
 

 

 

 

 

Algemene Beschouwingen PvdA/GroenLinks 2021 

 

Voorzitter, 

De laatste Algemene Beschouwingen van de gemeente Beemster; ik zal niet de enige zijn 

die daaraan refereert. En voor u nu denkt dat hier een terugblik op de recente geschiedenis 

komt, help ik u uit deze droom. PvdA/GroenLinks is veel nieuwsgieriger naar de toekomst 

dan naar het verleden. 

Nu de laatste harmonisaties en dergelijke binnenkort zijn afgerond, is de nieuwe gemeente 

Purmerend vanaf 1 januari 2022 een feit. Een nieuwe gemeente die dankzij de gedegen 

voorbereiding een stevig fundament heeft. Een begroting die sluitend is. 

Dorpsontwikkelingsvisies die richting geven aan toekomstige plannen in de dorpen. Maar 

ook voor de stad ligt er een mooi plan. 

Kan de nieuwe gemeente nu op zijn lauweren rusten, dat lijkt ons niet. De ambities die zijn 

uitgesproken en vastgelegd moeten ook waar gemaakt worden. Denk aan de ambitie om 

10.000 woningen te bouwen. Daar moet goed over worden nagedacht en bij realisatie van 

die woningen moet de bouw van sociale huurwoningen en duurzame woningen niet op het 

tweede plan komen, niet in de stad en ook niet in de dorpen. PvdA/GroenLinks heeft zich 

hierover altijd duidelijk uitgesproken en we spreken de hoop en verwachting uit dat dit in de 

nieuwe gemeente niet gebeurt. 

 

Voorzitter, 

Er staat de gemeente een fiks aantal uitdagingen te wachten. Denk bijvoorbeeld aan de 

klimaatcrisis en alle gevolgen die daaruit voortkomen. Veel oplossingen zullen internationaal 

en landelijk bedacht moeten worden. Echter de uitvoering zal zeker ook bij de andere 

overheden liggen en dus ook bij gemeenten. Daarnaast heeft de gemeente ook een eigen 

verantwoordelijkheid om de gevolgen van de klimaatcrisis binnen de perken te houden. 

Lokale initiatieven zoals het stimuleren van verharding-arme tuinen, het geven van 

gemeentelijke subsidie op het isoleren van woningen enzovoort zullen uiteindelijk ook 

bijdragen aan de oplossing. Overigens heeft de gemeente ook een voorbeeldrol te vervullen, 

alle gemeentelijke panden zullen een energielabel A moeten hebben. Werkzaamheden die 

de gemeente uitvoert zullen duurzaam, circulair en energieneutraal moeten zijn. We zijn 

nieuwsgierig naar de uitvoering van ons amendement om te komen tot een energie-

coöperatie.  

Een andere uitdaging is het sociaal domein en dan in het bijzonder de Jeugdzorg. Al jaren is 

dit een onderwerp dat de gemoederen bezig houdt. PvdA/GroenLinks ziet dat er zaken zijn 

verbeterd de afgelopen jaren, helaas zijn we er nog niet.  



Zonder voldoende geld zullen er jongeren tussen de wal en het schip blijven vallen en dat is 

volgens ons iets dat je in een beschaafde maatschappij niet moet laten gebeuren.  

Wij realiseren ons dat de bal bij het rijk ligt, maar we dringen erop aan via de VNG de druk te 

maximaliseren. 

Ook staan we graag even stil bij de toegankelijkheid van de gemeente en wel in twee 

betekenissen. Enerzijds in de betekenis van toegankelijkheid van de gemeente als 

geografische entiteit. Vaak is het nog zo dat mensen met een beperking zich lastig kunnen 

bewegen in de openbare ruimte, door opstapjes, onhandig geplaatste verkeersborden, 

fietsen die op het voetpad geparkeerd worden, etc. Hier dient meer aandacht aan besteed te 

worden. De tweede betekenis van toegankelijkheid gaat meer over hoe de gemeente zich als 

organisatie in de maatschappij plaatst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan informatie voorziening 

richting laaggeletterden of mensen die hulp mijden. Een toegankelijke gemeente dient zich 

hiervan bewust te zijn. 

 

Voorzitter, 

Ik zou nog een hele trits aan zaken kunnen noemen die wij aan de nieuwe gemeente zouden 

willen meegeven. Dat ga ik niet doen. Onze combinatie PvdA/GroenLinks houdt op te 

bestaan, net als de gemeente Beemster. Maar dat wil niet zeggen dat ons erfgoed voor de 

toekomst verloren gaat. In de nieuwe gemeente staan 2 politieke partijen klaar om ons werk 

op zich te nemen en dat zijn de PvdA en GroenLinks. 

Voor ik afsluit wil ik namens mijn fractie het college bedanken voor de enorme klus die het 

heeft geklaard. Tevens wil ik ons vertrouwen uitspreken dat de laatste zaken ook naar 

tevredenheid worden uitgevoerd. 

PvdA/GroenLinks heeft vertrouwen in de toekomst van de nieuwe gemeente Purmerend. 

Een toekomst met uitdagingen en ambities die niet altijd simpel zijn, maar die er wel voor 

zorgen dat de toekomst er steeds beter gaat uit zien. Bij de verkiezing in 2018 was onze 

slogan: “De Beemster veranderen doen we samen”. Nu nemen we afscheid met: “Vanaf 

morgen werken we samen aan een nieuwe, betere gemeente”.  

 

Dank u wel. 

 

 

 


