
Investerend de crisis uit?! 

Voorzitter, een paar maanden geleden was het pleidooi van D66 bij de voorjaarsnota om slim in te 

spelen op de grote uitdagingen als gevolg van de coronacrisis in onze gemeente. Er was een 

zorgelijk rapport vanuit de Metropool Regio Amsterdam dat ons waarschuwde dat onze regio en 

met name onze gemeente hard geraakt zou worden door de crisis en de economische gevolgen. 

D66 heeft toen al gezegd: volg de aanbevelingen op en investeer juist nu in de energietransitie, 

zet in op brede omscholing en zorg ervoor dat de arbeidsmarkt in Haarlemmermeer veerkrachtig 

blijft. Dat onderstrepen vandaag nogmaals. 

Banen en duurzaam economisch herstel  

Veel ondernemers en hun werknemers hebben het vreselijk zwaar in de coronacrisis. De 

dagelijkse bedrijvigheid rondom onze luchthaven is grotendeels weggevallen, hotels staan leeg of 

zijn al gesloten, bedrijven gelieerd aan de luchthaven en de sector daaromheen zien hun inkomen 

verdwijnen. De financiële klappen vallen dagelijks, en veel mensen zitten in onzekerheid. Hebben 

zij volgende week, volgende maand nog een baan? Veel mensen hebben de zware boodschap al 

gekregen dat een contract niet verlengd wordt, dat een samenwerking niet wordt voortgezet of 

dat hun diensten niet meer nodig zijn. We hebben als gemeente hierin een belangrijke taak: het 

aanjagen van duurzaam economisch herstel.  

“We gaan onszelf uit de crisis investeren” is een veel gehoord mantra. Maar hoe? Niet alléén door 

woningen te bouwen. Niet alleen door infrastructuur aan te leggen voor deze nieuwe 

woningbouw. De blik MOET verruimd worden. Investeren moet in de volle breedte gebeuren. 

D66 ziet graag dat we deze crisis aangrijpen als een kans. Als kans om nu echt eens in te zetten op 

verduurzamen. Dan snijdt het mes aan 2 kanten! Werkgelegenheid én de zo broodnodige 

verduurzaming. D66 wil graag concrete pakketten aan maatregelen zien die daaraan bijdragen. 

Waarom zetten we niet vol in op het naar voren halen van bijvoorbeeld investeringen in het 

renoveren, isoleren en verder verduurzamen van panden? In andere gemeenten is de verwachting 

dat dit tot een paar duizend extra banen kan leiden. D66 mist in deze begroting een visie om 

vanuit deze crisis in kansen te denken en daar vol op in te zetten. De uitdagingen op onze 

arbeidsmarkt zijn groot en we dienen daarom met GroenLinks een amendement in bij de 

Strategische Agenda van de Raad om in q1 van 2021 de voortgang van het Regionaal 

Werkcentrum Amsterdam te bespreken.  



 

De crisis laat zien hoe belangrijk het is om een brede economische basis te hebben waarbij 

veerkracht en innovatie leidend moeten zijn. Vorige week kwam het bericht dat we bij Lijndenhof 

een prachtige nieuwe locatie gaan ontwikkelen voor het duurzaam vervoer van goederen. CLIC, 

City Logistics Innovation Campus. Innovatie die we uiteraard aanmoedigen. We lezen ook dat er 

een nieuw hotel bij komt. Een nieuw hotel? Als onze bestaande sector op dit moment al de deuren 

moet sluiten? Waarom worden plannen die al in ontwikkeling zijn niet tegen het licht gehouden en 

aangepast? Hoe vindt het college dit te rijmen met de zeer zorgelijke staat van deze sector? We 

missen als D66 gezonde realiteitszin. En niet alleen in dit specifieke geval. Ook lezen wij in de 

krant dat het voormalig postkantoor in Hoofddorp wordt herontwikkeld. Geen woord over het 

percentage betaalbare woningen, dat op zich is al bijzonder te noemen, maar ook het feit dat er in 

deze tijd jubelend wordt aangekondigd dat er horeca bij komt. Het zorgt ervoor dat wij ons 

afvragen of het college zich wel voldoende bewust is van de ongekende uitdagingen waar we voor 

staan in onze gemeente. Heroverweging waar nodig is ons pleidooi. Het zijn geen tijden van 

business as usual. 

Zorgen om oplopende kosten in het sociaal domein 

Onze fractie waarschuwt al lange tijd voor oplopende kosten in het sociaal domein. De recente 

tekorten komen dan ook niet echt als een verrassing. Onze fractie geeft hierbij dan direct nog 

maar een waarschuwing mee. Als we lastige en ingewikkelde vragen blijven ontwijken, zoals nu 

gebeurt, dan is het nog lang niet gedaan met die oplopende kosten. Het is daarbij te makkelijk om 

alleen naar Den Haag te wijzen als veroorzaker van deze tekorten. Ook wij hebben hier een rol in.  

Lef is hierbij echt noodzakelijk en daar ontbreekt het op dit moment aan. 

Dat gezegd hebbende…Ook in het sociaal domein gaat de coronacrisis grote wonden slaan. Het 

beroep op de bijstand en aanverwante regelingen neemt naar verwachting enorm toe. Zorg dat 

we klaar staan om de klappen op te vangen! Zodat we niemand hoeven laten vallen. 

Achterstanden in het onderwijs 

De rijksbijdrage voor onderwijsachterstanden is vanaf 2021 structureel lager dan verwacht. We 

lezen niet wat we vervolgens zelf als gemeente gaan ondernemen. Gisteren stond er een groot 

artikel in de Volkskrant over het feit dat een grote groep kinderen van laagopgeleide ouders door 



de coronacrisis en sluiting van scholen zorgwekkende achterstanden in het onderwijs oploopt. 

Dat is ook in Haarlemmermeer niet anders. Wij horen dus graag van het college wat het plan is om 

achterstanden aan te pakken. 

Het afvalprobleem van Haarlemmermeer  

Het is bijna op de kop af 2 jaar geleden dat er in de raad gestemd over een nieuwe manier van 

afvalinzameling. Dat ging niet zonder slag of stoot en dat is logisch, omdat VANG al onze inwoners 

raakt en inzet vraagt van iedereen. In 2 jaar tijd is er voor onze inwoners echter nog niets 

veranderd. Geen aanpassing is nog doorgevoerd. En wat laat de coronacrisis zien? Hoe belangrijk 

het is dat we juist nu slim omgaan met afvalinzameling en werk maken van VANG. Rijen voor de 

milieustraten zijn geen uitzondering maar een vaststaand feit. Overvolle brengparkjes, illegale 

afvaldumping; een grote frustratie voor onze inwoners. En ondanks dat we als raad al zo vaak aan 

de bel hebben getrokken, constateren wij dat we in 2 jaar tijd niet veel verder zijn gekomen. Het 

kan niet zo zijn dat dit college het toen vastgestelde plan volkomen verandert, en vervolgens 

achterover gaat zitten. Juist nu iedereen thuis werkt of helaas zonder baan thuiszit, is meer dan 

ooit zichtbaar hoe groot de noodzaak tot verandering is. College, handen uit de mouwen! Onze 

fractie dient hierbij samen met GroenLinks  een amendement in bij de Strategische Agenda van de 

Raad om in het 1e kwartaal van 2021 een voortgangsrapportage van VANG te agenderen. Waarbij 

we inzicht krijgen in de voortgang van het project, de kosten en de baten en de participatie van 

onze inwoners.  

Solide begroting? 

Op papier ziet het er voor de komende jaren allemaal nog gunstig uit. De plussen en minnen 

samen laten een stabiele gemeente zien met een solide financiële gezondheid. Maar dat was op 

papier. Waar staan we vandaag nou echt? En kunnen we wachten tot de voorjaarsnota van 2021 

met uitgewerkte scenario’s? D66 vindt dat niet verantwoord. Wij stellen daarom voor om aan het 

begin van het voorjaar in 2021 een tussentijds moment te organiseren waarbij de cijfers worden 

geactualiseerd uit deze programmabegroting zodat we als raad grip houden en kunnen bijsturen 

waar nodig. Daarom dienen we een amendement in bij de Strategische Agenda van de Raad om in 

Q1 opnieuw met elkaar te praten over waar we als gemeente staan.   

  


