Bijdrage D66
Voorzitter, sinds we half maart geconfronteerd werden met het corona virus is de wereld om ons
heen in rap tempo veranderd. Het werd stil op straat, de schoolpleinen waren leeg, het werd stil in
de lucht boven Haarlemmermeer, en juist heel druk in onze supermarkten.
Dat het bijzondere tijden zijn waar we in zitten blijkt ook wel uit het feit dat we vandaag hier in de
Expo hal onze jaarlijkse Voorjaarsnota bespreken. Voor het eerst sinds 12 maart zijn we als
voltallige gemeenteraad weer bij elkaar. Face to face. Wat ontzettend fijn.
Kortom een bijzondere tijd met veel zorgen. Zorgen van onze inwoners en ondernemers. Maar
ook een tijd waarin we als mensen juist heel dicht bij elkaar bleken te staan. We deden
boodschappen voor de buurvrouw in de straat en stuurden kaartjes naar onze ouderen. We zagen
hoe digitalisering in het onderwijs in een paar weken tijd in de steigers werd gezet. Hoe onze
ondernemers op allerlei creatieve manieren probeerden om te gaan met de uitdagingen. Hoe
innovatie opeens een sleutel bleek te zijn voor nieuwe kansen.
En nu middenin juni voelt het alsof we langzaam weer de fijne dingen in het leven kunnen
oppakken. We kunnen weer genieten van een kopje koffie op het terras, onze kinderen maken het
schooljaar af samen met klasgenoten in de klas, onze jeugd sport weer, familiebezoekjes worden
weer opgepakt. We koesteren meer dan ooit het gevoel van samenzijn en verbondenheid.
En D66 durft dan ook wel met enige optimisme naar de toekomst te kijken, want wat leert ons
deze crisis? Dat we als mensen meer waarde weten te geven aan dat wat waardevol is. Vitale
beroepen kregen weer het aanzien wat ze verdienen. Want zonder boeren geen brood op de
plank. Zonder supermarkten geen eten in je koelkast (of het levensreddende wc papier in de
voorraadkast). Zonder verplegers geen zorg. En zonder leerkrachten geen onderwijs op afstand.
Daarnaast laat deze crisis zien dat ons milieu ook kan herstellen. Want we zagen wat er gebeurde
toen de uitstoot omlaag ging: de Mount Everest was weer helemaal zichtbaar, de lucht in steden
was weer helder. Als we dus maatregelen durven te nemen gaan we daarmee allemaal vooruit,
mens en milieu. Broodnodige maatregelen want uit een bericht vandaag uit de krant naar

aanleiding van een onderzoek van De Nederlandsche Bank en het Planbureau voor de
Leefomgeving blijken onze bloemen en bijen miljarden waard. Ik quote “Op basis van deze studie
kunnen wij al met stelligheid beweren: de afname van biodiversiteit is een bron van financiële
risico’s
Voorzitter, de pijlers van D66 vandaag richten zich op Kansengelijkheid, ruimte voor innovatie en
inzet op groene groei.
Kansengelijkheid
De corona crisis heeft ons laten zien dat kansengelijkheid en het onderwijs nauw met elkaar
verweven zijn. Gelukkig was er goed nieuws in Haarlemmermeer: alle leerlingen zijn in beeld
gebleven. En dat is een groot compliment voor ons onderwijs en onze gemeente. En we hopen
natuurlijk dat we daarmee ook de onderwijsachterstanden hebben weten te beperken. Maar dat
neemt niet weg dat thuis onderwijs niet vanzelfsprekend was en is voor ieder kind. Soms liet de
thuis situatie het niet toe, was de stap naar digitaal onderwijs onder de knie krijgen nog groot, of
liepen ouders die de Nederlandse taal onvoldoende beheersten tegen de taalbarrière aan.
Kansengelijkheid moet niet alleen afhankelijk zijn van het reguliere schooljaar en om te
voorkomen dat we een ‘verloren generatie’ krijgen zoals in de media al gesignaleerd wordt, zullen
we ook in de zomer periode iets moeten doen. D66 denkt daarbij aan een initiatief voor een
Zomer Campus Haarlemmermeer waar ruimte voor talentontwikkeling, sport en cultuur in de
zomervakantie centraal staan. Hoe mooi zou het zijn als we als gemeente samen met scholen,
instellingen voor kunst, cultuur én sport een mooi zomers campus programma in 2021 neer
kunnen zetten voor onze jeugd.
Want de gevolgen van de corona crisis zullen nog meer zichtbaar gaan worden op de langere
termijn. Ouders die hun baan verliezen, zekerheden die weg vallen en zomervakanties die
grotendeels thuis door gebracht worden. Een Haarlemmermeerse zomer Campus bevordert
kansengelijkheid, gaat achterstanden tegen en geeft jongeren de ruimte om zich te ontwikkelen.

Stimuleer Innovatie
Voorzitter, wat kunnen we doen om onze gemeente uit deze crisis te laten komen? Behalve
investeren in wegen en woningen, wat zeker noodzakelijk is, kijkt D66 ook naar de
werkgelegenheid en toekomstbestendige economische maatregelen.
Want juist nu moeten we slim inspelen op de uitdagingen. De lange termijn gevolgen van deze
corona crisis zijn voor onze regio verstrekkend. Haarlemmermeer is meer dan andere gemeenten
afhankelijk van de luchtvaart. Slim dus dat we als gemeente kiezen voor diversifiëring; want dat
zorgt voor een robuustere economie.
Het in opdracht van de MRA uitgevoerde SEO onderzoek van mei over de economische impact in
onze regio laat 4 scenario’s zien. Van het meest gunstige scenario met een krimp van 4,7 procent
tot de meest dramatische van 13,9%. Realistisch gezien lijkt een scenario met een krimp van 9%
onontkoombaar. Dat raakt veel banen in onze gemeente. Maar het onderzoek wijst er ook terecht
op dat investeringen in de energietransitie en duurzaamheid juist nu ook een deel van de klap op
de arbeidsmarkt kunnen opvangen. Juist lokaal beleid kan een bijdrage leveren aan de veerkracht
van de economie in onze regio. Dus zegt D66 grijp deze crisis dan nu ook aan om te versnellen
waar mogelijk Zorg voor goede omscholing, neem als gemeente het voortouw om werkgevers en
maatschappelijke organisaties bij elkaar te brengen om zo de banen voor de toekomst te
realiseren. Maak gebruik van de innovatie kracht van de ruim 8000 zzp’ers in onze gemeente en
laat de banen van morgen al vandaag hier in onze gemeente starten. We dienen daarom de motie
“Benut de talenten van onze ZZP’ers in” om de talenten en innovatieve ideeën van de grote groep
zzp’ers juist nu optimaal in te zetten.
En dan ons 3e punt. Zet in op slimme groene groei
We vinden dat het juist nu tijd is voor meer ambitie en meer visie. College zo voortvarend als er nu
wordt ingezet op het bouwen van woningen en wegen, is mooi en noodzakelijk, maar vergeet niet
dat we er daarmee alleen niet komen.. Mobiliseer de potentie die er in de gemeente is. Grijp de

kansen van de energietransitie aan om onze gemeente een spil te laten zijn in de regio. Hier
worden de ideeën geboren, hier zijn de ondernemers die willen en kunnen investeren. Dat vraagt
ook om regie vanuit het college. Zet dus in op slimme groene groei. Betrek onze inwoners nog
meer, stimuleer co creatie, vervul een kennis hub functie in de regio. Dat maakt onze gemeente
toekomstbestendig, dat zorgt voor werkgelegenheid. En in dat kader zien we de komst van een
Field Lab rondom geluidsadaptief bouwen dan ook als een goede stap om kennis en kunde te
bundelen. Trek die lijn dan ook door naar de opgaven die de energietransitie met zich brengt voor
onze regio.
Tenslotte voorzitter. De corona crisis heeft ook laten zien dat we in Haarlemmermeer ons groen
koesteren. Zodra het mocht zochten we massaal weer de groene plekken op in onze gemeente.
Het parkje om de hoek of de Toolenburgerplas. Daarom dienen we vandaag ook samen met
GroenLinks de motie “Investeer in groen nu gewoon doen” in . Met een oproep aan het college om
naar de raad te komen met een plan per kern hoe we groen kunnen versterken of uitbreiden.
Zodat al onze inwoners kunnen genieten van groen dichtbij. Daarbij willen we ook van de
gelegenheid gebruik maken om namens D66 en GroenLinks in het kader van de vorig jaar
aangenomen motie van het geboortebos, vandaag voor 3 raadsleden die afgelopen jaar trotse
ouders zijn geworden een geboorteboom symbolisch te overhandigen.
Voorzitter, D66 ziet dat de crisis ons allemaal raakt en dat we hier samen uit moeten zien te
komen. Dat kan de politiek niet alleen, We hebben onze inwoners, ondernemers en organisaties
hard nodig en zij ons. In dat kader dienen we ook een amendement in voor bij de Strategische
Agenda van de Raad in het kader van de dienstverlening van onze gemeente.
Maar we zijn optimistisch over de kansen die er liggen en over de grote lijnen van deze
voorjaarsnota. Met onze moties willen we het college helpen om daar waar nodig de ambities bij te
stellen en ruimte te geven aan de ondernemerszin van onze gemeente.

