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Gesproken woord geldt 

Dank voorzitter,  
ik zal mij in deze laatste kadernota bijdrage in deze periode richten 
op speerpunten uit het PvdA verkiezingsprogramma en enkele 
grotere thema’s uit de Kadernota. 

In het verkiezingsprogramma 2014-2018 legt de PvdA de nadruk 
op drie speerpunten: Wonen, Zorg en Participatie 

Wonen/Dynamische Stad. 
Een goed toegankelijke woningmarkt is essentieel voor de vitaliteit 
van de samenleving en van de economie. 

Waar we in eerdere jaren nog spraken over de omslag van een 
ontwikkelgemeente naar een beheergemeente, spreekt de 
Kadernota nu over een toenemende beheeropgave naast blijvende 
ontwikkelopgaven. 

Het woonbeleid van onze gemeente moet een topprioriteit zijn, 
omdat het van het allergrootste belang is voor veel van onze 
inwoners. Er zijn nog altijd talloze mensen, meestal jonge mensen, 
die al jaren wachten op een woning in hun eigen Amstelveen. Daar 
ligt een uitdaging voor de komende jaren. Het woonbeleid kan 
echter niet los worden gezien van de positie van Amstelveen in de 
Metropoolregio. Mijn fractie wil graag weten hoe de ambitie van de 
Metropool om 300.000 woningen te bouwen tot 2040 van invloed is 
op de woonambities van Amstelveen. Op welke wijze vindt 
afstemming van behoeftes plaats en hoe ziet men dat in de tijd? De 
Raad heeft een motie aangenomen die spreekt van de Dynamische 
Stad. Een motie die vraagt om een studie uit te voeren naar 
thema’s als demografische ontwikkeling in Amstelveen en de regio, 
mogelijkheden van verdichten van woningbouw en hoogbouw langs 
de hoofdas van het bij OV en ombouw van kantoren naar 
woningbouw. Mijn fractie heeft het voortouw genomen in dat debat. 
Ik ben daar trots op, wij kijken dan ook uit naar wat het College in 
dit laatste jaar van haar bestuursperiode gaat doen met de 
Amstelveense ambitie van de Dynamische stad. 



Zorg 
In ons verkiezingsprogramma stelden wij ook hoge prioriteit aan 
een degelijke overgang van de zorgtaken van het rijk naar 
gemeente. We durven te stellen dat dat in Amstelveen is geslaagd. 
Er wordt invulling gegeven aan uitgangspunten als vergroten van 
zelfredzaamheid, ontschotten van budgetten, leveren van maatwerk 
en preventie. 

Bij de bespreking van het, mede door PvdA geagendeerde stuk over 
armoede bestrijding onder kinderen, kwam ter sprake dat het met 
zelfredzaamheid van mensen die onder stress leven niet zo best is 
gesteld. De WRR kwam dit voorjaar in een rapport ook tot die 
conclusie. Langdurige armoede is een zo’n stressfactor. Mensen 
nemen niet altijd de beste beslissingen in dergelijke gevallen. 
Natuurlijk gelden er regels en misbruik maken van voorzieningen is 
onacceptabel, maar durf ook ruimhartig te zijn wanneer dat nodig 
is. De samenleving is geen papieren werkelijkheid met aangeharkte 
paden. Het correct volgens de regels van het beleid werken is een 
uitgangspunt, maar kan geen doel op zich zijn. Het resultaat dat 
wordt beoogd met de regels moet voorop staan. Dit gevoel moet 
ook leven bij de uitvoerders van het beleid. Maatwerk leveren dus! 

Zoals blijkt uit de Kadernota laat invulling van de “Klijnsma” gelden 
nog even op zich wachten. De PvdA vindt dat we niet snel genoeg 
kunnen beginnen met het inzetten van dit budget! De wethouder 
komt in september met een plan waarin ze de door de commissie 
aangedragen punten zal verwerken. Prima! 

Ontschotten zien we uitgebreid terug in deze kadernota: 
overschotten in de WMO worden overgeheveld naar tekorten op 
jeugd. 
En, zoals het college ook aangeeft, is het sociale domein toe aan 
integrale, structurele inbedding in de begroting;  

Het algemeen uitgangspunt dat het sociaal domein binnen de 
gestelde budgettaire kaders moet worden uitgevoerd, staat 
inmiddels in de verleden tijd in deze kadernota. 
We zien dat een substantieel deel van het totale programma wordt 
bekostigd uit de algemene middelen. Een bewijs dat we trouw zijn 
aan ons woord, de PvdA heeft bij herhaling gesteld dat wij dat 
zouden steunen als dat nodig zou zijn, in beginsel uit het daarvoor 
bestemde budget, maar waar nodig uit de algemene middelen. 



Verschillende onderdelen van het sociaal domein waaieren 
inmiddels breed uit binnen de gemeentebegroting. 

Nu de overgang van de taken naar de gemeente geland is, is het 
tijd om invulling te geven aan die andere opdracht 
(transformative): vernieuwing. 
Kernwoorden als beter, toegankelijker, slimmer. Daarom hebben wij 
samen met D66 een voorstel uitgewerkt om die vernieuwing, die 
transformatie, aan te jagen, dmv een fonds dat initiatieven gaat 
ondersteunen die tot die vernieuwing gaan bijdragen. 

Experimenteren! Dat moet je durven! De PvdA wil graag het 
voortouw nemen om in Amstelveen met elkaar in discussie te gaan 
over experimenten met bijstand, met als doel dit onderdeel te 
maken van ons beleid.  

Dit vanuit de achterliggende gedachte van de oude sociaal 
democratische waarde verheffing. In de ogen van de PvdA is 
verheffing hartstikke actueel. Uit de armoede komen, duurzaam 
aan een baan komen. Kortom regie over je eigen leven en het beter 
doen dan de generatie voor je, zijn allemaal waarden die vandaag 
de dag nog steeds relevant zijn, maar misschien moeten we er een 
hipper woord voor bedenken?  

Investeren in preventie, kan duurdere zorg voorkomen. Dit ligt voor 
de PvdA zo voor de hand, omdat “voorkomen altijd beter is dan 
genezen”  

We zien in de praktijk dat dure zorg wordt gegeven, terwijl er 
eigenlijk een zingevingsvraag achter zit, die dus op andere 
manieren kan worden geadresseerd. Samen met burgerlid 
Jacqueline Höcker van bbA, heb ik een amendement geschreven 
waarin wij aan de kadernota toevoegen een visie te ontwikkelen op 
de rol van kunstbeoefening als preventief middel in het 
welzijnsbeleid. Te starten met een pilot gericht op kunstbeoefening 
door ouderen. Ik lees de voorgestelde wijziging aan het eind van 
mijn betoog voor. 

Participatie 
De PvdA staat voor een gemeentebestuur dat inwoners, 
organisaties en instellingen actief betrekt bij het bestuur. De 



voorstellen die wij vandaag steunen/mee indienen zijn daar, waar 
van toepassing, door ons op getoetst.   
De samenleving is aan het kantelen en wij moeten mee. 
Wanneer we van alles van onze inwoners verwachten moeten wij 
die belofte van onze kant ook inlossen. 

Wij vinden Mensen maken Amstelveen een krachtig thema dat heel 
veel bijdraagt aan verbinding en saamhorigheid en dat de mens 
centraal zet.  

De energie en de kracht van dit thema spreken de PvdA zeer aan 
en wij willen de Burgemeester complimenteren voor de wijze 
waarop ze daar de afgelopen 3 jaar vorm aan heeft gegeven en wat 
ze daarmee heeft losgemaakt in de Amstelveense samenleving! Het 
borrelt en bruist van de ideeën. Hulde! Na haar vertrek zal de PvdA 
zich hiervoor blijven inzetten. 

Durf te experimenteren, ik zei dat al eerder. Om die reden dienen 
wij de motie van bbA over loting bij burgerparticipatie dan ook van 
harte mee in! 

Infrastructurele projecten 
De komende jaren wordt uitvoering gegeven aan een aantal 
aanzienlijke infrastructurele projecten. De A9/De Amstelveenlijn en 
het Stadshart. Bij de Amstelveenlijn hebben zien we dat er 
verbeteringen voor Amstelveen zijn gerealiseerd, denk aan de 
ongelijkvloerse kruising op de Sportlaan zonder extra financiële 
bijdrage, en in de onderhandelingen met Connexion oa het 
behouden van de Halte Graaf Florislaan. De wethouder heeft 
getoond te blijven knokken voor verbeteringen voor Amstelveen, en 
met succes! 

Digitale transformatie  
Een belangrijk en noodzakelijk speerpunt, waar we ook veel 
voordelen zien.  
Zoals, 24/7 bedienen van de inwoners aan de service kant en aan 
de sturingskant infomatiegedreven (pro actief) werken.  
De Raad moet zich echter bij deze ontwikkeling in positie brengen 
en zich verzekeren van haar meedenkende, sturende en 
controlerende rol. Daarbij tegelijkertijd invulling geven aan haar 
volksvertegenwoordigende rol, want uiteindelijk gaat het er om wat 
onze inwoners er van terug zien en hoe zij worden bediend. 



Al met al hangt er een fiks prijskaartje aan het hele programma. 
Dat maakt dat prudentie is geboden. 

Hoewel de wethouder de Raad regelmatig voorziet van informatie 
en het ICT programma is opgenomen in het concerncontrol, wenst 
de PvdA vinger aan de pols te houden op het vervolg dmv extra 
toezicht. Zetten we juiste instrumenten in en is de Raad daarmee in 
voldoende positie. We dienen daar een motie voor in. 

Daarnaast willen wij aandacht vragen voor de impact op financiële 
middelen en het gebrek aan ondersteuning van het rijk daarbij. 
Ook daar dienen wij een motie over in. 



Regionale aangelegenheden 
Ik wil wijzen op een kwestie die ons blijvend zal bezig houden, 
mede ingegeven door een lid van mijn fractie dat zich hier al jaren 
voor inspant: hoe democratisch is de besluitvorming in de 
Metropoolregio? Naar onze mening is een eerste stap op de 
democratische ladder gezet, maar niet meer dan dat. Het College 
draagt een belangrijke verantwoordelijkheid in dit vraagstuk en wij 
zijn dan ook benieuwd of en zo ja welke creatieve ideeën het 
College heeft om die democratische legitimatie verder te 
garanderen. Dit gaat in het bijzonder om kwesties die wel het 
Amstelveense belang raken maar die zich grotendeels buiten de 
regio Amstelland afspelen. 

Mbt de Eerste tijdvak rapportage: Externe inhuur 
Er wordt regelmatig geïnvesteerd in het optimaliseren van het 
gemeentelijke apparaat. Dat is op zich goed en dat er voor grote 
projecten en ontwikkelingen als de Omgevingswet en het zojuist 
besproken ICT programma externe deskundigen worden ingezet is 
uit te leggen. Die juiste kwalitatieve kennis heb je niet altijd in huis, 
dus dat moet je dan inkopen. De check/goedkeuring van de 
wethouder financiën op de uurtarieven is in dat verband een goede 
zaak.  

Het college hanteert het uitgangspunt dat reguliere 
werkzaamheden zoveel mogelijk door eigen personeel worden 
gedaan.  

Echter bij elkaar opgeteld huurt de gemeente voor zo’n slordige  
€ 6,5 miljoen personeel in, dat volgens uitgangspunt werk verricht 
dat eigenlijk door eigen personeel zou moeten worden gedaan…. 
Navraag leert dat bij een gemeente van vergelijkbare omvang dat 
bedrag veel lager ligt. 

De PvdA vindt dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft en dus 
duurzame werkgelegenheid zou moeten bieden! 

Voorzitter, ik rond af. 
Dit is de laatste kadernota voor de verkiezingen in 2018. 
Het is ook een moment om in zekere zin te evalueren wat dit 
College waard is gebleken.  
De fractie van de PvdA complimenteert zonder voorbehoud een 
College, waar wij deel van uit maakten, dat op tal van fronten 



uitstekend werk heeft geleverd, belangrijke projecten is begonnen, 
een financieel beleid heeft gevoerd waardoor onze stad een 
financieel gezonde stad is en er ruimte is voor onze prioriteit, een 
verantwoord sociaal beleid. 

Er zijn zeker nog wensen op onze lijst want een dynamische stad is 
nooit af, maar de samenwerking van de laatste jaren smaakt wat 
ons betreft naar meer.


