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Elke maand geven de fracties uit de gemeenteraad hun kijk op actuele onderwerpen of besluiten uit de gemeenteraad.

Coen Lageveen,
raadslid

Nadine Hut,
raadslid

Jongeren bij de Stadspartij
De Stadspartij is de grootste partij
in Purmerend. Het van buiten
naar binnen werken is kenmerkend voor de Stadspartij. Eerst
goed luisteren naar de inwoners
van de stad en vanuit een goed
participatietraject verder werken
naar gedragen besluiten.
De Stadspartij ontvangt voortdurend signalen van jongeren dat de
stad voorzieningen mist die er
zouden moeten zijn. Een jongerenteam van de Stadspartij is
bezig deze te inventariseren.
Jongeren schrijven in teamverband ook mee aan het verkiezingsprogramma. Er zijn zo al een
hoop ideeën verzameld. Ook nu
in de tijd van corona is het belangrijk dat de jongeren een stem
hebben en de Stadspartij draagt
hier aan bij. Jongeren zijn de
toekomst en hebben een stem.

stadspartijpurmerend.nl

Annemiek Nuijens,
raadslid

Eigen regie,
weer grip op je geld

Barmhartig handelen in
armoedebeleid

D66 vindt dat het kinderen helpt
wanneer ze jong leren hoe ze met
geld moeten omgaan en wat de
waarde van geld is om op latere
leeftijd verstandige keuzes te maken.
Eind maart was de Week van het
Geld. In deze week leren kinderen
spelenderwijs omgaan met geld.
Soms is het moeilijk om een
verstandige keuze te maken of zorgen
levenssituaties voor onvoldoende
geld. Dan vindt D66 het belangrijk dat
zij een bondgenoot kunnen hebben,
bijvoorbeeld de gemeente die kan
helpen om zelf weer voldoende grip
en regie over het huishoudboekje te
krijgen. Budgethulp zorgt ervoor dat
inwoners in een eerdere fase al hulp
krijgen om de financiën op orde te
krijgen. Op deze manier kunnen de
inwoners weer vertrouwen op hun
eigen kracht en zelf financiële keuzes
maken.

Eerder schreef ik in deze rubriek over
barmhartig handelen volgens de letter
van de wet of naar de geest bij
mensen die een bijstandsuitkering
ontvangen. Er was op dat moment
landelijk veel onrust over controles die
leidden tot kortingen en boetes die in
elke gemeente verschilden. De
Tweede Kamer nam in februari een
motie aan om meer ruimte te bieden
aan ‘de geschonken
boodschappentas’ door de regering
te vragen een landelijke vrijstelling te
realiseren van giften van € 1.200 per
jaar. Dit landelijke beleid laat echter
nog even op zich wachten, terwijl de
Participatiewet gemeentes nu al de
mogelijkheid biedt om dit zelf te
regelen. Daarom komen we als CDA
samen met GroenLinks met een
voorstel om dit, vooruitlopend op een
landelijke regeling, vast te regelen
voor Purmerend.

purmerend.d66.nl

cda.nl/noord-holland/purmerend

Kathleen Visser,
raadslid

Th.J.F.I.M. Neep,
fractievoorzitter

Een toegankelijk Purmerend
en Beemster

Veiligheid in de
woonomgeving

Het VN-verdrag ‘Rechten van
personen met een handicap 2016’
verplicht gemeenten een actieplan op
te stellen dat bijdraagt aan een
inclusieve samenleving. Dus een
samenleving waar iedereen, met
welke beperking dan ook, aan mee
kan doen zonder obstakels op zijn
weg. Voor Leefbaar Purmerend is er
maar één samenleving en dat is er
een waar iedereen meedoet en niet
buiten de boot valt!
Purmerend en Beemster zijn hard
bezig om een actieplan op te stellen,
zodat dit na de fusie tot uitvoering
komt. Leefbaar Purmerend wil
meegeven dat dit onder de aandacht
wordt gebracht bij inwoners,
ervaringsdeskundigen,
samenwerkingspartners, organisaties
en gemeenteambtenaren. Wij pleiten
voor bewustwording, meedenken en
waar mogelijk al uitvoering.
Purmerend en Beemster, een
gemeente waarin iedereen meedoet!

De veiligheid nabij ouderen en
gehandicapten huisvesting schiet
vaak tekort.
Bij controle door de brandweer is
geconstateerd dat bij 61 procent van
alle woningbranden er geen
brandmelder en/of koolmonoxide
meter in de woning geïnstalleerd was.
Hierdoor was het niet altijd mogelijk
om ouderen of gehandicapten op tijd
uit de woning te krijgen.
De hoop is gevestigd op de naasten
en/of mantelzorgers van bewoners
om de woningen te controleren op de
aanwezigheid van een brandmelder
en/of koolmonoxide meter en bij het
ontbreken hiervan actie te
ondernemen.
Ook streeft de Ouderenpartij AOV
Purmerend ernaar om de
toegankelijkheid te verbeteren van
seniorencomplexen waar relatief veel
ouderen wonen.

leefbaarpurmerend.com

ouderenpartijaovpurmerend.nl

Aardgasvrij: eigen bijdrage
investering koopwoning

In de commissie Samenleving van
april was de bespreeknotitie
‘Toegankelijkheid’ aan de orde. Sinds
medio 2020 werkten PvdA, D66,
Leefbaar Purmerend en GroenLinks
aan het initiatief om dit onderwerp op
de agenda te krijgen. Iedereen, ook
mensen met een fysieke of
verstandelijke beperking, moet
kunnen meedoen. Zo streven we naar
een inclusieve samenleving. We zijn al
een eind op de goede weg.
GroenLinks vindt het belangrijk in
gesprek te zijn met inwoners. De
wijkschouw lijkt ons een goede
gelegenheid zicht te krijgen op
mogelijke verbeterpunten in de directe
omgeving. We willen meedenken over
oplossingen. Zo heeft bijvoorbeeld de
gemeente op ons verzoek met een
speciale voorziening het stemmen
voor blinden en slechtzienden
eenvoudiger gemaakt. Samen werken
we aan betere toegankelijkheid, want
‘kunnen meedoen’ moet voor
iedereen vanzelfsprekend zijn!

De gemeenteraad heeft de geleerde
lessen uit de pilot aardgasvrij
geëvalueerd, waarbij bijna 100
woningen aardgasvrij zijn gemaakt. Ook
is gesproken over het vervolgplan de
volgende ruim 1000 woningen aan te
sluiten op stadsverwarming of
warmtepompen. De volgende 10.000
woningen zullen ook niet gratis van het
aardgas kunnen. De VVD wil dat
woningeigenaren mee-investeren in hun
eigen woning, en vinden een beperkte
eigen bijdrage daarom heel normaal.
Overstappen naar stadsverwarming
levert vrijwel geen kostenbesparing op,
terwijl investeren in isolatie meteen
lagere energierekening geeft. Daarom
wil de VVD meer investeringen in isolatie
mogelijk maken. De VVD verwacht dat
aardgasvrij door toekomstige
ontwikkelingen steeds goedkoper
wordt. Dit moet ook, want met de
huidige kosten is het voor
woningeigenaren en de gemeente
onbetaalbaar.

purmerend.groenlinks.nl

vvd-purmerend.nl

Nicole Moinat,
fractievoorzitter

Begrotingsdiscipline

Stop met aardgasloos!

Door toedoen van de landelijke
politiek, onze huidige (demissionaire)
regering, komen bijna alle gemeenten
in de problemen. Dit vanwege het
uitblijven van de volledige vergoeding
van de kosten voor Jeugdzorg en de
Wmo. Purmerend dus ook!
Diezelfde landelijke (lokale) partijen
zullen mogelijk de komende weken
gaan roepen om lokale bezuinigingen,
om zodoende de begroting toch
sluitend te krijgen. Dit moeten we niet
laten gebeuren!

De verantwoordelijk wethouder wil
ondanks bezwaren door met
aardgasloos. Binnen drie jaar moeten
1.170 woningen in Overwhere-Zuid
van het aardgas. Maar dat kost 6,5
miljoen euro belastinggeld, terwijl er
geen noodzaak voor is. En een
vrijwillige overstap? Met peperdure
en discutabele alternatieven als
stadsverwarming en warmtepompen,
is dat eigenlijk niet het geval.
Daarom: laat bewoners gewoon hun
betaalbare en betrouwbare aardgas
houden!

Onze stad heeft zich een enorme
groei voorgenomen. Tienduizend
extra woningen tot 2040. De karavaan
die daarvoor in gang is gezet, moet je
niet stoppen of onderbreken. Vooral
nu we aan het bouwen zijn voor onze
eigen Purmerenders (starters,
jongeren en ouderen).
De PvdA roept dan ook: haal het geld
waar het vandaan moet komen (het
Rijk) en temper beslist niet de zeer
urgente stadsontwikkeling!

Gemeenteraad

Een politieke partij in de gemeenteraad noemen we een fractie. De Purmerendse
gemeenteraad wordt vertegenwoordigd door de twaalf fracties die hieronder staan. Meer
informatie vindt u bij de meeste fracties op hun eigen website.

PVV-Purmerend
Contactgegevens via
raad.purmerend.nl (fracties)

Stadspartij
stadspartijpurmerend.nl

GroenLinks
purmerend.groenlinks.nl

Ouderenpartij AOV Purmerend
ouderenpartijaovpurmerend.nl

Hart van Purmerend
Contactgegevens via
raad.purmerend.nl (fracties)

D66
purmerend.d66.nl

VVD
vvd-purmerend.nl

PvdA
purmerend.pvda.nl

CDA
cda.nl/noord-holland/purmerend

Leefbaar Purmerend
leefbaarpurmerend.com

Gemeentebelangen Purmerend
gbpurmerend.nl

Volg de gemeenteraad ook! Dat kan via:

Toegankelijkheid?
Vanzelfsprekend!

Jeroen Adolfs,
raadslid

purmerend.pvda.nl

PsvP
Contactgegevens via
raad.purmerend.nl (fracties)

Website: raad.purmerend.nl

Timo Roeleveld,
raadslid

Carla Brocken-Swart,
raadslid

PVV-Purmerend

Rijn van Buskoop,
raadslid

Wat doet een
gemeenteraadslid?
GBP zet zich in voor betaalbare
woningen, democratie en een
groenere leefbare stad. Zowel in de
gemeenteraad als daarbuiten. Maar
wat doet een gemeenteraadslid nu
precies? Wat zijn de taken? En hoe
geeft GBP hier invulling aan? Om
hierop antwoord te geven, houdt
GBP op dinsdag 27 april om 20.00
uur een online bijeenkomst. Ga naar
onze website voor meer informatie en
meld u aan.

gbpurmerend.nl

Raad.purmerend.nl
S. Soenjoto,
raadslid

Libertas
We snakken naar onze vrijheid!
Volgens de laatste nieuwsberichten
lijdt de jeugd het meest onder de
lockdown en de avondklok. Een
vaccin voor gezonde jongeren?
Waarom zijn we zo ver doorgedraaid... Een vaccin mag je niet
verplichten.
Willen we echt naar een maatschappij gaan die de integriteit van het
menselijk lichaam aantast en die
(kritisch denkende) mensen wegzet
als ‘wappies’?
De totale ontwrichting van de maatschappij eist zijn tol.

Hart van Purmerend
Raadpurmerend

De gemeenteraad heeft een eigen
website: raad.purmerend.nl. Behalve
algemene informatie over de
gemeenteraad vind je via de knop
Politiek Portaal de raads- en
commissievergaderingen in de raadskalender, met alle bijbehorende
vergaderstukken.

Taken gemeenteraad
Aan het hoofd van de gemeente staat
de gemeenteraad. Met meer dan
80.000 inwoners heeft de raad van
Purmerend 37 zetels die zijn verdeeld
over de verschillende politieke
partijen. De gemeenteraad treedt op
namens de bewoners van
Purmerend, stelt de hoofdlijnen van
het beleid vast en controleert de
uitvoering door het dagelijks bestuur:
het college van burgemeester en
wethouders. De raad heeft drie
hoofdtaken: volksvertegenwoordiging, kaderstelling en controle.

GemeenteraadPurmerend

