Inspraakreacties op concept coalitieakkoord - 31 mei 2022
Dhr Beenders:
Een aantal punten is besproken tijdens de vergadering op 31 mei. Op een aantal specifieke punten
hierbij nog een aanvullende reactie:
• Warmtevisie -> reactie: goede suggestie. We hebben dit toegevoegd aan het akkoord.
• Meer haast maken met energie besparen -> reactie: goed punt. We hebben de tekst van het
akkoord hierop aangepast
• Biodiversiteit . -> Reactie: biodiversiteit is voor deze coalitie een belangrijk thema. We
hebben de teksten die hierover in het akkoord stonden aangepast om dit te benadrukken.
• Verduurzaming van boerenbedrijven -> reactie er komt een nieuw duurzaamheidsbeleid.
Daarbij kijken we naar een aantal punten die u heeft aangedragen hoe we die mee kunnen
nemen in de uitvoering
Dhr Boerma namens Coherente
N.a.v. uw inspraakreactie hebben we de tekst van het akkoord aangepast om duidelijker te maken
waar de bezuinigingen op gericht zijn. Over de invulling van de bezuiniging gaan we met Coherente in
gesprek zodat we de impact kunnen meewegen bij de te maken keuze door de raad.
Mevr Schoen namens alle 4 de Tuinparken
Dank voor de inspraak en uitnodiging. Het thema biodiversiteit wordt zeker meegenomen in de
verdere uitwerking. In de vastgestelde structuurvisie voor De Nieuwe kern is al bepaald dat een deel
van de volkstuinen gaan verdwijnen. Dat besluit zal niet worden teruggedraaid. Met de Groene
Denktank is daarbij gekeken naar hoe groen en biodiversiteit zoveel mogelijk behouden kunnen
blijven.
Mevrouw Heleen van Lith
Dank voor de inspraak. We gaan ons maximaal inzetten om deze ambities waar te maken.
Dhr Baerents vertegenwoordigers van lokaal sportakkoord
Dank voor de inspraak. We merken aan de reacties dat de tekst van het akkoord op een aantal
punten een verkeerde indruk wekt. We zullen de tekst aanpassen om duidelijker te maken dat we
geen bezuinigingen willen doorvoeren op de sportvoorzieningen en -verenigingen.
Mevrouw Post (huurdersvereniging Ouder-Amstel)
Dank voor uw bijdrage. Er wordt de komende periode een woonzorgvisie vastgesteld waarbij de
huurdersvereniging zal worden betrokken
Wij delen de wens om de leeftijd voor jongerenwoningen te verhogen naar 33 jaar. Op dit moment is
dat alleen mogelijk met grote inspanning van het ambtelijk apparaat en daarmee hoge kosten. Wij
gaan met woningnet en de regio kijken of dit op een andere manier geregeld kan worden
Ook het beeld dat het noodzakelijk is om aandacht te besteden aan de schuldenproblematiek delen
wij. In het akkoord staan hier enkele punten over opgenomen. De komende periode gaat dit verder
worden uitgewerkt met de betrokken partijen en dan zal ook gekeken worden naar een SMART
doelstelling
Jaap Wolff namens red de Hoge Dijk
Dank voor uw reactie. Het "nee, tenzij"- uitgangspunt komt voort uit de zorgen die u heeft geuit. Er
komen alleen windmolens als uit de onderzoeken blijkt dat het in het zoekgebied op een
verantwoorde manier mogelijk is en bewoners spreken zich in een referendum uit voor de komst van
de molens

Dhr Roos namens CDA
Dank voor uw reactie. U vraagt naar de visie op de financiële uitdaging van deze coalitie. We hebben
hier een aanvullende tekst over opgenomen in het akkoord. De gemeente staat voor een grote
financiële opgave door drie ontwikkelingen:
• Er zijn door het rijk taken overgeheveld naar de gemeente zonder dat daar voldoende budget
tegenover staat
• Het rijk heeft aangekondigd het gemeentefonds anders te gaan verdelen. Dat heeft tot
gevolg dat onze gemeente minder budget krijgt uit het gemeentefonds
• Als gevolg van de woningbouw opgave in de regio zullen er in onze gemeente duizenden
woningen gebouwd worden.
Onze gemeente moet daarom de komende jaren investeren in ambtelijke capaciteit en
maatschappelijke voorzieningen (zoals scholen, sportvoorzieningen, etc) om deze ontwikkeling in
goede banen te leiden. Helaas staan hier voorlopig geen inkomsten tegenover doordat de gemeente
geen eigen grond heeft die we hiervoor kunnen verkopen.
De ruimte in de begroting die beïnvloedbaar is, is beperkt. Veel kosten staan vast in verband met de
uitvoering van wettelijke taken of basisvoorzieningen. Binnen die beperkte ruimte hebben wij
gekeken hoe we de bezuinigsopgave kunnen invoeren op een manier dat het onze inwoners zo min
mogelijk raakt. Helaas lukt dat niet helemaal zonder pijnlijke besluiten.
Als de bezuinigingen niet worden doorgevoerd wordt onze gemeente een zogenaamde artikel 12
gemeente. Dat betekent dat we onder provinciaal toezicht komen en de provincie besluiten neemt
over de manier waarop het gat gedicht moet worden. In de praktijk bij andere gemeenten is te zien
welke effect dat heeft: het armoedebeleid wordt teruggedraaid naar het wettelijk minimum en de
ruimte voor lastenverhoging wordt maximaal benut.
U geeft aan dat de ambitie om 500 tot 1000 bomen niet realistisch is om dat er geen budget is en
geen plek Dat zien wij toch anders. Er is in het bomencompensatiefonds voldoende budget. De
locatie is inderdaad een uitdaging, echter wij zien voldoende mogelijkheden in de gemeente om dit
verder te onderzoeken, bijvoorbeeld bij de Ouderkerkerplas langs de A9 en in het nieuw te realiseren
stadspark in De Nieuwe Kern.
U geeft aan dat de bezuiniging op buurthuis Waver niets oplevert en de impact groot is.De
bezuiniging op het buurthuis de Waver is nog niet definitief. Wij zullen de tekst in het akkoord hierop
aanpassen
U vraagt of de coalitie heeft nagedacht over kosten van behoud van zelfstandigheid. Daar hebben we
zeker over nagedacht. Op dit moment zien we dat zelfstandigheid meer oplevert dan het creëren van
schaalgrote door samen te voegen met andere gemeenten. Wij blijven dat goed monitoren.
U doet ook de suggestie om duidelijk te maken wat de consequenties zijn als we de bezuinigingen
niet doen? We zullen de tekst aanvullen. Als de bezuinigingen niet worden doorgevoerd wordt onze
gemeente een zogenaamde artikel 12 gemeente. Dat betekent dat we onder provinciaal toezicht
komen en de provincie besluiten neemt over de manier waarop het gat gedicht moet worden. In de
praktijk bij andere gemeenten is te zien welke effect dat heeft: het armoedebeleid wordt
teruggedraaid naar het wettelijk minimum en de ruimte voor lastenverhoging wordt maximaal
benut.
Dhr Roos als inwoner over buurthuis de Waver
De bezuiniging op het buurthuis de Waver is nog niet definitief. Wij zullen de tekst in het akkoord
hierop aanpassen
Mevrouw Blom namens vrienden van Duivendrecht en vrienden van Ouderkerk

Dank voor uw reactie. Er is zeker een risico op gebrek aan democratische controle en betrokkenheid
bij bovengemeentelijke samenwerkingsverbanden. Hier besteden we nadrukkelijk aandacht aan de
komende periode door dit onderwerp te agenderen in de raad en door actieve betrokkenheid van
raadsleden in de samenwerkingsverbanden
Dhr Box inwoner van Duivendrecht
Dank voor uw reactie. U uit in uw inspraakreactie diverse zorgen. Dat mogelijk het dorpshuis in
Duivendrecht in de toekomst ook gaat verdwijnen is wat deze coalitie betreft niet aan de orde. Op de
capaciteit voor handhaving zal de komende periode niet worden bezuinigd waardoor wij verwachten
dat de ambities waar gemaakt kunnen worden. Het centrumplan wordt wat deze coalitie betreft
uitgevoerd, maar er zal wel worden gekeken naar het beperken van de kosten. Uw oproep om meer
cijfers te presenteren nemen wij ter harte en zullen wij zoveel mogelijk in de stukken verwerken. De
tekst over WOB-verzoeken is anders bedoeld dan u heeft geïnterpreteerd. De bedoeling is juist om
door de juiste betrokkenheid van bewoners en transparantie er voor te zorgen dat er minder WOBverzoeken nodig zijn. Aandacht voor de lasten van de inwoners is een belangrijk punt voor de
komende jaren. Wij gaan actief aan de slag met het armoedebeleid om te voorkomen dat inwoners
de lasten niet kunnen dragen en in de schulden komen.

Dhr Gerssen
Dank voor uw reactie: wij zijn voor een open en transparante bestuurscultuur. We hopen met dit
proces rondom het coalitieakkoord daar een eerste stap in te hebben gezet.
Bijdrage D66
Dank voor uw reactie. Dit is een coalitie-akkoord op hoofdlijnen. De verdere uitwerking pakken we
graag met de hele raad op. Het eerlijke verhaal is wel dat bezuinigingen nodig zijn om de financiële
opgave in te kunnen vullen. We horen graag welke ideeën D66 daarbij heeft. Een aantal punten die u
noemt zijn staand beleid, zoals het jongerenwerk. Deze coalitie heeft niet al het bestaande beleid in
dit document willen opschrijven. Daar waar het niet genoemd staat houden we vast aan de ingezette
koers.
We hebben de tekst in het akkoord aangepast n.a.v. uw opmerking over de bezuinigingen. De
gemeente staat voor een grote financiële opgave door drie ontwikkelingen:
• Er zijn door het rijk taken overgeheveld naar de gemeente zonder dat daar voldoende budget
tegenover staat
• Het rijk heeft aangekondigd het gemeentefonds anders te gaan verdelen. Dat heeft tot
gevolg dat onze gemeente minder budget krijgt uit het gemeentefonds
• Als gevolg van de woningbouw opgave in de regio zullen er in onze gemeente duizenden
woningen gebouwd worden.
Onze gemeente moet daarom de komende jaren investeren in ambtelijke capaciteit en
maatschappelijke voorzieningen (zoals scholen, sportvoorzieningen, etc) om deze ontwikkeling in
goede banen te leiden. Helaas staan hier voorlopig geen inkomsten tegenover doordat de gemeente
geen eigen grond heeft die we hiervoor kunnen verkopen.
De ruimte in de begroting die beïnvloedbaar is, is beperkt. Veel kosten staan vast in verband met de
uitvoering van wettelijke taken of basisvoorzieningen. Binnen die beperkte ruimte hebben wij
gekeken hoe we de bezuinigingsopgave kunnen invoeren op een manier dat het onze inwoners zo
min mogelijk raakt. Helaas lukt dat niet helemaal zonder pijnlijke besluiten.
Als de bezuinigingen niet worden doorgevoerd wordt onze gemeente een zogenaamde artikel 12
gemeente. Dat betekent dat we onder provinciaal toezicht komen en de provincie besluiten neemt
over de manier waarop het gat gedicht moet worden. In de praktijk bij andere gemeenten is te zien
welke effect dat heeft: het armoedebeleid wordt teruggedraaid naar het wettelijk minimum en de
ruimte voor lastenverhoging wordt maximaal benut.

Bijdrage PvdA
Dank voor uw bijdrage. Er is door de coalitie nog niet besloten hoe de taakstelling op het
minimabeleid moet worden ingevuld. Daar gaan we bij de begrotingsbehandeling met de hele raad
graag over in gesprek op basis van de opties die door het college verder worden uitgewerkt.
U verzoekt daarnaast om opnieuw te kijken naar de zelfstandigheid van de gemeente. Op dit
moment zien we dat zelfstandigheid meer oplevert dan het creëren van schaalgrote door samen te
voegen met andere gemeenten. Wij blijven dat goed monitoren.
U vraagt aan dacht voor discriminatie. Dat kunnen wij enkel ondersteunen en heeft zeker de
aandacht de komende jaren
Het actief betrekken van het maatschappelijk middenveld bij de opgave waar de gemeente voor
staat is zeker de bedoeling. Dat kan en mag de gemeente niet doen zonder hun betrokkenheid.
T.a.v. de WMO stelt u voor om te stoppen met offertes aanvragen/aanbesteden om daarmee kosten
te besparen. Dank voor deze suggestie. We willen verkennen wat de mogelijkheden hier toe zijn en
wat dit op zou kunnen leveren.
Voor de toekenning van huishoudelijke hulp stelt u voor een inkomenstoets in te voeren. Dank voor
uw suggestie. Uit eerdere verkenningen van de gemeente bleek dat dit niet mogelijk is. Ook de
minister heeft onlangs nog aangegeven dat dit niet kan. Er zijn echter gemeenten die dit wel doen,
daarom gaan we opnieuw de mogelijkheden verkennen.
U stelt voor een actieplan op te stellen voor kansenongelijkheid in het onderwijs. Wij zullen
onderzoeken hoe we dit binnen het budget voor de wettelijke taken kunnen oppakken.
Het thema duurzaamheid is en blijft bij gebiedsontwikkeling een belangrijk thema. Het realiseren van
autoluwe straten/fietsstraten wordt de komende periode op 2 manieren ingevuld. In de dorpsstraat
in Ouderkerk en in De Nieuwe Kern en Werkstad Over-Amstel geldt een ontmoedigingsbeleid t.a.v.
autobezit met een lage parkeernorm en inzet op deelmobiliteit. Dit is bestaand beleid en daarom
niet opgenomen in het akkoord.
U stelt voor om geen prefab woningen maar echte woningen te realiseren. Flexwoningen worden
ingezet op plekken waar later andere ontwikkelingen worden gerealiseerd, zoals woningbouw. Het is
daarmee een tijdelijke oplossing tot de definitieve oplossing gereed is
U geeft aan het belangrijk te vinden dat de voorzieningen in de dorpskernen behouden moeten
blijven. Behoud van de voorzieningen in de kernen is een belangrijk thema. De bedoeling is dat
plannen in de uitbreidingsgebieden de voorzieningen in de bestaande kernen versterken.
Bewoners actief bij de vergaderingen betrekken en in de commissievergaderingen het woord laten
voeren is een punt dat wij kunnen ondersteunen. Het lijkt ons een goed idee om met de raad te
kijken naar de manier waarop het gesprek aan kan gaan met insprekers in de
commissievergaderingen.

Bijdrage Natuurlijk belang:
Dank voor alle suggesties. Op diverse punten gaan wij graag nader in:
Wij onderschrijven het belang van de toegankelijkheid en kwaliteit van de WMO.Dat geldt ook voor
het belang van een toegankelijke buitenruimte voor minder-validen. Dat is reeds opgenomen in het
akkoord.
Gezondheid is voor deze coalitie een belangrijk thema de komende 4 jaar. Het reeds vastgestelde
beleid richt zich ook op preventie en het belang van sporten en gezonde voeding.
In het woondossier trekken we zeker samen op met de buurgemeenten.

Wij zouden graag extra willen investeren in het onderhoud van de openbare ruimte. Het niveau heel
en veilig is het minimale niveau wat ons betreft. Zodra er extra financiële ruimte komt kijken we
graag samen met de raad hoe we dit verder kunnen verbeteren.
Voor het mogelijke referendum over de windmolens is een update van het referendumbeleid niet
noodzakelijk. Deze coalitie is geen voorstander van het terugkerend uitvoeren van referenda gezien
de hoge kosten voor de gemeente. Wij zetten liever in op het vergroten van de inbreng van
bewoners in de planfase.
Onze gemeente heeft een actief beleid t.a.v. het realiseren van elektrische laadpalen.
• We zullen verkennen wat de mogelijkheden zijn om jongeren te betrekken bij de raad en
nemen daar een tekst in het akkoord over op.
• Reactie: het monitoren en evalueren van de effecten van het huidige afvalbeleid is een vast
onderdeel van de jaarlijkse vaststelling van de afvalstoffenheffing.
Rits Dijkstra (schriftelijke reactie):
Dank voor uw reactie. Excuses dat niet gereageerd is op uw eerdere inbreng. Zoals u terecht
constateert hebben we diverse punten die u heeft ingebracht wel opgenomen in het akkoord. Het
gaat dan met name om de punten t.a.v. het versterken van de leefbaarheid van de gemeente. Op
enkele van de punten in uw nieuwe reactie gaan wij nog graag even in:
• het goed informeren en betrekken van bewoners is een belangrijk speerpunt voor de
komende periode.
Reactie: uw tips t.a.v. de uitvoering van Diftar zullen worden meegenomen.
• het terugbrengen van de snelheid op de snelwegen naar 80km/uur is door de Gemeenteraad
de afgelopen periode omarmd. De gemeente heeft dit helaas niet in eigen hand, maar is
afhankelijk van het Rijk. Het college heeft eerder dit jaar onze wens ook bij het Rijk onder de
aandacht gebracht. De minister wil hier helaas vooralsnog niet in meegaan. Ook de komende
periode zal er door de gemeente hier actief op worden aangestuurd.
Jos Geijsel (schriftelijke reactie):
Dank voor uw reactie.
Het belang van een gezonde leefstijl, goede voeding en bewegen is ook wat ons betreft van groot
belang. Daar gaat de gemeente de komende 4 jaar een actief beleid op voeren.
We hebben er voor gekozen om geen aanpassingen te doen aan de onderzoeksmethode. De kosten
die hiervoor nodig zijn steken we liever in een actief beleid op dit thema. Daarbij zal de haalbaarheid
en wenselijkheid van FIT-COINS ook worden verkend
Het terugbrengen van de snelheid op de snelwegen naar 80km/uur is door de Gemeenteraad de
afgelopen periode omarmd. De gemeente heeft dit helaas niet in eigen hand, maar is afhankelijk van
het Rijk. Het college heeft eerder dit jaar onze wens ook bij het Rijk onder de aandacht gebracht. De
minister wil hier helaas vooralsnog niet in meegaan. Ook de komende periode zal er door de
gemeente hier actief op worden aangestuurd.

