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1 – Inleiding 
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In 2019 is Gemeentebelangen opgericht, in 2020 zijn grote stappen gezet op gebied 

van ledenwerving, promotie en inhoudelijke ontwikkeling. Het doel van onze 

vereniging is het krachtig vertegenwoordigen van onze inwoners. Belangrijke 

speerpunten blijven het versterken van de lokale democratie, zorgen voor fors meer 

betaalbare woningen en bij de energietransitie in Purmerend zorgen dat lasten voor 

inwoners niet nog verder stijgen. 

 

We hebben in 2020 dan ook van alle kanten laten zien dat we actief zijn, dat we 

dingen kunnen bereiken en dat we een sterke en goed onderbouwde mening hebben 

over belangrijke onderwerpen voor onze stad. Of het nu gaat om de 

biomassacentrale, woonprojecten, jeugdzorg, het versterken van onze democratie, 

het openbaar vervoer: Gemeentebelangen is op alle vlakken in de samenleving actief 

en heeft nagedacht over de toekomst van de stad. 

 

Op gebied van communicatie hebben we ook grote stappen gezet. We zijn actief op 

Facebook, Instagram en Twitter en hebben een grote basis aan volgers opgebouwd. 

We komen in lokale media en weten de aandacht te trekken met petities en 

voorstellen die we zelf schrijven. Kortom: héél veel gedaan, en heel veel 

mogelijkheden om verder door te bouwen aan onze vereniging. 

 

In dit jaarverslag staat dan ook de verdere opbouw van Gemeentebelangen centraal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – Interne organisatie 
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2.1 Overzicht 

In 2020 zijn we verder gaan bouwen aan onze interne organisatie. Binnen het 

bestuur en de fractie is een duidelijke taakverdeling gemaakt en kon iedereen aan de 

slag met de onderwerpen/thema’s die hij/zij belangrijk vond en/of goed in was. 

 

2.2 Bestuur en fractie 

Het bestuur van Gemeentebelangen Purmerend bestond in 2020 uit: 

• Voorzitter   Michèl F. van den Brun 

• Secretaris (interim)  Bram Buskoop 

• Penningmeester (interim) Rijn Buskoop 

• Algemeen bestuurslid Jordi Albers 

 

De fractie van Gemeentebelangen Purmerend bestond in 2020 uit: 

• Fractievoorzitter  Bram Buskoop 

• Raadslid   Rijn Buskoop 

• Fractieadviseur  Jordi Albers 

 

Daarnaast waren er regelmatig anderen die aanschoven bij de fractie om mee te 

praten over die onderwerpen die voor hen/Gemeentebelangen van belang zijn. 

 

2.3 Website en sociale media 

Gegevens van de website van Gemeentebelangen: 

• Paginaweergaven uniek: 9.883 

• Gem. tijd op pagina: 2 minuten en 0 seconden 

• Nieuwsbrief abonnees: 72 

 

Gegevens van de sociale media van Gemeentebelangen: 

• Facebook:   535 volgers 

• Instagram:   152 volgers 

• Twitter:   140 volgers 

 

2.4 Leden 

Aantal leden:    10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – Hoogtepunten 
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Elk jaar zijn er meerdere hoogtepunten van Gemeentebelangen Purmerend te 

noemen. In dit hoofdstuk zijn de hoogtepunten uit 2020 te lezen. Daarnaast heeft 

Gemeentebelangen nog veel meer kleinere acties uitgevoerd en overwinningen 

geboekt. 

 

3.1 Andere locatie De Woonplek 

Het begin van 2020 ging vooral over de komst van een locatie voor mensen die 

zware zorg nodig hebben/verslavingsproblematiek hebben. De gekozen locatie 

hiervoor was in De Gors, vlak in de buurt bij de nieuwe woonwijk Klein Where en 

langs een fietsroute voor kinderen. Veel omwonenden vonden deze locatie niet 

geschikt voor een dergelijke doelgroep die zorg en toezicht nodig hebben. 

Gemeentebelangen is en blijft voorstander van de komst van De Woonplek, maar 

indien mogelijk wel op een andere locatie. Mede door inzet van GBP gaat de 

wethouder onderzoeken welke andere locaties mogelijk zijn. 

 

3.2 Petitie tegen biowarmtecentrale 

Naarmate 2020 vorderde, kwamen er steeds meer berichten naar buiten over dat 

biomassa niet zo’n duurzame brandstof is als vooraf gedacht. Wetenschappers zijn 

het er niet met elkaar over eens, terwijl de politiek in Purmerend wel op het punt staat 

te kiezen voor een tweede biowarmtecentrale. Gemeentebelangen startte dan ook 

een petitie om de komst tegen te houden. De petitie was een succes in de zin dat er 

honderden Purmerenders tekenden om deze centrale niet te bouwen. Met een motie 

vroeg Gemeentebelangen in de gemeenteraad hier ook aandacht voor; maar het 

grote deel van de gemeenteraad wil doorzetten met de bouw van de tweede 

biowarmtecentrale. Het is nu aan de landelijke politiek hier iets tegen te doen. 

 

3.3 Belastingen fusie met Beemster 

Gemeentebelangen heeft net als veel partijen in de Purmerendse gemeenteraad 

aangegeven dat de fusie met de Beemster de inwoners van Purmerend niet extra 

belasting mag kosten. Daarnaast heeft Gemeentebelangen veel meegepraat over 

hoe afvalstoffenheffing, rioolheffing en andere lokale heffingen geheven moeten 

worden. Uitgangspunt daarbij is dat de verbruiker betaald en dat (sociale) huurders 

met een of twee personen in een huis in Purmerend het liefst minder belasting gaan 

betalen. Dat doel is gelukt: in een voorstel van het college stond dat de belastingen 

voor huishoudens in Purmerend in een huurwoningen zullen gaan dalen. Begin 2021 

moet dit werkelijkheid worden middels een besluit van beide gemeenteraden. 

 

 

 

 

 

 

4 – Nieuwsberichten 
Elke maand stuurt Gemeentebelangen een nieuwsbrief uit met de belangrijkste 

actualiteiten uit Purmerend van die maand. 
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17 januari 2020  ‘College faalt bij communicatie De Woonplek’ 

24 januari 2020  Starbucks en Burger King komen naar Purmerend 

5 februari 2020  GBP wil ‘Woonplek’ op andere plek 

6 februari 2020  Akkoord parkeergarage Stadhuis 

8 februari 2020  ‘Nieuwe parkeerregels ramp voor stad’ 

10 februari 2020  Notitie Jongerenraad naar raad 

18 februari 2020  Gemeentebelangen over ‘De Woonplek’ 

25 februari 2020  ‘Geen commercialisering van het Twiske’ 

26 februari 2020  Nieuwe locatie voor De Woonplek 

28 februari 2020  GBP als enige tegen fuseren met Beemster 

5 maart 2020   Nog geen meerderheid in de raad voor De Woonplek 

16 maart 2020  GBP schrapt vergaderingen vanwege coronavirus 

20 april 2020   Gemeenteraad vergadert digitaal 

24 april 2020   GBP: ‘Maak informatie Beusebos openbaar’ 

10 mei 2020   Blog Jordi: ‘Blaas het referendum nieuw leven in’ 

28 mei 2020   Nieuw locatieonderzoek voor De Woonplek 

30 mei 2020   ‘College is onbetrouwbaar, komt eigen afspraken niet na’ 

10 juni 2020   Blog Rijn: ‘Spreken is zilver en ons zwijgen is goud’ 

12 juni 2020   Julianastraat wordt toch gerenoveerd 

15 juni 2020   Verhuizing Milieustraat kost 15,5 miljoen 

30 juni 2020   SER: subsidies voor biomassa zo snel mogelijk afbouwen 

30 juni 2020   GBP start petitie tegen tweede biowarmtecentrale 

2 juli 2020   ‘Behoud de huidige terrassen op de Koemarkt’ 

6 juli 2020   ‘Politiek wil windmolens rondom Purmerend’ 

10 juli 2020   Blog Michel: ‘Het gemak van nee’ 

8 september 2020  GBP kritisch op nieuws hondenplekken 

10 september 2020  Raad akkoord met renovatie Wheermolen-Oost 

11 september 2020  ‘Geen windturbines, wel zonnepanelen in Purmerend’ 

15 september 2020  Visie op de gemeenten Purmerend en Beemster 

24 september 2020  GBP biedt petitie tegen tweede biomassacentrale aan 

30 september 2020  Raad wil een nieuwe biomassacentrale laten bouwen 

6 oktober 2020  Blog Jordi: ‘Een fobie voor directe democratie’ 

8 oktober 2020  College wil geen regels voor verhuur toeristen 

18 oktober 2020  ‘Jeugdzorg als zorgenkindje’ 

19 oktober 2020  Slechts 9% woningen in 2019 sociale huur 

22 oktober 2020  Open brief aan wethouder Van Meekeren (D66)  

29 oktober 2020  Motie van wantrouwen tegen Van Meekeren (D66) 

3 november 2020  Bram Buskoop (GBP): ‘Naastenliefde in de praktijk brengen’ 

17 december 2020  GBP zoekt kandidaten voor gemeenteraad 

17 december 2020  Geen extra informatie over inspraak, raad tegen 

21 december 2020  Mooie Kerst en gelukkig 2021! 

 

 

5 – Financieel jaarverslag 
Elk jaar stelt Gemeentebelangen een financieel jaarverslag op, met de inkomsten en 

uitgaven bij elkaar gezet. Rekeningnummer: NL 31 TRIO 0379 6323 57. 
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5.1 Inkomsten 

Afdracht raadsleden  €2.400,00 

Contributie lidmaatschap  €     50,00 

Voorschot bijdrage gemeente €1.130,00 

 

Subtotaal    €3.580,00 

 

Saldo 31-12-2019   €    545,09 

 

Totaal     €4.125,09 

 

5.2 Uitgaven 

Partij & organisatie   €   267,28 

Sociale media   €1.164,31 

PR & promotie   €   182,38 

 

Subtotaal    €1.613,97 

 

Saldo per 31-12-2020  €2.511,12 

 

Totaal     €4.125,09 

 

5.3 Gemeentelijke bijdrage 

Inkomsten voorschot  €1.130,00 

Uitgaven ten laste van  €   986,85 

 

Saldo voorschot   + €143,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Toelichting financieel jaarverslag 

Inkomsten 

De inkomsten waren, op de contributie na, overeenkomstig de begroting voor 2020. 

Contributie inkomsten was 50 euro (5 leden) in plaats van 100 euro (we hebben 

momenteel 10 leden). Dit komt door de flyeractie: lopend jaar gratis lidmaatschap. In 
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2020 hebben we voor het eerst een voorschot gemeentelijke bijdrage mogen 

ontvangen. 

 

Uitgaven 

De uitgaven verschillen zeer met wat was begroot. De begroting van 2020 was de 

eerste (echte) begroting van GBP. DE uitgaven ten laste van de gemeentelijke 

bijdrage wordt apart toegelicht. 

 

Partij en organisatie 

Abonnement op NHD  €    86,52 

Bankkosten Triodos   €  178,94 

Portokosten    €      1,82 

 

Sociale media 

Abonnement TransIP   €   250,54 Website, e-mail, formulieren,  

beveiliging 

Promotie Google/Facebook €   277,43 

Aanschaf apparatuur  €   636,34 Camera (399), draadloze microfoon  

(159), micro SD-kaart (25,99), clip-

snoer microfoon (19,95), hengel/ 

microfoonstandaard (17,45) en 

bevestigingsbeugel (14,95) 

 

PR & promotie 

Algemene GBP flyer  €   182,38 5000 stuks 

 

Uitgaven t.l.v. voorschot gemeentelijke bijdrage 

Abonnement NHD   €     86,52 

50% sociale mediakosten  €   263,99 527,95 gedeeld door 2 

Aanschaf apparatuur  €   636,34 Camera e.d. 


