
Moties van GroenLinks bij de begroting 2017 van de gemeente Diemen 

GroenLinks heeft 4 moties bij de begroting ingediend: 
1.       Vraag aan het College om het project Onder de Pannen (bij dreigende 
dakloosheid) te faciliteren. 
2.       Vraag aan het College voor ondersteuning inwoners bij toenemende digitalisering 
dienstverlening. 
3.       Vraag aan het College om samen met de inwoners de afvalinzameling te 
verbeteren. 
4.       Vraag aan het College om te onderzoeken of het tot 20% onttegelen van tuinen in 
de algemene plaatselijke verordening kan worden opgenomen. 
 

GroenLinks Diemen kijkt terug op een succesvolle begrotingsbehandeling waarbij twee van 
onze moties zijn aangenomen en onze beide amendementen. Twee moties hebben we 
ingetrokken. 
Onze motie met betrekking tot het project Onder de Pannen van Regenbooggroep is 
aangenomen. Dit is een project waarbij Regenbooggroep mensen die dakloos dreigen te raken 
in contact brengt met mensen die een kamer willen verhuren. Daarnaast ondersteunt 
Regenbooggroep beide partijen in het organiseren hiervan zodat men niet onverhoopt voor 
een korting op uitkeringen komt te staan. De gemeente Diemen gaat nu in gesprek met 
Regenbooggroep om te kijken hoe dit project in Diemen geïmplementeerd kan worden. 

 
Ook onze motie met betrekking tot de ondersteuning van de Digitalisering van de inwoners 
uit Diemen is aangenomen. Hoewel er al veel ondersteuning is voor inwoners om te leren hoe 
om te gaan met digitale formulieren etc, is deze ondersteuning veelal versnipperd. Door onze 
motie gaat kennis in de organisatie gebundeld worden om te kijken hoe deze ondersteuning 
ook daadwerkelijk bij de inwoners die dit nodig hebben terecht komt. Daarnaast gaat gekeken 
worden hoe de website van de gemeente meer toegankelijk kan worden. 

 
Onze motie met betrekking tot de Afvalinzamelpunten hebben wij ingetrokken. Het 
vernieuwde systeem is immers pas kort van kracht. Zodoende staat al op de planning dat een 
en ander geëvalueerd gaat worden en, indien nodig, aangepast. 

 
Ook onze motie met betrekking tot het Onttegelen van de tuinen in Diemen hebben wij 
ingetrokken. De verantwoordelijke wethouder, Jeroen Klaasse, heeft namelijk de toezegging 
gedaan om met een notitie te komen waarin aangegeven gaat worden hoe de gemeente 
inwoners kan stimuleren hun tuinen groener te maken. GroenLinks Diemen zal dit proces 
nauwgezet volgen en, indien nodig, met nieuwe plannen, acties, moties en dergelijke komen. 
Ideeën vanuit de leden worden hierbij zeker gewaardeerd! 
 
Tot slot heeft de fractie een aantal moties van andere partijen ondersteund. Zo hebben wij de 
motie van de PvdA om de ambitie op het gebied van Sociale Woningbouw op te schroeven 
van 500 naar 1000 sociale huurwoningen mede ondertekend en ondersteund. Ook de motie 
van de SP (over Dierenartsbezoeken voor minima), de VVD (over Gratis Bijlessen voor 
Kinderen van Minima) en de moties van D66 (met betrekking tot inspanningen van de 
gemeente om de Postkantoorfuncties voor Diemen te behouden en om tot een Integrale 



Visie te komen mbt het gebied Spoorzicht). Deze laatste motie hebben wij mede 
ondersteund doordat D66 heel duidelijk benoemde dat de mogelijkheden voor Spoorzicht in 
kaart gebracht moeten worden waarbij uit gegaan wordt van het behoud van natuur. 

	


