Voorzitter,
We zijn blij met de eerste begroting die dit nieuwe college aan de raad heeft aangeboden.
We danken het college voor de eerder ontvangen toelichtingen, zowel op schrift als in de
commissie vorige week. Vanavond stelt de raad, als eigenaar, deze begroting vast.
Kijken we naar het programma organiseren dan springt natuurlijk direct het dossier DUO+ in
het oog. We komen erachter dat afspraken zoals die in het voortraject zijn gemaakt door de
drie deelnemende gemeenten voor meerdere uitleg vatbaar bleek. Onze fractie steunt de
gekozen strategie in dit dossier en we wensen het college hierbij veel succes.
Nieuwe wettelijke verplichtingen (zoals o.a. de aankomende omgevingswet) vergt veel van
de ambtelijke organisatie, maar ook een omslag in het denken. Onze organisatie dient dan
ook meer “inwoner-gericht” te gaan denken en handelen.
Uit de burgerpeiling is gebleken dat veel inwoners de organisatie nogal eens als moeizaam
ervaren. Soms is dit een perceptie, maar een perceptie van een “klant” is altijd waarheid en
dat vraagt om aanpassing, maar ook de nodige training, begeleiding en coaching van de
ambtelijke organisatie.
Communicatie en participatie:
In de begroting is een post opgenomen van 10.000 EURO. Kan het college ons al inzicht
verschaffen over wat zij voor dit bedrag gaat doen?
Wat betreft participatie is in het coalitieakkoord opgenomen dat er minimaal twee projecten
middels co-creatie gerealiseerd dienen te worden. Het college heeft dit goed opgepakt en er
zijn inmiddels twee van deze participatie projecten aangewezen t.w. het Tiny Forrest en het
centrum De Kwakel.
Wat betreft communicatie wil Gemeentebelangen als eerste partij een raadslid beschikbaar
stellen om insprekers, die daar behoefte aan hebben, te begeleiden om hun boodschap zo
duidelijk mogelijk over te kunnen brengen naar de commissie- en/of raadsleden.
Ook willen we graag opnieuw de discussie openen om commissievergaderingen op locatie te
gaan houden. Dit verbetert het contact en communicatie met de inwoners van Uithoorn en
De Kwakel.
Wonen
Ondanks de beperkte ruimte voor nieuwbouw worden er nog nieuwbouwprojecten
opgestart. Het voert wat ver om alle projecten te noemen, maar we zijn blij dat er gebouwd
wordt voor groepen waar veel vraag naar is nl. jongerenwoningen en woningen voor oudere
inwoners. Dit sluit aan bij onze filosofie dat we moeten bouwen waar vraag naar is.
Onze fractie wil dan ook nogmaals benadrukken dat bij nog nieuw te ontwikkelen projecten
er niet alleen gekeken wordt naar de o zo financieel aantrekkelijke gezinswoningen, maar
ook voorwaarden gesteld worden aan het bouwen voor deze twee doelgroepen. Graag
horen we van het college hoe zij hierover denkt.
Waar het de verdeling van woonruimte betreft worden geijkte ideeën soms losgelaten om
een eerlijker verdeling van woonruimte te krijgen. Onze fractie kan zich in dit principe
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vinden, ook al realiseren we ons dat deze discussie nog volop gevoerd gaat worden in de
raad.
Gemeentebelangen is blij met het bouwen van woningen op invullocaties, maar we blijven
onverminderd aandacht vragen voor de kwaliteit van de leefomgeving. We weten uit
ervaring (Heijermanslaan en Herman Gorterhof) dat zorgvuldige communicatie hierbij van
essentieel belang is. Medebewoners dienen tijdig in zulke projecten meegenomen te
worden.
Openbare ruimte en leefomgeving
Voor wat betreft de openbare ruimte hebben we te horen gekregen dat het college werkt
aan een plan om de buitenruimte meer “kleur en fleur” te geven. Deze uitvoering van een
mede door onze fractie ingediende motie kunnen we in het 1 e kwartaal van 2019
tegemoetzien.
Hierbij willen we het college nadrukkelijk in overweging meegeven de mogelijkheden die aan
onze raad gepresenteerd zijn tijdens de bijeenkomst van de KMTP (koninklijke maatschappij
voor tuinbouw en plantkunde) op 12 oktober jl. in Aalsmeer. We hebben het dan over
duurzamer, gezonder en economischer aanplanten van groen in onze gemeente. Met name
de mogelijkheden hierin om de luchtkwaliteit te verbeteren (Afvangen van CO2 en fijnstof)
zijn hier veelbelovend. Kan het college toezeggen dat dit in de plannen wordt meegenomen?
Duurzaamheid
Wat betreft duurzaamheid is Gemeentebelangen blij met het hoge inschrijvingspercentage
van belangstellenden voor het collectieve project aanschaf zonnepanelen. Meer dan 75%
van de belangstellenden is overgegaan tot aanschaf. Dit laat zien dat dit soort projecten hun
vruchten afwerpen. Ook bij de diverse bedrijven, kwekers, tuinders en andere organisaties
(zoals verenigingen) wordt hard gewerkt aan het energiezuiniger maken van hun activiteiten,
zoals een warmtenet, CO2 leiding vanuit de het Botlek-gebied en duurzamere verlichting.
Duurzaamheid is niet altijd een kwestie van bovenaf opleggen, maar ook hier blijkt dat met
participatie en zelfinitiatieven veel bereikt wordt. Onze fractie is zeer benieuwd naar de
eerstvolgende rapportage over de resultaten hiervan. Onze vraag aan het college is:
Wanneer kunnen we die verwachten?
Met de bereikbaarheid gaat het de goede kant op ook al zien we door autonome factoren
(economische groei met nationaal meer files), dat haast geboden is met de plannen rond de
kruising N196/Zijdelweg en verhoging van de capaciteit van de Zijdelweg richting
Amstelveen.
Wat betreft het openbaar vervoer ziet er naar uit dat bereikbaarheid Legmeer en Meerwijk
verbeterd wordt. Na de ingebruikname van de Amsteltram wordt dit nog verder
geoptimaliseerd.
Programma Samenleving
We konden met trots rapporteren dat alle WMO-activiteiten in onze gemeente goed
georganiseerd zijn. De overgang van zorgtaken naar de gemeente is een uitdagend proces
geweest wat naar onze mening zonder grote problemen is verlopen. Er is beleid ontwikkeld,
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het sociaal team staat en de benodigde zorg wordt geleverd aan cliënten. Voor
Gemeentebelangen is het altijd van belang geweest dat de werkwijze erop gericht is dat er
gehandeld wordt vanuit perspectief van de cliënt en dat cliënt een vast contactpersoon
heeft waardoor contact persoonlijker wordt. Deze werkwijze wordt toegepast, geëvalueerd
en verder doorontwikkeld.
Dat er op het gebied van de transitie van de jeugdzorg een hoop onzekerheden waren, dat
was bekend. Naast de complexe zorgaanvragen waren er wel cijfers bekend, maar hoe
betrouwbaar deze cijfers waren was niet te zeggen. Bij deze begroting is er wat meer inzicht
in concrete cijfers en financiën. Cijfers waar wij van zijn geschrokken. Het tekort dat begroot
is op de jeugdzorg is tot nu toe ruim 1 miljoen Euro
Tijdens de commissie samenleving (en een speciale informatie sessie) is er een duidelijke
uitleg geweest over een aantal oorzaken; externe verwijzers, wegwerken wachtlijst en de te
lange termijn, waarin jeugdhulpaanbieders de zorg nog mogen factureren.
De eerste stappen tot het maken van afspraken over een sneller declaratiesysteem en beter
inzicht, worden nu genomen.
Maar wat Gemeentebelangen betreft is het van groot belang dat er zo snel mogelijk meer
inzicht komt in de stijging van de kosten, de daadwerkelijk gedeclareerde zorg en de nog te
verwachten kosten.
Het gaat ons hierbij niet alleen om het zoeken naar oplossingen door het college.
We zijn met z’n 21-en als raad verantwoordelijk voor de begroting. Gemeentebelangen vindt
dan ook dat er gecorrigeerd moet kunnen worden en dat we niet afwachten tot de
budgetegalisatiereserve is uitgeput. Wij verzoeken het college dan ook om binnen het
programma Samenleving met een sturingsmechanisme te komen. Hiermee bedoelen we:
knoppen waaraan gedraaid kan worden en waar de raad gebruik van kan maken. We
verzoeken het college om hierbij duidelijk aan te geven wat wettelijke taken en wat nietwettelijke of bovenwettelijke taken zijn. Deze informatie zouden we graag ontvangen
ruimschoots (twee maanden) voordat we over de kadernota 2020 gaan praten zodat tijdige
sturing of bijsturing door de raad plaats kan vinden. Kan het College dit toezeggen?
Voorzitter afrondend kan onze fractie zich vinden in deze begroting al zitten we dan
financieel nog niet erg ruim in ons jasje. Terecht wordt (nog) geen rekening gehouden met
mogelijk meevallers als Precario en verkoop Eneco aandelen. Als die mogelijkheden zich
voordoen zal onze fractie die aan willen pakken om te zorgen dat we ook qua opvattingen
over “financieel gezond” wat ruimte kunnen creëren. We complimenteren het college met
haar uitvoeringsprogramma wensen hen veel succes met de uitvoering van deze begroting.
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