Besluitenlijst van de openbare, digitale vergadering van de raad van de gemeente
Beemster, gehouden op dinsdag 10 juni 2021 aanvang 20.00 uur.
Aanwezig:
Mevrouw H.C. Heerschop
De heer M. Timmerman
De heer M. Bakker
Mevrouw I.L. Bregman-Middelburg
Mevrouw B.A.C. Jonk-de Lange
De heer N.C.M. de Lange
Mevrouw R.M. Langerijs-Groot
De heer L.J.M. Schagen
De heer G.J.M. Groot
De heer H.J. Vinke
De heer P.C. de Waal
Mevrouw M.L. van Boven
Mevrouw L.F. de Vries-van Vlierden
Mevrouw M.C.A. de Wit-Hoogervorst

burgemeester, voorzitter
griffier
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
D66
PvdA/GroenLinks
PvdA/GroenLinks
VVD
VVD
VVD

Afwezig met kennisgeving:
De heer A.N. Commandeur

CDA

Mede aanwezig:
Mevrouw A. Zeeman
De heer J.R.P.L. Dings
De heer D.J. Butter

wethouder CDA
wethouder PvdA/GroenLinks
wethouder VVD

1.

Opening.
De voorzitter heeft de aanwezigheid van de raads- en collegeleden overeenkomstig
de bovenstaande lijst vastgesteld en de vergadering om 20.00 uur geopend.
Bij loting is bepaald dat de heer Vinke in geval van hoofdelijke stemming het eerst zijn
stem moet uitbrengen.

2.

Vaststellen van de agenda.
De raad heeft de agenda ongewijzigd vastgesteld.

3.

Voorstel behandeling Kadernota 2022-2025 en besluitvorming over de
voorgestelde beslispunten.
De kadernota is op 31 mei 2021 behandeld in de gezamenlijke commissievergadering
van Beemster en Purmerend. Alle fracties hebben in deze vergadering positief over de
kadernota geadviseerd. In deze vergadering zijn ook voorgenomen moties besproken
waaronder een motie van de fracties VVD van Purmerend en Beemster.
Mevrouw Van Boven heeft medegedeeld dat haar fractie deze motie niet indient.
De sprekers bij dit agendapunt waren mevrouw Van Boven, de heer Vinke, de heer
Schagen, de heer Groot, wethouder Butter, wethouder Dings en wethouder Zeeman.
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Besluitvorming
Er is geen behoefte aan stemming. De raad heeft (unaniem) besloten:
1. Kennis te nemen van de Kadernota en de colleges van Beemster en Purmerend te
verzoeken de volgende in de kadernota opgenomen keuzes mee te nemen naar de
begroting 2022 voor definitieve besluitvorming:
2022

2023

2024

2025

1

Structurele inzet agrarische vraagstukken

-33

-106

-109

-112

2

Voortzetten Samenwerkingsagenda ZaWa

-50

-50

-50

-50

3

Ontwikkeling organisatie groei van de stad

-502

-488

-466

-504

4

Transitie Lokale Jeugdzorg

-500

-615

-615

-

5

Extra preventie schulddienstverlening

6

Onderwijshuisvesting: Integraal HuisvestingsPlan (IHP)

7

Schoolplein De Bloeiende Perelaar

8

Parkenplan: ontwerpen Leeghwaterpark en Park de Noord

9

Verbeterslagen beheer openbare ruimte

10

Herinrichting openbare ruimte Van Brug tot Brug
Keuzes voor groei stad en dorpen

-164

-168

-173

-178

-1.503

78

-1.586

-2.275

-5

-5

-5

-5

-30

-

-

-

-196

-46

-45

-45

-11
-2.993

-28

-32

-32

-1.428

-3.081

-3.201

2. In te stemmen met het verwerken in de programmabegroting 2022 van de
begrotingsuitgangspunten, de fusiegevolgen en de harmonisatiegevolgen
zoals opgenomen in de Kadernota 2022;
3. In te stemmen met de volgende uitgangspunten voor de
belastingharmonisatie:
a. De opbrengst OZB woningen in de begroting 2022 met € 370.000 plus
indexatie structureel af te ramen zodat de tarieven 2022 OZB in Purmerend
niet stijgen als gevolg van de fusie.
b. In te stemmen met de invoering van een tarief voor
eenpersoonshuishoudens en een tarief voor meerpersoonshuishoudens voor
de afvalstoffenheffing in de nieuwe gemeente waarbij het tarief voor
eenpersoonshuishoudens 80% is van het tarief voor
meerpersoonshuishoudens.
c. In te stemmen met de invoering van een eigenarentarief voor de rioolheffing
in combinatie met een grootverbruikersheffing niet-woningen vanaf 300 m3
watergebruik met een tarief van 75% van het eigenarentarief per eenheid van
300 m3 watergebruik.
d. Een bedrag van afgerond € 103.000 mee te nemen als voordeel voor de
begrotingsruimte vanwege de wijziging van de samengevoegde
kostenopbouw rioolheffing en afvalstoffenheffing.
e. In te stemmen met de invoering van hondenbelasting voor de hele
gemeente per 1-1-2022 met een vrijstelling voor het bezit van honden
buiten de bebouwde kom.
f. De extra opbrengst ad € 50.000 voor hondenbeleid in Beemster te
reserveren als budget op het overzicht algemene dekkingsmiddelen en
aan de nieuwe gemeenteraad een voorstel te doen om de opbrengst
hondenbelasting te koppelen aan de uitgaven hondenbeleid.
g. Voor de toeristenbelasting in te stemmen met het tarief 2022 voor de
nieuwe gemeente Purmerend zijnde het tarief Beemster 2021 (2,25
p.p.p.n.) plus de dan geldende CPI index en hierdoor een opbrengst van
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4.

5.

6.

7.

8.
9.

€ 28.000 mee te nemen in de Kadernota.
h. In te stemmen met de invoering van precariobelasting voor de hele
gemeente per 1-1-2022 waarbij Beemster onder de tarifering van ‘overig
Purmerend’ zal vallen en hierdoor een opbrengst van € 25.000 mee te
nemen ten gunste van de begrotingsruimte.
In te stemmen met het bijstellen van de begroting 2021 en de
meerjarenbegroting voor de onderdelen van het dekkingsplan, de
onvermijdelijke ontwikkelingen en de budgettair-neutrale wijzigingen.
De bijbehorende kredieten 2021 vast te stellen: kantplanken rondom
kunstgrasvelden (€ 60.000), herinrichting Bloeiende Perelaar (€ 60.000),
vervanging oude voertuigen (€ 254.000) en onderhoud riolering/wegen Wouter
Sluislaan tussen Verzetplein/ Zuiderweg (€ 255.000).
In te stemmen met de plant van 409 bomen in Beemster (€ 448.000) en de
vorming van een voorziening voor pensioenen van ex-bestuurders (€ 969.000)
ten laste van de algemene reserve.
Kennis te nemen dat in 2021 de volgende bedragen beschikbaar worden gesteld in
de begroting van Purmerend: voor het opstarten van de transitie lokale jeugdzorg
€ 225.000, voor het voortzetten van de Samenwerkingsagenda ZaanstreekWaterland € 50.000, voor extra preventie schulddienstverlening € 159.000, voor
het IHP € 30.000, voor het Parkenplan € 70.000;
Voor punt 4-6 de aangeboden begrotingswijziging vast te stellen.
In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de Kadernota 2022 voor de op
te stellen Financiële verordening voor de nieuwe gemeente.

De voorzitter heeft stilgestaan bij het feit dat dit de laatste kadernota is van de
zelfstandige gemeente Beemster.
Hierna is (online) verbinding gemaakt met de gelijktijdige raadsvergadering van de
gemeente Purmerend. De voorzitters van de beide gemeenteraden hebben in elkaars
vergaderingen medegedeeld dat de voorgestelde kadernota door beide
gemeenteraden is vastgesteld.
4.

Sluiting vergadering.
De voorzitter heeft de vergadering op 21.06 uur gesloten.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 29 juni 2021
de voorzitter,

de griffier,

H.C. Heerschop

M. Timmerman
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