
 
 
Algemene beschouwingen D66 begroting 2015    30 oktober 2014  
 
Voorzitter, collega-raadsleden, geacht College en natuurlijk inwoners en andere  
belangstellenden op de publieke tribune. 
 
Het is u waarschijnlijk wel opgevallen dat er dit jaar verkiezingen hebben plaatsgevonden. 
Onze verkiezingsslogan was destijds ‘Nu Diemen Vooruit’ en dat is nog steeds waar D66 in 
Diemen voor gaat. Maar voordat ik vooruitblik kan ik het toch niet laten om eerst een paar 
voorbeelden te noemen van wat we de vorige raadsperiode in Diemen hebben bereikt. 
 
Zo is er geïnvesteerd in het armoedebeleid, staan ondanks forse bezuinigingen de 
belangrijkste voorzieningen nog overeind, is er geïnvesteerd in de openbare ruimte en er is 
een kwaliteitsplan voor de openbare ruimte opgesteld, de leegstaande kantoren naast het 
Station Diemen-Zuid zijn inmiddels een levendige studentencampus, er is extra aandacht 
besteed aan kunst en cultuur, de Brede HOED is ondanks enkele tegenvallers inmiddels 
geopend, we hebben weer een stabiele lokale welzijnsorganisatie en een verbeterd 
subsidiebeleid, de brede school in Diemen Noord is inmiddels in gebruik en zowel de 
financiële situatie als de leesbaarheid van de begroting zijn verbeterd. 
 
En nu vooruit, voorzitter. 
 
Zoals ik al aangaf is de leesbaarheid van de begroting wat D66 betreft flink verbeterd de 
afgelopen jaren. Dat neemt niet weg dat er nog veel stappen gezet kunnen worden, 
bijvoorbeeld bij het vinden van de juiste prestatie-indicatoren. Gelukkig hebben we een 
auditcommissie, college en organisatie die zich hier gezamenlijk voor inzetten en ons 
volgend jaar ongetwijfeld een nog beter ingerichte begroting kunnen aanbieden. 
 
Voor D66 is en blijft het cruciaal dat de begroting minimaal sluitend  is en we zijn dan ook erg 
blij met de afspraak van de coalitiepartijen om de overschotten zeer behoedzaam in te 
zetten. Met name de onzekerheden en frictiekosten die de decentralisaties met zich 
meebrengen maken deze behoedzaamheid noodzakelijk. De afgelopen raadsperiode 
hebben we op het gebied van bezuinigingen en lastenverzwaringen moeilijke keuzes moeten 
maken, maar gelukkig blijkt dat nu niet voor niets. Doordat we op tijd in hebben gegrepen zijn 
verdere financiele problemen voorkomen en lijken verdere bezuinigingen voorlopig niet 
nodig. Ook hoeven daardoor de lokale lasten de komende jaren niet verder verhoogd te 
worden en kan er voor de afvalstoffenheffing zelfs worden gekeken of verdere verlaging 
mogelijk is. 
 
Diemen lijkt goed genoeg voorbereid te zijn op de komende decentralisaties en in november 
zullen we hiervoor nog een aantal belangrijke besluiten moeten nemen, maar tegelijkertijd 
zijn er ook nog genoeg redenen om behoedzaam te blijven. Het streven is om de taken uit te 
voeren binnen het budget dat we hiervoor krijgen. Maar als en voor zover dat niet blijkt te 
lukken vindt D66 het belangrijk dat een fatsoenlijk basisinkomen en goede zorg voor 
iedereen beschikbaar blijft. En dat er tegelijkertijd wordt aangeklopt bij de minister om te 
kijken of we de overschrijding van het budget wellicht nog terug kunnen krijgen. 
 
Eind november ligt het besluit voor om al dan niet een gemeenschappelijke regeling en ICT 
samenwerking in DUO+ verband aan te gaan. D66 zal de concrete voorstellen serieus en 



met veel belangstelling doornemen en wacht met interesse de discussies hierover in de raad 
af. Ons uiteindelijke oordeel zullen we met name baseren op de voordelen voor de 3 K’s: 
Kwaliteit, Kwetsbaarheid en Kosten. 
 
Om inwoners en ondernemers zoveel mogelijk betrokken te houden is het belangrijk om bij 
belangrijke besluiten gebruik te maken van de participatieladder die hiervoor is opgesteld. En 
om zoveel mogelijk gebruik te maken van de inbreng van de verschillende adviesorganen, 
waaronder in de toekomst ook de jongerenraad. Ook de ambitie van het college om een 
lokaal netwerk op te bouwen bestaande uit bewoners, organisaties en bedrijven, die in de 
toekomst als klankbord kan dienen voor allerlei zaken die het gezicht van Diemen bepalen, 
kan de D66 fractie in dat kader van harte ondersteunen. 
 
Maar daarnaast zou het ook helpen als de gemeenteraad als zelfstandig orgaan bewuster 
omgaat met haar communicatie naar buiten toe. Door aanwezigheid van de raad op digitale 
platformen kan de drempel voor inspraak van burgers bijvoorbeeld worden verlaagd. Tijdens 
de workshop enkele weken geleden zijn daar een aantal voorbeelden van gegeven en de 
D66 fractie verzoekt de raadscommissie communicatie om met onder andere deze kennis 
met een voorstel te komen hoe de raad haar communicatie naar de burgers toe kan 
verbeteren. 
 
D66 vindt dat in Diemen plek moet zijn voor jong en oud. Onder andere veel jongeren 
kunnen vaak niet in Diemen blijven wonen omdat hier onvoldoende geschikte woningen voor 
hen zijn. We zijn blij met het voornemen om in de herontwikkeling van Bergwijkpark aan de 
behoeftes van de verschillende doelgroepen te voorzien en zullen de ontwikkelingen in dit 
gebied uiteraard met veel interesse blijven volgen. 
 
Maar we kunnen deze ontwikkelingen natuurlijk ook een handje helpen. Door een duidelijk 
en consistent beeld te schetsen van waar Diemen voor staat en dit beeld eenduidig naar 
buiten toe te communiceren, kunnen we de aantrekkelijkheid van het wonen en werken in 
Diemen vergroten. Niet alleen voor de huidige inwoners en bedrijven, maar juist ook voor de 
vele nieuwe inwoners en ondernemers die we uiteindelijk een plaats hopen te geven in onder 
andere het Bergwijkpark en Plantage de Sniep. 
 
Diemen heeft een rijk aanbod van kunst en cultuur en binnenkort vindt de officiële opening 
van galerie met de naam ‘de Culturele Huiskamer van Diemen’ plaats. D66 is blij met dit 
initiatief en hoopt dat het een bijdrage kan leveren aan de levendigheid van het Diemerplein. 
Wel blijft voor ons de Omval toch de enige ‘echte’ culturele huiskamer van Diemen, die 
plaats biedt aan veel lokale culturele instellingen. 
 
In het onderwijs lijkt de ontwikkeling van de brede scholen steeds meer vorm te krijgen en de 
kwaliteit van het onderwijs is op een aantal scholen toegenomen. De doelstelling uit de 
begroting om (taal)achterstanden van kinderen al in de vroeg- en voorschoolse educatie te 
lijf te gaan is wat D66 betreft een belangrijk en geschikt middel om ieder kind zoveel mogelijk 
gelijke kansen te bieden.  
 
Wat de D66 fractie betreft kan de samenwerking tussen scholen enerzijds en verenigingen 
op het gebied van sport, kunst en cultuur anderzijds nog wel verbeterd worden. Zodat 
scholen een nog rijker aanbod aan naschoolse activiteiten kunnen aanbieden en dit 
verenigingen wellicht extra leden en inkomsten oplevert. 
 
Met name de sportverenigingen kunnen deze extra leden en inkomsten goed gebruiken. Een 
aantal verenigingen heeft moeite met het op peil houden van het ledenaantal en het wordt 
steeds lastiger voor verenigingen om voldoende geschikte vrijwilligers te vinden. We zijn blij 
met de steun voor verenigingen om deze problemen te lijf te gaan en zullen dit onderwerp 
goed blijven volgen om te kijken of de geboden hulp ook daadwerkelijk de problemen oplost. 



 
D66 ziet met interesse uit met de komende ontwikkelingen op infrastructureel gebied. De 
herontwikkeling Bergwijkpark, de vernieuwde Oost-Westas, renovatie van de metrostations, 
eventuele ondertunneling van de spoorwegovergang bij station Diemen bieden volop 
mogelijkheden om zowel de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte als de bereikbaarheid 
van, naar en binnen onze gemeente nog verder te vergroten. 
 
Al met al hebben we in Diemen nog voldoende kansen en uitdagingen de komende jaren. De 
D66 fractie heeft er vertrouwen in dat we deze uitdagingen aankunnen en deze kansen 
zoveel mogelijk kunnen benutten. Maar dat zal wel samenwerking vergen. Samenwerking 
tussen de gemeente, inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Samenwerking 
tussen het college, de raad en de gemeentelijke organisatie. 
 
Maar uiteraard ook samenwerking tussen coalitie en oppositiepartijen in de gemeenteraad. 
Daarom is er ook een coalitieakkoord op hoofdlijnen, die nadere invulling door de raad op 
veel terreinen nog mogelijk maakt. Zoals u van de D66 fractie gewend bent zullen wij de 
komende jaren ieder voorstel waarover in coalitieverband geen afspraken zijn gemaakt, op 
de inhoud beoordelen. We sluiten samenwerking met geen enkele partij uit en zullen altijd 
open blijven staan voor goede argumenten en initiatieven. 
 
Maar genoeg gepraat voorzitter. Nu Diemen Vooruit. 


