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Voorzitter, 
 
Forza! wachtte vol spanning op de Voorjaarsnota 2012. Dat moest toch iets moois 
worden.  
 
Wat zou het in Haarlemmermeer worden?  Ook: “Wachten op onze daden”, of “Samen 
op weg” of helaas de realiteit: “Samen op de rem”? Dit laatste lijkt het geval. Het college 
gaat op de winkel passen maar toont weinig echte ambities om de lokale economie uit 
het slop te trekken.  
 
Het College gaat wachten op wat Den Haag gaat doen. Maar er wordt ook daadkracht 
opgeschreven en spierballentaal gebruikt. “We gaan de economische crisis aanpakken” 
en “we gaan extra impulsen geven” staat er in de inleiding van de Voorjaarsnota. De 
hoge verwachtingen worden niet waargemaakt als we de Voorjaarsnota verder lezen, 
want hoe we de economische crisis gaan aanpakken staat wellicht ergens in een bijlage 
die wij nooit hebben ontvangen, maar NIET in de voorjaarsnota 
 
Het College spreekt in ieder geval wel de volgende ambities uit: 
 

“We spekken de behoedzaamheidreserve”  
 
Ja, daar zijn we altijd al goed in geweest: oppotten en sparen van het geld van onze 
inwoners en onze bedrijven. Geld dat nu juist nodig is om impulsen aan onze lokale 
economie te geven. Een reserve bovendien die, zowel in 2010 als 2011, steeds achteraf 
onnodig bleek. Vervolgens gaan we de voorbereidingskosten van de decentralisatie 
weer uit diezelfde behoedzaamheidreserve halen. Volgens ons was de reserve juist h ier 
NIET voor bedoeld. Gaan we straks de behoedzaamheidreserve ook gebruiken om de 
tekorten van het Huis van de Sport te bekostigen? 
 

Er is “Extra aandacht voor onderwijs in relatie tot de arbeidsmarkt ”:  
 
Ja, aandacht kost lekker niks! Maar wat gaat het College concreet doen? 
 

“We herstructureren de werklocaties”  
 
Ja, we hebben geen keus met alle leegstand en de plannen van Den Haag om woon-
werkverkeer te belasten en de overheidshuisvesting te centraliseren. 
 

“ons beleid is gericht op duurzaamheid”  
 
en dat met een wethouder die al twee jaar geen plannen op tafel legt, geen geld uitgeeft 

http://www.bol.com/nl/p/wacht-op-onze-daden/1001004010364883/#product_images


aan duurzaamheid en die nog geen deuk in een pakje duurzame roomboter slaat. Forza! 
vraagt al twee jaar waarom dit geld ieder keer doorgeschoven wordt.  
 
Wij zullen vandaag dan ook een motie indienen om te stoppen met het duurzaam bedrijf 
en het geld desnoods te herbesteden binnen  het programma van duurzaamheid. Niet 
omdat wij de herbesteding binnen het programma duurzaamheid zo graag willen, maar 
om andere partijen die ook hun twijfels hebben over het duurzaam bedrijf over de streep 
te trekken.  
 
 

“We verbeteren de leefomgeving door extra inzet op cultuurbeleid en groen 
(Park 21)”  
 
Ja leuk, investeren in Park 21, het duurt jaren voordat onze inwoners kunnen genieten 
van Park 21. Overigens moeten we nog maar zien of dit park er daadwerkelijk gaat 
komen. Wij hebben er weinig geloof in. 
 
Naast deze reacties op de ambities van het college, missen wij veel belangrijke punten 
in de voorjaarsnota. 
 
Kijkend naar de wereld om ons heen: we zitten wel in een recessie en er zijn 
verkiezingen op komst. Onze inwoners en onze bedrijven maken zich zorgen en wij 
wachten af.  
De gemeente moet voor zijn ondernemers gaan staan. Waarom gaan we als Raad niet 
met ons midden- en kleinbedrijf om de tafel zitten en gaan we samen kijken wat er moet 
gebeuren. En deze dingen  dan ook daadwerkelijk aan- of oppakken. Laten we concrete 
zaken aanpakken en daarvoor gelden  vrijmaken in plaats van op te potten. Maar wat 
gaan wij doen: we gaan het ondernemers onnodig lastig maken met een verhoging van 
de OZB. Zoals het een echte ondernemerspartij betaamt zal Forza! een motie indienen 
om deze voor ondernemers vervelende maatregel ongedaan te maken. Juist nu moeten 
we als gemeente onze ondernemers ondersteunen en niet onnodig belasten. We lezen 
namelijk ook dat het college van mening is dat het college de lastenverzwaring voor 
inwoners en ondernemers tot het uiterste beperkt moet worden. Dus Forza! verwacht 
brede steun voor deze motie.  
 
Maar voorzitter we moeten ook andere dingen voor de lokale ondernemers doen: niet 
zoals de VVD om gedoogredenen tegen winkelsluitingstijden zijn, maar gewoon 
zondagopenstelling invoeren. We moeten de plannen van ondernemers die de recessie 
te lijf gaan steunen en niet met een verkeerd handhavingsbeleid dwarszitten. Het moet 
“Ja, mits..” zijn en niet “Nee, tenzij…”. 
Onze winkelgebieden moeten bereikbaar worden met echte bereikbaarheidsplannen en 
niet met bussluizen en onbereikbaarheidsplannen.   
 
Ook de vraag waar we, in deze tijd van recessie en instortende huizenmarkten, gaan 
bouwen en hoe we dit als lokale overheid nog meer kunnen steunen dan hetgeen nu 
wordt voorgesteld is belangrijk. 
 
Het motto van dit College was twee jaren geleden: “Kwaliteit door Keuzes – Een nieuw 
evenwicht”. Deze vier partijen zouden beter als motto kunnen hebben: “Geen keuzes – 
geen val van de evenwichtsbalk”. We vinden het onbegrijpelijk dat er bezuinigd gaat 
worden op het Maatschappelijk Werk, wat zeer nuttig en belangrijk is,  maar dat er wel 
geld blijft gaan naar hobby’s van een enkeling, zoals de stedenbanden, duurzaam bedrijf 
en P-puntachtige activiteiten. Een kwestie van keuzes maken dus. Leuk en aardig, 
boven nuttig en noodzaak. Dit zijn niet de keuzes van Forza!.  
 



Zorgen hebben we ook over de transities in het sociaal domein. Deze zijn met de val het 
kabinet, op de transitie van de jeugdzorg na, erg onzeker geworden en het ontbreekt  
aan een heldere gemeentelijke visie op de transitie en met name die van Jeugdzorg.,  
Bij de risico’s en ontwikkelingen binnen het sociaal domein lezen we over overbelasting 
van mantelzorgers en over het ontstaan van  een grotere behoefte de komende tijd aan 
respijtvoorzieningen en andere vormen van ondersteuning. Voorzitter het blijft echter 
onduidelijk wat het college hieraan gaat doen. We vernemen dit graag van de 
wethouder.  
 
Zorgelijk is ook dat slechts 5% van het aantal gastoudergezinnen per jaar gecontroleerd 
kan worden. Deze controle per gezin vindt dus één keer in de twintig jaar plaats. Ook dit 
zal onze keuze niet zijn voorzitter. Waarom zouden de kosten van hercontroles of 
herinspecties niet in rekening gebracht kunnen worden bij de overtreders? 
 
Het college en de gemeenteraad heeft burgerparticipatie hoog in het vaandel staan. Het 
summum van burgerparticipatie is als onze inwoners een stem hebben bij de keuze van 
een nieuwe of misschien wel dezelfde burgemeester voor een nieuw termijn. Wij dienen 
vandaag een motie in om te gaan onderzoeken of en onder welke voorwaarden een 
bindend referendum in onze gemeente tot een succes gemaakt kan worden.  
 
Als laatste voorzitter: Met het verhogen van de startersleningen hebben wij wel moeite 
voorzitter. Wij vinden het eigenlijk geen kerntaak van de gemeente om voor bank te 
gaan spelen. Hetzelfde doel, namelijk het voor starters mogelijk te maken om betaalbare 
woningen te kopen, kan ook op andere manieren worden bereikt, door bijvoorbeeld 
grond op erfpacht uit te gaan geven. 
 
 
Motie vlag 
 
Forza! gaat vanavond een motie indienen om met meer trots de Nederlandse vlag te 
laten wapperen voor het Raadhuis. Ook in de avonduren en ’s nachts. Dit mag mits de 
vlag door schijnwerpers wordt belicht.  
 
Het is ons en ook veel inwoners een doorn in het oog dat naast de Nederlandse vlag 
ook de Europese vlag hangt. Zoals u weet is er veel kritiek op de toenemende macht 
van Europa. Wij zien het hijsen van de Europese vlag ook als een politiek statement van 
de voorstanders van Europa. In dat licht zijn wij van mening dat de Europese vlag niet 
meer gehesen dient te worden. Wij vragen daarom ook uw steun. 
 
 
 


