21 juni 2012,
Het nut van Algemene Beschouwingen
Is om eens per jaar met een zekere afstand tot de dagelijkse dingen in de politiek achteruit en vooruit
te kijken.
Heb je het afgelopen jaar zinnige besluiten hebt genomen.
Besluiten waar je de komende jaren mee vooruit kunt. En welke besluiten er nog aan zitten te komen,
en waar je op moet letten.
Doel voor ons als D66, maar ook als deelnemer aan dit College: toekomstbestendig te
besturen.
Toekomstbestendig besturen is dat je straks, nadat de termijn van je Collegeperiode is afgelopen kunt
zeggen: we hebben bestuurd, en we hebben iets achtergelaten waar de burger mee vooruit kan. En
waar een volgend bestuur, van welke samenstelling dan ook, op voort kan borduren, zonder tijd te
hoeven verspillen aan het repareren van fouten die een vorig bestuur heeft achtergelaten.
Mede verantwoordelijk voor het besturen van deze gemeente, en halverwege de rit zeggen wij: ja, wij
besturen toekomstbestendig. Waar baseren wij dit vertrouwen op?
Bij toekomstbestendig besturen zijn de eerste drie onderwerpen waar we aan denken: Mobiliteit,
duurzaamheid en onderwijs. Maar ook: verstandig bezuinigen.
In het economische dal waar we doorheen moeten zien te komen is het om te beginnen goed op het
huishoudboekje te passen. In november en ook nu weer, in de voorjaarsnota, hebben we gezien dat
dat dat aan dit College wel is toevertrouwd.
Daarmee bedoelen we bijvoorbeeld het opbouwen van behoedzaamheidsreserve tot 9 miljoen, om
iets te hebben wanneer de actualiteit daar aanleiding toe geeft en de voortgang van de diverse
bezuinigingsmaatregelen zoals toegelicht in de voorjaarsnota. Graag willen we het in het
debatgedeelte nog met u hebben over het financieel stimuleren van het vestigingsklimaat voor starters
in Haarlemmermeer. Omdat de woningmarkt in beweging moet blijven is het van het allergrootste
belang dat de woningmarkt onderop aantrekkelijk blijft.
Maar we kijken niet alleen naar het huishoudboekje van de gemeenteraad. Ook naar dat van de
inwoners van Haarlemmermeer. Na het vallen van het kabinet is het voor ons, en voor de inwoners
van Haarlemmermeer niet meer duidelijk welke rijksmaatregelen er nog wel, niet meer of al dan niet
onverkort uitgevoerd gaan worden.
We werken aan het invullen van decentralisaties, doen we. En waar winst te behalen valt door
regionaal samen te werken, doen dat ook tot tevredenheid van D66. Ook al weten we nog niet precies
hoe we dat na de verkiezingen in Den Haag gaan doen, bijvoorbeeld met de Stadsregio. Wij hebben
afgesproken ook zelf te zoeken naar functionele samenwerking, en dat is goed.
Harde kanten Daar waar de Tweede Kamer na de val van het Kabinet heeft besloten dat de
besluitvorming over moet worden gedaan, is het wachten tot na de verkiezingen en formatie in Den
Haag. Dat is niet fijn, maar er is hoop dat de harde kanten van het voorgenomen Rijksbeleid er toch
wat af aan. Want die harde kanten, de transities in het sociale domein, die voelen onze inwoners, en
daar kunnen we weinig aan veranderen.

Ook toekomstbestendig besturen is dat Haarlemmermeer heeft belangrijke besluiten heeft genomen
om de toekomst van kinderen die al aan het begin van hun loopbaan achterstanden op dreigen te
lopen op te vangen.
Onze fractie heeft de indruk dat de bestuursafspraken die zijn ge- maakt met het rijk over de lokale
invulling goed zijn doordacht en effectief omgezet gaan worden in kwalitatief beter beleid met als doel
om zoveel mogelijk achterstand bij jonge kinderen, voordat zij naar de basisschool gaan, weg te
werken.

Toekomstgericht besturen betekent ook dat de gemeentelijke organisatie zich ondertussen aan het
klaarstomen is de grote decentralisaties en transities te kunnen realiseren. En dat is ook nodig. We
hebben veel inzicht gekregen via de hoorzitting Sociaal Domein, die we een paar weken geleden
hadden. Bezuinigen bij ons betekent ook, dat we ons niet kunnen permitteren dat kostbare ambtelijke
tijd verloren gaat aan bijzaken zoals steeds wisselende personen op dossiers, op inefficiënte routines.
D66 is een optimistische partij. Wij zien dat dit College en deze raad besluiten durft te nemen, gelooft
in het herstel van de economie. En ook durft te snijden in uitgaven die we ons in goede tijden nog wel
als extra voorziening konden permitteren, maar nu niet meer. Om ruimte te houden voor kwaliteit. In
de onderwijshuisvesting hebben we gesneden de kosten die we maakten voor noodlokalen die niet
meer gebruikt werden, of niet meer voor waarvoor ze bedoeld waren. Het geld wat we daaraan
overhouden besteden we aan de kwaliteitsverbetering.
De Raad heeft ingestemd met het Deltaplan Bereikbaarheid.
Zelfs Groen Links, een partij die als geen andere in deze raad waakt over te veel asfalt stemde er mee
in, en daar zijn wij als Collegepartij trots op. Het Deltaplan Bereikbaarheid overtuigt door de juiste mix
van nieuwe verbindingswegen waar die nodig zijn, in combinatie van efficiënt openbaar vervoer en de
optimalisatie van het bestaande fietsnetwerk, met aanvullingen waar nodig. Het zal ons in
Haarlemmermeer niet meer, zoals in het verleden, gebeuren dat we woonwijken aanleggen zonder
fatsoenlijke, op de groei berekende ontsluiting, fouten die ons in het verleden overkwamen en waar
de mensen niet blij van werden: toen begon woon/werk file al ruim voor de A4, in Haarlemmermeer.
Toekomsgerichte ontsluitingen van recreatiegebieden: we zijn er nog niet helemaal uit hoe we de
verbindingen voor langzaam verkeer bij het ontwerp van Park 21 zo prettig mogelijk voor de
gebruikers gaan aanleggen, maar er is voldoende aandacht voor in de raad.
ACT bij de verdere ontwikkeling van het logistieke complex ACT/A4zone west hebben we een
toekomstbestendige keuze gemaakt het tempo van ontwikkeling niet te overhaasten. Dan hebben we
ook voldoende tijd om de gedachte die D66 bij de verbindingen had verder uit te werken: hoe
optimaliseren we de snelle verbindingen naar Duitsland, naar Italie. Dat heeft voor ons een veel
grotere prioriteit dan de aanleg van een containerterminal in Haarlemmermeer, die mag van D66 nog
wel een beetje doorgeschoven naar de verdere toekomst. Tijd om na te denken over nut en noodzaak
daarvan.
D66 denkt Europees, en het bedrijfsleven in Haarlemmermeer heeft er baat bij dat wij dat in
Haarlemmermeer ook doen. Gisteren op de netwerkparty van Meerbusiness was het internationale
denken een van de hoofdonderwerpen. Dat is toekomstbestendig plannen voor je ondernemers
Het trekt internationale aandacht hoe Haarlemmermeer toekomstbestendig ruimte geeft aan de 24uurs
economie.
Park 2020: bijzonder toekomstbestendig. Kantoren met een menselijke maat, van internationale allure,
duurzaam en zelfs cradle to cradle.
Waar weer mensen komen, voor recreatie, voor orientatie, en voor horeca. We hebben geleerd dat
kantorenterreinen van de 24uurseconomie zo moeten zijn ingericht dat mensen er ook 24 uur terecht

kunnen, en zich daar fijn voelen. Wij zijn er trots op en hopen dat dit mooie terrein zich op deze
voorspoedige manier blijft doorontwikkelen.

Maar niet alleen prestige: helaas is er ook veel leegstand. In het kader van herbestemming en
herpositionering van verouderde en kansloze (op de huurmarkt) kantoorgebouwen dienen alle
mogelijkheden serieus overwogen te worden en, indien mogelijk, gefaciliteerd door de gemeente.
Te denken valt aan Leisure (hotels, ontspanning etc), maar ook aan de ombouw naar (casco-)
appartementen in de koop- of huursfeer. Van belang hierbij is of er economisch draagvlak bestaat
voor het voorgenomeninitiatief. Het is niet voor niets dat de gemeente Amsterdam op 21 juni heeft
aangekondigd strikter te kijken naar ombouw naar hotels, omdat de markt daardoor overvoert wordt
(wethouder Gehrels).
Doorslaggevend is een positieve en actieve opstelling van de gemeente.
Toekomstbestendig besturen is ook dat we werk met werk maken. Geld voor Duurzaamheid niet
alleen uitgeven, maar terugverdienen en overnieuw investeren. Op alle fronten duurzaamheid
inbouwen, toekomstgericht.
Dat nieuwe gebouwen ook meteen energierendement opleveren zo niet zelfs hun eigen behoefte
opwekken, waar we wel al rekening mee houden bij het Huis van de Sport, maar dat kan vast nog wel
een onsje meer.
De D66 fractie voelt zich thuis in Haarlemmermeer. Kan in Haarlemmermeer aan de slag met de
internationale idealen, Europees samenwerken, het onderwijs verbeteren, liefst met een Hogere
beroepsopleiding zodat onze jongeren ook hier kunnen studeren, als ze dat willen. Samenwerken met
bedrijven om er voor te zorgen dat de onderwijsprogramma’s goed aansluiten bij wat het bedrijfsleven
nodig heeft. Zo geef je jongeren in Haarlemmermeer meer kansen om in de eigen polder aan de slag
te gaan, of stage te lopen in het buitenland. Innovatie invoeren: bij nieuwbouwprojecten en
bedrijventerreinen van meet af aan duurzame energiebronnen koppelen aan de gebruikers.
Dat de voorzieningen onder de grond toekomstbestendig zijn in nieuwbouwwijken: verbindingen
aanleggen tussen waar plaatselijk energie opgewekt wordt, en waar die zonder transportverliezen
gebruikt kan worden.
Met duurzame plannen inwoners betrekken, dat ze meedoen, en dat met het terugsluizen van winsten
nieuwe duurzaamheidsprojecten gestimuleerd kunnen worden. Zo maak je geld niet OP maar pomp je
het duurzaam rond.
Papierloos tijdperk nabij: zeker na het over de schutting heen kijken in Haarlem. Wij zien dat een stuk
of acht beslispunten uit motie 2008 uitgevoerd. Harde hand, wellicht na volgende verkiezingen. Knip.

