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Vooraf door de fracties van de gemeente Beemster ingebrachte tekstaanpassingen en bespreekpunten over het herindelingsontwerp 

Beemster-Purmerend 

 

 
Nr Thema Blz Ingebracht 

door 
Aanpassing / toevoeging Gewenste besluitvorming 

 

1. Wat voor een 

gemeente willen 

we zijn 

28 VVD Pag. 28. 4.2. Dorpen en wijken. Toevoegen na “..luisterende”… 

> “en meedenkende, faciliterende, coöperatieve gemeente 

 

(duiding = niet alleen luisteren maar ook actie/doen). 

 

 

2.  Participatie 28 VVD Pag. 28. 4.2. Dorpen en wijken. Dorpsteam vervangen door 

dorpsraden. 

 

 

3.  Agrarische 

bedrijvigheid 

27 VVD Pag. 27 bij De Nieuwe gemeente staat voor. Toevoegen achter 

“een groene, agrarische gemeente” > “die open staat voor 

modern, innoverend agrarisch ondernemerschap.”  

 

 

4.  Agrarische 

bedrijvigheid 

28 VVD Pag. 28. 4.3. Open landschap en binnenstad. Toevoegen: “Een 

open landschap laat land- en tuinbouw economisch renderen en 

moderne landbouw houdt het landschap open.”  

 

 

5.  Agrarische 

bedrijvigheid 

28 VVD Pag. 28. 4.3. Open landschap en binnenstad. Toevoegen na “..is 

ontwikkeling en vernieuwing nodig”. > “Daarom faciliteert de 

nieuwe gemeente deze bewaarders van het wereldelderfgoed bij 

hun agrarische bedrijfsvoering.”  

 

 

6.  Agrarische 

bedrijvigheid 

29 VVD Op pag. 29 staat dat regionaal, gezamenlijk beleid de vitaliteit en 

de slagkracht van de agrarische sector in Zaanstreek-Waterland 

vergroot. Echter, zoals op pag.27 ook staat is de nieuwe 

gemeente het scharnierpunt tussen de Noordelijke regio Noord-
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Holland, de Metropoolregio Amsterdam en de regio Zaanstreek-

Waterland. 

De agrarische bedrijven in Beemster zijn anders van aard dan 

die in de regiogemeenten in Zaanstreek-Waterland en hebben 

meer gemeen met de bedrijven in de Noordelijke regio. Deze 

samenwerking zou dan ook tevens gezocht moeten worden 

richting de Noordelijke regio. Graag aan de tekst toevoegen. 

 

7. Agrarische 

bedrijvigheid 

29 VVD Op pag. 29 staan belangrijke aandachtspunten voor de nieuwe 

gemeente, o.a.: "aandacht voor de vitaliteit van het MKB". 

Aandacht voor de vitaliteit van de agrarische sector wordt bij 

deze punten slechts genoemd middels regionaal beleid en niet 

als aandachtspunt op zich. Daarom deze zin wijzigen in: 

“- aandacht voor de vitaliteit van het MKB en van de agrarische 

sector.  

 

 

8. Agrarische 

bedrijvigheid 

29 CDA Blz. 29. Bedrijvigheid is een prima veelomvattende term. Daar 

past ook de agrarische bedrijvigheid in. Aparte vermelding is 

voor ons niet nodig. 

 

Beantwoording colleges: De agrarische bedrijvigheid is wel 

typerend voor Beemster en om die reden apart vermeld. 

 

 

 

9. Dorpen en wijken 28 CDA Blz. 28, 4.2. ‘De nieuwe gemeente bestaat uit 4 dorpen ...’ is 

staatkundig-juridisch onjuist. Beemster heeft vanaf het begin 4 

kernen gehad en nooit (zelfstandige) dorpen. Dat het taalgebruik 

in Beemster anders luidt, kan in dit document niet overgenomen 

worden. 
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Beantwoording college: Het herindelingsontwerp beoogt aan te 

sluiten bij de huidige taalgebruik in het bestuur van beide 

gemeenten. Het gebruik van het woord ‘dorpen’ in de tekst heeft 

geen juridische consequenties. 

 

10. Besturingsfilosofie .. BPP Hoofdstuk besturingsfilosofie toevoegen 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 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.” 

 

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.  

 

11. Schuldpositie en 

strategie 

.. BPP Paragraaf Schuldpositie toevoegen met de volgende tekst: 

 

De colleges komen vóór het 

vaststellen van de 
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“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.”  

 

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. 

 

12. Biodiversiteit en 

wildbeheer 

.. BPP Paragraaf Biodiversiteit, wildbeheer, exoten en invasieve soorten 

toevoegen  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 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 

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. 
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waarbij de bevolking van de polder en de stad nadrukkelijk 

worden uitgenodigd.” 

 

13. Huisvesting 

jongeren 

.. BPP Paragraaf Jongeren, doorstroming en toekomst perspectief 

toevoegen 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.” 

 

 

…1  ……  

 

    

 

 

     

 

 

     

 

                                                
1 punten die uit het debat in de commissie komen 


