
Tĳ dens de bespreking van de jaarstukken in de gemeenteraad, uitte de 
CDA-fractie haar gemengde gevoelens. De fractie is blĳ  met ontwikkelin-
gen zoals het Waterfront en het Fort Kudelstaart. Deze beide projecten 
zullen de gemeente Aalsmeer een mooiere en betere plek maken waar 
inwoners kunnen recreëren en ontspannen. Daarnaast zĳ n we dankbaar 
voor alle scholen, de kinderopvang, sportclubs, thuiszorg, verzorgings-
huizen en andere maatschappelĳ ke organisaties die veel werk verzet 
hebben tĳ dens de coronacrisis. Mede dankzĳ  al deze mensen zĳ n we de 
pandemie doorgekomen.

Aan de andere kant schrikt de CDA-fractie van het meerjarenbeeld 
dat door het college geschetst wordt. Om tot een sluitende meerjaren-
begroting te komen, zullen er keuzes gemaakt moeten worden in de 
werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden. De CDA-fractie heeft 
rentmeesterschap als kernwaarde en staat voor een financieel gezonde 
gemeente en heeft daarom een aantal opties geopperd om kosten te 
besparen. 

Allereerst zien we bĳ voorbeeld niet het nut in van dure onderzoeken 
naar het verwĳ deren van het vrĳ liggend fi etspad aan de Hornweg. De 
fractie is van mening dat het huidige vrĳ liggend fi etspad het veiligst is 
voor de vele scholieren die er dagelĳ ks overheen fi etsen en vindt het 
zonde van het geld om te blĳ ven onderzoeken of dit fi etspad verwĳ derd 
kan worden. Daarnaast ziet de fractie geen heil in het aanleggen van 
een rotonde bĳ  de kruising Aalsmeerderweg-Machineweg, omdat het 
huidige vrĳ liggend fi etspad dan plaats moet maken. Een dergelĳ k 
oplossing is allerminst veiliger en kost extra geld. Door zulke 
maatregelen te schrappen, kan er geld bespaard worden. 

We danken iedereen voor zĳ n harde werk in het afgelopen coronajaar en 
wensen het college sterkte bĳ  het uivoeren van de taken.

Fractievoorzitter Dirk van Willegen, CDA

De jaarrekening 2020 lĳ kt een eenmalige belastingkorting van € 151,- voor 
huishoudens in Aalsmeer mogelĳ k te maken. Bĳ  de begroting 2022 hebben 
we daar beter zicht op en bekĳ kt de VVD-fractie of een voorstel hiertoe 
mogelĳ k is.

Het fi nancieel perspectief voor de komende periode is nog zorgelĳ k. 
Mede door de motie RAP (Richtinggevend Actiepakket Raad) wordt er 
door college en raad samengewerkt om op termĳ n een gezonde 
fi nanciële situatie te krĳ gen. Dat vraagt keuzes van de VVD-fractie.

Na de onrustige periodes voorafgaand aan deze bestuurlĳ ke periode is 
er bĳ  de start van de huidige periode voor gekozen om een raadspro-
gramma met elkaar te maken om “samen de schouders te zetten onder 
de verdere ontwikkeling van ONS Aalsmeer”. Wĳ  zĳ n blĳ  dat de VVD 
weer deelneemt aan het college met een betrokken en deskundige 
wethouder die zich samen met de andere collegeleden inzet voor een 
zelfstandig en fl orerend Aalsmeer. 

Er is veel werk verzet in onze gemeente op het gebied van bruggen, 
wegen, riolering, groen, elektriciteitsnetwerk en de voorbereiding voor 
de bouw van circa 4.000 woningen. Er wordt ook hard gewerkt aan een 
“nieuwe smoel” van Aalsmeer: het Fort Kudelstaart en het Waterfront. 

De VVD-fractie is al jaren stabiel en heeft zich met alle diversiteit aan 
mensen en hun betrokkenheid, deskundigheid en ervaring ingezet 
vanuit het belang voor de Aalsmeerse gemeenschap. Wĳ  willen op 
hoofdlĳ nen besturen en niet in details blĳ ven hangen. Niet 
populistisch zĳ n, maar eerlĳ k en betrouwbaar, wetende dat dat ons niet 
altĳ d stemmen zal opleveren. VVD-fractie vindt dat Aalsmeer ook in de 
nabĳ e toekomst een stabiel politiek en bestuurlĳ k klimaat verdient. 

Wĳ  wensen voor Aalsmeer een mooie zomer en een mooie toekomst!

Fractievoorzitter Dirk van der Zwaag, VVD

Het vertrouwen in de volksvertegenwoordigers en bestuurders is, 
mede door de ontwikkelingen in Den Haag, tot een dieptepunt 
gekomen. De ontwikkelingen in ons eigen Aalsmeer en Kudelstaart 
doen daar ook geen goed aan. Kĳ k alleen maar naar de renovatie van de 
atletiekbaan, de realisatie van Waterfront en Fort Kudelstaart. Eigenlĳ k 
zouden de inwoners van onze gemeente blĳ  moeten zĳ n met de 
genomen besluiten.  Maar waarom zĳ n er dan grote groeperingen die 
dat niet zĳ n, sterker nog, die zich afkeren van de plaatselĳ ke politiek?

“Het controleren van het college is een wettelĳ ke taak van de 
gemeenteraad.”

De positie van de gemeenteraad is wettelĳ k dan wel goed geregeld, 
maar in de praktĳ k mankeert er nog wel eens wat aan. Is het wel de 
raad die de kaders voor het beleid bepaalt? Krĳ gen de raadsleden alle 
informatie om een goede afweging te maken? Is door coalitievorming 
wel voldoende ruimte om als gemeenteraad duidelĳ k taakafbakening 
op te stellen? Heeft het college niet te veel bevoegdheden? 

Wĳ  constateren dat collegeleden, maar ook collega-raadsleden het soms 
lastig vinden dat wĳ  onze volksvertegenwoordigende taak uitvoeren. 
Gelĳ ktĳ dig constateren wĳ  ook dat fracties soms functioneren als een 
verlengstuk van de wethouders. Is dit wat de wetgever heeft bedoeld 
met dualisme?

Absoluut Aalsmeer is bĳ  uitstek de groepering om de nieuwe bestuurs-
cultuur vorm te geven.  We blĳ ven streven naar een optimaal werkend 
duaal gemeentebestuur. Wordt het niet tĳ d om het duale stelsel, dat in 
2002 is ingevoerd, de juiste vorm en inhoud te geven?

Allemaal vragen waar de toekomst antwoorden op zal geven.

Fractievoorzitter Dick Kuin, Absoluut Aalsmeer

De Kadernota 2022 is de opmaat naar de begroting. Een moment om 
terug te kĳ ken. In 2018 begonnen we aan een uniek experiment. Een 
raadsbreed akkoord: alle 23 raadsleden committeerden zich om 
gezamenlĳ k Aalsmeer nog mooier en beter te maken. Dat ging met 
vallen en opstaan en we hebben ontdekt dat het nog niet zo eenvoudig 
is om dit succesvol af te ronden. Een wereldwĳ de pandemie maakte 
dat we ook als lokaal bestuur opeens ons met hele andere zaken bezig 
moesten houden. 

En nu het einde van de coronacrisis in zicht komt, is het moment daar 
om te kĳ ken waar we staan. De economie trekt weer een beetje aan, 
maar wordt de fl exwerker er wat beter van? De vermogens van mensen 
met een eigen huis stĳ gt jaarlĳ ks met grote sprongen. Als PvdA-fractie 
willen we ervoor zorgen dat iedereen straks kans maakt op een 
fatsoenlĳ ke woning. We willen ervoor zorgen dat Achmed net zo 
makkelĳ k kan solliciteren als Piet of Jan. En dat vrouwen hetzelfde 
verdienen als mannen bĳ  hetzelfde werk. We willen ervoor zorgen dat 
Aaltje die traplift krĳ gt in haar woning. Dit zĳ n de zaken waar PvdA-
fractie zich mee bezighoudt.

De gemeente bepaalt wat en waar er gebouwd mag worden. De 
gemeente is steeds meer een spil in het web tussen werknemers en 
werkgevers om mensen weer aan een baan te helpen. De Wmo-zorg is 
bĳ  de gemeente ondergebracht; wĳ  zorgen voor die traplift. 

Juist nu is de kans groot dat de verdeling van welvaart verder scheef 
gaat groeien. De één kan immers beduidend makkelĳ ker uit de 
startblokken komen dan de ander. 

De fractie van de PvdA gaat voor een prachtig Aalsmeer: socialer, 
duurzamer, mooier en laten we zorgen voor elkaar.

Fractievoorzitter Jelle Buisma, PvdA

De start van deze raadsperiode heeft plaatsgevonden op basis van een 
breed gedragen raadsakkoord. Bĳ zonder in gemeenteland, meestal als 
refl ectie op een bestuurlĳ k turbulente periode, ook in Aalsmeer. In het 
akkoord wordt een aantal leidende waarden genoemd, zoals de menselĳ ke 
maat en inwonerbetrokkenheid. 

Laat ik beginnen met de menselĳ ke maat. Op dat punt hebben we een 
aantal mooie stappen gezet, zoals de procesuitgangspunten voor het 
lintenbeleid en het rapport ‘Schiphol, de mensen achter de cĳ fers’. 
Maar veelal is een waarde individueel bepaald. De vraag is hoe we 
individuele waarden tot een gezamenlĳ ke waarde maken. Het is goed 
om een gezamenlĳ ke waarde bĳ  de start van de nieuwe periode met 
elkaar te defi niëren.    

Dan het onderdeel inwonerbetrokkenheid oftewel participatie. Ook 
daar zĳ n stappen gezet, zoals de mooie aanpak bĳ  het Waterfront. 
Maar uiteindelĳ k bleek dat niet voldoende getuige de reacties op 
het defi nitief ontwerp en de moties die de raad ter reparatie heeft 
ingediend. Uit die reacties blĳ kt betrokkenheid van inwoners bĳ  onze 
samenleving, die wĳ  zeer kunnen waarderen. 

In essentie draaien de reacties om leefbaarheid, het zoeken naar de 
balans in de ordening van onze ruimte. Bĳ  veel projecten vormt 
leefbaarheid een belangrĳ k issue zoals bĳ  Marinapark Uiterweg, 
Waterfront en Westeinderhage. Vaak gaat het om verkeer, geluid, 
geur en andersoortige hinder. Met de wettelĳ ke minimum norm als 
uitgangspunt lopen we langs de rand van wat aanvaardbaar is. Vandaar 
de oproep van de fractie van D66 om een leefbaarheidstoets met de 
samenleving te ontwikkelen en toe te passen.  Een mooie opgave voor 
de volgende raadsperiode. Want laten we met onze keuzes Aalsmeer en 
Kudelstaart duurzaam en leefbaar houden. Om er fi jn te kunnen wonen, 
werken en te verblĳ ven. Daar staat de fractie van D66 voor.

Fractievoorzitter Willem Kikkert, D66

De fractie van GroenLinks Aalsmeer beoordeelt de Kadernota aan de 
hand van de volgende kernwaarden:

Duurzaamheid
De ambities zĳ n er wel maar invulling ontbreekt. Het is echt een misser 
dat het onlangs vastgestelde afvalplan de doelstelling minder afval 
gewoon niet haalt. De energietransitie moet gesplitst worden bekeken 
op de fi nanciële gevolgen voor inwoners en de energetische aanpak. 
Mensen maken zich terecht zorgen over de betaalbaarheid.

Nieuwe economie
Duurzaamheid en economie moeten concreet gekoppeld worden. 
De warmte- en energietransitie biedt die kansen volop. Het is aan de 
gemeente om dit samen met ondernemers vorm te geven.

Omgevingsbewust
Het gaat om het woongenot van de Aalsmeerders, niet om wie het hardste 
schreeuwt, zoals Schiphol. Belangrĳ k is dat er minder gevlogen wordt over 
Aalsmeer. GroenLinks is niet zonder meer tegen vliegen maar is voor eerlĳ k 
beprĳ zen en een gelĳ k speelveld voor alle transport. De fl auwe opmerking 
dat Schiphol de banenmotor is, is nu wel echt achterhaald. Helaas is het 
nodig dat “Recht op Bescherming tegen vliegtuighinder” de gang naar 
de rechter kiest. De biodiversiteit staat onder druk. We moeten een plan 
maken wat we daar lokaal aan kunnen doen en bĳ dragen.

Vooruitstrevend
Gelĳ ke kansen voor iedereen. Dat betekent onder andere het bestrĳ den 
van laaggeletterdheid maar ook het vestigen van een HAVO-VWO school 
in Aalsmeer. 

Solidariteit
We zorgen voor elkaar. Iedereen doet mee. Als je het tĳ delĳ k niet redt, 
word je geholpen om weer volwaardig en zo zelfstandig mogelĳ k mee te 
doen. Solidariteit is ook dat wonen niet meer een verdienmodel is voor 
sommigen maar een recht voor iedereen. Ongelĳ kheid in startkansen 
wordt eff ectief bestreden. Nu is daar te weinig oog voor. Denk 
bĳ voorbeeld aan voorschoolse opvang voor iedereen. 

Fractievoorzitter Ronald Fransen, GroenLinks

24 juni 2021 besprak de gemeenteraad van Aalsmeer 
de Kadernota. Hierin worden de inhoudelĳ ke 
keuzes gemaakt voor de begroting van volgend jaar. 
Traditie getrouw spreken politieke  partĳ en hun 
Algemene Beschouwingen uit met daarin hun visie op 
de koers van Aalsmeer voor de komende jaren. Hier een 
impressie van de bĳ drages van de fracties. 

Algemene 
Beschouwingen 
gemeenteraad 
Aalsmeer

De Kadernota is een belangrĳ k document en sturings-
instrument voor de gemeenteraad. Burgemeester 
Gido Oude Kotte, voorzitter van de gemeenteraad en 
tevens portefeuillehouder fi nanciën geeft toelichting:

In de voorliggende Kadernota geeft de gemeenteraad 
het college van B&W kaders mee voor het opstellen van 
de gemeentebegroting 2022 en het meerjarenbeeld voor 
2023-2025. De kaders laten net als vorig  jaar zien dat er een 
aantal lastige keuzes voorliggen om Aalsmeer fi nancieel 
gezond te houden richting de toekomst. Op basis van deze 
Kadernota verkent de gemeenteraad samen met het college 
van B&W wat de ambities zĳ n en hoe die kunnen worden 
gedekt binnen een sluitende begroting. Vanuit het 
budgetrecht van de raad en in afstemming met het college 
worden gezamenlĳ k de prioriteiten bepaald voor een 
fi nancieel gezond Aalsmeer.


