
 

 

 
 
Algemene Beschouwingen GroenLinks Diemen Begroting 2019 
 
De fractie van GroenLinks Diemen is erg blij met de Begroting 2019, er staat veel goed nieuws in 
voor de inwoners van Diemen. In deze begroting wordt het coalitieakkoord Duurzaam Samenleven 
goed uitgewerkt. We gaan als Diemen veel investeren in sociale en duurzame onderwerpen, 
maken het mogelijk dat er veel broodnodige betaalbare huur- en koopwoningen gebouwd gaan 
worden en dat alles met een sterk, verantwoord financieel beleid.  
 
Sociaal beleid 
De sociale voorzieningen in Diemen zijn goed. Desalniettemin zijn we als GroenLinks, D66 en 
PvdA ambitieus in het uitbreiden en versterken van deze voorzieningen. De Brede Hoed en haar 
team laten zien hoe zorg laagdrempelig geregeld kan worden. We gaan in het Brede Hoed team 
investeren zodat zij meer tijd hebben om complexe vraagstukken in Diemen te begeleiden. Het 
Huis van de Buurt in Diemen Zuid is een groot succes. Waar we hier, op initiatief van GroenLinks, 
vorig jaar nog een extra dagdeel dagopvang voor mensen met beginnende dementie mogelijk 
gemaakt hebben, gaan we nu investeren in een tweede Huis van de Buurt. Wat ons betreft wordt 
dit geen kopie, maar kijken we waar voor dit Huis van de Buurt behoefte aan is. Zo voorkomen we 
dat we het succes in Diemen Zuid ondermijnen en kunnen we ook op andere behoeften inspelen. 
 
Eerlijk delen is voor GroenLinks een belangrijke waarde. Wij zijn blij dat D66 en de PvdA samen 
met ons hier duidelijk stelling in nemen. We investeren in extra begeleiding rond 
schuldhulpverlening zodat mensen weer ruimte krijgen om na te denken over andere zaken dan 
puur het financieel overleven van deze maand. We zijn blij dat het Jeugdfonds Sport en Cultuur 
een succes is waardoor kinderen de kans krijgen om mee te doen. Hier investeren we dan ook 
verder in. Verder investeren we in het begeleiden van mensen naar werk, vooral ook hen die op 
grotere afstand van de arbeidsmarkt staan. Juist nu de arbeidsmarkt goed is liggen hier kansen. 
Dit zijn allemaal voorbeelden van hoe we in Diemen de zelfstandigheid van mensen willen 
stimuleren en daarbij een vangnet/ steun in de rug organiseren voor hen die dat nodig hebben. 
 
Betaalbaar wonen 
Al jaren is er een grote behoefte aan meer betaalbare (sociale) huur- en koopwoningen in Diemen. 
Meerdere partijen in deze raad hebben daar jaar na jaar aandacht voor gevraagd. Voor 
GroenLinks is het een frustratie dat er de afgelopen jaren wel veel middenhuurwoningen 
bijgekomen zijn, maar dat die door de marktwerking binnen no time geen middenhuur meer waren. 
Vooral ook omdat het niet lukte om ook sociale huurwoningen te bouwen, waarbij je wel kunt 
voorkomen dat de huurprijzen binnen de kortste keren alsnog de pan uit stijgen. De komende jaren 
gaan we hier eindelijk voortvarend mee aan de slag en gelukkig kunnen we er nu ook voor gaan 
zorgen dat middenhuur echt middenhuur blijft. 
 
Dit levert voor GroenLinks ook dilemma's op. Ja, wij vinden het belangrijk dat er veel betaalbare 
woonruimte bijkomt. En ja, het behouden en versterken van groen is voor ons ook heel belangrijk. 
Niet voor niets hebben wij bij de behandeling van de Kadernota een motie ingediend over Tiny 
Forests. GroenLinks kiest ervoor om te investeren in plekken met een hoge natuurwaarde, zoals 
Natuurpark Spoorzicht, en groene gebieden die goed te verbinden zijn. Dit betekent dat we om te 
bouwen de hoogte in gaan om zo de combinatie van meer woonruimte en het behoud/ versterken 
van groen te realiseren. Als we echt bijna twaalfhonderd sociale huurwoningen willen bouwen, dan 
kan dat alleen als we daar gemeentelijke grond voor willen inzetten. En dat betekent ook dat we er 
niet per definitie tegen zijn wanneer stukken gemeentelijke grond waar nu bijvoorbeeld een 
grasveld met een lage natuurwaarde is, bebouwd gaan worden. Dat zijn situaties die we goed 
willen onderzoeken en van situatie naar situatie zullen bekijken.  
 
  



 

 

 
 
Het ontstenen van de openbare ruimte draagt ook bij aan het vergroenen van Diemen en kan een 
bijdrage leveren aan de klimaatadaptatie. GroenLinks vindt het belangrijk dat daarbij ook aandacht 
is voor het vergroenen van de schoolpleinen in Diemen. Veel schoolpleinen zijn nog erg stenig 
terwijl groene schoolpleinen niet alleen voordelen hebben op het gebied van groenbeleving en 
klimaatadaptatie, maar ook in pedagogisch opzicht. Wij dienen dan ook een motie in om tot 
groenere schoolpleinen in Diemen te komen. 
  
Burgerparticipatie 
Er zijn de afgelopen jaren al stappen gezet op het gebied van burgerparticipatie. Stappen die we 
wat GroenLinks betreft verder uitwerken. En hoewel wij ons realiseren dat we het nooit iedereen 
naar de zin kunnen maken, vinden wij het heel belangrijk dat onze inwoners het gevoel hebben dat 
ze kunnen meedenken, dat zij met initiatieven kunnen komen en dat de gemeente met hen 
meedenkt. Voor de te ontwikkelen Omgevingsvisie vinden wij participatie door Diemenaren 
cruciaal, zeker omdat in deze visie veel wordt vastgelegd. Daarnaast zijn wij enthousiast over de 
verschillende projecten die de gemeente in samenwerking met inwoners heeft opgezet op het 
gebied van community building, zoals bijvoorbeeld op de Rode Kruislaan. 
 
Klimaatmaatregelen 
In 2040 willen we klimaatneutraal zijn in Diemen. Om dat te bereiken hebben we een flinke klus te 
klaren. Dit betekent dat we ook hierin fors moeten investeren. Dat het college hiervoor een 
integraal duurzaamheidsprogramma gaat opzetten, vinden wij een goed idee. Vanwege de 
omvang zullen er voor de energietransitie plannen en middelen vanuit het Rijk moeten komen. 
Maar in de tussentijd kunnen we niet stil blijven zitten. Door te bepalen wat er voor Diemen nodig 
is om klimaatneutraal te worden, kunnen we al op korte termijn concrete stappen zetten. Wij kijken 
dan ook uit naar dit plan, dat, zoals het er nu naar uitziet, beschikbaar zal komen in het voorjaar. In 
de tussentijd zetten we de initiatieven die reeds gestart zijn uiteraard voort en vinden we het 
belangrijk goede nieuwe initiatieven te ondersteunen. Op het gebied van duurzaamheid heeft de 
gemeente uiteraard een voorbeeldfunctie. Een voorbeeld waarin dat goed opgepakt wordt is de 
nieuwe publiekshal die circulair verbouwd is.  
 
Samenwerken is van cruciaal belang om de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. 
Samenwerken in de regio en binnen Diemen. GroenLinks kijkt met plezier naar het enthousiasme 
en de ondernemerszin van Daarom Duurzaam Diemen. De website die zij kortgeleden hebben 
gelanceerd is bijvoorbeeld een mooi platform geworden waar inwoners uit Diemen op 
laagdrempelige wijze informatie kunnen vinden en delen. Wij hopen dat we er met zijn allen veel 
gebruik van gaan maken. 
 
Klimaatneutraal worden, de energietransitie vergt nieuwe ontwikkelingen.  GroenLinks realiseert 
zich dat het belangrijk is om te experimenteren. Dat neemt niet weg dat wij kritisch blijven kijken 
naar ontwikkelingen. De plannen van Nuon om een biomassacentrale te bouwen baart ons zorgen. 
Wij weten dat Nuon dit brengt als ‘duurzaam alternatief’, maar kijkende naar de informatie die wij 
tot nu toe  hebben, zijn wij nog niet overtuigd van de duurzaamheidsvoordelen.  
GroenLinks heeft grote zorgen over in ieder geval de herkomst van de biomassa (van hoe ver 
komt die, wordt er biomassa gekweekt om te verbranden, of betreft het een restproduct?), over de 
eindigheid van de centrale (indien biomassa echt een duurzame TUSSENstap is, dan moet de 
tijdelijkheid van de centrale worden gegarandeerd) en wat ons betreft mag Diemen er qua uitstoot 
zeker niet op achteruit gaan. Op grond van deze zorgen hebben we vragen gesteld aan het 
college, onder meer om duidelijkheid te verkrijgen over de voors en tegens van dit project en naar 
wat wij als Diemen hierin kunnen. GroenLinks vindt het belangrijk dat we ons goed informeren 
voordat we een definitief standpunt innemen zodat we van daaruit weloverwogen beslissingen 
kunnen nemen gebaseerd op feiten en niet op aannames. 
 



 

 

 
 
 
Toeristenbelasting 
De meicirculaire laat zien dat we als Diemen de komende jaren minder geld gaan krijgen dan we 
oorspronkelijk verwachtten. Het verhogen van de toeristenbelasting zal gaan helpen om de 
ambitieuze plannen in het coalitieakkoord en deze begroting desalniettemin te gaan realiseren.  
 
De gemeente als werkgever 
GroenLinks vindt het belangrijk dat de gemeente een prettige werkgever is. Dat is de laatste jaren 
zeker waargemaakt. Leuk vinden wij het dat we trainees in huis hebben. Een mooie manier om 
enerzijds jonge mensen een kans te geven zich te ontwikkelen en om anderzijds jonge energie in 
huis te halen. Wel vinden we het jammer dat voor deze traineeships alleen hbo en Wo 
geschoolden aangenomen worden. In steden als Amsterdam en Rotterdam zijn er ook traineeships 
voor mbo-ers. Dit zouden wij in Diemen ook graag zien. Wij dienen dan ook een motie in waarin we 
het college vragen de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken en om indien het inderdaad mogelijk 
is 1 van de 2 beschikbare plaatsen hiervoor te gebruiken.  
 
Conclusie 
Al met al ambitieuze plannen die om flinke investeringen vragen. GroenLinks is er trots op hoe het 
college de plannen uit het coalitieakkoord op een financieel verantwoorde wijze heeft weten uit te 
werken. Wij zijn ervan overtuigd dat de plannen veel positieve gevolgen voor de inwoners van 
Diemen zullen hebben. 
 
 
 


