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

Algemene beschouwingen in 2014 

 

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

heren belangstellenden  

 

Het coalitieakkoord op hoofdlijnen dat de vier coalitiepartijen PvdA, D66, SP en 

GroenLinks eerder dit jaar gesloten hebben, vormt de leidraad voor de eerste 

programmabegroting van dit nieuwe college. In lijn met dit coalitieakkoord op 

hoofdlijnen biedt deze uitwerking nog de ruimte aan het college en de raad om 

de doelstellingen in de volgende jaren verder om te zetten in concrete acties, al 

naar gelang de actuele situatie. Het college heeft daarbij gekozen voor een 

vernieuwde opzet waarin het beleidsmatige deel van de programmabegroting 

meer aandacht heeft gekregen dan vroeger het geval was. Nadrukkelijk stelt het 

college dat hier sprake is van een verbeterproces, zoals wij dat ook jaren 

geleden zijn ingegaan bij het opstellen van de kwartaalbrieven. Dat in dat proces 

in eerste instantie onvolkomenheden zijn geslopen, zoals de Auditcommissie 

terecht stelt in haar commentaar van 26 oktober 2014, onderschrijven wij. Maar 

wij willen erop wijzen dat de inhoud van deze programmabegroting voor ons 

veel belangrijker is dan de vorm. En dat zou wat ons betreft voor iedereen 

moeten gelden!  

 

De fractie van de PvdA is tevreden over de voorstellen van het college 

betreffende de begroting 2015. De afgelopen jaren heeft de PvdA steeds gepleit 

voor behoedzaamheid. We erkenden enerzijds dat de financiële positie van de 

gemeenten in Nederland niet rooskleurig was, maar tegelijkertijd hebben wij 

gewaarschuwd tegen voorstellen om drastisch te bezuinigen. De PvdA heeft het 

woord “sociaal” nu eenmaal hoog in haar vaandel staan: daarom hebben wij er 

de afgelopen jaren ook naar gestreefd om in het bijzonder het armoedebeleid, de 

kwaliteit van de gezondheidszorg, het onderwijs, de infrastructuur en de 

voorzieningen (zoals sportvoorzieningen, het zwembad, de bibliotheek etc.) op 

het juiste niveau te houden. Wij konden ons vinden in voorstellen om de 

inkomsten van de gemeente te verhogen door lastenverhoging. Diemen bleef 

daardoor een plek waar het prettig is om te wonen en waar voorzieningen zijn, 

die toegankelijk blijven voor alle inwoners.  



De toekomst lijkt er nu iets rooskleuriger uit te zien. De huidige 

meerjarenbegroting laat positieve resultaten zien en wij zijn verheugd over het 

feit dat het college de tarieven voor de afvalstoffenheffing kan verlagen. Maar 

voorzichtigheid blijft geboden gezien de onzekerheden op het gebied van onder 

meer de huizenmarkt en de decentralisaties. Daarom pleiten wij ervoor om met 

eventuele financiële meevallers voorzichtig om te gaan. Als het tegen zit, moet 

je niet meteen drastisch bezuinigen en als het mee zit, moet je niet meteen extra 

uitgaven plannen. De versterking van de reserves – zoals het college voorstelt – 

heeft dan ook onze instemming.  

Het jaar 2015 belooft in verschillende opzichten een jaar van veranderingen te 

worden. Onze burgemeester stopt jammer genoeg in maart en we gaan op zoek 

naar een opvolger of opvolgster die in ieder geval te maken krijgt met de 

uitwerking van de decentralisaties en de samenwerking in DUO+ verband.  

Vanaf 2015 is Diemen verantwoordelijk voor de uitvoering van de 

jeugdzorgtaken, de AWBZ en de Participatiewet. De afgelopen jaren is zowel 

door het college als door het ambtelijke apparaat bijzonder hard gewerkt om in 

januari 2015 een goed draaiende organisatie te hebben. Wel dienen we alert te 

blijven op de financiële risico’s die deze decentralisaties met zich meebrengen. 

De raadscommissie die daarvoor is ingesteld, kan de ontwikkelingen de 

komende jaren intensief volgen. Wij krijgen de indruk dat de gemeente goed op 

schema ligt. Maar …….”the proof of the pudding is in the eating”. En het is niet 

ondenkbaar dat er hier en daar dingen niet helemaal zo uitpakken zoals 

verwacht. Dan moeten we natuurlijk in de eerste plaats aankloppen bij het rijk. 

Maar wat de PvdA betreft kan er ook incidenteel een beroep worden gedaan op 

de reserves om knelpunten te verhelpen. 

Een tweede punt dat het komend jaar veel aandacht zal vergen, is de 

intergemeentelijke samenwerking. De PvdA is al jarenlang een voorvechter van 

regionale samenwerking. “Lokaal wat kan, regionaal wat moet”. Wij denken dat 

er een meerwaarde kan zitten in de ambtelijke samenwerking binnen DUO+ 

verband. Wij zien de verdere voorstellen met positieve belangstelling tegemoet. 

Belangrijk voor de PvdA blijft dat de lijnen kort blijven en dat er ruimte blijft 

voor eigen beleid tegen aanvaardbare kosten. We moeten niet toe naar een 

situatie dat de kwetsbaarheid en de kosten weliswaar dalen, maar dat het 

handhaven van de kwaliteit alleen mogelijk is tegen zeer hoge meerkosten. De 

korte lijnen zijn in Diemen op verschillende niveaus aanwezig: burgers kunnen 

wethouders aanspreken, raadsleden kennen ambtenaren, bedrijven worden op 



maat bediend, bewoners kunnen hun paspoort dichtbij verkrijgen etc. Natuurlijk 

gaat het niet altijd even gesmeerd als we zouden willen, maar over het algemeen 

is de fractie blij met deze korte lijnen. Die korte lijnen moeten er ook blijven als 

het gaat om aanspreekbaarheid van bestuurders. En daarnaast zijn wij van 

mening dat de gemeenteraad van Diemen te allen tijde eigen beleid moet kunnen 

blijven voeren. Tot slot is het voor ons vanzelfsprekend dat de samenwerking in 

DUO+ verband niet ongemerkt en ongewild een verslechtering betekent van 

regionale samenwerking met andere gemeenten. Hierbij denken we natuurlijk in 

de eerste plaats aan Amsterdam en de stadsregio Amsterdam. 

Los van alle op stapel staande veranderingen willen wij nog even vaststellen dat 

wij voor de aanpak door dit college van de grote projecten Bergwijkpark en 

Plantage De Sniep grote waardering hebben. Het promoten van Diemen als 

ideale woonplaats (met een uitstekend leefklimaat, goede winkelcentra, prima 

openbaar vervoer, goede verbindingswegen, uitstekende voorzieningen etc.) 

hoort een continu proces te zijn. Want wij zijn er terecht trots op dat Diemen een 

prettige gemeente is om in te leven en te ondernemen, zoals de tweejaarlijkse 

monitor ook laat zien.  

Kunnen wij dus op onze lauweren gaan rusten?  

Uiteraard niet. Mede op grond van het eerder genoemde coalitieakkoord heeft de 

PvdA nog tal van ambities die wij op sommige punten ook in de vorm van een 

motie onder de aandacht van het college willen brengen. Wij zullen hierbij de 

volgorde van de programmabegroting zo veel mogelijk aanhouden.  

Bestuur en Dienstverlening 

1) Graag zien wij in het kader van Ontmoeten en verbinden een 

concretisering tegemoet van het streven om een actiever 

evenementenbeleid uit te voeren, waarbij wij denken aan goed bezochte, 

breed toegankelijke evenementen  

2) Voor ons blijft communicatie met burgers en bedrijven een punt van 

aandacht: het is belangrijk om bewoners en bedrijven tijdig te informeren 

over veranderingen die voor hen van belang zijn en te leren van 

activiteiten die niet tijdig of niet volledig gecommuniceerd zijn (zoals de 

aanpassingen in Diemen-Noord Buytenstee) 

 



Veiligheid en Openbare orde 

3) Om de afstand tussen de verschillende leefstijlen in Diemen te 

overbruggen, is niet alleen “ontmoeten en verbinden” van groot belang 

maar ook een veilige leefgemeenschap. Graag zien wij een concretisering 

tegemoet van het streven dat in het coalitieakkoord is opgenomen om de 

komende periode extra aandacht te geven aan het verbeteren van de 

gemeentelijke organisatie op het gebied van handhaving en toezicht. 

Onderwijs en Kinderopvang 

4) Basisscholen die niet binnen drie jaar aan alle groepen minimaal 2 uur per 

week gymnastiekonderwijs geven, zullen door het rijk gekort worden op 

hun budget. In Diemen voldoet momenteel geen enkele school aan deze 

norm. Wij verzoeken het college om hierover met de schoolbesturen in 

overleg te treden. 

Welzijn, sport en cultuur 

5) Wij verzoeken het college door middel van een motie om te voorkomen 

dat met het in werking treden van de Wet Markt en Overheid 

(sport)verenigingen veel hogere huurprijzen moeten gaan betalen voor de 

huur van sportzalen/sportvelden of culturele accommodaties. 

6) Toegelaten vluchtelingen verdienen een kans om volwaardig mee te doen 

in de Diemense samenleving. Het kennen van gewoonten, de Nederlandse 

taal en ook werk zijn van groot belang. Nu ook het aantal vluchtelingen 

fors toeneemt, vragen wij het college om de huidige werkwijze en 

financiering te toetsen op effectiviteit en efficiency. Indien nodig is de 

PvdA bereid om meer geld aan dit beleid te besteden.   

Inkomen en armoedebeleid 

7) Wij verzoeken het college door middel van een motie om invulling te 

geven aan het streven zoals genoemd in het coalitieakkoord om extra 

aandacht te geven aan de benarde financiële positie van één-ouder 

gezinnen op het bestaansminimum 

8) Wij verzoeken het college door middel van een motie om in overleg te 

treden met het GVB om te onderzoeken of de succesvolle proef die in 

Amsterdam is gehouden om pensioengerechtigden met een 

minimuminkomen gratis gebruik te laten maken van het openbaar 



vervoer, ook in Diemen kan worden uitgevoerd en zo ja, wat de financiële 

consequenties daarvan zijn voor de gemeente Diemen 

Ruimtelijke ontwikkeling 

9) De PvdA hecht zeer aan het op peil houden van sociale woningbouw. Wij 

willen dan ook dat er in Diemen voldoende woonmogelijkheden 

beschikbaar zijn voor mensen met een lager inkomen. Wij verzoeken het 

college daarom om in 2015 invulling te geven aan die ambitie, die ook in 

het coalitieakkoord is opgenomen.  

 

 

Tot slot 

Wij spreken tot slot nogmaals uit dat de PvdA-fractie zeer ingenomen is met de 

keuzes die ons college maakt. Wij vertrouwen er op dat het college op de 

ingeslagen weg voortgaat en de raad tijdig informeert over voorgenomen 

wijzigingen.  

 

Hartelijk dank voor uw aandacht.         

 


