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Voorzitter, college en raadsleden, ik ga een experiment met u doen. Maakt u zich geen 
zorgen. Een gedachtenexperiment. 
 
Verplaatst u zichzelf eens in een inwoner. U krijgt een extra school in de straat. En 
deze school zorgt waarschijnlijk voor meer verkeer. Ook komt er een nieuw 
appartementencomplex zonder voldoende parkeerplaatsen. In een straat die toch al 
krap zit met parkeerruimte. Vervolgens komt de gemeente je afvalbak nog maar één 
keer per twee weken ophalen. Een bak die elke week vol zit. En je bijdrage aan de 
afvalinzameling gaat niet eens omlaag. Hoe zou u zich dan voelen, beste raads- en 
collegeleden?  
 
De PvdA nam twee weken geleden de proef op de som in de Weidevenne. Zoals de 
PvdA regelmatig de straat op gaat, om te vragen aan bewoners wat zij nou vinden. En 
vooral wat zij voelen. Gewoon luisteren. 
 
De bewoners voelden zich buitenspel gezet. Ook in andere wijken merkt de PvdA dat 
de inwoners zich niet altijd serieus genomen voelen. Dan is het te begrijpen dat men 
het vertrouwen verliest in de politiek. Dat moeten wij niet willen. Daar moeten wij met 
zijn allen wat aan doen! Wij zijn dienstbaar aan de inwoners en niet andersom. 
 
“Bij elk nieuw voorstel bekijken wij vooraf wat het belang is voor de Purmerenders, wat 
zij ervan vinden en welke oplossingen er mogelijk zijn”. Ik lees hem nog een keer voor. 
“Bij elk nieuw voorstel bekijken wij vooraf wat het belang is voor de Purmerenders, wat 
zij ervan vinden en welke oplossingen er mogelijk zijn”. Deze zin heb ik niet zelf 
bedacht. Het was iemand anders in deze zaal. Hij komt uit het voorwoord van het 
verkiezingsprogramma van de Stadspartij. Een voorwoord van de lijsttrekker. Dezelfde 
persoon die nu communicatie en bewonersparticipatie en afvalinzameling in zijn 
pakket heeft. Dan vraag ik me toch af wat er is gebeurd sinds de verkiezingen in maart.  
 
Ik hoop dan ook van harte dat de coalitiepartijen hun naar de oppositie uitgestoken 
hand serieus nemen en beide PvdA wijzigingsvoorstellen zal steunen, die juist de 
betrokkenheid van de inwoners vergroot. Bij het afval ophalen moet de discussie gaan 
over hoe de inwoners beter denken hun afval te scheiden. En niet eerst de inwoners 
pesten door hun afval nog maar eens per twee weken op te halen. Ons tweede voorstel 
gaat over ergernis nummer 1: de hondenpoep. Dit is ook tot stand gekomen na veel 



contact met inwoners en de wijkkerngroep Purmer Zuid. Zij hebben buitengewoon 
goede ideeën, die wij als bestuur moeten omarmen. 

Minder moeite heeft de PvdA met de plannen voor de drie decentralisaties. Op zich 
niet verwonderlijk aangezien we als Purmerend 
doorgaan op het door het vorige college en de klankbordgroep ingezette beleid. Laten 
we ook hier niet vergeten goed naar de inwoners te luisteren. Het gaat om hen en niet 
om het geld. Uit de wijzigingsvoorstellen is het duidelijk dat velen van u financiële 
risico’s zien bij de veranderingen in de zorg. Een aantal van u heeft voorstellen 
ingediend voor een reserve of een fonds. Zelfs de VVD. Helaas maar 50.000 euro. 
Maar toch. Ik zag echter net dat de VVD het voorstel heeft ingetrokken. Waarschijnlijk 
om het goed aan te pakken. Ik zou zeggen, steunt dan ook ons voorstel voor een 
reserve van 1 miljoen. Laten we die gewoon vrijmaken om de drempel zo laag mogelijk 
te houden voor het college om de mens voor het geld te laten gaan. Alle omliggende 
gemeenten doen het ook. Alkmaar maar liefst 5 miljoen.  
 
Tot slot wil ik aandacht vragen voor de integriteit in Purmerend. Sinds eind vorig jaar 
is er een hoop te doen geweest over dit onderwerp. We moeten allemaal alert zijn bij 
ons handelen en bij elke handeling onszelf afvragen hoe het overkomt bij onze 
inwoners. Zelfs de schijn van niet integer handelen moet worden vermeden. Dat geldt 
ook voor het uiten van ongegronde beschuldigingen over corruptie. Dat vergt inzet van 
ons allemaal. De PvdA vraagt de burgemeester het voortouw te nemen om het 
bewustzijn bij ambtenaren, college en raad te vergroten en verwacht ook gedragscodes 
die uitgebreider zijn dan het huidige halve A4-tje. Transparantie op het gebied van 
integriteit is belangrijk. Het feit dat de raad het persbericht over het 
integriteitsonderzoek nooit heeft ontvangen en dat dit persbericht, net zoals vele 
andere openbare stukken en brieven niet op de gemeentelijk website is te vinden is 
zorgelijk. En zo is de cirkel weer rond. Communicatie is een vak. En het college moet 
hier aanzienlijk op verbeteren. De PvdA zal in ieder geval met grote regelmaat weer de 
wijken intrekken om te luisteren naar de inwoners. U mag met ons mee! 
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