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Voorzitter,
Het is nu een klein jaar geleden dat dit college is aangetreden. Dit eerste jaar overziend
komen drie speerpunten naar voren waar wij ons de komende jaren op wil focussen:
Speerpunt 1. Op weg naar de fusie
De Beemsterling is begaan met de toekomst van de polder. De meningen lopen uiteen
over hoe die toekomst er moet uitzien. Het is goed richting de fusie deze meningen samen
te brengen in waarden en ambities. Ik denk hierbij aan de dorpsontwikkelingsvisie
Middenbeemster en Zuidoostbeemster en het omgevingsplan voor het buitengebied. En
zeker ook aan het traject dat we moet afleggen naar een duurzame leefomgeving en
nieuwe energiebronnen.
Een belangrijke stap naar de toekomst van Beemster was het ophalen en vastleggen van
de waarden van Beemster. Hier hebben een aantal inwoners zich zeer voor ingespannen
en dat heeft geresulteerd in een mooi boek waarin we de waarden en verhalen kunnen
nalezen en die we meegeven aan de nieuw te vormen gemeente.
In de komende maanden worden opnieuw stappen gezet in het fusietraject. Na het
zomerreces zal het herindelingsontwerp worden vastgesteld. Hierop kunnen zienswijzen
worden gegeven door iedereen, inwoners, instellingen en ondernemers. En deze
zienswijzen zijn belangrijk om tot een nog beter eindresultaat te komen.
Speerpunt 2. De financiële situatie van de gemeente
We moeten vaststellen dat de financiële situatie van de gemeente niet toelaat dat we al
onze ambities, genoemd in het coalitieprogramma voor honderd procent gaan waarmaken.
We zullen keuzes moeten maken en zaken niet doen die we eigenlijk wel willen.
De jeugdzorg is één van de oorzaken van de financiële problemen. En laten we daar
duidelijk over zijn, het zijn lasten die we moeten en overigens ook willen dragen. De jeugd
is daarvoor te belangrijk. Die moeten we een goede start voor de toekomst geven. We
hebben daar in 2018 ruim €900.000 meer aan uitgegeven dan er was begroot. Een andere
manier van werken en intensieve monitoring lijken hun vruchten af te werpen, toch zal ook
in 2019 en de jaren hierna de jeugdzorg aandacht vragen.
De financiële situatie dwingt ons ook om binnen de wettelijke kaders creatief te zoeken
mogelijkheden om een deel van onze ambities toch te kunnen realiseren. Ik denk hierbij
aan het verhogen van de gemeentelijke belastingen en het inzetten van reserves.
Speerpunt 3. Wonen
We blijven achter in het realiseren van een grote verscheidenheid in woningen.
Dat is afgelopen donderdag nogmaals duidelijk geworden tijdens de thema-avond in het
kader van de dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster.
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In het coalitieprogramma staat: “Starters, medioren, senioren en terugkerende
Beemsterlingen moeten een reële kans hebben om in Beemster te kunnen wonen.” Dat is
een ferme stelling die wordt gesteund door de Woonvisie van Beemster waarin is
vastgelegd dat bij woningbouw 25% sociale huurwoningenmoet worden gerealiseerd.
PvdA/GroenLinks verwacht dan ook van het college dat hier gehoor aan gegeven wordt en
dat dit ook binnen de Beemstercompagnie in het DNA terecht komt. En als we dan toch
met bouw bezig zijn moeten we de energiebehoefte hier sterk gaan verduurzamen.
Voorzitter,
Vanuit genoemde speerpunten zullen we keuzes moeten maken. DE keuze om iets wel of
niet te doen. Maar ook de keuze Hoe we iets aanpakken en in Welk tempo. Ik noem in dit
kader de energietransitie en de omschakeling naar een circulaire economie en landbouw.
Belangrijke zaken die we moeten doen, waar we gelukkig niet alleen voor staan, maar
waar we daarom ook niet de volledige regie hebben. Er moeten komend jaar keuzes
gemaakt worden. Voor onze inwoners moet duidelijk worden langs welke weg dit kan.
Waarbij we er voor moeten waken dat de rekening niet alleen komt te liggen bij de
inwoner.
Voorzitter,
Terugkijkend op het afgelopen jaar constateer ik dat de lange coalitieonderhandelingen
hebben geleid tot een coalitieprogramma dat ook daadwerkelijk tot uitvoering komt. Ik zeg
niet dat we alles gaan waarmaken, wel dat we na het eerste jaar al kunnen vaststellen dat
belangrijke ontwikkelingen in gang zijn gezet.
Wat de PvdA/GroenLinks betreft blijven we deze koers volgen. De focus op fusie, het in de
hand houden van de financiële situatie van de gemeente en het realiseren van een grote
diversiteit aan woonruimte in onze mooie Beemster is daarbij voor ons leidend. We kiezen
ervoor om de belangrijkste dingen te doen en tegelijkertijd stellen we andere zaken uit of
af.
PvdA/GroenLinks spreekt de verwachting uit dat het komende jaar weer succesvol zal zijn.
Wij vertrouwen op voorzetting van de goede samenwerking binnen de Raad en spreken
de hoop uit in de Raad van Beemster tot besluiten te komen die de inwoners van deze
polder verder gaan helpen.
Tenslotte wil ik Dick Butter namens PvdA/GroenLinks Beemster een zeer voorspoedig
herstel toewensen.
Namens PvdA/GroenLinks Beemster,
Henk Vinke

