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Gesproken woord geldt  
 
Dank voorzitter, 

Als eerste complimenten aan de ambtelijke organisatie. Er is weer veel werk 
verzet. Hoewel het weer een lijvig stuk is, is het, mede door de opbouw, heel 
goed leesbaar. Dank daarvoor! 

Ik beperk me in dit betoog tot enkele belangrijke thema’s. Aan het eind van 
mijn betoog zal ik de dicta van de door ons geïnitieerde moties oplezen. 

Financiële staat van de gemeente 

Amstelveen is financieel gezond. Er is sprake van  
• een structureel sluitende meerjaren begroting; 
• een acceptabele reservepositie; 
• weinig schulden en 
• Lage lokale lasten. 

Zoals wordt gesteld in deze nota zijn de bestaande middelen ontoereikend 
om met behoud van de huidige financiële kaders en bestaand 
voorzieningenniveau alle ambities uit het coalitie akkoord te realiseren.  

De algemene reserve heeft een acceptabele omvang, maar we teren snel in. 
Ondanks dat blijft er een surplus op de minimum buffer al is het krap. 
Er wordt aangenomen dat er een hogere opbrengst van Eneco ingeboekt kan 
worden, maar dat is onzeker.  
We zullen scherp aan de wind moeten zeilen om alle ambities waar te gaan 
maken. 

Het college heeft daarom een bestuursopdracht uitgezet om de de meerjaren 
begroting door te lichten.  

De laatste keer was inderdaad 8 jaar geleden. Het is altijd buitengewoon 
goed om te checken of dat wat je doet ook werkt en oplevert wat je had 
bedoeld. 

In dat opzicht kijk ik reikhalzend uit naar de eerste indicatoren in de 
begroting, die als gevolg van de motie sturen op effect ons daarin zullen 
gaan helpen. 
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In deze opdracht wordt gesproken over de wijze van terugkoppeling aan de 
portefeuillehouder. Ik wil er in dit kader op wijzen dat die terugkoppeling ook 
naar de Raad moet gaan! Het is namelijk de Raad die uiteindelijk aan de 
knoppen draait. 

De PvdA hoopt dat we ook creatief blijven kijken en zal er voor waken dat 
we oog blijven houden voor de mensen die ons nodig hebben. Wat ons 
betreft dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten en heeft elke 
inwoner recht op bestaanszekerheid. 

Sparen vooraf/stadvernieuwing 
De buffer wordt gevormd door de alg reserve en sparen vooraf samen. 
Onttrekking uit de buffer sparen vooraf ten behoeve van 
onderwijshuisvesting past op zich binnen het afgesproken financieel 
kader. Goed onderwijs in een goed, veilig, modern en duurzame 
schoolgebouw is voor ons ook heel belangrijk, maar het triggert ons 
wel voorzitter. 

Welke gevolgen heeft dit voor de ambitie op stadsvernieuwing. U 
constateert een oplopende beheeropgave vanwege verouderde 
bebouwing. Dat constateren wij met u mee. Het is niet voor niets dat 
stadsvernieuwing voor de PvdA een belangrijke pijler in het 
coalitieakkoord is. We zien daar nog weinig van terug in deze nota. 
Wat de PvdA betreft staat de afspraak uit het coalitieakkoord om in te 
zetten op stadsvernieuwing als een huis. 

OZB alg dekkingsmiddel? 
• Lage lokale lasten 

Amstelveen kent lage lokale lasten. Dat is fijn voor onze inwoners.  
We vinden het wel zonde dat Aveen nu onnodig geld verliest door 
negatief herverdeeleffect. 
Hoewel we op dit moment nog niet direct een noodzaak zien hebben 
wij, zoals ook al eerder opgemerkt, geen principiële bezwaren tegen 
verhogen OZB.  

Incidentele ruimte: oppassen 
In de Mei circulaire is een klein voordeel voor Aveen en dat geeft wat 
incidentele ruimte. Dat geven we met zijn allen direct weer uit aan 
allemaal mooie dingen voor Aveen, maar het is wel oppassen 
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geblazen. Aveense Euro’s hebben nou eenmaal de vervelende 
eigenschap dat je ze maar een keer uit kan geven. 

Organisatie & ICT 

Bedrijfsvoeringsfondsen 
We hebben al vaker aangegeven het nut en de noodzaak van deze 
fondsen te herkennen, maar de PvdA blijft dit noemen: we moeten 
voorkomen dat er een “begroting binnen de begroting komt”, buiten 
het zicht van de Raad. Wij vinden het daarom essentieel dat u met de 
Rekeningen cie in gesprek gaat over de omvang en transparantie van 
deze fondsen. 

Aalsmeer 
De positie van Aalsmeer baart ons zorgen. Weliwaar is er nu een 
bedrag ingeboekt in de Aalsmeerse Lentenota, maar er blijft een fiks 
structureel verschil bestaan. Hoe gaat het college dit risico aanpakken? 

ICT 
Ik heb het hier al eerder gezegd, op het gebied van ICT hebben we geen last 
van de wet op de remmende voorsprong ☺  Wat we nu aan het doen zijn is 
de basis op orde brengen.  

Die digitale transformatie is nog niet afgerond, maar lijkt nu op de goede 
weg te zijn. Om de digitale transformatie te laten slagen moeten we 
investeren in de verandering van de organisatie, de ICT ondersteuning en 
beveiliging en de huisvesting aanpassen op de nieuwe tijd. We blijven vinger 
aan de pols houden. 

Wonen 

De PvdA ziet het als onze taak om te zorgen dat onze inwoners zeker 
kunnen zijn van een goed huis. 
Bestaanszekerheid 

We zien dat het voorzichtig de goede kant op gaat met betaalbaarheid. 
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Erfenis van oude projecten met dure woningen laten we gelukkig langzaam 
achter ons. Er komen steeds meer projecten met middeldure woningen. 

Nieuwe wijken zoals Legmeer zullen een afspiegeling van de samenstelling 
van Amstelveen moeten worden, dus óók sociale huurwoningen. 

Vorig jaar heeft de PvdA het initiatief genomen om huurders te laten 
ondersteunen via !WOON in Amstelveen. !WOON is per 1 maart actief en 
heeft al veel huurders kunnen helpen! De PvdA is daar heel blij mee. 

Toegevoegd ter vergadering: 
De VVD sprak over een spagaat, nou kan ik dat als oud balletdanser nog 
steeds, maar ik verzeker u, over sociale woningbouw, zitten wij dat niet. Wij 
houden ons aan de afspraken die daarover zijn gemaakt. 
  
In het coalitieakkoord is vernieuwing van de sociale woningvoorraad 
opgenomen. 
De PvdA is niet principieel tegen verkopen van sociale huurwoningen, omdat 
verkrijgen van bezit ook verheffing is, mits er voldoende wordt bijgebouwd 
en dat voornamelijk vanuit de wens de sociale voorraad te vernieuwen. De 
huidige voorraad is “oud” en niet op huidig duurzaamheidsniveau. Hoe en 
waar te bouwen blijft een uitdaging. PvdA zal scherp toezien op balans 
tussen verkoop en nieuwbouw. 

Sociaal domein 
We zijn de 3e aantrekkelijkste woonstad volgens de Atlas der gemeenten en 
op de sociaal economische index staan we nummer 1! We doen het dus 
goed. 

Toegevoegd ter vergadering: Er wonen veel gelukkige mensen in Aveen. Dus 
meneer Kortekaas (GL) zegt dat ook iets over het bestuur ☺  

Toch moeten we ons realiseren dat het niet met iedereen zo goed gaat in 
onze gemeente.  

De PvdA ziet het als onze taak om te zorgen dat iedereen de juiste zorg 
krijgt, waar dat nodig is kan rekenen op een vangnet en dat je wordt 
geholpen wanneer je dat zelf, al dan niet tijdelijk, niet kan. 
Bestaanszekerheid. 
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Met onze wethouder op sociaal domein wordt nog meer ingezet op 
ondersteuning van de mantelzorgers, doen we mee aan een landelijke pilot 
als dementievriendelijke gemeente en voeren we een actief armoedebeleid.  

Daarnaast wordt gekeken naar de effectiviteit van huidig beleid en of we 
dingen anders en/of beter kunnen doen. Ook hier geld dat het van tijd tot 
tijd heel verstandig is om te bekijken of dat wat we doen ook het gewenste 
effect sorteert en moeten durver veranderen als er andere mogelijkheden 
zijn die onze inwoners beter bedienen. 

Divers en inclusief aveen 

De PvdA ziet het als onze taak om te zorgen dat onze inwoners zeker zijn 
van dat je kunt zijn wie je bent. Een samenleving waarin we naar elkaar 
omkijken. 
Bestaanszekerheid. 

De PvdA staat voor een tolerante samenleving waar je veilig kunt zijn wie je 
bent.  
De afgelopen jaren hebben wij ons op verschillende terreinen al hard 
gemaakt, bv door het Regenboogzebrapad, de Roze loper en onderzoek naar 
gelijke betaling voor mannelijke en vrouwelijke ambtenaren. 

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat er een eind kwam aan de tweede 
wereldoorlog. Dit jaar wordt een jaar van herdenken 75 jaar bevrijding. 

In 2016 zijn op mijn initiatief de namen van uit Aveen weggevoerde 
personen geadopteerd. Deze namen komen op het Holocaust 
namenmonument in Adam te staan. De gemeente heeft 161 Aveense namen 
geadopteerd. Ze weer een thuis gegeven op de plek waarvandaan ze zijn 
weggehaald.  

Om dat we nooit genoeg aandacht kunnen geven aan het wijzen op de 
verschrikking van anti-semitsime en onverdraagzaamheid en er steeds 
minder ooggetuigen zijn, zijn wij het aan onze stand verplicht dit stokje over 
te nemen. Daarom dienen wij een motie ‘75 jaar herdenken’ in, samen met 
bijna alle partijen in de Raad. 
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Dat we nu de focus leggen op anti-semitisme en het herdenken van 75 jaar 
bevrijding Auschwitz betekent geenszins dat we andere partijen of andere 
vormen van discriminatie uitsluiten. Integendeel. 

Gisteren kwam het verheugende nieuws dat de rechter in Adam heeft 
besloten dat het HCNM gebouwd mag worden. 
Ik citeer daarbij Theodor Holman: “het HCNM dient als monumentale 
slijpsteen van onze moraal” 
Laat dit een voorbeeld zijn voor waarom dit nooit meer met NIEMAND mag 
gebeuren.  

De PvdA vindt dat Aveen staat voor een diverse stad waar alle inwoners zich, 
ongeacht ras, afkomst, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, 
geslacht, geaardheid of welke grond dan ook verbonden met elkaar kunnen 
voelen. 
Een inclusieve en diverse stad is een kleurrijke stad. 
Het zal niemand zijn ontgaan dat Aveen in rap tempo internationaliseert en 
dat is ook prima, maar dit brengt het gevaar met zich mee dat groepen 
mensen verder van elkaar af komen te staan.  

De PvdA staat voor een stad waar we met elkaar in verbinding staan en het 
gesprek aangaan, ook als dat soms schuurt en we elkaars gewoonten 
vreemd of een beetje gek vinden. 

Daarom dienen wij de motie Kleurrijk ontmoeten in Aveen in. 

Ik rond af voorzitter.  
Terug naar het begin. Amstelveen staat er goed voor. We moeten op de 
centen letten. We kunnen altijd beter en dat blijven we ook doen. 

Dank. 
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