Algemene Beschouwingen Begroting 2021-2024

Vorig jaar wensten wij in deze beschouwingen de heer Butter sterkte in zijn ziekteproces. Nu zijn we
blij met zijn recente terugkeer. Na het aftreden van mevrouw Van Beek is burgemeester Heerschop
een uiterst plezierige vervangster gebleken die voor een rimpelloze transitie in het College heeft
gezorgd.
Dat vandaag de laatste begrotingsvergadering plaatsvindt en de laatste AB zullen worden
uitgesproken, is gedenkwaardig en stemt niet vrolijk. Deze Raad doet immers bestuurlijk straks het
licht uit. Van de andere kant zien we aan de worsteling van vergelijkbare gemeenten om zelfstandig
te blijven dat de beslissing om te gaan fuseren een goede is geweest.
Zoals nu het fusieproces verloopt via de klankbordsessies geeft ons vertrouwen dat de belangen van
Beemster ook na 1 januari 2022 goed gewaarborgd zijn.
Sinds maart jl. is de wereld en dus ook ons land in een nieuwe realiteit terecht gekomen door het
Coronavirus die naast vele levens de bestaanszekerheid van velen op het spel zet. Wij roepen het
College op het uiterste te doen om de nadelige gevolgen voor de economie en de bewoners van onze
gemeente zoveel mogelijk te verzachten.
Via de VNG wordt in toenemende mate druk uitgeoefend op het Rijk om vooral t.a.v. het sociale
domein meer middelen ter beschikking te stellen. We herhalen onze oproep aan het College om z.g.
goede praktijkvoorbeelden uit vergelijkbare gemeenten te bestuderen. Die gemeenten zijn er wel
degelijk. Het belang van tijdige preventie onderschrijven we, maar deze taak hoort niet op het bordje
van het onderwijs te belanden. Wij geloven daarnaast dat er bij nogal wat gezinnen grote behoefte is
aan ondersteuning bij de opvoeding. Levert het CJG op dat gebied voldoende ondersteuning?
Beemster toont lef door veel geld te besteden in de totstandkoming van de vier dorpsvisies. De
participatiegraad was tot nu toe hoog in Middenbeemster en Zuidoostbeemster. Wel moet veel meer
aandacht geschonken worden aan verwachtingsmanagement. We organiseren a.h.w. zelf het verzet
tegen de uiteindelijke uitkomst als niet van meet af aan duidelijk gemaakt wordt, dat meedenken en
meepraten niet betekent dat wensen voor de volle 100% uitgevoerd gaan worden. Dit is een
duidelijk aandachtspunt dat we de projectleiding meegeven.
Iets soortgelijks speelt bij de realisatie van de dependance van de Bloeiende Perelaar. Dat daarbij in
een enkel geval grof geschut niet wordt geschuwd, valt zeer te betreuren. Als zelfs aan de integriteit
van College-en Raadsleden getwijfeld wordt, is een grens overschreden van wat acceptabel is.
Onlangs is daarom terecht afgesproken om in voorkomende gevallen in te laten grijpen door de
voorzitter en betrokkenen te verdedigen.
Het proces rond de besluitvorming van de dependance verdient de schoonheidsprijs niet, de
koerswijziging van het College was verwarrend voor velen en er is veel onrust en boosheid ontstaan,
maar dat alles betekent niet dat er sprake is van onrechtmatigheid of juridische onvolkomenheden.

In het fusieproces gaat het momenteel vooral over de harmonisatie van de lastendruk. Het CDA zal
zich samen met het CDA Purmerend inspannen om voor onze bewoners een eerlijke en
evenwichtige belastingdruk te realiseren. De fusie op zich mag niet leiden tot zwaardere lasten.
Dat onze financiële positie momenteel sterk verbeterd is, maakt dat er binnen de coalitie plannen
zijn om de forse bezuiniging in het cultuurdomein te verzachten door weer meer subsidie te geven.
Hetzelfde geldt voor nog enkele moties/amenderingen die tot lastenverlichting kunnen bijdragen van
de bevolking. Binnen de grenzen van het redelijke zullen wij die steunen
Dat de woningen in De Keyser en De Tuinderij West en -Oost als warme broodjes over de toonbank
gaan, is mooi; minder fraai is het dat er veel te weinig gebouwd wordt voor hen die minder te
besteden hebben. Het is daarom van het grootste belang dat ook ZOBII voorzien wordt van
onomkeerbare plannen zodat we alsnog daar de gewenste sociale huur- en koopwoningen kunnen
bouwen. We hebben tot nu toe niets gehoord van het College over onderhandelingen met de
provincie en RCE om ook hun zegen over onze plannen te verkrijgen. Hoe staat het hiermee?
Voor een kleine groep bewoners is de fysieke aanwezigheid van een loket van de burgerlijke stand
van groot belang. Soms is fysiek contact zelfs bij wet vereist. Heeft het College al een idee hoe ze
deze categorie burgers gaat bedienen? Er zijn gemeenten waar de ambtenaar aan huis komt.
We hopen dat het College vaart zet achter het Bestemmingsplan Buitengebied. Het is geen geheim
dat er nogal wat knelpunten ervaren worden door agrariërs en particulieren bij plannen op ruimtelijk
gebied. Er moet absoluut meer balans komen tussen de eisen die de status van werelderfgoed aan
ons stelt en gerechtvaardigde wensen voor aanpassingen.
Een werkgroep samengesteld uit alle partijen in de Raad heeft zich bezig gehouden met het
probleem van de slinkende biodiversiteit, ook in onze gemeente. Het verlies van rijkdom aan soorten
is een wereldwijd probleem. Op de schaal van de gemeente willen we graag ons steentje bijdragen
Daartoe zal het CDA een motie indienen om in de bebouwde kernen in onze gemeente een fors
aantal zieke bomen te vervangen en ook nieuwe bomen aan te planten. Als één belangrijk argument
noemen we hier reeds het feit dat in het nominatiedossier van onze werelderfgoed expliciet sprake is
van ‘door bomen omzoomde lanen en wegen’ als kernkwaliteit van De Beemster.
En met de wellicht vrome wens dat de zware coronacrisis ons land en de wereld niet heel veel langer
zal teisteren, besluiten wij deze laatste Algemene Beschouwingen in dit gebouw en deze gemeente
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