 749,5 914,5 1017,5

Geen AR uitname 0
Amenderen 

jaarrekening

af of toename AR tgv uitname 

'20 '21 en '22 tot E59/3
-214 -214 -214 0 0

St AR 31-12- 2018 incl res 

'18+volgende jaren vlg kader 

nota 3318 1382 1984 1899 2783 3930 5562 AR is ingezet voor crisis jeugdzorg

maatregelen 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Niet woningen naar 0,19% 

waarde zoals P nu 0,13 0,58 milj in '19 88 177 265 265 265

Belastingverhoging zonder 

inkomsten effecten meer 

inwoners 4%/ jaar 1,63 milj in '19 65 130 195 260 325 4% prijs correctie plus 0 %en extra

Per jaar 100 woningen/225 

inwoners Uitk 2019 11252468

Rijksinkomsten 225 1,17827 265 530 795 1060 1326 inw 9550

OZB 100 0,4 40 80 120 160 200

verwachtte bijdrage 

jeugd/cao/pensioenpremie 

en div ontw (verwerkt in 

regel 90 1 miljard naar Jeugd eenmalig nog niet mee genomen!!

Jeugdzorg compensatie 

woonplaatsbeginsel 0 0 200 200 200

Inkomsten uit GREX 0 0 0 0 Benut GREX voor SH en GKK&starterslening

Bezuiniging Biep 80 80 80 80 80 bibliotheek naar OBS en

Bezuiniging …. ??? Stel op openb ruimte/frictieuitkering 100 150 150 150 150

gebruik bruidsschats expl 0 PM in afwachting herstel fundaties wegen

Schuldafbouw starten  met ... per jaar -1 -1 -1

Antispeculatie beding 10 jaar met staffel vanaf 60%-10% 43 77 105 Toepassen op alle koopwoningen

Parkeerbelasting harmonisatie 0 0 0

Precariobelasting harmonisatie 0 0 0

Hondenbelasting harmonisatie 0 0 0

Schuld opbouw harmonisatie

gebruik bruto waardering activa harmonisatie 390 P bouwt schulden/Bbruto activering

Groeiinkomsten/minder 

uitgaven 0 1028 1147 1847 2251 2650 totaal tot 2023 potentie 6274

Lokale heffing *1000 2210 2403 2597 2790 2895 3000

Resultaat volgens kader nota blz 8+wette&wensen regel 59 -1936 -683 -444 1 -190 0

Nieuw resultaat obvkader nota 2020 en bovengenoemde invulling 345 703 1848 2061 2650 Alle jaren een positief resultaat 

met alle bekende wensen en wttelijke eisen

Getallen en voorstellen college

Positief

Grens wordt overschreden

Negatief of grens is def overschreden

Wegen overnemen HHNK

Dit onderwerp is er uitgehaald gezien het feit dat de Noord Zuid doorgaande wegen en dijken qua fundatie/ uitslijping door water in sloten zwaar zijn aangetast

De wegen op dijken er nog erger aan toe zijn

De toestand van de bomen ook een zorg punt is

En meest belangrijk HHNK: rapporteert dat alles binnen de onderhoudsnormen is

Dekkingsmaatregelen van college

Verhogen OZB niet-woningen gefaseerd overgenomen

Verhogen OZB woningen 4% overgenomen

Ontwikkeling gemeentehuis niet overgenomen

Screenen begrotingsperspectief niet overgenomen vergt meer informatie, moeten eerst risico's jeugdzorg, breedband etc weten

Winstuitkering BC niet overgenomen, benutten voor goedkope koop met starters lening en voldoende sociale huurwoningen (maar niet zo ver als Wcompagnie wenst te gaan

Ramen fusie uitkering gem kostenonderzoeken

Ramen fusie uitkering- volledigonderzoeken

*1000 euro
Algemene 

reserve



Bijlage rekenblad motie VVD, PvdA/GroenLinks, D66 en VVD kadernota 2020-2023

Voorstellen in kaderbrief Richtinggevend raadsadvies

Wettelijk i s Wenselijk i s Dekkingen i s Wettelijk i s Wenselijk i s Dekkingen i s

GGD pm DOPs 440000 OZB nietwon 265000 GGD pm DOPs 440000 OZB nietwon 100000 in 2/3jaar

School ZOB pm Woonvisie 5025000 OZB comp 65000 School ZOB pm Woonvisie 0 (in grex) OZB comp 65000

School MB pm Bloemen pm Gemeentehs 175000 School MB pm Bloemen pm Gemeentehs 0

Afvalbeh.pl 0 AVG 16000 Begrot screen 100000 Afvalbeh.pl 0 AVG 16000 Begrot screen 100000

Bestemplan 400000 Thuiszitters 0 Winst BC 1000000 Bestemplan 400000 Thuiszitters 0 Winst BC 0

Dossierdigit 45000 ManplanWEG 40000 Frictie kosten 250000 Dossierdigit 45000 ManplanWEG 40000 Frictie kosten 250000

Asbest 4000 Bezoekerscen pm Frictie totaal 470000 Asbest 0 Bezoekerscen pm Frictie totaal 470000

WMOmaatwe pm Oostdijk 30000 WMOmaatwerk pm Oostdijk 0

F+Fbeheerplan 40000 WBSV 120000 F+Fbeheerplan 0 WBSV 120000 Reserve B.A. 1000000

Agrifood 6000 Agrifood 6000

Bedrijfsterr 64000 Bedrijfsterr 64000

Economie 9200 Economie 9200

WOZ/BAG 0 WOZ/BAG 0

Digdienstverl 0 Digdienstverl 0

Duurzaamheid 381250 (3jaar) Duurzaamheid 381250

Beschermd wonen 0 Beschermd wonen 0

Overdracht HHNK pm Overdracht HHNK pm

Bomen 200000 Bomen 200000

JGZ pm JGZ pm

IBP pm IBP pm

Garantie BBB 0 Garantie BBB 0

Subsidieopbouw 55000 Subsidieopbouw 55000

GRP pm GRP pm

Vnverdrag pm Vnverdrag pm

Armoede 35000 Armoede 35000

Onkruid 38500 Onkruid 38500

Purmerenderweg 0 Purmerenderweg 0

Laadpalen 20000 Laadpalen 0

Wegen MB 150000 (100-200) Wegen MB 0 (evt via grex)

Proeftuin energie pm Proeftuin energie pm

Gezondheid 10000 Gezondheid 10000

Wonenplus 9000 Wonenplus 9000

Preventie/onderwijs 55000 Preventie/onderwijs 55000

Toren Keyserkerk 100000 Toren Keyserkerk 100000

Solarbotenrace 5000 Solarbotenrace 5000

449000 40000 6606450 202500 1720000 605000 445000 0 1381450 202500 1720000 265000

voorgestelde afwijzing/wijziging

eventueel gefaseerde invoer

zonodig nader aan te geven, kan per fractie

incidentele kosten

structurele kosten

incidentele dekking

structurele dekking

Reserve B.A extra uitname uit reserve bruto activering, stand per 31-12-2018 € 4420726



Bijlage gevolgen voor algemene reserve motie VVD, PvdA/GroenLinks, D66 en VVD kadernota 2020-2023

Gevolgen voor de algemene reserve (AR)

2019 2020 2021 2022 2023

AR per 1/1 3157000 1288213 758880 429407 545372

Rekeningprognose -1936594 -682883 -444223 1215 -189802 uit kaderbrief

Resultaat Rekening 2018 67807

Extra's

We+We struc -202500 -216500 -216500 -216500

We+We incid -1628950 -98750 -98750 duurzaamheid in drie jaar

Extra dekking struct 265000 430000 430000 430000

Extra dekking incid 1720000

Prognose AR per 31/12 1288213 758880 429407 545372 569070


