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13 september 2019 

 

 

Onderwerpen die de fractie Beemster Polder Partij voornemens is om in te brengen bij de 

behandeling van het herindelingsontwerp Beemster en Purmerend in de commissievergadering 

van 17 september 2019. 

 

Het debat kan aanleiding geven om voor deze onderwerpen amendementen in de raadsvergadering 

van 26 september 2019 in te dienen. 

 

Onderwerpen 

- Besturingsfilosofie 

- Schuldpositie en strategie 

- Biodiversiteit en wildbeheer 

- Huisvesting jongeren 

 

 

 

Besturingsfilosofie 
 

Argumenten 

1. Het voorliggende ontwerp in hoge mate gericht is op de procedurele aspecten en het bloemrijk 

beschrijven van beide gemeenten. 

2. De eerder opgehaalde waarden niet concreet zijn vertaald naar bestuurlijk herkenbare en 

beschrijfbare uitgangspunten die borging vereisen in de nieuwe gemeente bij haar 

besluitvorming in de toekomst. 

3. Hierdoor gezien de grote culturele maatschappelijke verschillen tussen deelgemeenschappen 

door stemverhoudingen niet of nauwelijks herkend, gewaardeerd en geborgd kunnen worden in 

hun specifieke maatschappelijke, economische en landschappelijke positie. 

4. Dat in gepolariseerde politieke omstandigheden ook de democratische waarden niet alleen door 

een meerderheid mogen worden gedomineerd en dus geborgd moeten zijn voor minderheden. 

5. Er nog steeds grote onrust bestaat bij inwoners over onduidelijkheid rond waarden en andere 

onderwerpen. 

6. Niet alles vóór de fusie kan worden besloten en duidelijkheid over kan worden gegeven. 

 

Gewenste tekstaanpassing (-aanvulling) 

In het herindelingsontwerp een hoofdstuk besturingsfilosofie toe te voegen op bladzijde 29 ev. met 

de volgende tekst: 

 

“Besturing van een gemeente met verschillende culturen 

Er dient bestuurlijk en instrumenteel borging plaats te vinden voor de getalsmatige 

meerderheid van het stedelijke tegenover het landelijke en op agrarische productie gerichte 

gebieden van de nieuwe gemeente. Hiervoor dienen instrumenten op hoofdlijnen te worden 
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uitgewerkt voor maart 2020, die onderdeel vormen van het herindelingsadvies. Deze 

aanvulling omvat tenminste heldere vertaling van de opgehaalde waarden, kaders die 

opgenomen worden in het reglement van orde van commissie en raad in de nieuwe 

gemeente (zoals inspreekrecht en spreektijd), consultatie instrumenten die met name de 

beeld- en oordeelvorming versterken alvorens te besluiten, informatieverstrekking van het 

college die het mogelijk maakt verschillende scenario’s (knoppen) op een langer tijdpad 

getalsmatig te kunnen meenemen in de oordeelsvorming bij begrotingsvraagstukken, 

vraagstukken die daartoe geëigend zijn op een langere tijdbasis te plannen en bewaken dan 

de gebruikelijke meerjarenplanning en actieve toepassing van de  onderzoekplicht van het 

college en de door haar uitgevoerde taken.” 

 

Gewenste besluitvorming door de raden (opdracht aan de colleges):  

De besturingsfilosofie wordt in de periode tot het herindelingsadvies verder uitgewerkt, aan de 

gemeenteraden voorgelegd en vormt in haar eind resultaat een van de belangrijkste instrumenten 

voor het bereiken van een duurzame democratische nieuwe gemeente, met structurele invloed van 

minderheden op de besluitvorming, waarin dus participatie voorop staat, de raad wordt versterkt 

door tijdige informatievoorziening en waar het stellen voor voldongen feiten van de raad een 

ongewenste bestuurlijke stijl vormt.  

 

 

Schuldpositie en strategie 
 

Argumenten 

1. De schuld van Purmerend de 130 % bereikt en daarmee een grote kans loopt onder verscherpt 

toezicht te komen van de provincie. 

2. Zo’n positie de nieuwe gemeente in haar nieuwe ambitie en vertrouwen ernstig kan schaden bij 

de gemeenschap 

3. Het nu zaak is de komende jaren daartoe een plan te maken die duidelijkheid geeft naar de 

inwoners en daarmee openheid geeft over de mogelijke consequenties 

4. De huidige Stadsverwarming een flink deel van deze schuldpositie omvat en dat onduidelijkheid 

bestaat over de winst/verliesprognose of deze schuld op een redelijke termijn kan worden 

teruggebracht 

5. Mede omdat de technologie is gebaseerd op fossiele brandstof is de winstprognose met de 

huidige inzichten als niet reëel te omschrijven 

6. De uitstoot van CO2 maakt deze voorziening dan ook uiterst kwetsbaar in haar milieu-

economische maatschappelijke waarde. Nieuwe investering zoals geothermie zullen dan ook 

eerder de schuldpositie in de toekomst vergroten 

7. Ditzelfde effect van vergroting van de schulppositie zal ook voortkomen uit de omschakeling om 

woningen spoedig van het aardgas te halen 

8. Al met al reden is om nu schoonschip te maken en gepaste maatregelen te nemen zodat 

Purmerend weerbaarder wordt in de ontwikkelingen die ons te wachten staan. 

9. Aangezien deze ontwikkelingen een tijdbasis hebben van 10 tot 15 jaar lijken deze met de 

huidige meerjarenperspectief een te beperkt basis voor beschouwing. 

10. Niet alles vóór de fusie kan worden besloten en duidelijkheid over kan worden gegeven. 
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Gewenste tekstaanpassing (-tekstaanvulling) 

In het herindelingsontwerp een paragraaf Schuldpositie toe te voegen op bladzijde (nader te 

bepalen) met de volgende tekst: 

 

“De schuldpositie en maatregelen om deze geen beletsel te laten zijn voor de nieuwe 

gemeente wordt vóór het herindelingsadvies aan de gemeenteraad voorgelegd. Dit 

impliceert dat er verdergaande gevolgen kunnen optreden dan de huidige reeds bekende 

effecten bij het harmoniseren van de belastingen en leges.”  

 

Gewenste besluitvorming door de raden (opdracht aan de colleges)  

De colleges komen vóór het vaststellen van de herindelingsadvies met een advies/ voorstel hoe de 

huidige schuldpositie wordt gesaneerd in het belang van een duurzame nieuwe gemeente die ook 

haar ambities kan realiseren. 

 

 

Biodiversiteit en wildbeheer 
 

Argumenten 

1. Het voorliggende ontwerp in hoge mate gericht is op de procedurele aspecten en het bloemrijk 

beschrijven van beide gemeente. 

2. De eerder opgehaalde waarden niet concreet zijn vertaald naar bestuurlijk herkenbare en 

beschrijfbare uitgangspunten die borging vereisen in de nieuwe gemeente bij haar 

besluitvorming in de toekomst 

3. Hierdoor, gezien de grote culturele maatschappelijke verschillen bij deelgemeenschappen door 

stemverhoudingen niet of nauwelijks herkend, gewaardeerd en geborgd kunnen worden in hun 

specifieke maatschappelijke, economische en landschappelijke positie 

4. In gepolariseerde politieke omstandigheden ook de democratische waarden niet alleen door een 

meerderheid mogen worden gedomineerd en dus geborgd moeten zijn voor minderheden. 

5. Er nog steeds grote onrust bestaat bij inwoners over onduidelijkheid rond waarden en andere 

onderwerpen. 

6. Niet alles vóór de fusie kan worden besloten en duidelijkheid over kan worden gegeven. 

 

Gewenste tekstaanpassing (-tekstaanvulling) 

In het herindelingsontwerp een paragraaf Biodiversiteit, wildbeheer, exoten en invasieve soorten toe 

te voegen op bladzijde (nader te bepalen) met de volgende tekst: 

 

“Borging en stimuleren van agrarische hoogwaardige producten vereist in de toekomst een 

verbetering van de biodiversiteit, bodem- en waterecologie maar ook het effectief kunnen 

terugdringen en of bestrijden van exoten en invasieve soorten. 

Gezien de cultuurverschillen en dus de opvattingen over planten en dieren, cultuur en natuur 

binnen de huidige gemeenten is het zaak hierover concrete en naleefbare afspraken te 

maken, op hoofdlijnen, die bijdragen aan het ongestoord, binnen de wettelijke 

mogelijkheden uitvoeren van wildbeheer en bestrijding van exotische en invasieve planten 
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en dieren. Deze afspraken moeten tegelijk dienen om de biodiversiteit als mede de water- en 

bodemkwaliteit fundamenteel te verbeteren en in ecologische evenwicht te brengen. Dit 

impliceert tevens het aanpassen van de huidige methodes die worden ingezet daartoe. 

 

Openheid is daartoe van groot belang, te beginnen met het voortaan op een nader aan te 

wijze centrale plaats uitvoeren van het afslaan van het wild naar de jacht op traditionele 

wijze waarbij de bevolking van de polder en de stad nadrukkelijk worden uitgenodigd.” 

 

Gewenste besluitvorming door de raden (opdracht aan de colleges)  

De colleges werken een paragraaf uit in de periode tot het herindelingsadvies, op hoofdlijnen en 

leggen deze voor aan de gemeenteraden voor het bereiken van een biodiverse gemeenschap waarin 

wildbeheer een vast onderdeel is van het beheer van het landschap en leefomgeving. 

 

 

Huisvesting jongeren 
 

Argumenten 

1. Huisvesting van jongeren feitelijk de grootste opgave is voor een toekomstige gezonde en vitale 

gemeente. 

2. Nu dreigen er door ontbreken van beperkte huisvestingskansen, stijgende woonlasten en 

ontbreken van hogescholen reeds vroeg jonge inwoners de stad verlaten, waardoor er een stad 

met een tweedeling kan ontstaan (hoogopgeleide vertrekken of blijven weg, kansarme blijven en 

vergen vele voorzieningen) 

3. Alleen een gezellig plein als de Koemarkt deze jongeren niet in de nieuwe gemeente houdt. 

4. Deze tendens met concrete acties in de komende jaren dient te worden gekeerd 

5. Echter de sleutel daartoe ligt bij de meer vermogende ouderen in onze gemeente, die echter 

vaak woningen bezetten die na het uitvliegen van de kinderen voor hen te groot zijn geworden 

6. Passende nieuwe huisvesting voor ouderen zowel zelfstandig als op een intramurale wijze kan 

hierin verbetering brengen 

7. Het huidige aanbod aan appartementen of BEBO woningen boven de 250.000,- euro VON is 

daarin niet de richting en zal niet de gewenste doorstroming teweeg brengen. Ook met een 

starterslening of andere faciliteiten is het voor starters onmogelijk in te stappen in de koopmarkt, 

om betaalbaar te wonen en tevens vermogen te vormen. 

8. Niet alles vóór de fusie kan worden besloten en duidelijkheid over kan worden gegeven. 

 

Gewenste tekstaanpassing (-tekstaanvulling) 

In het herindelingsontwerp een paragraaf Jongeren, doorstroming en toekomst perspectief toe te 

voegen op bladzijde (nader te bepalen) met de volgende tekst: 

 

“Jongeren zijn de toekomst van onze gemeente. Er zal dan ook een passend beleid voor 

voldoende betaalbare woningen gestalte moeten krijgen zowel koop als huur.” 

 


