
 

  
  
 

Aan : Gemeenteraden 
Van : Wethouders Rotgans en Butter 
Datum : 2 november 2021 
Onderwerp : Aanpassing begrotingsstukken 2022 
 
 
Inleiding  
Naar aanleiding van de technische vragen en de behandeling in de commissie van de 
Programmabegroting 2022 en het raadsvoorstellen lokale heffingen heeft het college aangepaste 
stukken aangeboden. In deze stukken zijn de volgende aanpassingen verwerkt: 
 

Aanleiding Document Blz. Wijziging 

Technische 
vragen 

Programmabegroting 26 Aparte bullit ‘Daarnaast hebben we oog 
voor de inwoners die niet of niet helemaal 
mee kunnen doen in de maatschappĳ. We 
ondersteunen en helpen hen hierbĳ.’ 

Technische 
vragen 

Programmabegroting 40, 
41 

Toevoegen (minimaal) bij teksten: 
- Per locatie inzetten op (minimaal) 30% 

sociale huur 
- In Purmerend zetten we per locatie in 

op (minimaal) 30% sociale huur  

Technische 
vragen 

Programmabegroting 127 Weghalen (voorb) in investerings-
omschrijving ‘Herprofilering 
Purmerenderwg ZOB (voorb) 

Technische 
vragen 

Programmabegroting 161 In paragraaf weerstandsvermogen bij 
risico wegenbeheer 10 euro per kilometer 
vervangen door: 10 euro per meter 

Technische 
vragen 

Programmabegroting 161 In paragraaf verbonden partijen bij 
Vestigingsplaats BNG verwijderd de tekst 
‘4.914 aandelen à € 2,50’ 

Commissie-
behandeling 

Raadsvoorstel lokale 
heffingen, bijlage 
kaart verordening 
hondenbelasting 
Beemster en 
verordening 
hondenbelasting 
Purmerend 

 Aanpassing kaart hondenbelasting. Er 
staat 2 maal Jisperweg vermeld waarvan 1 
in het verlengde van de A7. Deze is onjuist. 

Commissie-
behandeling 

Raadsvoorstel lokale 
heffingen, artikel 9 lid 
3 verordening 
hondenbelasting 
Beemster en 
verordening 
hondenbelasting 
Purmerend 

 Verwijderen woorden ‘in geval’  



Aanleiding Document Blz. Wijziging 

Commissie-
behandeling 

Raadsvoorstel lokale 
heffingen, artikel 14 
lid 1 verordening 
parkeerbelasting 
Purmerend 

 Verwijderen woord ‘na’ in zin: “En op 
zaterdagen, zondagen en feestdagen na 
tussen 08.30 en 21.00 uur” 

 
Er wordt een motie en een amendement als hamerstuk in de beide raden behandeld. Deze worden 
als volgt in de begroting voor de nieuwe raad verwerkt na besluitvorming door de beide raden:  
 

Voorgenomen 
motie 

Programmabegroting  Toevoegen tekst aan programma 9, 
onderdeel ‘Wat willen we bereiken’, 
speerpunt 1. Uitbouwen van de 
innovatieve voedselkamer en 
werelderfgoed De Beemster: 
“Als onderdeel van de uitwerking van de 
economische visie zal het college 
onderzoek te doen naar de versterking van 
het toeristisch netwerk. Hierbij zal 
specifiek naar de mogelijkheid van een 
fiets-/voetverbinding in combinatie met 
het viaduct N244 worden gekeken.  
Het is hierbij van belang dat aansluiting 
wordt gezocht bij de reeds bestaande 
fiets-, wandel- en vaarnetwerken, de 
toeristische opstappunten in 
Middenbeemster (Marktplein) en 
Purmerend (Beemsterburgwal) en het 
openbaar vervoer.” 

Voorgenomen 
amendement 

Programmabegroting 43 In programma 3 Wonen (pagina 43) de 
tekst: "Huisvesting voor bĳzondere 
doelgroepen vraagt veel aandacht. We 
werken toe naar het scheiden van wonen 
en zorg. Dit betekent het afbouwen van 
beschermde woonplekken en het 
toevoegen van kleine betaalbare 
woningen." Vervangen door: “Huisvesting 
voor bĳzondere doelgroepen vraagt veel 
aandacht. We werken toe naar het 
scheiden van wonen en zorg, dat wil 
zeggen streven naar zelfstandig wonen 
met zorg en ondersteuning afgesteld op 
de individuele behoefte. Dit betekent het 
toevoegen van kleine betaalbare 
woningen voor mensen met ambulante 
zorg, zodat voldoende beschermde 
woonplekken beschikbaar zijn voor 
diegenen, die dat echt nodig hebben.” 

 


