
 
 
Algemene beschouwingen D66 begroting 2013 1 november 2012
 
Voorzitter, collega-raadsleden, geacht College en natuurlijk inwoners en andere 
belangstellenden op de publieke tribune.
 
Het zijn financieel onzekere tijden. De economische crisis duurt langer en is dieper 
dan verwacht. De gemeente Diemen heeft weinig invloed op deze macro-economische 
ontwikkelingen, maar moet de gevolgen wel voor een deel dragen. Twee jaar geleden 
heeft dit College al een beleid ingezet waarbij door enerzijds lastenverhoging en anderzijds 
bezuinigingen, met name op de eigen organisatie, de financiële balans gehandhaafd kon 
blijven. Met dit beleid heeft de gemeente Diemen veel voor haar burgers kunnen doen. 
Getuige ook het onderzoek van "waarstaatjegemeente.nl", waaruit blijkt dat Diemenaren 
positiever zijn dan de gemiddelde Nederlander over wat ze terugkrijgen voor hun 
gemeentelijk belastinggeld.
 
Inmiddels worden in veel gemeenten de lasten verhoogd, terwijl Diemen geen verdere 
lastenverhoging doorvoert in 2013. Dat is maar goed ook, want veel Diemenaren zullen 
hard getroffen worden door lastenverzwaring die vanuit het Rijk op hen afkomt. Zo 
wordt de zorgpremie op gezinsniveau voor middeninkomens met meer dan 5.000 euro 
per jaar verhoogd. Hopelijk komen andere partijen nog wel in het verweer tegen deze 
Lastenverhoging met een hoofdletter "L". In Diemen zal D66 zich hard maken om de 
gemeentelijke belastingen niet verder te verhogen: dus ook geen lastenverhoging met een 
kleine letter '"l".
 
D66 waardeert het dat het College in deze financieel zware tijden een meerjarenbegroting 
presenteert die een solide financiële basis tot aan 2020 biedt. We betreuren het incidentele 
tekort van 195.000 euro voor 2013 en we ondersteunen het uitgangspunt dat dit in de 
daaropvolgende jaren gecompenseerd gaat worden. D66 ziet de noodzaak dat deze 
overschotten daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden en wil het College voor volgend jaar 
alvast verzoeken om bezuinigingen te treffen, indien deze overschotten niet in voldoende 
mate gerealiseerd kunnen worden. 
 
Naast deze financieel onzekere tijden zijn er nog andere onzekerheden waar de gemeente 
Diemen mee te maken krijgt. Er zijn decentralisaties aangekondigd op het gebied van de 
regeling Werken naar Vermogen, de Jeugdzorg en de begeleiding AWBZ. De gemeente 
zal steeds meer verantwoordelijkheden krijgen, maar met het doorschuiven van deze 
verantwoordelijkheden door het Rijk wordt ook het budget verlaagd. Deze decentralisaties 
zullen volgens het nieuwe regeerakkoord zodanig ingrijpen op de capaciteit van de 
gemeente dat schaalvergroting noodzakelijk wordt. Gemeenten met veel minder dan 
honderdduizend inwoners, zoals Diemen,  moeten wellicht over enkele jaren gedwongen 
fuseren. Ondertussen wordt samenwerken op stadsregio-niveau ook steeds lastiger door 
de wegvallende WGR+ subsidie. Toekomstbestendig beleid maken wordt uiteraard lastiger 
met de wetenschap dat de gemeente in de huidige vorm over een aantal jaar wellicht niet 
meer bestaat. Dit plaatst de discussie over intergemeentelijke samenwerking nog hoger op 
de agenda, wat D66 betreft. Immers in een vroeg stadium hebben we meer vrijheidsgraden 
in het kiezen van onze samenwerkingspartners die later mogelijk zelfs fusiepartners moeten 
worden.
 
Juist in deze onzekere tijden verdienen de inwoners van Diemen een College, een 
gemeenteraad en een ambtelijk apparaat die zich met een blik op de toekomst gezamenlijk 
inzetten voor het gemeenschappelijk belang. Op veel punten gaat het goed, maar er zijn 
altijd verbeterpunten.  
 



Richting de Brede HOED zijn inmiddels belangrijke stappen gezet. Niet alleen zijn er diverse 
besluiten genomen om de systematiek van werken in het verzamelgebouw vast te leggen, 
ook is enige tijd geleden daadwerkelijk de eerste paal de grond in gegaan. Over enige tijd 
beschikken we in Diemen over een integraal aanbod van zorg. Het probleem van meerdere 
organisaties die langs elkaar heen werken zal hiermee hopelijk aanzienlijk verminderen. 
Ook wordt het voor de inwoners veel duidelijker waar ze terecht kunnen nu de belangrijkste 
organisaties bij elkaar in één gebouw zitten. Wellicht is er nog veel onzeker over hoe dit in de 
praktijk uit gaat pakken en of de juiste personen voor de 'front office' worden gevonden. Er is 
in elk geval een belangrijke stap in de goede richting gezet.
 
De huidige situatie bij de Stichting Welzijn Diemen baart ons wel zorgen. Een kleine stichting 
als deze staat of valt bij het bestuur en de mensen die er werken. De afgelopen jaren is 
de stichting echter niet in staat gebleken om de continuïteit van dit bestuur te garanderen. 
De administratie is niet op orde, controle op uitgaven ontbreekt en er wordt te weinig 
verantwoording afgelegd over de al dan niet behaalde resultaten.

Met name op het gebied van het jongerenwerk is de SWD de afgelopen tijd afspraken niet 
nagekomen, terwijl er wel veel geld naar dit onderdeel van stichting gaat. Het is voor de D66-
fractie niet duidelijk in hoeverre de subsidie op het jongerenwerk daadwerkelijk leidt tot het 
aanbod van succesvolle activiteiten. De Diemer Factory lijkt vaker dicht dan open en wordt 
meer gebruikt als een overdekte hangplek dan als bruisend jongerencentrum. De subsidie op 
het jongerenwerk moet de komende tijd dan ook zorgvuldig onder de loep worden genomen. 
Onderdeel hiervan is het bepalen van de meerwaarde van de Diemer Factory in het geheel 
en kritisch kijken of de financiële kosten opwegen tegen de maatschappelijke opbrengsten. 
Het activiteitenaanbod voor jongeren moet een integraal pakket worden waar samenwerking 
wordt gezocht met de bestaande verenigingen op het gebied van sport, kunst en cultuur. Met 
een structurele aanpassing van de werkwijze is het mogelijk om meer te bereiken, mogelijk 
zelfs met minder middelen. 

De subjectieve veiligheid in Diemen is de laatste tijd gestegen en de objectieve veiligheid 
op een aantal terreinen ook. Het gaat qua veiligheid dus de goede kant op, maar er zijn 
nog zeker verbeteringen mogelijk. Het gebied rondom het Bergwijkpark blijft voorlopig qua 
veiligheid nog zorgen baren. Waarschijnlijk zal de situatie wel verbeteren wanneer het 
gebouwencomplex "de Diemervijver" over enkele jaren door studenten wordt bevolkt, iets 
wat de D66-fractie vorig jaar wenste tijdens de algemene beschouwingen en inmiddels is 
uitgekomen. Totdat de studenten hun intrek nemen in "de Diemervijver"  zal de veiligheid in 
dit gebied nog de nodige aandacht vragen.

De veiligheid bij de spoorwegovergang van station Diemen is nog niet voldoende. Gelukkig 
heeft het College al in overleg met ProRail maatregelen voor de korte, middellange en lange 
termijn opgesteld. Maar wat D66 betreft zou het met name een stuk schelen als zo snel 
mogelijk het derde spoor verdwijnt. Dan is de overgang een stuk minder breed en een groot 
deel van het probleem wordt daarmee opgelost. Daarom dienen we een motie in om schot in 
deze zaak te houden.
 
De bouw van het winkelcentrum Diemerplein is over enkele maanden voltooid. De D66-
fractie hoopt dat het Diemerplein nog in 2013 een eerste ster van het Keurmerk Veilig 
Ondernemen kan behalen. De toegankelijkheid van het centrumgebied is door alle 
werkzaamheden op het moment voor veel mindervaliden, en dan met name mensen 
met een visuele beperking, onvoldoende. Dat de renovatie van het centrum overlast met 
zich meebrengt is uiteraard geen nieuws, maar D66 verzoekt het College in een motie 
nadrukkelijk om haast te maken met het aanbrengen van de nodige wijzigingen in de 
openbare ruimte. Om de extra overlast voor deze mensen zo snel mogelijk te beperken.
 



In het tweede kwartaal van 2013 komt naar verwachting het nieuwe actieplan luchtkwaliteit 
naar de raad. Het lijkt de D66-fractie een goed idee als er bij het opstellen van dit plan 
gekeken wordt naar de mogelijkheid om permanent meetpunten te plaatsen. Dat maakt 
het gemakkelijker voor de gemeente om de invloed van onder andere de uitbreiding van 
snelwegen te monitoren. Indien nodig kan dan op tijd aan de bel getrokken worden als 
normen worden overschreden. De D66-fractie beraadt zich nog over een motie over dit 
onderwerp. 
 
Een mooi initiatief om een bescheiden bijdrage te leveren aan de verbetering van de 
luchtkwaliteit is het Car2Go concept. Dit concept is al enige tijd succesvol in een groot deel 
van Amsterdam. D66 wil zich samen met de CDA-fractie inzetten om dit concept ook naar 
Diemen te halen en vragen in een motie daarvoor uw steun. Deze motie zullen we op een 
later moment verder toelichten.
 
De financiële situatie van de Stichting Onderwijs Openbaar brengt de komende jaren ook 
nog de nodige onzekerheid met zich mee. D66 heeft vertrouwen in het bestuur van de 
stichting, maar zien wel dat ze voor een lastige opgave staan. Het is in ieder geval een  
mooie prestatie dat de kwaliteit van een aantal scholen flink gestegen is in de afgelopen tijd. 
Ook is het fijn om te zien dat de bouw van de brede school in Diemen-Noord goed op gang 
komt en dat er over het behoud van de skatebaan nu eindelijk een knoop is doorgehakt.
 
De geplande bezuiniging op het schoolzwemmen is iets waar de D66 fractie niet mee 
akkoord kan gaan. De argumenten zijn hier al eerder gewisseld en kunt u teruglezen in de 
motie. Die zal ik nu dan ook niet gaan herhalen. De dekking voor het behoud van de ‘natte 
gymnastiek’ moet wat D66 betreft gevonden worden in de subsidie voor het cursusbureau 
van de SWD en uit een korting op het jongerenwerk. Nadere toelichting hierop leest u in de 
motie.
 
De openbare ruimte in onze gemeente vormt het fysieke decor waarin Diemenaren wonen, 
werken en recreëren. Dit College erkent het belang van een verzorgde en veilige openbare 
ruimte. Hier wordt rekening mee gehouden bij de (her)inrichting van wijken. Ook het hoge 
serviceniveau van de afvalinzameling gaat verrommeling van wijken tegen. Een goede 
communicatie naar de burger is wel belangrijk om slordig inzamelgedrag tegen te gaan. Door 
afval op de juiste manier in te zamelen, maak je van afval een grondstof voor hergebruik. 
 
D66 is zeer te spreken over wijkgerichte aanpak bij het onderhoud van de openbare 
ruimte. De leefbaarheid in de wijken wordt vergroot door bewoners en ondernemers bij hun 
wijk te betrekken. Dit blijkt onder andere uit de betrokkenheid tijdens buurtschouwen en 
inspraakavonden. De bestuurders, ambtenaren en buurtregisseurs van een bepaalde wijk 
zijn goed op de hoogte van hetgeen er speelt in "hun" wijk. Deze interactie leidt tot meer 
draagvlak voor de uiteindelijke besluiten. Door uitstel van de bouw van De Kiezel is er helaas 
een lelijke plek ontstaan in de Diemense openbare ruimte. D66 verzoekt het College om 
samen met de Key deze plek een tijdelijke functie te geven die geen afbreuk doet aan het 
uiterlijk van het centrumgebied. Een grasveld zou al een grote verbetering zijn.
 
Het nieuwe kunstgrasveld van sv Diemen gaat vanaf 2015 stevig op de begroting drukken. 
D66 kan hier mee instemmen aangezien deze extra uitgaven zijn veroorzaakt door het 
succes van deze vereniging in Diemen. Het laatste decennium is het aantal teams van 
sv Diemen met meer dan de helft toegenomen. Met zo'n duizend leden is sv Diemen een 
belangrijke sportieve en sociale schakel binnen onze gemeente. De vereniging is financieel 
gezond en ook sportief worden er mooie prestaties geboekt.
 



Sinds jaar en dag hebben we een bloeiend verenigingsleven in Diemen. Afgelopen jaar 
is daar het Kunst- en Cultuurnetwerk Diemen bijgekomen. D66 hoopt dat de gemeente 
een regierol kan vervullen binnen dit netwerk van kunstenaarsverenigingen en individuele 
kunstenaars om zo het cultureel aanbod te versterken binnen de beperkte budgetten die er 
zijn. Ook kan de gemeente wijzen op de Omval als samenwerkingspartner, bijvoorbeeld als 
het gaat om het oprichten van een "Huis der Cultuur". 
 
Meer levendigheid in Diemen staat hoog op de prioriteitenlijst van D66. In het onderzoek 
van waarstaatjegemeente.nl scoort Diemen op dit gebied helaas nog ver onder het landelijk 
gemiddelde. Wij hopen dat naast een uitbreiding van het winkelaanbod ook een uitbreiding 
van het horeca-aanbod plaatsvindt. Dat de winkels vanaf 1 januari 2014 ook op zondag hun 
deuren mogen openen draagt, wat D66 betreft, bij aan meer levendigheid. 
 
Tot slot, nieuwbouwwijk Plantage De Sniep is nog steeds de financiële molensteen van 
de gemeente Diemen. De D66-fractie is in ieder geval wel blij dat er nu gebouwd wordt 
op Plantage De Sniep. Mede dankzij de opstelling van het College worden bescheiden 
successen geboekt door kleinere deelgebieden aan te wijzen en met het woningaanbod 
beter in te spelen op de huidige marktvraag. Maar het is de vraag of dat voldoende is om de 
nu geldende financiële verwachtingen ten aanzien van de grondexploitatie waar te maken. 
De belangrijkste succesfactor, een snelle uitweg uit de crisis, hebben we niet zelf in de 
hand. Maar wat we wel kunnen doen is het merk "Diemen" beter op de kaart zetten, ofwel 
city branding, een onderdeel van citymarketing. Immers er zijn in omliggende gebieden 
zoals IJburg en Weesp ook nieuwbouwwijken. Waarom zouden mensen naar Diemen 
komen? Om citymarketing definitief op het netvlies van College, raadsleden en ambtelijke 
organisatie te krijgen dient D66 een motie in. Onze verwachting is dat we met deze groepen 
een eenduidige boodschap kunnen formuleren waarin blijkt dat het prettig wonen, werken en 
recreëren is in Diemen..... Zelfs in onzekere tijden.....
 
 


