Algemene beschouwingen naar aanleiding van de begroting 2019
De begroting is de financiële vertaling van het coalitieprogramma en het bestaande beleid.
Voor de komende 4 jaar staan onze ambities beschreven in het coalitieprogramma dat eerder
aan u is gepresenteerd met de titel
“Samen werken aan een sterk en gezond Beemster”.
STERK slaat daarbij op sterk van geest: wij Beemsterlingen weten immers wat we willen
En STERK in onze daadkracht: dingen aanpakken en dat zien wij terug in de bergen
vrijwilligerswerk die gezien en ongezien verzet worden
STERK in de onderhandelingen met Purmerend: over de Beemster naar waarde inbrengen in
de nieuwe gemeente waarbij de coalitie tot die dag realistisch bestuur toont en haar
verantwoordelijkheid neemt
GEZOND in lijf en leden. Daarvoor organiseren wij als gemeente passende zorg voor
iedereen en financieren die met het krappe budget van het Rijk
Maar ook FINANCIEEL gezond. En daar spreken we nu over …..
Het goede nieuws eerst ->
De belastingen worden het komend jaar slechts met de inflatie correctie verhoogd en de
begroting laat een groei zien van onze spaarrekening van 3 naar 5,5 miljoen Euro. Dat klinkt
inderdaad als 2,5 miljoen Euro groei. Zijn we dan toch rijk? Hadden dan de bezuiniging van 1
ton Euro op de cultuursubsidies en de 11% tariefsverhoging van de OZB vorig jaar niet
gehoeven? Was dat maar waar..
In de begroting herkent de Beemster VVD dat het college genoeg ambities heeft. En dat is
uitstekend. Want met de fusie stip op de horizon in 2022 moeten wij niet alleen “op de winkel
passen maar het assortiment uitbreiden” ten gunste van de leefbaarheid in Beemster zodat alle
in gang gezette projecten meegenomen worden in de nieuwe gemeente.
Hoe we dat gaan doen?
A
Wij gaan voor bijv. de volgende dossiers in gesprek met inwoners en ondernemers:
1) de gebiedsontwikkeling rondom het gemeentehuis
2) een brede school (met of zonder zorg faciliteiten) op de huidige plek van de Blauwe
Morgenster of wellicht toch in de nieuwbouw van Middenbeemster ?
3) extra huisvesting voor de Bloeiende Perelaar in Zuidoostbeemster
4) er worden gebiedsvisies gemaakt voor Zuidoostbeemster, Westbeemster en
Noordbeemster – hoe wil men dat zijn/haar dorp verder ontwikkeld wordt?
Maar ook huidig beleid wordt uitgevoerd. Een paar voorbeelden:
5) de duurzaamheidsagenda updaten met haar energietransitie: het eerlijke verhaal vertellen
dat inwoners dit zelf moeten betalen maar waardoor wél hun maandlasten omlaag gaan

6) het verkeers- en vervoersplan heeft een actualisatie én geld voor uitvoering nodig
om er maar een paar van een hele lange wensenlijst te noemen…..
Ons 1e signaal bij deze begroting is om het college financiële beweegruimte te geven om
ambities op te starten. De Beemster VVD stelt voor om 6 ton Euro in een
bestemmingsreserve college te stoppen voor het opstellen EN uitvoeren van de net
genoemde voorbeelden die de leefbaarheid in Beemster gaan bevorderen. Begrijp ons goed –
dit is géén cadeautje voor het college want nog stééds moet zij eerst met een goed
onderbouwd plan langs de gemeenteraad om dat geld écht te krijgen. Wij zetten dit geld
alleen nu alvast apart – specifiek voor die ontwikkelingen die keihard nodig zijn.
B
Het college heeft besloten om geen nadere uitwerking nog te maken rondom het Inter
Bestuurlijk Programma (ik citeer) “vanwege de financiële consequenties die dit met zich mee
brengt want de capaciteit en de middelen zijn niet aanwezig”.
Dat KAN een strategie zijn; dus wel het geld ontvangen maar niet de bijbehorende kosten
begroten – echter daar gaat de Beemster VVD niet in mee. Wij wensen onze
verantwoordelijkheid te nemen richting onze fusiepartner voor dat toegezegde geld voor die
nieuwe 12 interbestuurlijke taken. Daarom stellen wij straks voor om al het toegezegde geld
in een bestemmingsreserve IBP apart te zetten. Te reserveren als het ware - als goed
huisvader.
C
Het college vraagt om 100.000 Euro voor intensivering van toerisme en recreatie. Dat is
hetzelfde bedrag dat vorig jaar bezuinigd is op de culturele voorzieningen in Beemster. En
met dat beeld heeft de Beemster VVD grote moeite. Natuurlijk wordt de nu gevraagde ton
Euro anders gefinancierd - namelijk uit de opbrengsten van de toeristenbelasting. Die is 2 jaar
terug ook flink verhoogd en stijgt daardoor naar een jaarlijkse opbrengst van 70.000 Euro.
Voor onze bezoekers moeten we van dat belastinggeld ook zaken organiseren maar graag
lezen wij eerst uw onderliggende plannen.
Naast de zojuist genoemde 3 zakelijke punten komen wij terug op het woord SAMEN en het
werkwoord SAMENWERKEN in het coalitieprogramma.
In de commissie van 25 september heeft mijn collega mevrouw De Wit met haar HART
VOOR BEEMSTER een dringende oproep gedaan aan
1) het college om de communicatie rondom de fusie naar inwoners te vereenvoudigen want
wij weten waar het om gaat (omdat wij in die fusie materie zitten) maar zij helemaal niet.
Dat bleek van de week wederom op de ambassadeursavond
En tevens vroeg mevrouw De Wit
2) aan ALLE raadsleden om de onderlinge verdeeldheid en persoonlijke wrijving opzij te
zetten en als raad één eenheid te vormen. Want het gaat hier niet om oud zeer of om
personen. Het gaat er hier om dat wij het democratisch genomen besluit van 9 januari
uitdragen voor de toekomst van Beemster, ookal is dat soms moeilijk. Wij hebben mét het
college een giga bult werk te verzetten de komende 3 jaar en de huidige spanningen in
deze raad werken daarbij niet productief. Dat is ook niet in het belang van onze inwoners.
Het is immers onze taak om hen hier zo goed mogelijk te vertegenwoordigen!
Voorzitter ik sluit af:
Graag willen wij “samen werken aan een sterk en gezond Beemster”

