
Bijdrage van Rob Verheuvel namens de fractie van de PvdA aan de tweede 

termijn van de Algemene Beschouwingen op donderdag 6 november 2014   

 

Mevrouw de voorzitter, leden van het college, leden van de raad,  

dames en heren belangstellenden 

De fractie van de PvdA constateert met genoegen dat de partijen in deze raad 

de eerste termijn van de Algemene beschouwingen hebben aangegrepen om 

met allerlei suggesties en ideeën te komen om onze gemeente nog beter op de 

kaart te zetten. En dat alles zonder dat er is afgeweken van het uitgangspunt 

van het college om bijzonder behoedzaam om te gaan met de overschotten die 

de komende jaren begroot zijn. De versterking van de reserves zoals het college 

voorstelt, kan in deze raad op veel steun rekenen, mede gezien de 

onzekerheden op het gebied van de decentralisaties en de huizenmarkt.  

Wij hebben in onze eerste termijn een negental ambities neergelegd en die op 

een drietal punten ook omgezet in moties. Deze moties handhaven wij door ze 

vandaag formeel in te dienen. Ten aanzien van eerste motie die betrekking 

heeft op de Wet Markt en Overheid ontvingen wij de reactie van het college 

dat deze motie overbodig is daar het onderwerp inmiddels vermeld staat op de 

bestuurlijke termijnagenda. Er staat niet dat het college een oplossing voor dit 

probleem zal aandragen en dat is wat wij zo belangrijk vinden. De wet is niet 

van toepassing op economische activiteiten van gemeenten die van algemeen 

belang zijn. Wat wij graag van het college willen horen, is welke van deze 

activiteiten het college van algemeen belang acht en voor welke activiteiten 

daarom een algemeen-belangvaststelling gaat gelden. Wij hebben er overigens 

alle vertrouwen in dat het college dit probleem serieus neemt en wij zien de 

voorstellen in januari 2015 met interesse tegemoet.  

Het zal hopelijk duidelijk zijn dat de consequenties van deze wet verder kunnen 

reiken dan alleen onze sportverenigingen. Het gaat bijvoorbeeld ook om het 

verhuren van alle culturele accommodaties, zoals De Omval en het kan, zoals ik 

in publicaties las, ook gaan om de bibliotheek die cd’s en dvd’s verhuurt. De 

berichten over deze wet kwamen echter in eerste instantie bij ons binnen via 

NOC*NSF en de PvdA was onmiddellijk op haar hoede, want wie aan sport 



komt, komt aan ons. Dat geldt trouwens voor een groot aantal partijen in deze 

raad: ook voor de VVD dat in een schriftelijke vraag aan het college en in het 

DiemerNieuws van vorige week laat blijken dat zij een onderzoek willen laten 

doen of er in Diemen plek is voor een hockeyvereniging. Thans is het zo dat een 

groot aantal Diemense jongeren op een wachtlijst staat van een 

hockeyvereniging van buiten Diemen. De PvdA is altijd al mordicus tegen 

wachtlijsten van sportverenigingen geweest (zie bijvoorbeeld onze inzet voor 

de komst van een blaashal in Diemen die dit probleem voor de binnensporten 

heeft opgelost) en wij zouden graag zien dat er in Diemen een 

hockeyvereniging wordt opgericht. Ook in het coalitieakkoord staat niet voor 

niets dat “initiatieven voor het oprichten van nieuwe sportverenigingen zoals 

hockey actief ondersteund zullen worden”.  

Dat wij in onze tweede motie het college gevraagd hebben om extra aandacht 

te besteden aan de benarde financiële positie van één-ouder gezinnen op het 

bestaansminimum heeft het college aangegrepen door aan te kondigen dat het 

armoedebeleid in de eerste helft van 2015 wordt herijkt. Deze herijking wordt, 

zo stelt het college, nog voor de aanstaande zomervakantie ter vaststelling aan 

de raad voorgelegd. Dat de PvdA zich zo sterk maakt voor het armoedebeleid 

zal geen verbazing wekken. Wij zouden geen knip voor de  neus waard zijn, 

wanneer wij dit niet deden. Wij zijn bijvoorbeeld erg geschrokken van de kop in 

Het Parool van 21 oktober 2014 over de uitkomsten van de Armoedemonitor in 

Amsterdam waaruit blijkt dat één op de vijf Amsterdammers onder de 

armoedegrens leeft, met alle mitsen en maren die bij deze stelling genoteerd 

kunnen worden. En  gelukkig is dit onderwerp recent weer eens hoog op de 

politieke ladder gekomen door de publicatie van het rapport getiteld  “Hoe 

ongelijk is Nederland?” van de Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid over de tweedeling in onze maatschappij en door het bezoek 

aan de Tweede Kamer van de Franse econoom Thomas Piketty die wordt 

gezien als de nieuwe Karl Marx.  

Wij zijn verheugd over de positieve reactie van het college op de derde door 

ons ingediende motie over het gratis openbaar vervoer voor 

pensioengerechtigden met een minimuminkomen. Het zal duidelijk zijn dat wij 

gezien de eerste zinnen van mijn betoog die gaan over behoedzaamheid, op dit 



moment niet verder willen gaan dan deze motie en het amendement over het 

zelfde onderwerp van de Partij van de Ouderen niet steunen.  

Wij danken het college en de overige raadsfracties voor hun inzet bij deze 

begrotingsbehandeling en wij wensen het college veel succes toe het komende 

jaar, vooral bij de uitwerking van de decentralisaties en de samenwerking in 

DUO + verband.  

 

  

 

    

 

 

 

          


