
 

 

 

 
Voorzitter, 

 

Ruim een jaar geleden kwam ik erachter dat de geschiedenis van Amstelveen het indrukwekkende 

aantal van 619 jaar teruggaat in de tijd. Het jaar 1399 lijkt vooralsnog dus ons geboortejaar te zijn. 

‘Amstelreveen’ bestond destijds uit slechts een paar veredelde boerderijen en stond te boek als 

een ambachtsheerlijkheid. Wat dat ook moge betekenen. Inmiddels heeft Amstelveen een flinke 

ontwikkeling doorgemaakt en vandaag spreken we over de toekomst van onze gemeente die op dit 

moment meer dan 90.000 inwoners rijk is. De beslissingen die vandaag en de komende jaren 

nemen zijn misschien zelfs relevant voor de komende 619 jaar, maar in ieder geval voor de 

komende vier tot tien jaar. Graag deel ik met u de visie van D66 op gezamenlijke onze toekomst.  

 

Mogelijk een van de belangrijke thema’s van de komende jaren komt in het College 

Uitvoeringsprogramma niet tot nauwelijks tot uitdrukking. Ik heb het dan over ambtelijke en 

bestuurlijke samenwerking met omliggende gemeenten. Onze burgemeester heeft recent een 

notitie gepresenteerd waarin hij een aantal scenario’s schets voor de toekomst. In de 

onderliggende veronderstellingen die aan zijn toekomstbeeld ten grondslag liggen herkent D66 

zich. Ik heb het dan specifiek over het vergroten van de bestuurlijke slagkracht als een gemeente 

meer dan 100.000 inwoners heeft én misschien nog wel belangrijker: de eerste publieke uitspraak 

van een bestuurder dat er in onze ambtelijke samenwerking met Aalsmeer sprake zou zijn van een 

bepaalde mate van metaalmoeheid. D66 vindt dit een verontrustende uitspraak.  

 

Het probleem van de huidige situatie is dat er, behalve de visie van onze burgemeester en de 

betrekkelijk angstige reacties daarop van bestuurders van omliggende gemeenten, geen duidelijk 

vervolg wordt gegeven aan deze notitie. Wat D66 betreft moet er in onze gemeente én in de 

gemeente Aalsmeer een open en transparant debat over deze kwestie plaatsvinden, maar dan wel 

op basis van feiten. Om die reden dient mijn fractie samen met een zeer brede vertegenwoordiging 

van partijen uit de raad een motie in die oproept een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de 

toekomst van onze ambtelijke en bestuurlijke samenwerking met andere gemeenten. Daarbij wil ik 

nadrukkelijk de raad en college van Aalsmeer uitnodigen om hierbij in gelijkwaardigheid aan te 

sluiten. Ook de inwoners van Aalsmeer zijn immers gediend bij een open debat over de toekomst 

van onze samenwerking.   

 

Voor mijn fractie is een bestuurlijke samenwerking nooit een doel op zich. Er moet altijd sprake zijn 

van maatschappelijke en economische meerwaarde voor inwoners en ondernemers van onze 

gemeente. Dat zou voor ons aller politici eigenlijk altijd het ‘leitmotiv’ van onze werkzaamheden 

moeten zijn. Graag loop ik een aantal onderwerpen met u door die voor D66 belangrijk zijn voor de 

uitwerking van het College Uitvoeringsprogramma.  

 

Ik begin met het heetste hangijzer van deze tijd: de overhitte woningmarkt. Steeds hogere 

huizenprijzen, huurprijzen en lange wachtlijsten dwingen ons tot actie. Uiteraard wel met de 

realistische disclaimer dat stijgingen en dalingen in de huizenmarkt slechts voor klein deel door 

ons beïnvloed kunnen worden, maar dat ontslaat ons niet van de verplichting om te doen wat we 

kunnen om de druk te verlichten. Naast de goeie acties van het college om de 

huisvestingsverordening ‘op te frissen’ en prioriteit te geven aan het realiseren van meer 

middeldure huur- en koopwoningen is het ook tijd om het bouwpotentieel van onze gemeente te 

vergroten. De voorzitter van de NVM zei het vorige jaar al als oplossing van het nijpende tekort 

aan woningen in onze regio we moeten “bouwen, bouwen en nog een bouwen”. Uiteraard met 

respect voor onze groene polders, parken en wijken en dat maakt die opgave knap lastig. 



 

 

Bijkomend voordeel is, collega Aslanjan zei het al in de commissie: als omliggende gemeenten niet 

staan te springen om de krachten te bundelen om meer dan 100.000 inwoners te bedienen, dan 

doen we het gewoon lekker zelf. Daarom dient mijn fractie een motie in om het college aan te 

moedigen een actievere rol te gaan spelen in het vinden van nieuwe woningbouwlocaties en dat 

vraagt meer dan alleen nieuwe aanvragen te toetsten aan een bestemmingsplan. Ga de wijken in 

en kijk waar er mogelijkheden liggen voor nieuwbouw of transformatie! Ga in gesprek met 

grondeigenaren, vestig voorkeursrechten gemeenten of koop de grond. Onze oproep hiertoe in de 

vorm van de motie ‘bouwen, bouwen, bouwen’ wordt mede ingediend door VVD, PvdA en OCA.  

 

Voorzitter, een uitbreiding en verandering van onze bevolkingssamenstelling heeft ook zijn 

weerslag op andere maatschappelijke voorzieningen. Bijvoorbeeld voor het onderwijs heeft dit 

consequenties. In Amsterdam zien we het al en in ik voorspel u dat dit in de toekomst ook voor 

Amstelveen gaat gelden: er ontstaat een grotere druk op het vinden van goed geschoolde 

leerkrachten en daardoor op de werkdruk Wij roepen het college daarom op om de komende tijd 

de onderwijsvisie op te frissen en daarbij specifiek de nadruk te leggen op de besteding van onze 

gemeentelijke middelen om de werkdruk in het onderwijs te kunnen verlagen. Ook een fijne 

leeromgeving kan bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs.  Juist daarom hebben we de afgelopen 

jaren zoveel basis- en middelbare geholpen bij hun verbouw- en nieuwbouwplannen. De komende 

tijd moeten we dat bij enkele basisscholen zoals en de Pandora ook gaan doen. Bij de middelbare 

scholen is alleen bij het KKC de huisvesting gedateerd. Ik begreep dat er in sommige lokalen 

sprake is van een oud verwarmingssysteem dat in sommige lokalen het omgekeerde doet: in de 

winter is het kouder binnen dan buiten en in de zomer binnen warmer dan buiten. Wij willen de 

wethouder daarom vragen of hij los van het mogelijk langlopende traject van het opstellen van een 

nieuwe regionale RPO, zoals in het College Uitvoeringsprogramma verwoord staat, al het gesprek 

met het KKC over hun plannen voor de toekomst kan starten. In eerste instantie was mijn fractie 

voornemens op dit punt motie in te nemen wij zijn dan ook bijzonder benieuwd naar het antwoord 

van de wethouder in deze.  

 

Voorzitter, 

 

Een van de beleidsthema’s waarop wij de komende jaren cruciale beslissingen zullen gaan nemen 

én waarvan glashelder is dat onze beslissingen nog velen decennia effect zullen sorteren zijn de 

beslissingen op het terrein van duurzaamheid. Voor het eerst heeft dit thema zowaar een eigen 

paragraaf in de begroting gekregen. Ook worden er flink meer middelen voor vrijgemaakt. De 

echte opgave is echter lastiger dan alleen een zak met geld reserveren en dan maar hopen dat we 

onze doelstellingen halen. Het gaat om een andere manier van het inrichten van onze 

leefomgeving. Juist daarop verwachten wij een duidelijke visie in het deltaplan Duurzaamheid. Ik 

denk dan bijvoorbeeld aan het aanbrengen van andere vervoervoorzieningen zoals het stimuleren 

van elektrische auto’s. Maar misschien nog wel relevanter: het gasloos maken van onze woningen 

en het isoleren van onze gedeeltelijk verouderde woningvoorraad. Juist op dat laatste punt kunnen 

stimuleringsmaatregelen als groene leges of energieleningen helpen. Eerdere voorstellen van mijn 

fractie die door dit college worden uitgevoerd. Wij kijken zeer uit naar de voorstellen van het 

college op dit punt.  

 

Voorzitter, een ander thema dat de inwoners van onze gemeente de komende jaren flink zal raken 

zijn onze grote projecten: A9, Amstelveenlijn en het Stadshart. Cruciaal hierbij is wat D66 betreft 

communicatie en participatie. Die zijn eigenlijk cruciaal voor alle nieuwe plannen. Volgens mij is 

vooral dat laatste, de participatie, bij vlagen sterk verouderd. Een ware bestuurlijke spaghetti aan 

participatie lichamen is ontstaan. Stel je bent een oudere dame die in Kostverlorenhof wil 

meepraten over de herinrichting van een park in de buurt. Moet die dame dan naar de 



 

 

ouderenraad, de groenraad, het wijkplatform, direct naar de gemeente of naar wijkbeheer, 

misschien via de BIG of moet dan toch raadsleden direct gaan benaderen? Eigenlijk heb ik na 10 

jaar lokale politiek niet eens een idee wat ik zou adviseren in dit geval. Voorzitter, volgens D66 

moet dit anders: veel directer, veel digitaler. Er zijn hier dan ook geen heilige huisjes. Wij 

verwachten dan ook veel van de plannen van het college op dit punt en denken hier graag over 

met u mee. Mogelijk dat wij op dit punt zelf met voorstellen komen in de toekomst.  

 

Voorzitter, 

 

Op een aantal cruciale D66 punten heeft het college veel ambitie getoond in het 

uitvoeringsprogramma. Zo starten we met het openen van het afvalbrengstation op zondag en 

komt er een plan om ook iets te doen individuele sporters zoals hardlopers. Ook is er voor het 

eerst in een college akkoord aandacht voor diversiteitsbeleid in de vorm van de aangekondigde 

regenboogagenda.  

 

Helaas is mijn tijd te kort om alle belangrijke thema’s voor de komende periode met u langs te 

lopen. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan het vormgeven van de nieuwe cultuurnota met aandacht 

voor kleinschalige culturele initiatieven, een realistische toerismevisie, het aanscherpen van ons 

subsidiebeleid of een kritische opstelling richting de vervoersregio en onze Noorderburen voor wat 

betreft ons OV. Als je mensen wilt verleiden om de auto te laten staan moet je mensen een 

comfortabel alternatief bieden.  

 

De komende tijd gaan wij op deze en andere onderwerpen graag met u het gesprek en het debat 

aan om te kijken hoe we hier de komende jaren serieuze stappen in kunnen zetten.  

 

Eén onderwerp wil ik wel nog graag met u behandelen en dat betreft het sociale domein. Een 

breed onderwerp dit keer niet in handen van drie van maar twee wethouders. De gewenste 

“ontschotting” krijgt op die manier al steeds meer vorm. D66 heeft veel vertrouwen in de in het 

college uitvoeringsprogramma genoemde plannen. Er worden ambitieuze nieuwe voorstellen 

gedaan zoals het oprichten van een innovatiefonds, de aanpak van laaggeletterdheid of plannen 

om eenzaamheid tegen te gaan. Allemaal belangrijke punten. Wat D66 betreft is het goed om te 

experimenteren in het sociale domein. Niet alles werkt. Dit college erkent dat. Ook op de totale 

systematiek die inmiddels ongeveer vier jaar draait sinds de decentralisaties een feit werden 

vragen we het college om scherp te zijn. Schud samenwerkingspartners wakker, bijvoorbeeld in de 

Jeugdzorg waar we tegen grote tekorten aan kijken. Onderzoek andere schaalgroottes 

bijvoorbeeld bij de hulp in het huishouden. Stop met voor de zoveelste keer een cursus CV- en 

sollicitatiebrief opstellen aan te bieden. Stimuleer eerder dat mensen zich via bij- omscholen naar 

gebieden op de arbeidsmarkt verplaatsen waar er grote tekorten aan medewerkers zijn zoals in de 

bouw of in het onderwijs. Juist door een gebrek aan scherpte ontstaan ongelukken. Wees de 

lastige luis in de pels. Sla gerust een paar keer met de vuist op tafel.  

 

Voorzitter, Ik kom tot een afronding.  

 

D66 is van nature een optimistische partij. En in de gemeente Amstelveen is er alle reden om 

optimistisch te zijn over de toekomst. Optimisme moet alleen niet doorslaan in 

zelfgenoegzaamheid. Scherpte is daarom geboden te komende jaren. Juist omdat de beslissingen 

die we de komende periode hier met elkaar nemen nog ver nadat wij hier allemaal uit de politiek uit 

de politieke arena zijn vertrokken effect zullen hebben (overigens mogelijk misschien met 

uitzondering van wethouder Raat: de kans is groot dat alleen hij er dan nog zit, maar dat terzijde). 

Voorzitter, als we ons van onze eigen eindigheid in de politiek en onze gezamenlijke 



 

 

verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties doordrongen zijn ben ik ervan overtuigd dat het 

de ambachtsheerlijkheid Amstelveen ook de komende 619 jaar nog steeds voor de wind zal gaan  

 

Dank u wel. 

 


