Bijdrage Ouderenpartij Diemen gesprek informateur 30 maart 2018

Vz,
Na de gemeenteraadsverkiezingen is een nieuwe realiteit ontstaan: een nieuwe
raad met nieuwe raadsleden, zoals we hier bij elkaar zitten. De Ouderenpartij
Diemen wil samenwerken met alle partijen in de raad, niet één uitgezonderd, om
onze programmapunten (en die van anderen, als we ze goed vinden) te
realiseren.
Voor een aantal partijen lijkt het voor de hand te liggen als het nieuwe college
bestaat uit de partijen die ook het vorige college vormden. Wat is de logica
daarvan? Dat ze samen op een meerderheid in de raad kunnen rekenen? Er zijn
ook andere meerderheden mogelijk.
Ik wijs erop dat de kleinste raadsfracties, die uit 1 of 2 leden bestaan, samen
goed zijn voor 6 zetels. Zij vertegenwoordigen 30% van de kiezers. Het zou niet
goed zijn als net zoals vier jaar geleden het oude college wordt voortgezet in de
nieuwe raadsperiode en de overige partijen door een gesloten coalitieblok
worden genegeerd. Want dat is zeker in de eerste twee jaar van de afgelopen
raadsperiode gebeurd. Pas nadat de SP uiteenviel, en de coalitie zijn
meerderheid verloor, begonnen de collegefracties zich wat vrijer op te stellen.
Diemen is daardoor niet onbestuurbaar geworden. De meeste voorstellen van het
college en veel moties konden op een grote meerderheid rekenen. Met dank aan
de raad, het hoogste bestuursorgaan.
Diemen wordt niet onbestuurbaar als een partij of een wethouder uit het oude
college niet terugkeert in het nieuwe college. Ook andere partijen dan de huidige
coalitiepartijen kunnen Ontmoeten en Verbinden, woningen bouwen,
eenzaamheid bestrijden, financiën beheren, het Actieplan Duurzaam Diemen
uitvoeren en deze gemeente op een fatsoenlijke manier besturen. Dat is niet het
monopolie van de ene of andere partij of wethouder.
De Ouderenpartij Diemen is beschikbaar voor collegedeelname. Wij willen
samenwerken met alle partijen die een stabiel bestuur kunnen vormen en die de
geweldige opgaven waar we voor staan, willen aanpakken. Als we alleen al
kijken naar het overdrachtsdossier met alle zaken die in de afgelopen vier jaar en
daarvóór op de rails zijn gezet, en daarbij optellen de opgaven vanuit het rijk en
internationaal -ik noem de Omgevingswet, de bestrijding van eenzaamheid, de
klimaatadaptatie, de energietransitie- dan komt er heel veel en tegelijkertijd op
ons af. Wij denken dat we daarbij een actieve en inspirerende rol kunnen spelen.

Wij zien vier prioriteiten waar we aan willen werken. Ik noem het de vier W’s:
1. Welzijn: WMO en Actieplan eenzaamheid. Uitbreiding van de huidige
instrumenten w.o. Stadspas, Gratis OV voor ouderen, Huis van de Buurt,
Ouderenbezoek en Buurtsportcoaches, en verruiming van het parkeren in
blauwe zone naar 4 uur. Maar naast meer menselijke contacten ook
gebruik maken van slimme vormen van communicatie: Skypen via de
laptop bijvoorbeeld.
2. Woningbouw versnellen. Ca. 3000 nieuwbouwwoningen, w.o. 1000 tot
1200 sociale huurwoningen. De aantallen staan wat ons betreft niet ter
discussie, wél de lokaties, en wanneer die bebouwd kunnen worden.
3. Werkloosheid: met name de bestrijding van de verborgen werkloosheid.
Intensivering van de toeleiding naar werk, zowel voor 45+ers als 27-ers,
maar ook voor vrouwen en mensen met een migrantenachtergrond die
veel te weinig profiteren van de groeiende economie en werkgelegenheid.
Opsporen van verborgen werkgelegenheid van diegenen die geen werk
hebben, geen uitkering hebben en niet zijn geregistreerd als
werkzoekende. Het aantal vacatures groeit. De vraag op de arbeidsmarkt
groeit. Er komen heel veel nieuwe banen bij in de energietransitie. Daar
moeten ook de inwoners van Diemen van profiteren. We zijn blij dat nu
ook de PvdA zich hier sterk voor wil maken.
4. Waterbewustzijn. Bij de uitvoering van het Actieplan Daarom Duurzaam
Diemen 2030 willen we in het bijzonder inzetten op klimaatadaptatie en
biodiversiteit. Wij willen het waterbewustzijn vergroten. Zie ook de brief
van het waterschap. Dit jaar al om 200 jaar NAP te vieren. Een
klimaatfonds oprichten waarop scholen, inwoners en anderen een beroep
kunnen doen om hun plein of tuin meer klimaatbestendig in te richten.
Ook willen we meer klimaatparkjes inrichten die verkoeling kunnen
bieden, voor oud én jong. Verder willen we de recreatieve mogelijkheden
van het water van de drie Diemerplassen uitbreiden. De D66-wethouder
heeft de mogelijkheden van dit noordelijkste stukje van het Groene Hart
de afgelopen jaren helaas onbenut gelaten.

Tenslotte nog iets over het financieel perspectief van de gemeente. Naast
de meer-inkomsten door de groei van Diemen komt het kabinet met 6,2
miljard Euro extra geld voor gemeenten en provincies, dat besteed moet
worden aan allerlei prioriteiten.
De PvdA heeft hierop een voorschotje genomen door in de campagne al
4,2 miljoen euro te bestemmen voor haar plannen. Maar als we met zijn
allen ook nog een middelbare school en een tweede sporthal willen
bouwen (ik beperk me maar tot deze voorbeelden), dan drukken de
kapitaalslasten daarvan jarenlang op onze begroting. En wat dacht u van
de busbaan: als het GVB 1 euro compensatie per vertraagde bus wil
krijgen na openstelling van de busbaan, dan kost ons dat op jaarbasis al
meer dan 60.000 euro. En dat vele jaren achter elkaar. Dat zouden we niet
moeten willen.
Vz, ik sluit af. Ook in het financiëel beheer pleiten we voor stabiliteit.

