De Kadernota is een belangrijk document
en sturingsinstrument voor de gemeenteraad. Burgemeester Gido Oude Kotte,
voorzitter van de gemeenteraad en tevens
portefeuillehouder financiën geeft een toelichting:

In de Kadernota geeft de gemeenteraad het college van B&W kaders
mee voor het opstellen van de gemeentebegroting voor de volgende
jaren. De insteek van de Kadernota is dit jaar anders dan voorgaande jaren. Voor een vitale en toekomstbestendige financiële positie
moeten er noodzakelijke en fundamentele keuze worden gemaakt.
Deze kadernota vormt de basis voor het gesprek tussen het college en
de gemeenteraad gaat over de noodzakelijke keuzes. De raad komt
daarmee volledig in positie om zijn budgetrecht uit te oefenen. Hiermee kunnen raad en college in gezamenlijkheid prioriteiten stellen en
zorgen dat Aalsmeer financieel gezond blijft.

Visie CDA op de Kadernota 2021

Visie VVD op de Kadernota 2021

In een jaar waarin veel gebeurd is, is de kadernota ook een beetje
extra bijzonder. Dit jaar heeft het CDA met de raad een gezamenlijk
motie ingediend om het college een bepaalde kant op te sturen. Deze
motie geeft aan dat wij als raad een beperkte speelruimte hebben,
wat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden. Het CDA heeft
hiervoor een duidelijk beeld voor ogen.

Om het maar een beetje begrijpelijk te zeggen: de Kadernota 2021
is een financieel doorkijkje naar 2021, 2022, 2023 en 2024 en hoe het
dan gaat met onze gemeentelijke portemonnee.

Wij zullen samen moeten kijken hoe de specialistische jeugdhulp betaalbaar
blijft. We willen niet bezuinigen op kinderen, maar misschien is het wel mogelijk om te kijken naar de inkoop en de eventuele financiële ruimte die daar te
behalen valt.
Waar de komende jaren veel geld naar toe zal gaan zijn ook de projecten in de
buitenruimte. Het CDA wil daarin meegeven om te kijken naar wat echt moet en
om dingen die kunnen wachten uit te smeren over een langere periode.
Iedereen weet dat het CDA voor een solide en gezonde financiële boekhouding
voor de gemeente Aalsmeer is. Ons advies blijft wel om voorzichtig te zijn met
lasten te verhogen voor onze inwoners en bedrijven. De kadernota is ook een
goed moment om terug te kijken naar de afgelopen maanden en onze waardering uit te spreken voor de scholen, kinderopvang, sportclubs, de thuiszorg en
verzorgingstehuizen en alle maatschappelijke organisaties die veel werk verzet
hebben tijdens de corona periode. Namens het CDA veel dank daarvoor. Ook
wil het CDA iedereen bedanken voor de inzet in de afgelopen coronamaanden,
het college sterkte wensen bij hun taken en alle ambtenaren bedanken voor hun
inzet voor de gemeente.
Ik sluit af met de tekst op onze 2 euro munt: God zij met ons.

Visie GroenLinks op de Kadernota 2021

Corona:

Het virus heeft ons als gemeenschap flink in zijn greep. Sommige zeggen

Visie D66 op de Kadernota 2021

De inzichten die we op dit moment hebben over de ontwikkeling van onze
uitgaven en inkomsten zijn hierin meegenomen. De VVD ziet dat het op
korte termijn nog wel meevalt, maar dat het beeld over circa 2 jaar zorgelijk
is. We koersen dan aan op een jaarlijks tekort (dat noemen we structureel)
van ten minste € 3 miljoen en misschien wel (veel) meer. Als we verder niks
doen en we de tarieven van de OZB zouden verhogen, dan gaat iedereen in
Aalsmeer 30% meer OZB betalen. Dat is een simpele oplossing. Dat wil de
VVD absoluut niet. Dat hebben we niet afgesproken bij de verkiezingen in
2018 en daarnaast hebben we als gemeenteraad in 2018 de “motie belastingplafond” aangenomen. Omdat we als gemeenteraad eindverantwoordelijk
zijn voor de financiële huishouding van de gemeente, heeft de VVD onder
andere het volgende huiswerk aan het college meegeven:

1. Kijk hoe we de grondexploitaties winstgevender kunnen maken maar

wel voortvarend kunnen doorgaan met het bouwen van woningen voor
Aalsmeerders;
2. Stof alle reserves, onderhoudsplannen, geplande projecten, kostprijsberekeningen, subsidies, jaarlijkse activiteiten eens goed af en kijk of we daar
niet slimmer mee om kunnen gaan;
3. Kijk hoe we onze bedrijfsvoeringskosten stevig kunnen verlagen nu we
toch aan de slag zijn om de modernste gemeentelijke organisatie van
Nederland te ontwerpen;
4. Kijk naar het verhogen en invoeren van mogelijke belastingen die in
rekening kunnen worden gebracht bij bijvoorbeeld toeristen volgens het
principe van “de gebruiker betaalt” en die dus niet bij onze inwoners en
bedrijven in rekening worden gebracht.
De VVD vraagt in de motie “Richtinggevend Actie Pakket van de Raad” samen
met de ander fracties uit de raad aan het college om dit uit te zoeken, zodat
we daar als gemeenteraad op een later moment besluiten over kunnen nemen.
De VVD verwacht dat het resultaat van al het huiswerk genoeg geld oplevert
om de gemeentefinanciën voor een langere tijd weer op orde te hebben.
De VVD zet zich op deze constructieve manier in voor de Aalsmeerse samenleving en verwacht hierdoor ook weer bij te dragen aan het voortzetten
van de stabiliteit in het gemeentebestuur met een gezonde gemeentelijke
huishoudportemonnee.

Als D66 staan wij voor samenleving waarin begrip en respect naar de
ander heerst, waarin we bereid zijn anderen de hand toe te steken. Laten
we de wereld beter maken en beginnen in het klein, in onszelf en in
Aalsmeer.

Voor GroenLinks is de uiteindelijke toets dat iedereen die daadwerkelijk
hulp nodig heeft, deze ook werkelijk krijgt.

Projecten:

Gezien de financiële situatie temporiseren of annuleren. Denk hierbij aan
Waterfront en renovatie dorp. Wat voor GroenLinks wel moet doorgaan, is
de renovatie van de fietspaden.

Schiphol:

GroenLinks zegt: Leefbaarheid en gezondheid samen op EEN.
Het enige dat daarvoor zorgt is minder vliegen. Krimpen dus. Het hinderreductieplan van Dick Benschop, directeur Schiphol, in de prullenbak en terug
naar een goed evenwicht tussen Schiphol en de omgeving in plaats van
Schiphollen.

Samenwerking Amstelveen:

GroenLinks wil een organisatie 2.0. Een kleine Aalsmeerse organisatie die
Aalsmeer en de inwoners goed kent waar hooggekwalificeerde medewerkers
slim opdrachten uitzetten aan verschillende partijen. Bijvoorbeeld ruimtelijke ordening besteden we helemaal uit aan gekwalificeerde bureaus want
die doen nu toch ook al het leeuwendeel van het werk. Ambtenaren zijn
dan integraal procesmanagers die heel goed de rollen van opdrachtgever en
opdrachtnemer snappen.

Duurzaamheid:

Wanneer gaat het college van B&W hier echt werk van maken?

Politieke samenwerking

Om ons heen zien we volop tweedelingen. Scherpe tegenstellingen, heftige
protesten, denk aan Black-Lives-Matter.
In Aalsmeer doen we een poging de tegenstellingen te overbruggen door
wat langer door te praten. Soms totdat we het eens zijn. Kortgezegd streven
naar 23-0 of in de buurt daarvan. Geen doel op zich maar GroenLinks streeft
naar een saamhorige samenleving.

Belangrijke accenten van D66:

Een economie waar we onze schouders onder zetten om die in en na de
Coronatijd aan de praat te houden, op een duurzame manier met een groei
die niet ten koste gaat van het milieu.
Passend bij de kernwaarde de menselijke maat is het samen met inwoners,
ondernemers en organisaties werken aan het denken in mogelijkheden.
Maar anders willen, wat bij deze kernwaarde past, is anders doen. Dat anders doen zien we onvoldoende.
D66 baalt van de hoge organisatiekosten samenwerking AA. Goed dat een
richtinggevend bedrag in de actie-motie is aangegeven voor een besparing
in de periode tot 2025. Wat D66 betreft met een dienstverleningsmodel
inclusief regie- en sturingsmogelijkheden voor Aalsmeer.
Voor de buitenruimte kijken naar de onderbouwing van de beheerplannen.
En het beeldkwaliteitsniveau. Projecten in de buitenruimte tegen het licht
houden, niet alleen op de investeringslast, maar ook op het niveau van de
structurele exploitatielasten. Onze portemonnee is te klein. Als voorbeeld
het Waterfront.
Sociaal domein: D66 begrijpt de insteek dat overschrijdingen binnen het eigen programma moeten worden opgevangen. Tegelijkertijd moet benodigde
zorg altijd geleverd worden. Voor D66 geldt daarbij dat er grip moet worden
gekregen op de kosten van de zorg, dus preventief meer doen om de kosten
te beheersen.
Tot slot, bouwgrondexploitaties mogen de gemeente geen geld kosten.

De fractie van Absoluut Aalsmeer vindt het noodzakelijk dat alle
stukken SMART worden. Smart staat voor : S (specifiek), M (meetbaar), A (acceptabel), R (realistisch) en T (tijdgebonden). Daarnaast
zijn wij van mening dat de menselijke maat nog meer gehanteerd
moet worden.

Bij het sociaal domein heeft onze fractie aangegeven dat extra investeringen
in Jongeren op Gezond Gewicht, Samen gezond in Aalsmeer en de Rookvrije
gemeente wat ons betreft kan worden vervangen door het schoolzwemmen,
zeker in onze waterrijke omgeving.
Onze fractie wil af van de reclame uitingen op lantaarnpalen en alle andere
reclame uitingen in de openbare ruimte. De borden aan de lantaarnpalen
staan op veel plaatsen de weggebruikers in de weg. Ook de ‘peperbussen’
geven veel overlast doordat de illegaal aangeplakte reclames na één regenbui in het milieu terechtkomen en vervolgens niet opgeruimd worden, dus ;
WEG ERMEE!
Absoluut Aalsmeer wil graag woningen bouwen, maar wel in wijken met veel
groen, laten we aansluiting zoeken bij het Groene Lint.
Het is ons een doorn in het oog dat veel afval bij de containers blijft liggen,
meer ophalen, zeker in de zomermaanden.
De Centrumvisie mag wat ons betreft gefaseerd uitgevoerd gaan worden.
Laten we beginnen met het aanleggen van de rotonde.
De fractie van Absoluut Aalsmeer wil het Ondernemersfonds ook wel Reclamebelasting genoemd, net als de Hondenbelasting, AFSCHAFFEN!
Als laatste, onze fractie is van mening dat over alles is te redetwisten, maar
niet over de slechte staat van onderhoud van onze fiets- en
voetpaden; deze zouden als allereerste moeten worden aangepakt.

Visie fractie René Martijn op de Kadernota 2021

gehad maar dat is nog maar de vraag. Voorzichtigheid lijkt GroenLinks Aalsmeer geboden.

Zorg voor mensen:

Visie Absoluut Aalsmeer op de Kadernota 2021

Visie PvdA op de Kadernota 2021
De kadernota is een opmaat naar de begroting. Twee keer per jaar
zit de raad aan het stuur, door de budgetten vast te stellen. Dit jaar
heeft de raad een raadsbrede motie, als kader hoeveel het college te
besteden heeft in 2021.

We moeten vaststellen dat de financiële situatie van de gemeente niet
toelaat dat we alle ambities, genoemd in het raadsprogramma voor honderd
procent gaan waarmaken. We zullen keuzes moeten maken en zaken niet
realiseren die we eigenlijk wel willen. De wereld verandert snel. De kans is
groot dat we allemaal, de 2600 ondernemers en de 34 duizend inwoners van
Aalsmeer zwaar weer krijgen. Door de effecten van de economische crisis
maar ook door beleid van het rijk, provincie en gemeente Aalsmeer. We
zullen ons als gemeente flexibel moeten opstellen en de regels desnoods
een beetje buigen als dat nodig is. Voor de PvdA is het van belang dat onze
locale regels niet mensen extra in de problemen brengen.
Het college heeft middelen van de raad gekregen voor noodoplossingen.
Denk bijvoorbeeld aan de Historische Tuin als die een extra steuntje nodig
blijkt te hebben. De kosten van de ambtelijke AA organisatie worden in de
motie benoemd als besparingsrichting en maar ook jeugdzorg wordt benoemd als één van de oorzaken van de financiële problemen. Laten we hier
duidelijk over zijn, zorg zijn kosten die we als PvdA moeten en overigens ook
willen dragen. Onze jeugd is belangrijk, die verdienen een goede start voor
de toekomst.
De motie gaat in op gebieden van duurzaamheid, wonen, zorg, handhaving
en ons eigen bestuurlijk vermogen. Het zijn de speerpunten van de PvdA
Aalsmeer voor de komende periode. De PvdA gaat voor een prachtig Aalsmeer, socialer, duurzamer, mooier en laten we zorgen voor elkaar.

Ten aan zien van de Bestuursrapportage, Kadernota, Begroting 2021
en de meerjarenbegroting. Dienstverlening door de gemeente Amstelveen te heroverwegen. Bezuinigen in de kosten van dienstverlening door de gemeente Amstelveen.

Niet meebetalen aan incidentele kosten ICT gemeente Amstelveen
Een goede voortgang reconstructie van de burgemeester Kasteleinweg
die Aalsmeer een meer dorpskarakter zal geven met mooi beplante rotondes.
Meer bloeiende heesters en bomen in Aalsmeer / Kudelstaart.
Uitvoering Centrumvisie zonder concessie beeldkwaliteit.
Herstel achterstallig onderhoud wegen, voet- en fietspaden.
Structurele oplossing viaduct Hornweg.
Rotondes voor de Machineweg.
Beleid maken voor bouwen in de linten.
De bouw van veel driekamer woningen die voor vele doelgroepen geschikt zijn.
In zetten op meer zonnepanelen en geen windmolens.
Geen bouw van biomassacentrales in Aalsmeer.
Krimpen in aantal vliegbewegingen van en naar Schiphol.
Geen nachtvluchten meer.
Voorzieningenniveau in de zorg dient op peil te blijven.
Zorg voor ouderen met name thuis wonenden, ten aan zien van eenzaamheid.
Vaarvignet invoeren en overlast op de Westeinderplas tegen gaan.
Recreatie, kunst en cultuur bevorderen.
Garantstelling GreenPark verlagen.
Hondenbelasting afschaffen.
Reclamebelasting gedifferentieerd naar grote bedrijf toepassen.
Laten wij met elkaar werken aan een mooi groen en bloeiend Aalsmeer.
Waar het goed toeven is met aandacht voor elkaar, een gezond ondernemersklimaat, waar je kunt genieten van natuur, van kunst en cultuur in de breedste zin
en waar iedereen zich thuis voelt om te wonen, te werken, te recreëren kortom
te leven.

