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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.  
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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

