Besluiten uit de gemeenteraad Purmerend van 27 februari 2020:

HERINDELINGSADVIES FUSIE PURMEREND EN BEEMSTER
Met algemene stemmen heeft de gemeenteraad het herindelingsadvies voor de fusie van de
gemeente Beemster en de gemeente Purmerend vastgesteld. Met een meerderheid van
stemmen stelde de gemeenteraad in Beemster dezelfde avond het herindelingsadvies
eveneens vast.
In het herindelingsadvies is onder andere opgenomen dat de gemeenten per 1 januari 2022
worden samengevoegd en dat de grenzen tussen de gemeenten komen te vervallen. Voor
de komende voorbereidingsfase is het nodig om het beleid en de regelgeving van beide
gemeenten te gaan harmoniseren en de organisatie van de fusie in goede banen te leiden.
Hiervoor is een voorbereidingsplan opgesteld.

PARKEERMAATREGELEN CENTRUM, KOP WEST, GORS NOORD EN
ZUIDERPOLDER
In Purmerend worden voor 2040 ongeveer 10.000 woningen gebouwd, waarvan een groot
deel in en om de binnenstad. De stad moet ook leefbaar en bereikbaar blijven, maar de
parkeerruimte in en om de binnenstad wordt schaarser. Om hier goed mee om te gaan, zijn
vorig jaar het Verkeersplan 2040 en verschillende parkeermaatregelen vastgesteld.
Uitgangspunten hierin zijn het beter benutten van de bestaande parkeercapaciteit, het
toevoegen of vervangen van parkeerplaatsen en het beïnvloeden van het parkeergedrag.
De parkeermaatregelen voor het centrum, Kop West, Gors Noord en de Zuiderpolder zijn
een verdere uitwerking van het plan. De meerderheid van de raad heeft de gewijzigde
tarieven voor parkeervergunningen en straatparkeren parkeermaatregelen hiervoor
vastgesteld.
Betaald parkeren, tarieven, vergunningen, dubbelgebruik
Concreet gaat het om zaken als het uitbreiden van betaald parkeren, de hoogte van de
tarieven en bezoekersvergunningen. Ook wordt voorgesteld het dubbelgebruik van
parkeerplaatsen in te voeren: parkeerplaatsen die worden gebruikt door zowel
vergunninghouders als betalende parkeerders. Hierbij steunde de raad een amendement
van Ouderenpartij AOV Purmerend, CDA, SP en PvdA om te zorgen dat vergunninghouders
in het centrum ook gebruik kunnen maken van de parkeerplekken in de Westerstraat en
Nieuwstraat.
Een amendement van VVD, Gemeentebelangen Purmerend, Stadspartij en Leefbaar
Purmerend over de Nieuwegracht en Oude Sluis vond ook een meerderheid in de raad. De
parkeerplaatsen in beide straten komen nu enkel beschikbaar voor vergunningparkeerders.
Verder zorgt een ander voorstel van VVD, Gemeentebelangen Purmerend, Leefbaar
Purmerend en Stadspartij ervoor dat de parkeertarieven in de Julianastraat, Herengracht en
Vooruitstraat dezelfde tarieven als de binnenstad krijgen, namelijk € 2,50 per uur. In de rest
Purmerend, 28 februari 2020
Voor meer informatie over de besluiten van de raad kunt u contact opnemen met de griffie,
telefoon 0299 452713 of griffie@purmerend.nl.

van het gebied is het tarief € 1. Bij de gebieden rondom het stadhuis en het station geldt ook
een dagkaartarief.
28 stemmen vóór: Stadspartij, D66, CDA, VVD, Leefbaar Purmerend, Ouderenpartij AOV
Purmerend, PvdA, SP, Hart van Purmerend
5 stemmen tegen: GroenLinks, Gemeentebelangen Purmerend

PARKEERGARAGE STADHUIS
De meerderheid van de raad stemde in met de bouw van een volledig ondergrondse
parkeergarage aan de voorzijde van het stadhuis. Bedoeld voor ongeveer 320
parkeerplaatsen in drie ondergrondse lagen. Hiervoor is een investering nodig van € 17,1
miljoen.
Eerder was besloten om een voorstel uit te werken voor een halfverdiepte parkeergarage
aan de voorkant van het stadhuis. Echter, gezien de hoeveelheid ontwikkelingen in
Purmerend en de ambities voor een hoge kwaliteit van openbare ruimte en een autoluwe
binnenstad, wordt nu de voorkeur gegeven aan een volledige ondergrondse parkeergarage
met meer parkeerplekken.
30 stemmen vóór: Stadspartij, D66, CDA, VVD, Leefbaar Purmerend, Ouderenpartij AOV
Purmerend, PvdA, SP, Gemeentebelangen Purmerend, Hart van Purmerend
3 stemmen tegen: GroenLinks
Andere besluiten:
•

Ambitie en kadernota Recreatieschap Twiske-Waterland
De meerderheid van de raad stemde in met een positieve zienswijze ten aanzien van
de kadernota 2021 en het ontwerp Ambitiedocument van het Recreatieschap TwiskeWaterland. Door de ligging bij stedelijke gebieden, in combinatie met de relatieve rust
van het landelijk gebied, is Twiske-Waterland een aantrekkelijk en gewild woon-,
natuur- en recreatiegebied. Voor de toekomst van het gebied wordt aansluiting
gezocht met de ambities van de metropoolregio Amsterdam (MRA) die breder zijn
dan enkel natuur, recreatie en landschap. Omdat veel ambities nog onzeker zijn,
wordt voorgesteld te werken met een voortschrijdend vierjaren uitvoeringsprogramma
voor de toekomst.
27 stemmen vóór: Stadspartij, D66, CDA, VVD, Leefbaar Purmerend, Ouderenpartij
AOV Purmerend, PvdA, Hart van Purmerend
6 stemmen tegen: GroenLinks, SP, Gemeentebelangen Purmerend

•

Onderzoek cijfers begroting
In het najaar van 2019 nam de raad een motie aan over een onderzoek naar de
interne consistentie en juistheid van de cijfers in de begroting 2020-2023. Inmiddels
heeft de auditcommissie hier een onafhankelijk onderzoek naar laten doen. Het
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onderzoek geeft op dit moment geen aanleiding tot verdere maatregelen. De raad
stemde in met het advies van de commissie om nu geen verder onderzoek te doen.
•

Beëdiging raadslid SP
Theo de la Haye is benoemd als raadslid van de Purmerendse gemeenteraad, als
vervanger van Ruben van Kuik, die zijn raadslidmaatschap heeft opgezegd. De la
Haye is nu raadslid en fractievoorzitter van de fractie SP.

Alle besluiten:
De vergadering is te bekijken via het Politiek Portaal op https://raad.purmerend.nl, in de
kalender bij 27 februari 2020. Een volledige besluitenlijst staat binnenkort op de website, bij
de agenda van de gemeenteraadsvergadering.
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