
Voor ons ligt de begroting van 2021, de laatste begroting van Purmerend voorafgaand aan de fusie 

met de Beemster. Je kunt dus spreken van een historisch moment, maar dat wordt overschaduwd 

door de  realiteit waarin wij ons op dit moment bevinden. Op 1 januari 2020 wensten wij elkaar in 

de Purmaryn een mooi en gezond 2020 en we keken vooruit.... ..naar de vele evenementen omtrent 

de viering van 75 jaar vrijheid. Het zou een pracht van een jaar worden. Dit laatste werd in maart 

wreed verstoord door het inmiddels bekende Corona- virus . 

 

 Vanaf toen werd alles anders: besmettingen waarvan sommige zeer ernstig, mensen kwamen 

zielsalleen op de IC terecht. De verpleegtehuizen gingen op slot, de inwoners van deze huizen 

hadden via een raam of een beeldscherm nog contact met mensen die zij lief hebben. De economie 

kreeg een dreun en dan met name de horeca en cultuur die geheel op slot moesten. Een treurig 

scenario dat niemand van ons had kunnen bedenken op 1 januari. Stilstaan is dan geen optie voor 

niemand….ook niet voor een gemeente. 

 

 Voor het college en ons als raad ontstond er een nieuwe uitdaging: online vergaderen. Dat kwam 

adequaat op gang met dank aan onze Griffie. Het was soms zoeken en vroeg van ons allen een 

aanpassing. Maar we konden door met ons  raadswerk. Immers naast economische en culturele 

steunpakketten lag er een agenda voor 2020 met voorstellen op ons te wachten. Ik noem er een 

aantal op het gebied van wonen en ontwikkeling van onze stad: de doorgang van de visie 

ontwikkeling stationsgebied die naar ons idee een verlenging van de binnenstad gaat zijn. De 

woningbouw Kwadijkerpark en Wagenweg waar 440 woningen worden gerealiseerd waarvan 130 

sociaal. En de Dopsloot die geheel uit sociale woningbouw gaat bestaan. 

 

  Chapeau voor u allen!  We zijn als raad niet stil gaan staan maar doorgegaan met het realiseren van 

woningen binnen de randen van onze stad. De Purmer laten wij in samenspraak met onze 

buurgemeentes nog ongemoeid omdat er binnen Purmerend nu nog voldoende mogelijkheden lijken 

te zijn. De PvdA  heeft dan ook een vraag richting de wethouder; hoe breed en verstrekkend zijn 

deze mogelijkheden nog voor de komende tijd? 

 

 Naast ons tromgeroffel betreft woningen met de nadruk op betaalbaar wonen, kijkt de PvdA ook 

zeer gespitst mee naar jeugdzorg. Purmerend heeft dit belangrijke dossier binnen de eigen 

organisatie prima op orde. De PvdA Purmerend blijft zich volop inzetten om deze strategie te 

ondersteunen en de strijd aan te gaan daar waar de pijnpunten liggen. Deze komen vanuit Den 

Haag  die de duimschroeven steeds verder aandraait als het gaat om overheidsfinanciën. Onze vraag 

luidt: hoe keren wij dit tij richting Den Haag? Immers: niemand wil dat zijn of haar kind de dupe 

wordt van financieel gekonkel! 

 

 Naast deze twee grote onderwerpen gaan wij als raad het komende jaar voor nog flinke uitdagingen 

staan als we naar de begroting van 2021-2024 kijken. Mede door de onzekerheid die deze Corona- 

crisis met zich meebrengt. 

 

  De groep waar ik als afsluiting aandacht voor vraag zijn de detaillisten in Purmerend die de 

COVID-19 regels hanteren in navolging van de overheid en dit uitdragen via deurbeleid. Het gaat 

ons om klanten die dit beleid niet willen respecteren en dan vaak tegen nog jonge mensen/ 

scholieren hun frustratie uiten op een zeer onfatsoenlijke manier. De PvdA is voornemens om een 

wilde motie in te dienen waarin wij het college vragen om aandacht te schenken aan dit ongewenste 

gedrag door middel van een campagne. Want…. wij zitten allemaal in hetzelfde schuitje genaamd: 

COVID -19 . Het naleven van de opgelegde regels maakt het leven een stuk socialer binnen de 

huidige  tijd. Alleen samen gaan wij dit doorstaan! 


