
 
 
 

Algemene beschouwing bij de begroting 2022 

 

 

 

 

 

Vanavond spreken we over het grootste overgangsdocument in de fusie tussen Beemster en 

Purmerend namelijk over de begroting 2022 van de nieuwe gemeente. Als raadslid in 

Beemster best lastig om alles te duiden omdat wij nog niet alles weten van Purmerendse 

zaken. 

Dus zoomen wij als Beemster VVD in op de lopende Beemster dossiers. 

 

Onze fractie is content met deze sluitende concept begroting; 

veel uitgangspunten uit ons coalitieprogramma SAMENWERKEN AAN EEN STERK EN 

GEZOND BEEMSTER lezen wij terug in dit document namelijk 

 

1)  

Niet spreken OVER inwoners maar MET inwoners want zij weten het beste wat nodig is in 

hun eigen leefomgeving. Zij komen immers met initiatieven die hun buurt ten goede komen; 

de gemeente staat open voor die verbeteringen waarbij NEE ook een antwoord kan zijn. 

Maar altijd in een zorgvuldig proces en met respect voor elkaars standpunt. 

Kijk maar hoe mooi veel input van inwoners is meegenomen in de 3 vastgestelde dorpsvisies 

en bij de partiële herziening van het bestemmingsplan buitengebied. 

 

2)  

Agrarische ondernemers zijn belangrijk voor het beeld en het beheer van ons buitengebied 

en daarom moet de gemeente daarbij goede ruimtelijke afwegingen maken; da’s niet alleen 

nodig voor hun zakelijke toekomst maar net zo belangrijk voor de gemeente als stakeholder 

van het werelderfgoed landschap.  

 

3)  

Verkeerssituaties rondom scholen en drukke kruispunten moeten “heel, schoon en veilig” 

zijn. Dat is vorig jaar op ons verzoek al gedaan bij de voetgangersoversteek op de 

Purmerenderweg en wij zien nu nog eens 150.000 Euro ingerekend voor de volgende 

aanpassingen van de kruising Middenpad, Purmerenderweg en Driemerenweg. Dit is 

noodzakelijk voor  het extra verkeer richting de dependance van de Bloeiende Perelaar in de 

Zuidoost als voor het extra verkeer van de bijna gereed zijnde nieuwbouw in de Nieuwe 

Tuinderij - Oost. 

 

4)  

Wij lezen over de zo gewenste nieuwbouw op uitleglocatie ZOB - II.  

In de dorpsvisie Zuidoostbeemster geven inwoners aan hier te willen bouwen voor alle (!) 

doelgroepen en heel graag het nieuwe pand voor de basisschool hierin meenemen. En wij 

wensen dat iedereen kan wonen in een fijn huis dat bij hem of haar past. Hiervoor heeft de 

gemeente Beemster al gronden in bezit maar het wachten is nog (steeds) op de Provincie 

Noord-Holland. Dus wat de Beemster VVD betreft, ambtelijk graag het gas op die ZOB - II 

locatie en die ambitie lezen we in deze begroting gelukkig ook terug… 

 



5)  

Er is door een meerderheid van de huidige 2 gemeenteraden nu besloten tot 

hondenbelasting voor Beemster vanaf 2022 maar alleen in onze 4 kernen. 

Als VVD zijn wij tegen hondenbelasting in Beemster (immers wij hadden dit ooit maar 

hebben het met ons volle verstand afgeschaft).  

Voor de in Beemster opgehaalde belastinggelden, worden in onze kernen 

hondenvoorzieningen gemaakt zoals een uitrenveld of een Honden Ontmoetings Plek.  

De VVD zal hierop toezien en niet accepteren dat deze belastingopbrengst in de algemene 

middelen verdwijnt. Nu is Purmerend afgelopen zaterdag uitgeroepen als 2e meest 

diervriendelijke gemeente van Nederland dus dat moet goed komen. 

 

6)  

Wij lezen de stand van zaken rondom het vrijliggend fietspad aan de Purmerenderweg ten 

noorden van de Rijperweg; een jarenlange wens vanuit onze fractie en wij vertrouwen dat dit 

dossier meer voortgang maakt in het belang van de verkeersveiligheid voor fietsers aldaar. 

 

7)  

En als laatste, het helaas niet ontbrekende onderwerp sinds 2015 - de tekorten bij jeugdzorg. 

Uiteraard is de Beemster VVD blij met de gedeeltelijke compensatie vanuit het Rijk.  

Maar laten we vooral niet vergeten dat onze gemeente vanaf 2018 zelf elk jaar tonnen heeft 

moeten bijleggen. Deze gedeeltelijke compensatie maakt dat niet ineens goed! 

 

Natuurlijk willen wij allemaal het beste voor onze kinderen maar realiseer u wel, dat wij 

diezelfde tonnen dus niet voor andere voorzieningen hebben kunnen inzetten de afgelopen 

jaren.  

Die wij ook belangrijk vinden zoals bijv. 

• snelheidsbeperkende maatregelen 

• plastic dat weer aan huis opgehaald wordt in het buitengebied 

• dat de onkruidbestrijding een maar liever twee tandjes beter wordt uitgevoerd 

• meer toezicht en handhaving 

• meer sport- en speelveldjes in de oudere wijken en 

• handhaven van broodnodige subsidies aan onze verenigingen. 

Allemaal vervelende keuzes die wij als gemeenteraad hebben moeten maken met minder 

wisselgeld in handen… 

 

Als hekkensluiter geven wij een dringend advies mee aan de nieuwe raad. Voor 

ondermijning is in deze begroting slechts 300.000 Euro gebudgetteerd terwijl er overduidelijk 

behoefte is aan het dubbele budget - om alle handhavingszaken en alles wat ermee 

samenhangt tijdig, effectief en grondig te kunnen doen.  

 

En als laatste het ingediende amendement en onze eigen motie bij de begroting.   

Het tekstueel aangepaste amendement van PvdA/GroenLinks dat er aandacht is voor 

voldoende beschermde woonplekken, steunt de Beemster VVD.  

 

En onze eigen motie om te onderzoeken hoe we het toeristische netwerk van Beemster met 

de marktstad Purmerend samen kunnen versterken, kunt u hierbij als ingediend 

beschouwen. 

 

 

 



Tot slot voorzitter, dit is de laatste Beemster begrotingsraad; er volgen nog wel 1 gewone - 

en 1 afscheids raadsvergadering waar wij de afgelopen 409 jaar zullen memoreren.  

Op 31 december einde dag worden wij raadsleden en het college dan van rechtswege 

ontslagen omdat onze gemeente Beemster ophoudt te bestaan en onze polder straks 

bestuurd zal worden vanuit het Purmerendse. Door hopelijk veel betrokken Beemsterlingen 

als afvaardiging vanuit onze “wijk” die wij straks worden in het nieuwe Purmerend.  

Op de VVD kandidatenlijst voor 24 november staan maar liefst 4 Beemsterlingen in de top 

10. Onze fractie staat klaar om die verantwoordelijkheid weer te pakken.  

 

Vanuit onze VVD fractie willen wij alle ambtenaren, adviseurs, college en collega raadsleden 

van Beemster en Purmerend hartelijk danken voor hun inzet - zeker dit laatste turbulente 

jaar.  

 

Het fusieproces heeft veel tijd en energie van ons allen gevraagd;  

Wij zijn trots op iedereen die daaraan positief heeft bijgedragen en willen allen daarvoor 

(nogmaals) hartelijk bedanken. 

 

 

Monique van Boven 

Fractievoorzitter Beemster VVD 

 


