Geachte toehoorders,

De uitdrukking “7 vette en 7 magere jaren” vertelt dat je tijdens
goede jaren alvast rekening moet houden met slechte jaren die
kunnen komen. Dat hebben we in Beemster deels gedaan:

door van 5M Euro Nuon gelden een bedrag van 2M te gebruiken
voor afboeking van gronden in uitleglocatie ZOB-2 en voor de
reservering voor de jaarlijkse rentelasten ervan
door meer dan 1M Euro spaargeld te gebruiken voor het optuigen van de ambtelijke
samenwerking met Purmerend.
Tevens heeft gemeente Beemster de opbrengst van bouwgronden ingezet om
1) een multifunctioneel centrum in Zuidoostbeemster te bouwen voor o.a. de
basisschool en
2) de Spelemei te verhuizen naar het beoogde centrum van Zuidoostbeemster.
Ook zijn er 2 kunstgrasvelden van dat geld aangelegd.
Allemaal mooie investeringen … toen er nog geld voor was.
Toen kwam én de crisis én de gang naar Raad van State voor onze
bestemmingsplannen én bleek
- dat er in de meerjarenbegroting geen rekening was gehouden met
vervanging van die mooie investeringen na zoveel jaar
- dat er geen frictiekosten van het personeel in latere samenwerkingsjaren
waren ingecalculeerd
- dat de basisregistratie gebouwen en de WOZ database achterstanden bevat
- dat tot onze spijt alle efficiency voordelen van de samenwerking met
Purmerend moesten worden afgeboekt plus een 3,5 jaar leegstaand
gemeentehuis met alle kosten van dien.
Het gevolg was een moeilijk sluitende begroting in november en de voorliggende
kadernota geeft die uitdaging wéér: er komt de komende jaren niet genoeg aan
rijksvergoeding en belastinggeld binnen om überhaupt onze basistaken van te
betalen … Dit vinden wij zeer zorgelijk en zullen maatregelen moeten treffen: de
Provincie zal er anders ook nadrukkelijk iets van vinden en dat moeten we voor
blijven.
In 2014 is Beemster ambtelijk gaan samenwerken om onze zelfstandigheid te
waarborgen. Eind 2016 is de evaluatie van die samenwerking opgesteld en is recent
besloten tot het model van één ambtelijke organisatie met Purmerend. De 14
aanbevelingen om daartoe te komen, worden nu uitgewerkt in een plan van
aanpak. Maar… bij dit besluit was nog niet bekend hoeveel geld wij de komende 4
jaar van de spaarrekening moeten halen om de “winkel open te houden” laat staan
om nieuwe zaken op te pakken.

Volgens de kadernota daalt het saldo van onze spaarrekening in de komende 4 jaar
met 1,9M Euro ! Dit is inclusief de in het vorige agendapunt gestelde extra uitname
van 200K Euro in 2017 plus de 2 recent goedgekeurde raadsbesluiten van totaal
300K Euro voor de N244 en het onderzoek van de Brand-gronden. Allemaal door
ons goedgekeurd maar ergens stopt het. NEE is ook een antwoord. Als we op de
ondergrens van onze spaarrekening komen, gaan namelijk alle seinen op rood.
Met het voorliggende financiële doorkijkje, vragen wij het college ons te garanderen
dat we die 4 jaar nog wel door komen als zelfstandige gemeente - met alles wat er
financieel nog op ons af komt zoals 2 te kleine basisscholen, 2 te vervangen
kunstgrasvelden, de uitvoering van 5 beheerplannen, de invoering van 14
aanbevelingen richting Purmerend en de ontvlechting van Baanstede om er maar
een paar te noemen.
Daarom verzoeken wij het college het volgende onderwerp bespreekbaar te maken
met ons en is het plan van aanpak met de 14 aanbevelingen daar een goede aftrap
voor
moet de gemeente Beemster regionaal opschalen ja of nee.
VVD Beemster is voorstander van eigen regie houden en het niet te laten gebeuren.
Wij willen zélf aan het stuur zitten voordat wij van bovenaf gedwongen worden. Als
gekozen volksvertegenwoordigers is dat onze taak – wij moeten onze bestuurlijke
verantwoordelijkheid dus pakken. Wij willen de varianten van regionaal opschalen
vergelijken met het huidige geheel zelfstandig blijven: wat betekent dit voor de
toekomst van Beemster en haar inwoners en wat betekent het financieel. De regio
is momenteel volop in beweging en daar moeten wij iets mee. Regeren is
vooruitzien dus afwachten is wat ons betreft geen optie. VVD Beemster staat open
voor dit gesprek en wij gaan niet voor struisvogelpolitiek.
Los van de bestuurlijke toekomst, hebben wij ons twee vragen te stellen “Wat
voor overheid willen wij zijn?” Is dat bijv. nog met een gemeentehuis met balie
of kan het meeste digitaal afgehandeld en is een keukentafel gesprek mogelijk voor
uitzonderingen? Vergadert de raad om de 3 weken in een eigen dure zaal of
rouleren we die vergaderingen laagdrempelig per dorp zodat men ons LIVE kan
horen en aanspreken? Voor uw beeldvorming -> gemeente Hollands Kroon sluit per
2019 haar laatste balie en gemeente Molenwaard heeft al geen gemeentehuis
meer. Allemaal gebaseerd op maatwerk en dichtbij de inwoners, hetgeen wij als
bestuur ook wensen. En als wij zo’n overheid willen zijn, past die manier van
uitvoering in het huidige stramien van samenwerken met Purmerend?
En de tweede vraag: “Hoe ziet de DOE DEMOCRATIE er dan uit?” Wij moeten
naar buiten, luisteren, draagvalk creëren en hulp aan burgers en buurtverenigingen
vragen. Inwoners wijzen op eigen verantwoordelijkheid als dat in de mogelijkheden
ligt. Maar u weet – de beste stuurlui staan aan wal. Actiegroepen en “not in my
back yard” verspreiden zich soms via social media maar echt verdiepen in alle
feiten - ho maar. Dat moet een raadslid wél. Wij moeten alle belanghebbenden in
beeld hebben alvorens iets te besluiten – dus ook die van de zwijgende
meerderheid. Daarom onze oproep aan Beemsterlingen -> zoek contact met een

politieke partij van uw keuze en praat mee. Wij roepen actieve en betrokken
burgers op ons te informeren.
We moeten van de dingen goed doen naar de goede dingen voor Beemster doen!
Een eerste voorbeeld is de subsidiestaat.
We geven in 2017 540K Euro uit aan verenigingen, clubs en stichtingen. Al eerder
gaf deze raad aan de automatische piloot van deze subsidies af te willen halen en
per onderdeel een doel met bijbehorende financiën te willen formuleren. Wij zien uit
naar de toegezegde aftrap van het college in deze.
Een ander voorbeeld is de nieuwe omgevingswet. Er komen minder regels en er is
straks meer mogelijk in onze leefomgeving. Wij vragen u om tegelijk met
agendapunt 11 straks te onderzoeken of ons huidige bestemmingsplan
geactualiseerd kan worden met een toevoeging van de status “plattelandswoning”.
Een korte uitleg geven wij vanwege de tijd bij dat agendapunt 11 zelf.
Ons verzoek aan het college is hiermee niet te wachten tot de omgevingswet er in
2019 komt maar hier voor een leefbaar buitengebied nu alvast mee te starten.
De conclusie van onze algemene beschouwing: we moeten met z’n allen aan de
bak.
Want “als je doet wat je altijd deed – krijg je wat je altijd had”….
Dank voor uw aandacht.

