
Ruimte voor bloei 
 
Voorzitter, 
 
Bij de term voorjaarsrapportage en het mooie weer dat we de afgelopen dagen hebben 
gezien, denk je al snel aan bloemetje en bijtjes….in ieder geval aan bloei, vooruitgang, 
nieuwe samenwerkingen, nieuwe initiatieven. 
 
Als VVD’ers zoeken wij graag de ruimte op voor bloei. Als er sprake is van ruimte, van 
vrijheid, kunnen de mooiste initiatieven naar boven komen, kunnen mensen zich 
ontwikkelen en kunnen ondernemers ondernemen. Die ruimte is er gelukkig in 
Haarlemmermeer. Het gaat goed in onze gemeente. We staan weer in de top van de lijstjes 
voor economische groei en woongenot. Inwoners komen naar participatie bijeenkomsten, 
zetten zich in voor hun omgeving en ondernemers komen met nieuwe initiatieven en 
ideeën. En ook de Haarlemmereerse VVD zoekt die ruimte op voor bloei. Wij zullen 
vanavond een aantal moties indienen om juist de aandacht te vestigen op die ruimte voor 
voortuitgang, voor nieuwe initiatieven en voor verbetering, voor bloei. 
 
Ruimte kan niet zonder grenzen, zoals vrijheid niet zonder veiligheid kan. Juist omdat we die 
vrijheid, die ruimte zo koesteren zijn wij extra waakzaam om die grenzen en die veiligheid 
die daarvoor nodig zijn, te bewaken. Wij zijn dan ook blij om te zien dat het college dat ook 
doet. Door een verstandig financieel beleid te voeren waardoor er ruimte mogelijk blijft voor 
bloei. Het nieuwe college is ambitieus maar heeft het eerste half jaar goed gekeken naar de 
mogelijke financiële gevolgen van nieuwe plannen en zij hebben daarbij geen overhaaste 
beslissingen genomen.   
 
We zien dat steeds meer taken naar de gemeente komen en wij dus steeds meer financieel 
afhankelijk zijn van rijksbijdragen maar dat die rijksbijdragen zich niet altijd goed laten 
voorspellen. Het financiële beeld dat we een half jaar geleden hadden, is inmiddels voor een 
belangrijk deel anders. Die onvoorspelbaarheid maakt het voor ons moeilijk om beleid te 
maken, om plannen te maken. Wat de VVD betreft geven we als gemeente 
Haarlemmermeer via de VNG dan ook een duidelijk signaal af aan het rijk. Zorg dat we 
eerder en beter inzicht krijgen in de rijksbijdragen want die bepalen voor een belangrijk deel 
onze ruimte voor beleid. 
 
Dat het college de financiële ruimte goed bewaakt blijkt o.a. uit het voornemen om de 
komende periode te bekijken waar eventuele bezuinigingen nodig of mogelijk zullen zijn met 
het te voorziene tekort in 2022. De winkel moet goed doorgegeven worden aan een volgend 
college. Dat het college daarbij kritisch naar de eigen organisatie kijkt, ondersteunen wij. In 
die lijn snappen wij echter niet dat er al is besloten dat het bestuur al wel met 2,4 fte aan 
ondersteuning wordt uitgebreid. Graag horen wij daar de onderbouwing voor. 
 
Naast het maken van financieel verstandige keuzes zien we dat het college ook op zoek is 
naar ruimte voor bloei. Bloei op de woningmarkt. In alle verkiezingsprogramma’s was dit een 
belangrijk thema. Er moeten meer betaalbare woningen gebouwd worden en het liefst zo 
snel mogelijk. Daar hoort wat het merendeel van de raad betreft ook het credo “eerst 
bewegen, dan bouwen” bij en ook ruimte voor groen. Om deze ambitie zo snel mogelijk 



waar te maken wordt voorgesteld om de Reserve Schaalsprong in het leven te roepen. Door 
geld dat we hebben verdiend aan grondopbrengsten te reserveren en weer te investeren in 
nieuwe woningbouw, aanleg van de nodige wegen, openbaarvervoersknooppunten, en het 
nodige groen, kunnen we de ambitie van ons allemaal op een financieel verstandige manier 
waarmaken. De VVD ondersteunt daarom deze voorgestelde Reserve Schaalsprong. 
 
De VVD zoekt ook altijd ruimte om onze wijken schoner, veiliger maar ook leuker te maken. 
Om in de woonwijken prettig te wonen is een schone en goed onderhouden wijk belangrijk. 
We gaan nu stappen zetten door stoepen en straten te verbeteren en ook het maaibeleid is 
verder verfijnd. Het college zet wat de VVD betreft goede stappen om voor die schone en 
goed onderhouden wijken te zorgen. Wat de VVD nog steeds een doorn in het oog is, zijn de 
overvolle brengparkjes en de rommel die daar vaak omheen wordt aangetroffen of 
achtergelaten. Onze oud collega Rob Koster heeft hier al diverse malen aandacht voor 
gevraagd. Inmiddels is er ook een pilot gestart, op verzoek van de VVD, met nepbloemen om 
de brengparkjes maar wat de VVD betreft nog niet met het gewenste resultaat. In onze drive 
naar resultaat blijven wij daarom zoeken naar een oplossing die werkt. Dan kom ik bij onze 
eerste motie aan: Afval van Data: het idee is dat afvalcontainers voorzien worden en in 
sommige gevallen al zijn voorzien van sensoren die aangeven wanneer een afvalcontainer 
(bijna) vol is. Meerlanden zou dan sneller de afvalcontainer kunnen legen. Wat wij als VVD 
nu vragen is om te kijken of het mogelijk is om die data van die sensoren ook voor inwoners 
toegankelijk te maken. Dus dat je eerst even kijkt of de afvalcontainer in jouw buurt vol is of 
niet, voordat je daar voor niks naartoe loopt. We kijken uit naar de reactie van het college en 
onze collega’s op ons idee om de wijken schoner te maken. 
 
Zoals al eerder gezegd is voor vrijheid een veilige omgeving noodzakelijk. We zijn dan ook blij 
te lezen dat dit thema voor het college ook belangrijk is en dat er meer wijkagenten en 
handhavers komen om die veiligheid te waarborgen. Toch hebben wij hier ook een punt van 
zorg. Op papier ziet het er mooi uit maar wij krijgen ook signalen dat de wijkagenten niet 
alleen ingezet kunnen worden voor de wijk maar ook voor andere politiediensten. Dat zou 
betekenen dat er meer op het bordje van de handhavers komt te liggen. Handhavers hebben 
minder bevoegdheden dan wijkagenten daarom maken wij ons zorgen om de veiligheid in de 
wijken en de werkdruk van onze handhavers. Hoe gaat onze portefeuillehouder om met 
deze signalen?  
 
Ruimte voor bloei betekent wat de VVD betreft ook ruimte voor menselijke bloei. Voor de 
VVD is werk daarom niet alleen een middel om een inkomen te verdienen en je eigen broek 
op te houden maar ook een middel voor sociale contacten, voor ontwikkeling en zelfs voor 
zingeving. Wat de VVD betreft zien wij daarom zoveel mogelijk mensen aan het werk. De 
ambitie die het college had om meer mensen naar werk te begeleiden is niet helemaal 
gehaald en ook neemt de werkeloosheid in onze gemeente minder snel af dan we landelijk 
zien. Wij vinden dat een gemiste kans voor veel mensen die nu een uitkering krijgen. Wat 
gaat het college doen om de ambities op dit gebied wel waar te maken?  
 
Als je een kind hebt dat zorg nodig heeft, moet je tegenwoordig bij de gemeente 
aankloppen. Als gemeente hebben we een zorgplicht en als VVD vinden we dat al onze 
inwoners recht hebben op liefdevolle zorg. Juist om ervoor te zorgen dat iedereen de zorg 
kan krijgen die hij/zij nodig heeft, moeten we grip houden op de uitgaven en dat is lastig. We 



worden nu geconfronteerd met een tekort binnen het sociaal domein. Goed om te horen dat 
het college de gekozen inrichting van het sociaal domein nog eens tegen het licht gaat 
houden en gaat kijken waar er mogelijkheden zijn om meer grip op de uitgaven te krijgen. 
De VVD wil het college hierin ondersteunen met de motie: “grip op kosten jeugdzorg”. Het is 
een oproep om eens te kijken bij andere gemeenten die succesvol zijn geweest op dit 
gebied, om inspiratie op te doen en lessen te leren. 
 
Ruimte voor bloei willen we ook voor Park21. We moeten afwachten wat de uitkomsten van 
de MER zijn maar ondertussen horen wij dat ondernemers initiatieven ontplooien om 
Park21 te laten opbloeien maar dat ze niet goed weten waar ze aan toe zijn. Zorg ervoor dat 
deze ondernemers  aangehaakt blijven. Om onze oproep kracht bij te zetten dienen we de 
motie “strategische innovatie” in. Niet alleen om initiatiefnemers te omarmen maar met 
name om de uitdaging aan te gaan om van Park21 ook een creatief en innovatief Park te 
maken en daarvoor op zoek te gaan naar mensen die daar een strategische bijdrage aan 
kunnen leveren.  
 
Inwoners willen weten hoe we de energietransitie vorm gaan geven in Haarlemmermeer. 
Wat de VVD betreft doen we dat haalbaar, betaalbaar en betrouwbaar. De plannen moeten 
haalbaar en reëel zijn, de plannen moeten betaalbaar zijn en onze inwoners moeten kunnen 
rekenen op betrouwbare oplossingen en een betrouwbare overheid die niet constant van 
plannen en inzichten verandert. Daar moeten we dus goed de tijd voor nemen. We zien dat 
we daar na het reces mee aan de slag gaan en dat we aansluiting zoeken bij de ontwikkeling 
van de regionale energiestrategie. Dat is wat de VVD de goede route. Om ondertussen niet 
stil te zitten en om te kunnen kijken wat wij zelf al kunnen doen om geluidoverlast te 
beperken of inpassing van nieuwe ontwikkelingen zoals datacenters aantrekkelijker en 
groener te maken, dienen wij de motie in “meer groen, minder geluid”.  
 
Van energietransitie naar stroom: we horen geluiden over een dreigend stroomtekort. Wat 
is de stand van zaken m.b.t het benodigd transformator station. Wat kan de 
portefeuillehouder ons daarover zeggen nu steeds duidelijker wordt dat er een tekort aan 
stroom dreigt. 
 
Enkele jaren geleden hebben we besloten om onze dorpshuizen over te dragen aan een 
organisatie die die dorpshuizen voor ons professioneel en efficiënt zou beheren. Daarmee 
zouden we grip krijgen op de kosten. We zien echter dat er regelmatig geld bij moet bij 
Maatvast. Ondertussen hebben wij nog geen zicht op het gebruik van de dorpshuizen, 
hoewel dat wel een voorwaarde is in het programma van Eisen voor de jaarlijkse subsidie 
aan Maatvast. Verder dateert het laatste jaarverslag aan onze raad van 2015 en dat roept bij 
ons de vraag of de grenzen van de ruimte voor Maatvast wel goed bewaakt worden en of wij 
als raad daar wel genoeg zicht op hebben. De VVD zou daar in ieder geval meer zicht op 
willen krijgen. 
 
Ik startte mijn bijdrage met een optimistische boodschap met ruimte voor bloei en de 
bijdrage van de Haarlemmermeerse VVD om die ruimte te benutten, te faciliteren en te 
stimuleren maar ook om die te bewaken. Ik sluit dan ook af met onze laatste motie: “pop up 
museum” die oproept om de ruimte die in Badhoevedorp vrijgekomen is door de omlegging 
van de A9 te benutten voor de bloei van een pop up museum dat laat zien wat er allemaal 



komt kijken bij wegenbouw. Pak die ruimte voor bloei, ook op de plekken waar het 
onmogelijk lijkt. 
 
Wij hebben als VVD ingezet om de automatische voorrang van statushouders op te heffen 
en daar hebben we in de coalitie afspraken over gemaakt. Nu moeten we statushouders 
natuurlijk wel een plek bieden om ook tot bloei te kunnen komen om maar even bij het 
thema te blijven. Vorige periode hebben we de toenmalige wethouder erop gewezen dat er 
financiering vanuit het rijk voor mogelijk zou zijn. Graag horen wij of onze gemeente zich 
inmiddels al heeft aangemeld voor dit potje geld 
  
Dat biedt dan weer meer ruimte voor bloei in onze gemeente! 
 


