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Inleiding
In 2019 is Gemeentebelangen opgericht, in 2020 zijn grote stappen gezet op gebied van
ledenwerving, promotie en inhoudelijke ontwikkeling.
2021 stond in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen.
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.
GBP in 2021 flink doorgegroeid; het aantal leden nam toe en de fractie kreeg er een aantal
fractieleden bij.
Ook in 2021 hebben we 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. Ook het
aantal abonnees op onze nieuwsbrief is gestegen. We komen in lokale media en weten de
aandacht te trekken met schriftelijke vragen en voorstellen die we zelf schrijven. Kortom:
héél veel gedaan, en heel veel mogelijkheden om verder door te bouwen aan onze
vereniging.
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Interne organisatie
Een flink aantal mensen die onze standpunten en zienswijzen onderschrijven hebben zich bij
GBP aangesloten. Zo is er uitbreiding van de fractie met zeven personen.

Bestuur en fractie
Het bestuur van Gemeentebelangen Purmerend bestond in 2021 uit:
Voorzitter (interim)
Bram Buskoop
Secretaris (interim)
Bram Buskoop
Penningmeester (interim)
Rijn Buskoop
Algemeen bestuurslid
Jordi Albers
De fractie van Gemeentebelangen Purmerend bestond in 2021 uit:
Fractievoorzitter
Bram Buskoop
Raadslid
Rijn Buskoop
Fractieadviseurs
Alësha Smit, Bas Poot, Els ten Brinke, Jordi Albers,
Marcella Gerritsen Plaggert, Mark Uitterhoeve, Raoul Soest,
en Sandra Hoekstra
Daarnaast waren er regelmatig anderen die aanschoven bij de fractie om mee te praten over
die onderwerpen die voor hen/ Gemeentebelangen van belang zijn.

Gegevens van de sociale media van Gemeentebelangen:
Facebook:
595 volgers
Instagram:
227 volgers
Twitter
173 volgers
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief abonnees 88
Leden
Aantal leden
Vrienden van GBP
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Verkiezingen

V.l.n.r. Bas Poot, Sandra Hoekstra, Raoul Soest, Jordi Albers (lijsttrekker)
Mark Uitterhoeve, Marcella Gerritsen Plaggert en Els ten Brinke

Kandidatenlijst Gemeentebelangen Purmerend voor de gemeenteraadsverkiezingen:
1. Jordi Albers
2. Sandra Hoestra
3. Raoul Soest
4. Marcella Gerritsen Plaggert
5. Mark Uitterhoeve
6. Bas Poot
7. Els ten Brinke
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 24 november 2021 heeft Gemeentebelangen
Purmerend één zetel behaald. De komende raadsperiode heeft GBP één raadslid, drie
commissieleden en fractieadviseurs. Zie voor het (verkiezings)programma onze website.
Raadsleden, commissieleden en fractieadviseurs:
Fractievoorzitter:
Commissieleden:

Fractieadviseurs:

Jordi Albers
Sandra Hoekstra
Bas Poot
Mark Uitterhoeve
Marcella Gerritsen Plaggert
Els ten Brinke
Alësha Smit

Raoul Soest is tot het bestuur toegetreden.
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Nieuwsberichten
Elke maand stuurt Gemeentebelangen een nieuwsbrief uit met de belangrijkste actualiteiten
uit Purmerend van die maand.

21 januari 2021:

‘Gemeente controleert hout Stadsverwarming niet’

1 februari 2021:

1.500 woningen in Purmer Zuid Zuid

3 februari 2021:

Forse kritiek op plannen van wethouder Kroese (PvdA)

9 februari 2021:

GBP blij met investeringen onderwijshuisvesting

4 maart 2021:

GBP Presents: Wat doet een gemeenteraadslid?

11 maart 2021:

Nieuwe plannen voor karekietpark

6 april 2021:

Blog Jordi: ‘Burgers worden als kleuters behandeld’

9 april 2021:

Eerste GBP-avond succes, tweede op 27 april

17 mei 2021:

Fractievoorzitter Bram Buskoop: ‘Aanpakken van scheefgroei”

27 mei 2021:

Grote zorgen over verkeer wagenweggebied

2 juni 2021:

Blog Bram: ‘Ongewenste reclame gewenst?’

30 juni 2021:

GBP en Stadspartij: ‘Grens binnenstedelijke bouw bereikt’

1 juli 2021:

Regelingen voor minimuminkomens in Purmerend

9 september 2021:

‘Hotel vlakbij binnenstad, niet in Beusebos’

23 september 2021: Meerderheid raad is voor hotel in het Beusebos
27 september 2021: Jordi Albers lijsttrekker voor Gemeentebelangen bij verkiezingen
14 oktober 2021:

Gemeentebelangen wil weten: ‘Wat vindt u belangrijk’

16 oktober 2021:

GBP presenteert radicaal vernieuwend verkiezingsprogramma

22 oktober 2021:

Identiteit en voorzieningen Beemster na fusie behouden

24 oktober 2021:

GBP; ‘Geef gebruikers zeggenschap over stadsverwarming’

Al deze artikelen zijn terug te vinden op onze website.
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Financieel jaarverslag
Financieel verslag per 31-12-2021.
Inkomsten
Afdracht raadsleden
Fractiebijdrage gemeente
Contributie lidmaatschap
Gift
Waarborgsommen
Inkomsten:
Saldo 31-12-2020
Totaal:

€ 2.400,00
€ 800,00
€
0
€ 200,00
€ 337,50
€ 3.737,50
€ 2.711,86
€ 6.449,36

Uitgaven
Partij & organisatie
Sociale media
PR & Promotie
Verkiezingen
Waarborgsommen
Uitgaven:
Saldo 31-12-2021
Totaal:

€ 1.773,09
€ 1.261,50
€ 122,91
€ 480,42
€ 337,50
€ 3.975,42
€ 2.473,94
€ 6.449,36

Toelichting
Inkomsten.
Van hun raadsvergoeding dragen de raadsleden 100 euro per maand af aan de partij.
De gemeentelijke fractiebijdrage is een voorschot waarover afrekening plaats vind en alleen
bestemd is voor fractie gerelateerde uitgaven.
Er zijn dit jaar geen contributie inkomsten vanwege de flyer actie; lopend jaar gratis lid.
Terugstorten waarborgsommen registratie en kandidaatstelling verkiezingen.
Uitgaven.
Partij en organisatie. Hieronder vallen o.a.: notariskosten, VOG kandidaten, KvK,
advertentiekosten, teambuilding, bankkosten, consumpties, abonnement kosten, trainingen.
Sociale media: webhosting, email, beveiliging en formulieren. Maar ook facebook en google.
PR en Promotie: spandoeken en stoepbord.
Verkiezingen: Posters, flyers en div. materialen.
Waarborgsom registratie GBP gemeenteraadsverkiezingen 2021 en waarborgsom
kandidaatstelling GBP gemeenteraadsverkiezingen 2021.
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Ten slotte
2021 gaat de boeken in als een zeer succesvol en productief jaar voor GBP.
Maar ook het jaar dat we afscheid namen van de raadsleden Bram Buskoop en
Rijn Buskoop.
We zijn in 2021 gegroeid en gaan vol goede moed de toekomst in.

Afscheid van vertrekkende raadsleden van GBP in de Purmeryn, 23 december.

Bram Buskoop

Rijn Buskoop
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De GBP gegevens:
Officiële naam:
Gemeentebelangen Purmerend
Gemeentebelangen Purmerend is een vereniging met leden.
De Algemene Leden Vergadering (ALV) is het hoogste orgaan van de vereniging.
Logo:

W. www.gbpurmerend.nl
E. info@gbpurmerend.nl
Fb./Tw. @GBPurmrrend
Postadres:
Mercuriusweg 134
1443 VD Purmerend
KvK. 74535374
RSIN. 859939297
IBAN: NL 31 TRIO 0379 6323 57
Gemeentebelangen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dit betekent dat donaties aan onze vereniging opgegeven kunnen
worden bij de Belastingdienst als gift.

Zie voor Statuten en Huishoudelijk regelement de website.

