Beleidsarm maar o zo rijk.
Het schrijven van de algemene beschouwingen, de laatste in deze collegeperiode, begint altijd met
een historisch onderzoek. Wat waren de beschouwingen in de voorliggende jaren, waar is nog een
inhaalslag te maken en welke kaders zijn er om mee te geven voor de begroting van het volgende
jaar. Zo zijn we in 2014 gestart met de beleidsarme lentenota en de rijke inbreng met de algemene
beschouwingen in juni 2014.
Ondanks de hoge zuurgraad in sommige beschouwingen was onze oproep om vooral samen te
werken. Samen het dorp verrijken; zorgzaam en ondernemend. Anno 2014 waren we vol
verwachting van de uitvoering van het beleid zoals dat toen in het coalitieakkoord was verwoord.
Ook was er volop zorg over de decentralisaties en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen die
Aalsmeer zou moeten gaan opvangen. In het sociale domein gaat het goed. We zetten hoog in op
preventie.
Met de overheveling van taken van het Rijk naar de gemeente zijn we vele ervaringen rijker. In de
lentenota 2017 zijn voorstellen opgenomen voor de uitvoering van het concept ‘Buurthuis van de
toekomst’, wat een mooie interactie teweeg kan brengen tussen de diverse verenigingen en
organisaties. Het voorstel voor de pilot voor de coördinator bij Humanitas vinden we een belangrijke
keuze. Zeker gezien de berichten over de onvoorstelbare hoeveelheid regelingen, voorzieningen en
toeslagen, waar sommige mensen en gezinnen mee te maken hebben. De basis op orde hebben is
dan een goed vertrekpunt voor toekomstige verbeteringen.
De basis aan verbindingen is gelegd. De ontmoetingsplaats voor jongeren in Oost is gerealiseerd,
Kudelstaart is de place2bieb en De Oude Veiling krijgt een kansrijke toekomst met alle organisaties
die daar hun basis vinden. Een enorme verrijking. De sport is onderweg naar nieuw onderdak of
verbeterde ondergrond.
Met alle voorzieningen en nieuwe initiatieven moeten we alert blijven op het bereiken van de
inwoners die het nodig hebben, maar geen weet hebben van alle mogelijkheden. Alle drempels
moeten weg; de bereikbaarheid van het gemeentehuis wordt na de verbouwing optimaal. Het
gemeentehuis, een prachtig monument, wordt flink onderhanden genomen. Daar is een groot
budget voor nodig, maar als zelfstandige gemeente, waar het gemeentehuis de plaats is om de
ontmoeting tussen inwoners, het gemeentebestuur en alle bij de uitvoering betrokkenen onderdak
te bieden is het waard.
Onze indruk is dat de vernieuwde raadszaal een positief effect heeft op onze onderlinge
communicatie. We verstaan en horen elkaar een stuk beter. Dit wensen we ook als effect voor alle
bezoekers en gebruikers van het gemeentehuis.De verbouwing van het digitale loket kan niet meer
op zich laten wachten. Optimaliseer de digitale toegankelijkheid van alle gemeentelijke informatie.
We weten het; de toekomst is al begonnen!
In 2014 zijn we gestart met het nieuwe uitvoeringsplan buitenruimte. Het is een goed plan en elk
jaar hebben wij onze zorg uitgesproken over het lage tempo waarin de uitvoering plaats vond. Het is
niet wenselijk wanneer de integrale aanpak zo complex wordt, dat dit geen zichtbare resultaten op
korte termijn opleveren.

De wens van de fractie van Aalsmeerse Belangen om de buitenruimte te vergroenen bestaat nog
steeds. De verrijkende effecten van een groene leefomgeving op gezondheid en welbevinden zijn
voor ons van groot belang.
In de Lentenota worden gelden beschikbaar gemaakt voor een nieuwe grote transitie. Na de
decentralisaties in het sociaal domein moeten we aan de slag met het fysieke domein. De
omgevingswet die over enkele jaren in werking gaat treden. Een omvangrijke operatie waar de
organisatie vol mee aan de slag kan gaan.
Als laatste onderwerp willen we nog aandacht besteden aan het budget voor expertise ter
versterking van de Aalsmeerse belangen aangaande Schiphol. Zowel bij het rijk als bij Schiphol zelf
blijkt geen langere termijn visie aanwezig, terwijl een nieuw akkoord over de ontwikkeling op
middellange termijn in het verschiet ligt. We willen daarom met de fracties in onze klankbordgroep
Schiphol een manifest opstellen dat als basis kan dienen voor een visie vanuit Aalsmeer en de regio.
Aalsmeer ligt binnen alle denkbare contouren rondom Schiphol. Onze toekomst mag niet zijn wat
een naburige dorpskern is overkomen. Het blauwe naamplaatsbord van Schiphol-Rijk is formeel een
woonplaats, maar in de praktijk een bedrijventerrein. Genoemd naar het dorpje Rijk dat in de jaren
60 moest wijken voor de uitbreiding van Schiphol. De leefbaarheid van Aalsmeer mag niet verder
ingeperkt worden door groei van de luchthaven.
Het resultaat staat doorgaans onder de streep. Bij een gemeente zit de winst in het uitgevoerde
beleid met de daarvoor beschikbaar gestelde budgetten. Het resultaat van deze coalitieperiode met
de coalitiepartner CDA en daar waar mogelijk ook samen met VVD en Pact Aalsmeer: een rijke oogst!
Ploegen, zaaien, goed bijhouden, oogsten en de grond weer verrijken voor de volgende seizoenen.
We zijn zeer tevreden over de geboekte resultaten. We voelen ons rijk! Aalsmeer; bloemrijk,
waterrijk en sociaal rijk.
Aalsmeerse Belangen, 29 juni 2017

