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1.

Opening en mededelingen door de voorzitter, vaststelling agenda

De voorzitter heet iedereen van harte welkom om 20.10 uur. Een speciaal welkom aan alle
nieuwe raadsleden voor wie dit de eerste informatieve raad is.
Met de voorliggende agenda wordt ingestemd.
2.

Mededelingen portefeuillehouder Boog

De heer Boog zegt dat op 5 mei weer een vrijheidsmaaltijd wordt georganiseerd, dit jaar op
het Diemerplein. Mensen kunnen zich sinds kort aanmelden voor de maaltijd maar er worden
nog wat handjes gezocht om mee te helpen. Een aantal raadsleden heeft zich al gemeld.
Hopelijk melden zich nog een aantal raadsleden aan.
3.

Zienswijzeprocedure deelname VRAA aan Stichting risicobeheer
veiligheidsregio’s en Dekkingsplan 2022-2025

Ouderenpartij Diemen vindt het een goede zaak dat er een stichting komt zodat een
brandweerman na een bedrijfsongeval in Diemen net zoveel recht heeft op dezelfde soort
uitkering als iemand in Groningen die dat overkomt.
Ons Diemen stemt in met de gevraagde beslissing.
D66 is blij met het voorstel en dat Diemen zo goed beschermd is tegen brand. Dat is een
compliment aan alle brandweermannen en brandweervrouwen in Diemen.
Onafhankelijke Partij Diemen valt het op dat de brief van burgemeester Halsema is van 23
november 2021 en die wordt nu pas behandeld. Zij vroeg om 6 weken. Is dat gebruikelijk om
dit voorstel dan zo laat naar de raad te brengen?
GroenLinks gaat ook akkoord met deelname aan de stichting en de fractie stemt ook in met
het dekkingsplan en wil zijn waardering uitspreken voor de vrijwilligers en de vaste krachten
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bij de brandweer. Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de werkdruk bij de
brandweer?
PvdA vindt het mooi om te zien dat er zoveel mensen zijn die zich als vrijwilliger dan wel in
vaste dienst voor de brandweer inzetten. Hoe wordt de werkdruk bij de brandweer Diemen in
de toekomst goed onderhouden? Dit wordt deels opgelost door een vaste bezetting overdag
en de MCU wordt verplaatst naar Weesp. Is dit voldoende om de werkdruk in de toekomst
gezond te houden?
In het kader van goed werkgeverschap is het ongewenst dat in de ene regio meer wordt
vergoed dan in de andere regio en daarom is deze stichting een goed plan. Het is van
belang dat de werknemers goed beschermd worden. Wat is het advies van de vakbond en
de ondernemingsraad ten aanzien van het te nemen besluit en de oprichting van de
stichting? Hopelijk zal bij de onderhandelingen goed werkgeverschap in het achterhoofd
worden gehouden.
VVD stemt in met het voorstel.
De heer Boog is blij dat de raad de oprichting van de Stichting risicobeheer steunt. Eigenlijk
had het voorstel al eerder naar de raad gemoeten. Het veiligheidsbestuur heeft er op 28
maart over gesproken maar toen is aangegeven dat de raad van Diemen er nog niet formeel
over heeft kunnen spreken en daarom is een voorbehoud gemaakt. Alle andere gemeenten
hebben geen zienswijze ingediend. Formeel dient te worden gewacht tot de besluitvormende
raad maar het signaal kan al worden afgegeven dat de raad akkoord is en geen zienswijze
wil indienen. Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen was er een raadcyclus uitgevallen en
daarom was het ook qua planning lastig om dit nog in te passen.
Wat betreft de werkdruk gaan de opmerkingen in het stuk voornamelijk over het
Amsterdamse beroepskorps. Dat had te maken met enorme uitval vanwege ziekte en corona
en het had consequenties qua diensten en verschuivingen. Inmiddels gaat dit gelukkig weer
wat beter. In zijn algemeenheid is er ook meer aandacht voor de vitaliteit van het
brandweerkorps. Dat was ook een van de punten in het beleidsplan voor de brandweer. Het
ziekteverzuim was, los van deze piek, al vrij hoog bij de brandweer en dat had ook te maken
met de situatie bij het Amsterdamse brandweerkorps in de afgelopen jaren maar er wordt
heel veel geïnvesteerd door de huidige leiding om dat te verbeteren.
Het aantal vrijwilligers in Diemen fluctueert. De laatste tijd gaat het weer een beetje naar
beneden maar het is van belang dat er voldoende vrijwilligers blijven bij het korps om paraat
te blijven en de werkdruk goed te kunnen verdelen. Op landelijk niveau is met de
vakorganisaties gesproken over de oprichting van de Stichting risicobeheer en alle stappen
die daarvoor worden gezet, worden netjes afgelopen zodat het formeel goed kan worden
afgehandeld.
PvdA merkt op dat in de stukken specifiek wordt gesproken over de werkdruk in Diemen in
relatie tot de vrijwilligers. Deels is dit ondervangen door een vaste bezetting in de daguren
maar hoe wordt het andere deel ondervangen?
De heer Boog legt uit dat er werkdruk is omdat er heel veel uitrukken zijn geweest van de
Diemense brandweer. Dit is gedeeltelijk opgevangen door de inzet van meer
beroepskrachten overdag. Het MCU voertuig vraagt veel oefeningen en op het moment dat
die verdwijnt uit de kazerne scheelt dat ook weer voor de eigen vrijwilligers qua
tijdsbesteding. Daardoor kan de werkdruk iets worden verlaagd voor de vrijwilligers maar de
basis is dat er voldoende mensen moeten zijn op de kazerne. Elke keer wordt geprobeerd
om via acties en campagnes nieuwe vrijwilligers te werven maar dat was in coronatijd best
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lastig want bijvoorbeeld op veiligheidsdagen waren er veel brandweermensen aanwezig en
kon men zien wat het werk inhield. Vaak zag je dat na die veiligheidsdagen mensen zich
gingen aanmelden bij de brandweer. Nu corona wat meer beheersbaar is geworden kunnen
hopelijk dit soort activiteiten weer meer worden ontplooid waardoor weer meer vrijwilligers
kunnen worden aangetrokken.
Conclusie:
De voorzitter concludeert dat het voorstel als hamerstuk naar de raad gaat.
4.

Jaarprogramma uitvoering integrale veiligheid 2022

VVD vraagt wanneer de portefeuillehouder van mening is dat het jaarprogramma is
geslaagd. Kan hier een toelichting op worden gegeven met een kwantitatieve en kwalitatieve
betekenis? Hoeveel aangiftes zijn er gedaan en wat zegt deze trend? Aan een veilige buurt
werk je samen. Een jaar geleden is de gemeente op initiatief van de Diemense VVD gestart
met een pilot voor het gebruik van bodycams door de boa’s. Hoe is de ervaring tot nu toe
met dit belangrijke instrument? Diemen telt op dit moment 5 wijkagenten en zit daarmee
onder de norm van 1 wijkagent per 5000 inwoners. Welke stappen wil de portefeuillehouder
zetten om te bewegen richting die norm in 2022?
De cybercrime is groot en onlangs deed de burgemeester de oproep aan kinderen tussen de
leeftijd van 8-11 jaar om zich aan te melden als cyberagent. Een erg mooie oproep maar er
moet ook aandacht zijn voor ouderen en ondernemers. De VVD is voorstander van Operatie
Scheerlicht en tot nu toe worden mooie resultaten gezien. Ook steunt de fractie de oproep
van de burgemeester van vorige week waarin hij een voorstel doet voor de regio als
proeftuin voor DNA-analyse om veelvoorkomende misdrijven sneller op te lossen. De fractie
blijft graag op de hoogte van de ontwikkelingen in deze.
PvdA zegt dat het algemene beeld is dat het aantal misdrijven in Diemen afneemt maar er
was in 2020-2021 een toename van zedenmisdrijven met mishandeling. De
aangiftebereidheid bij deze ernstige delicten is laag want slachtoffers schamen zich en
durven geen hulp te zoeken. Hopelijk lukt het om de aangiftebereidheid van dit soort delicten
te vergroten en om ook het aantal delicten terug te dringen. Slachtoffers moeten weten dat
ze er niet alleen voor staan en dat het zin heeft om aangifte te doen.
Een andere zorgelijke toename is die van digitale criminaliteit. Criminelen worden steeds
gewiekster in het aftroggelen van geld en ook dat verdient aandacht. Goed is dat wordt
ingezet op de aanpak van woonfraude. Daarvoor is een data gestuurde applicatie
ontwikkeld. In het verzamelen van die data kan een bepaalde vooringenomenheid zitten en
dat vraagt om oplettendheid en zorgvuldigheid. Bij data gestuurde tools is het altijd
noodzakelijk dat er een menselijke check is.
GroenLinks merkt op dat een dader soms ook slachtoffer kan zijn en daarnaast kan het zijn
dat in een criminele situatie mensen betrokken zijn die ook hulp nodig hebben. Het is goed
dat de gemeente hier aandacht voor heeft en in die situatie een integrale aanpak kan
hanteren. Het voorkomen van crimineel gedrag kan al op jonge leeftijd beginnen,
bijvoorbeeld door bij de Top 400 en de Top 600 aanpak ook aandacht te hebben voor
jongere broertjes en zusjes en het gezin in het algemeen. Ook sociale samenhang en een
veilige inrichting van de openbare ruimte zijn van belang evenals adequate handhaving.
Inzet op armoedebestrijding en goede geestelijke gezondheid kunnen er ook voor zorgen dat
criminaliteit geen overlevingsstrategie of uitlaatklep wordt.
Het is belangrijk dat er binnen de gemeente heldere afspraken zijn over de bescherming van
privacy en dat transparant is wat de gemeente registreert en om welke reden. Bedrijven en
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bewoners dienen hiervan op de hoogte te worden gesteld. Begrepen wordt dat in Holland
Park camera’s van de landelijke eenheid van de politie aanwezig zijn in het kader van een
strafrechtelijk onderzoek. In hoeverre moet of kan dit gemeld worden bij de inwoners? Bij het
verzamelen van data wordt met veel instanties samengewerkt maar het aspect van privacy
wordt te weinig benadrukt in het stuk. Dit mag duidelijk worden aangegeven. Wat gebeurt er
op het moment dat er toch sprake blijkt te zijn van vals alarm na het vermoeden van fraude
et cetera?
In het stuk wordt gemist een campagne over het informeren over de gevolgen van crimineel
gedrag wat jongeren bijvoorbeeld zou kunnen afschrikken. Is dit iets waar de gemeente wel
op inzet? Kan al iets gezegd worden over de pilot met betrekking tot mensenhandel die eind
2020 is gestart? Er worden signalen gehoord over vreselijke misstanden met betrekking tot
de vluchtelingen zoals mensenhandel. Het gaat om kwetsbare oorlogsslachtoffers die
hieraan makkelijk ten prooi kunnen vallen. De groep Oekraïners bestaat immers vooral uit
vrouwen en kinderen. Is hier aandacht voor in Diemen en worden vluchtelingen ook hiervoor
gewaarschuwd?
Onafhankelijke Partij Diemen feliciteert nieuwe raadsleden met hun maidenspeech. Bij de
aanpak van ondermijnende criminaliteit staat dat de kraan verder wordt dichtgedraaid maar
kan de kraan wel echt dichtgedraaid worden of staat die al een klein beetje dicht? Kan het
veiligheidsgevoel bij mensen in kaart worden gebracht? Zijn er bepaalde hotspots in Diemen
waar mensen zich niet zo veilig voelen zoals bijvoorbeeld tunneltjes? Kan daar dan
bijvoorbeeld wat gedaan worden met verlichting of dat de politie of andere mensen daar
langsgaan?
D66 vindt de toename van het aantal zedenmisdrijven een zorgelijke ontwikkeling. Waarom
wordt als reden gegeven een toename van de aangiftebereidheid en is er geen sprake van
een werkelijke toename van het aantal zedenmisdrijven? Kan de gemeente hier nog iets
extra’s aan doen? Bij woonfraude gaat soms ook een zorgbehoefte schuil. Iemand die
bijvoorbeeld illegaal onderhuurt omdat die geen woning kan vinden of iemand wiens partner
gebruikt wordt als katvanger. Wanneer is er echt sprake van een zorgbehoefte en wanneer is
er sprake van een echte crimineel die keihard moet worden aangepakt? Hoe voorkom je dan
dat maatwerk willekeur wordt?
Het data gedreven handhaven kan veel voordelen hebben als efficiency en effectiviteit van
handhaving maar het gevaar bestaat ook dat onbewuste discriminerende vooroordelen zich
in de data gaan nestelen. Hoe wordt ervoor gezorgd dat er zich geen onbewuste
vooroordelen in de data voordoen? Er bestaat bijvoorbeeld een landelijke toolbox voor het
gebruik van ethisch verantwoorde innovatie. Maakt Diemen daar gebruik van of welke
andere instrumenten gebruikt het college om ervoor te zorgen dat onbewuste vooroordelen
er uitgefilterd worden, in het bijzonder als gebruik wordt gemaakt van data van externe
organisaties?
Ons Diemen zegt dat corona van invloed is op de cijfers van het afgelopen jaar. Er zijn
bijvoorbeeld minder woninginbraken omdat er meer mensen thuis waren maar de toename
van huiselijk geweld is zorgelijk. Het bestuurlijk afpakken van crimineel vermogen wordt als
lastig ervaren. Het afpakken van vermogen is echter wat anders dan het innen van een
boete of dwangsom. Er wordt nu gezegd dat het te veel capaciteit vergt. Dan gaat het
waarschijnlijk over de boetes maar hoe zit het dan met crimineel vermogen? Het moet toch
lonen om dat te innen en het mag niet zo zijn dat misdaad loont.
Ouderenpartij Diemen steunt het jaarprogramma en vraagt bijzondere aandacht voor
ouderen en minder zelfredzame mensen qua veiligheid maar ook qua zorg. Ondersteund
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wordt het pleidooi van de burgemeester om de mobiele DNA-unit terug te krijgen naar de
regio als proeftuin. De verkeersveiligheid komt er wat karig vanaf. Daar dient meer aandacht
voor te zijn. Met name de snelheidsovertredingen op de Weesperstraat en de
Muiderstraatweg dienen meer aandacht te krijgen in de handhaving of in een betere
inrichting van de weg.
De heer Boog legt uit dat de raad zelf de doelstellingen formuleert in het
meerjarenprogramma. In de programmabegroting staan ook nog een aantal
indicatoren/doelstellingen. Het is lastig om doelstellingen te formuleren in het kader van
veiligheid want een gemeente kan maar beperkt sturen. Dit jaar wordt een nieuw
meerjarenprogramma opgesteld en dan gaat die discussie weer opnieuw gevoerd worden. In
algemene zin kan worden geconstateerd dat een aantal misdrijven afneemt en dat de
veiligheid in die zin toeneemt en dat is natuurlijk een goede ontwikkeling. Bij high impact
crime dalen de cijfers al een aantal jaren maar dat is een landelijke trend maar er vindt een
verschuiving plaats naar ondermijnende criminaliteit en naar digitale criminaliteit. Bij het
meerjarenprogramma moet worden gekeken hoe dient te worden omgegaan met die
verschuivingen in criminaliteit. Tot nu toe zijn er weinig instrumenten en acties voor digitale
criminaliteit en daar zal meer aan gedaan moeten worden.
In deze notitie staat het aantal aangiftes en van de delicten die er niet op staan kunnen de
cijfers worden opgezocht en dat kan dan naast elkaar worden gezet. Dit gaat om de cijfers
die bekend zijn bij de nationale politie. De eerste ervaringen van de boa’s met bodycams zijn
positief. Zij hebben het idee dat ze hierdoor anders en minder agressief benaderd worden.
Later dit jaar zal een formele evaluatie plaatsvinden. Hopelijk kan dan met de raad tot
conclusies worden gekomen of deze pilot kan worden omgezet in een structureel verhaal.
Er is geen keiharde norm voor wijkagenten. Eerder is al aangegeven richting VVD welke
overwegingen er plaatsvinden als het gaat om de verdeling van de capaciteit bij de politie,
ook als het gaat om wijkagenten. Er zijn vaste wijkagenten en wijkagenten met een speciaal
thema en als dat bij elkaar wordt gerekend zit Diemen prima qua bezetting vergeleken met
veel andere gemeenten in Nederland maar het zal nog een keertje worden toegelicht hoe het
zit met de capaciteit en hoe het aantal wijkagenten tot stand komt en welke ontwikkeling dat
heeft doorgemaakt voor het basisteam Diemen-Ouder-Amstel-Weesp. Dit zal worden
afgedaan met een memo of het wordt meegenomen op een avond als over veiligheid wordt
gesproken.
Wat betreft cybercrime is steeds meer sprake vanWhatsApp-fraude en fishing mails. Er is
steeds meer aandacht voor en meer preventie. Mensen doen gelukkig ook steeds meer
aangifte omdat de schaamte er een beetje af is. Mensen worden opgeroepen om toch
aangifte te doen omdat dan inzicht ontstaat en nader onderzoek kan plaatsvinden. Overigens
is dat niet zo makkelijk omdat er veel internationale bendes achter zitten. Bekeken gaat
worden hoe verschillende doelgroepen bewuster kunnen worden gemaakt. In het verleden
zijn bijeenkomsten gehouden voor ondernemers en specifiek voor ouderen in het
gemeentehuis om ze te wijzen op allerlei risico’s. Er wordt nu gewerkt aan de benadering
van kinderen met cyber agents om hopelijk daarmee ook het hele gezin bewust te maken.
Gelukkig zijn dit thema’s die thuis breed worden besproken.
Het blijft ontzettend belangrijk om te blijven investeren in Scheerlicht. De gemeente wil
steeds meer naar de preventieve kant toe maar je ontkomt niet aan handhaving, optreden,
sluiting van panden. Hopelijk kan steeds meer worden gegaan naar maatregelen aan de
poort zodat de gemeente minder hoeft in te grijpen. DNA-analyse kan voor veel
voorkomende criminaliteit een manier zijn om verdachten sneller in beeld te krijgen. Door de
koppeling met DNA-banken kan sneller worden opgetreden en kan bijvoorbeeld een golf van
woninginbraken worden doorbroken. Hopelijk kan binnenkort de proeftuin worden voortgezet
in Amsterdam-Amstelland. In ieder geval is het eigen basisteam daar heel enthousiast over
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als niet de hele regio kan worden meegenomen. De raad zal van de ontwikkelingen hiervan
op de hoogte worden gehouden.
Het is moeilijk om het omhoog of omlaag gaan van cijfers direct te koppelen aan allerlei
oorzaken want het gaat vaak niet om enorme cijfers. Bij dit soort aantallen cijfers is het
moeilijk om te verifiëren of het komt door het aantal aangiftes of dat dit soort criminaliteit
daadwerkelijk meer voorkomt. Er wordt wel altijd bij de politie gecheckt of die een idee heeft
waar het in zit. Er is veel meer aandacht voor zedenmisdrijven en dat leidt tot meer aangiftes
maar het kan ook zijn dat het meer gebeurt. Zeker op dit soort thema’s is het ontzettend
belangrijk dat de aangiftebereidheid omhoog wordt gekregen door middel van allerlei
campagnes. Vaak zijn dat landelijke campagnes.
Het gevaar van data gestuurde aanpak is dat bewust of onbewust op bepaalde criteria wordt
geselecteerd. De gemeente is daar heel erg alert op en er kijken ook mensen mee vanuit
informatieveiligheid en privacy. Alles wat gedaan wordt moet ook netjes worden getoetst. Bij
Syntoleps wordt bijvoorbeeld vanaf het begin meegekeken bij het bouwen van het systeem.
Gezien de gegevens die bij elkaar worden gebracht is de vooringenomenheid erg beperkt.
Zo wordt bijvoorbeeld vanuit het BRP een analyse gedaan en voor 70-80% is dat de
grondslag voor het ondernemen van acties. Zo kan worden geconstateerd dat er op een
bepaald adres al lange tijd leegstand is terwijl door signalering van de wijkagent bekend is
dat er wel degelijk mensen wonen. Het wordt gevaarlijker als er heel veel informatie vanuit
externe partijen wordt gekoppeld maar daar is de gemeente tot nu toe heel erg
terughoudend in geweest.
Bij elk geval wordt heel kritisch gekeken naar de situatie die wordt aangetroffen en of het
echt nodig is om een woning te sluiten. Daarnaast zijn er beleidsregels vastgesteld voor het
sluiten van woningen waarin staat dat als een woning al wordt bewoond de woning niet mag
worden gesloten. Er dient dan eerst een waarschuwing te worden gegeven aan de
bewoners. De praktijk is echter dat de meeste woningen niet worden bewoond. Dan wordt
een hennepkwekerij aangetroffen en soms een matras voor iemand die af en toe de
hennepkwekerij in de gaten houdt. Er zijn maar een paar concrete gevallen geweest waar
echt sprake was van een sociale problematiek, dat bijvoorbeeld drugs in huis waren
gevonden omdat de zoon des huizes in de drugshandel zat. Een besluit kan dan
consequenties hebben voor het hele gezin maar dat zijn echt uitzonderingen. Er wordt altijd
gekeken naar de context en niet zomaar een gezin op straat gezet. Inmiddels zijn er ook hele
goede afspraken met De Brede Hoed en allerlei instanties op het gebied van bijvoorbeeld
mensenhandel zodat direct experts kunnen worden ingeschakeld om een goede afweging te
kunnen maken.
Veiligheid zit in heel veel aspecten. Sociale samenhang, handhaving, de inrichting van de
openbare ruimte. De gemeente wil een speciaal programma opstellen om te kijken of de
sociale samenhang in Holland Park kan worden versterkt omdat dit een gevoelige wijk is
voor ondermijning. Als mensen elkaar niet goed kennen en er veel doorstroming is in een
wijk en een wijk nog deels in aanbouw is dat een gevoelige wijk voor dit soort praktijken.
Daarom is belangrijk meer ontmoeting en meer verbinding maar ook betere afspraken met
de verhuurders over de verhuur van woningen, betere screening van potentiële huurders
maar het zit ook in zaken als de inrichting van de openbare ruimte. Sociaal beleid is
veiligheidsbeleid want als je investeert in een goed sociaal beleid zie je dat terug maar een
goed veiligheidsbeleid is ook sociaal beleid omdat de meeste slachtoffers van criminaliteit de
sociaal zwakkeren zijn.
De camera’s worden voor strafrechtelijk onderzoek ingezet door de landelijke eenheid van
de politie en daarom kan dit niet zomaar worden gemeld aan de bewoners want dat kan
consequenties hebben voor de opsporing. Als er vragen over komen zegt de gemeente er
wel iets over maar in zijn algemeenheid worden mensen hier niet actief over geïnformeerd.
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Het kan dus zijn dat er ergens tijdelijk camera’s hangen en dat kan hiermee te maken
hebben.
De gemeente besteedt veel aandacht aan privacy en wellicht moet dat meer worden
benadrukt in dit soort nota’s. Wat betreft het vals alarm. Het is wel eens voorgekomen dat
iemand had geklaagd over een huisbezoek in het kader van Scheerlicht dat die onterecht
een bezoek had gekregen. Tot nu toe is er nooit sprake geweest van een inval zonder dat
daar een reden voor was. Bij een huisbezoek wordt altijd geprobeerd om netjes uit te leggen
waarom dat plaatsvindt. Er is ook één keer een klacht geweest terwijl later op dat adres wel
degelijk dingen zijn aangetroffen. Het is dus soms ook een reactie van mensen om de
gemeente af te schrikken.
Geprobeerd wordt om de jeugd al op jonge leeftijd mee te krijgen in het kader van
ongewenst gedrag en zedenmisdrijven. In Amsterdam/Diemen is een project gestart over
normen en waarden waar dit soort thema’s worden besproken. Dit is nu zelfs landelijk
uitgerold. Geprobeerd wordt om bij scholenprojecten het bewustzijn te vergroten.
Er zijn afspraken gemaakt op het gebied van signalering van mensenhandel. In de
gemeentelijke organisatie is een aandachtsfunctionaris die alert is en dat is gekoppeld aan
Scheerlicht. De coördinator Scheerlicht heeft immers het meeste oog voor mensenhandel.
Daarnaast is er een pilot binnen de regio als het gaat om de zorgcoördinatie. Als er sprake is
van mensenhandel is er dus regionale expertise. Later dit jaar komt er nog een specifieke
notitie over mensenhandel waarin breder wordt gekeken naar wat aan dit thema kan worden
gedaan, lokaal en regionaal.
Daarnaast is er een hele actuele situatie met Oekraïense vluchtelingen. In de politieregio is
er alertheid op de risico’s van vrouwenhandel/mensenhandel. In de eerste periode was het
een beetje chaos bij de opvang maar het gaat nu op de rails komen. Er kan nu gelukkig veel
aandacht aan dit soort thema’s worden besteed. Specifiek voor de opvanglocatie in Diemen
is er ook aandacht aan besteed, bijvoorbeeld door middel van een folder in verschillende
talen maar er zijn ook gesprekken met mensen die ondersteuning bieden in het Via Hotel
over hoe zij signalen kunnen oppakken van bijvoorbeeld mensen die rondhangen bij het
hotel of in de lobby of zich op een vreemde manier gedragen. Het hotel zelf en de
medewerkers zijn daar ook alert op.
Misdaad is van alle tijden en de kraan kan nooit helemaal dicht worden gedraaid. Altijd is er
sprake van verschuivingen in de verschijningsvormen van misdaad maar er zijn goede
stappen gezet in het meer dicht draaien van de kraan. Diemen loopt daarin voorop, ook in
het land als het gaat om aandacht voor particuliere verhuur, screening, de partijen die zijn
aangesloten bij het convenant als het gaat om de aanpak van woningfraude. Andere partijen
als de energiebedrijven en signalen die worden opgepakt. Er wordt dus steeds meer gegaan
naar de voorkant maar de kraan kan nooit helemaal worden dichtgedraaid. Vanuit de politie
wordt gehoord dat Diemen inmiddels de naam heeft van pas op want daar zitten ze er
bovenop. Dat geeft echter wel een verschuivingseffect en daar schiet uiteindelijk de
samenleving niets mee op. Het is daarom wel van belang dat steeds meer gezamenlijk wordt
opgetreden op het gebied van ondermijning en dat wordt ook gedaan. Er zijn echter nog wel
een paar gemeenten die er een tandje bij moeten zetten om op een niveau te komen waarop
Diemen dat inmiddels heeft gedaan.
Er wordt geen apart lijstje bijgehouden van hoeveel meldingen er precies een bepaalde plek
betreffen maar als er meldingen zijn wordt zeker gekeken of iets gedaan moet worden in de
aanpak van de openbare ruimte, bijvoorbeeld de begroeiing of de verlichting aanpassen. Zo
is op basis van een aantal meldingen in het verleden de verlichting in een aantal tunnels
versterkt.
Er zijn verschillende manieren van vermogen afpakken. Er is het strafrechtelijk verhaal en
dat vindt meestal plaats bij de grote criminelen waarbij het een onderdeel is van de
strafrechtelijke vervolging. Daarnaast is er bestuurlijk afpakken en dan gaat het om boetes,
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vorderingen en dwangsommen in relatie tot criminelen. Criminelen betalen vaak geen boetes
en gemeentelijke belastingen. Voorlopig is dit on hold gezet want je moet prioriteiten stellen
want met heel veel inzet wordt maar weinig boven tafel gekregen en dat is het dan ook niet
waard maar het blijft een belangrijk thema. De grootste winst valt te halen bij de
strafrechtelijke aanpak en daarin wordt Justitie gesteund.
Verkeersveiligheid wordt vaak in andere gremia besproken dan in veiligheidsoverleggen die
vaak gaan over sociale veiligheid. Bij de opzet van het meerjarenprogramma zal worden
bekeken of dit wel de plek is voor dit thema. In de Vervoerregio wordt bijvoorbeeld veel
aandacht besteed aan het thema verkeersveiligheid en aan de verkeershandhaving. Het is
zonde om hier veel zinnen aan te wijden omdat dit dan ook geen recht doet aan het
onderwerp. De oplossingen zitten ook vaak in de inrichting van straten en wegen.
VVD vraagt of de evaluatie van de bodycams tijdig kan plaatsvinden zodat dit kan worden
meegenomen in het opstellen van het meerjarenprogramma voor 2023 en verder.
GroenLinks constateert dat bij het stoppen van misstanden ook wordt ingezet op het bieden
van perspectief. Kan daar iets meer over worden verteld?
D66 wijst erop dat wat betreft data gestuurd werken dat als 70% met basale data wordt
gedaan er toch nog 30% overblijft waar met andere data wordt gewerkt. Het gaat om het
opsporen van onbewuste vooroordelen waar mensen met de beste intenties soms toch
verkeerde dingen doen. Is de burgemeester bereid om te onderzoeken met bijvoorbeeld de
toolbox Ethisch verantwoord innoveren of er een extra check kan worden gedaan?
Ons Diemen leest in het stuk over bestuurlijk afpakken van crimineel vermogen. Daarvoor is
op regionaal niveau onderzoek gedaan naar de mogelijkheden. Boetes, dwangsommen kan
niet worden gezien als vermogen. Bij vermogen gaat het echt om het aanpakken van het
kapitaal van de crimineel. Uit het antwoord van de portefeuillehouder wordt echter begrepen
dat boetes ook crimineel vermogen is.
Ouderenpartij Diemen heeft de indruk dat verkeersveiligheid en met name
snelheidsovertredingen een beetje tussen wal en schip vallen. Als het gaat om verkeer wordt
bij handhaving verwezen naar de politie of naar de portefeuillehouder handhaving en
omgekeerd legt de burgemeester het nu weer terug bij de verkeersdeskundigen. Zoals het er
staat in het stuk is het niet echt serieus als het gaat om fietsverlichting en vrijwilligers die de
politie helpen bij verkeerscontroles.
De heer Boog zegt dat de evaluatie van de bodycams met de raad zal worden besproken
vóór het nieuwe meerjarenprogramma. De raad is ook beloofd dat dit zal worden besproken
voordat het eventueel structureel wordt gemaakt.
Als mensen uit hun huis moeten kan andere huisvesting worden geregeld of zorg worden
geleverd. Elk jaar wordt stilgestaan bij Scheerlicht en bij de casuïstiek zal hier meer op
worden ingezoomd. Dan zullen concrete voorbeelden worden gepresenteerd over de zorg in
dit kader. Bekeken zal worden of de toolbox of een ander instrument kan worden ingezet om
het bewustzijn in de organisatie nog meer te vergroten.
Crimineel vermogen kan er in zitten dat ten onrechte uitkeringen zijn verstrekt aan criminelen
en daarmee kan wel terdege vermogen worden opgebouwd. Boetes is natuurlijk geen
vermogen maar criminelen kunnen wel worden getroffen als die alsnog worden
teruggevorderd.
Verkeersveiligheid is deels een handhavingsverhaal en dat ligt bij de politie. De
burgemeester heeft beperkte invloed op de capaciteit van de politie, zeker als het gaat om
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verkeershandhaving want dat wordt regionaal aangestuurd. Bij verkeersveiligheid begint het
altijd bij de inrichting van de wegen zelf maar het blijft een kwestie welk gremium het beste is
om dit onderwerp te bespreken en daar zal nog eens naar worden gekeken.
Ouderenpartij Diemen wijst erop dat het jaarprogramma wel integrale veiligheid heet.
De heer Boog stelt dat dit niet betekent dat een burgemeester alles makkelijk kan aansturen
maar het is een belangrijk item en daarom wordt gekeken hoe dit beter op de politieke
agenda kan worden gezet en de raad ook weet op welke momenten wie moet worden
aangesproken.
Ouderenpartij Diemen merkt op dat raadsleden er wel vaak op worden aangesproken.
Verkeer ligt bij het college en handhaving bij de burgemeester. Daarom kan alleen maar
worden verwezen en dat geeft vaak een ontevreden gevoel.
De heer Boog zegt dat dit voor hemzelf ook geldt omdat het lastig is om hier invloed op te
hebben sinds er ook nationale politie is. Daarom moet met elkaar worden besproken waar
wel invloed op kan worden uitgeoefend op een goede manier met de juiste
portefeuillehouders.
5.

Mededelingen portefeuillehouder Klaasse

Er zijn geen mededelingen.
6.

Begroting 2022 Stichting Florente Basisscholen openbaar onderwijs

GroenLinks spreekt waardering uit voor het harde werken van de docenten en de overige
medewerkers in de afgelopen 2 jaar. Los van corona is er al sprake van een lerarentekort en
daar is niet zo snel een oplossing voor. Daarom is het goed nieuws dat de leraren uit de
vervangingspool structureel zijn ingezet en begrepen wordt de zorgvuldige inzet van
externen. In juni 2020 heeft de gemeente een brief gestuurd met betrekking tot de zorgen
over continuïteit van het onderwijs vanwege het lerarentekort aan minister Slob. Is hier een
reactie op ontvangen omdat in februari jongstleden weer een brief is verzonden en dit keer
aan minister Wiersma. Is hier al een reactie op ontvangen en zo niet, wat is de verwachting
hierover? Heeft de gemeente voldoende onderwijsvoorzieningen en ruimte gezien de
toename van het aantal leerlingen in Diemen?
PvdA zegt dat het wel even wennen was dat er dit jaar in februari geen thema-avond
onderwijs was. Het is goed om te lezen dat de ingezette organisatiewijziging in 2020 al een
besparing van 3 ton heeft opgeleverd. Toch blijven er een aantal zaken als een donderwolk
boven de stichting hangen zoals de uitval van leerkrachten door corona. Florente heeft naar
verhouding redelijk veel oude leerkrachten en komt daardoor tekort aan de norm van de
gemiddelde gewogen loonsom. Welke oplossing worden gezocht voor de wisselende
uitkomst van de leerlingenprognoses? Een standaard managementsysteem voor school en
gemeente? Het werven van leerkrachten wordt lastiger omdat de scholen van Florente in
Weesp nu onder Amsterdam vallen wat een aantrekkelijk bonussysteem hanteert.
De begroting was soms lastig om te lezen zoals het niet kunnen terugvinden van
bijvoorbeeld de vrijwillige ouderbijdrage. Ondanks de donkere wolken staat Florente er
financieel goed voor.
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VVD merkt op dat leraren in Weesp door de fusie met Amsterdam nu in aanmerking komen
voor een extra beloning vanuit Amsterdam. Gaat de wethouder in gesprek met de
onderwijsinstellingen in Diemen betreffende het lerarentekort naar aanleiding van deze
recente fusie? Scholen kunnen op een aantal manieren de ventilatie verbeteren. Hier ligt ook
een rol voor de gemeente. Hoe staat het met de ventilatie van de scholen in Diemen die
vallen onder de Stichting Florente. Heeft de gemeente meegedaan aan de aanvraag voor de
specifieke uitkering Ventilatie in scholen? In de raadsvoordracht is niet helemaal duidelijk of
er sprake is van meer of minder leerlingen dan de prognose. Hoe kan het zijn dat er nu een
begroting voorligt die reeds is vastgesteld en aan de gemeente wordt gevraagd of die nog
een zienswijze wil indienen?
Ouderenpartij Diemen leest dat er 230 kinderen meer zijn geprognosticeerd dan in
werkelijkheid. Dat is ongeveer 10 klaslokalen en de gemeente is nu een school aan het
bouwen in Holland Park. Straks staan er 10 klaslokalen leeg. Er is toch een paar jaar
geleden een gerenommeerd bureau hierop gezet?
Ons Diemen memoreert dat er zelfs 2 bureaus een advies hadden uitgebracht waarvan het
advies niet op elkaar aansloot. De fractie heeft ook nog technische vragen gesteld hierover
maar die moeten nog beantwoord worden.
D66 vraagt ook om een toelichting op het proces van de toezichthoudende taak van de
gemeenteraad naar aanleiding van het indienen van een zienswijze op een reeds
vastgestelde begroting.
Onafhankelijke Partij Diemen vraagt of er gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid die de
gemeente biedt aan docenten in het kader van huisvesting. Hoe zit het met eventuele
discriminatie als ouders van kinderen geen vrijwillige bijdrage betalen? Wordt het
schoolzwemmen nog steeds door de gemeente gefinancierd? De Ouderenpartij Diemen
heeft het over 10 leslokalen over maar als dat wordt verdeeld over alle scholen zullen die
toch hard nodig zijn. Gaat de gemeente aan de slag met de kinderen uit Oekraïne?
Wethouder Klaasse zegt dat het fijn is dat de begroting positief is maar het is natuurlijk altijd
de vraag of dat ook zal gelden voor de jaarrekening. Over een aantal maanden zal de
jaarrekening over 2020 worden ontvangen. Er zijn meer scholen en meer schoolbesturen in
Diemen maar de gemeenteraad gaat alleen over het openbaar onderwijs. Stichting Florente
is de enige maar tegelijk ook de grootste aanbieder van openbaar onderwijs in de gemeente
met 5 scholen in Diemen waarvan een aantal openbaar onderwijs en een aantal bijzonder
onderwijs omdat er sprake is van een samenwerkingsstichting die in meerdere gemeenten
actief is.
Op basis van deze begroting en de financiële situatie van de stichting hoeft de gemeente niet
bang te zijn maar dat is wel anders geweest in het verleden. Met de Stichting OOP was het
spannend aan het worden of die nog wel het hoofd boven water kon houden. Het had een
bovenschools bestuur boven maar 5 basisscholen en daarom is dus een slag gemaakt om
samen met het bijzonder onderwijs een samenwerkingsstichting op te richten waardoor er nu
11-12 scholen zijn en dat is een mooie schaal om een bovenschools apparaat in de lucht te
houden.
Het lerarentekort speelt in heel Nederland en nog meer in de Randstad. Amsterdam krijgt
extra geld vanuit het ministerie om iets aan het lerarentekort te doen en de gemeente
Diemen krijgt dat geld niet. De collega-wethouder in Amsterdam geeft iedereen een toelage
en zorgt er daardoor niet voor dat de vijver groter wordt. Het probleem wordt hiermee
verschoven naar de randgemeenten. Dit is pregnanter geworden door de samenvoeging van
10

Weesp met Amsterdam waardoor leerkrachten van scholen van Florente in Weesp ook een
toelage krijgen vanuit Amsterdam. In 2020 is bij minister Slob geïnformeerd waarom Diemen
deze gelden niet krijgt en of de minister wel wist waar Diemen lag. Het antwoord was dat er
ook nog wel andere subsidieregelingen zijn en dat wordt gezien dat daar in de regio geen
gebruik van wordt gemaakt. Dat moet door het schoolbestuur gedaan worden en daarom zou
Florente op het spoor moeten worden gezet om dat te doen. Dat is ook gedaan maar de
subsidieregeling was al gesloten. Die zou wel weer een keer open gaan maar dan moest de
hele regio in één lijn worden gebracht om dat te doen. Daarom staat Diemen nog steeds
achter bij Amsterdam en Amsterdam is niet genegen om samen met Diemen op te trekken
en de vijver groter te maken.
Een specifieke toelage per gemeente is op zich ook niet de oplossing want waar houdt het
dan op want dan komt er een volgende gemeente die zegt wij krijgen geen toelage en
Diemen krijgt dat wel. Het is veel beter om dit landelijk te regelen in een cao. Misschien moet
er wel gekeken worden naar scholen die moeilijk aan een leerkracht komen omdat er
bijvoorbeeld meer kwetsbare kinderen zijn maar dan kan worden gekeken naar het
schoolgewicht en dan zou op basis daarvan een toelage kunnen worden verstrekt. Zo
zouden mensen kunnen worden gestimuleerd om op meer uitdagender scholen les te geven.
GroenLinks vraagt of dit een structurele toelage betreft en aan wat voor bedrag dan moet
worden gedacht.
Wethouder Klaasse geeft aan dat het een bijdrage is in het afgelopen jaar per jaar van 1000€ 2500 waarbij wel gekeken wordt naar het schoolgewicht binnen Amsterdam. Inmiddels is in
de huisvestingsregels van de gemeente opgenomen dat er 2 plekken zijn voor directe
bemiddeling maar nagegaan zal worden of daar gebruik van is gemaakt in de afgelopen
maanden.
De gemeente heeft 2 bureaus een prognose laten maken en die zaten ongeveer wel in
dezelfde hoek maar het liep uiteen, vooral qua timing. Op dit moment loopt de gemeente
achter op de prognoses maar dit zal snel worden ingehaald want als er 700 woningen
worden opgeleverd komen daar automatisch ook heel veel kinderen uit voort. De prognoses
zijn bijzonder weerbarstig en vooral de timing is heel matig van deze instrumenten. Dit zijn
goedgekeurde instrumenten door de VNG maar als bijvoorbeeld wordt gekeken naar het
woningbouwprogramma en hoeveel kinderen dat zou opleveren zou wellicht een betere
inschatting kunnen worden gemaakt maar dat is niet een goedgekeurde tool.
Gelukkig is er wat ruimte want als straks de school in Holland Park af is zal die school niet in
één keer helemaal gevuld worden. Straks wordt echter ook gebouwd in Holland Park Zuid en
dan gaat het heel spannend worden en dan moet worden gekeken of in Diemen Zuid een
extra school in de lucht moet worden gehouden. Dat zal wellicht over 10 jaar nodig zijn en
daar moet nu al over worden nagedacht vanwege het reserveren van een plek hiervoor. Op
zich is het geen slechte zaak dat wat wordt achtergelopen op de prognoses want dat geeft
wat lucht.
De thema-avond zal met de nieuwe raad worden gedaan, voor of na de zomervakantie. Er
zijn ontzettend veel middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs maar het gevaar is
dat er straks geen mensen zijn om die middelen goed te kunnen inzetten want er zijn
mensen nodig die onderwijs geven en extra onderwijsassistenten. De gemeente krijgt dat
geld en zeker ook de schoolbesturen om daar goede dingen mee te doen.
Er zijn geen signalen dat scholen ontevreden zijn over hun binnenklimaat. Nieuwe scholen
hebben daar rekening mee gehouden en hebben een hele goede ventilatie. Natuurlijk
moeten de scholen ook regelmatig luchten maar in principe is de ventilatie op orde en als dat
niet zo is wordt dat graag gehoord van de schoolbesturen want dan kan daar actie op
worden ondernomen.
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Het schoolzwemmen in Diemen is niet afgeschaft. Het openbaar onderwijs van Stichting
Florente in Ouder-Amstel heeft geen schoolzwemmen omdat die gemeente schoolzwemmen
niet bekostigt. Diemen bekostigt ook het tweede uur bewegingsonderwijs van alle
basisscholen in Diemen en dat wordt in Ouder-Amstel ook niet gedaan. Daar is wel een
tweede uur bewegingsonderwijs maar dat wordt bekostigd door het bestuur zelf.
De kinderen uit Oekraïne moet even de ruimte worden gegeven om alles te laten bezinken.
Dat wordt gedaan met sport- en spelprogramma’s, onder andere met de buurtsportcoaches.
Wellicht zijn er ook Oekraïense vluchtelingen met onderwijservaring die kunnen worden
ingezet. Misschien kan er ook iets digitaal worden gedaan want in Oekraïne wordt ook
behoorlijk wat onderwijs digitaal aangeboden voor vluchtelingen overal in Europa en op
andere plekken in het land zelf. Hopelijk is het sowieso van korte duur en kunnen de
vluchtelingen na een paar maanden weer terug maar natuurlijk moet rekening worden
gehouden met het ergste.
Het is dan vroeg genoeg om over een paar maanden te starten met een aanbod. Er is al een
activiteitenprogramma van Unikids. Voor kinderen in het voortgezet onderwijs zijn er
schakelklassen in Amsterdam en er zijn ook mogelijkheden voor taalonderwijs bij de
Bataviaschool maar in ieder geval is het verstandig om er in de eerste maanden niet teveel
druk op te zetten omdat er op dit moment ergere dingen zijn in het leven van deze kinderen
en daar moet vooral aandacht voor zijn. Daarnaast goede activiteiten om eventjes de
gedachten te kunnen verzetten.
GroenLinks memoreert dat eerder dit jaar is gestart het project FlexFloat waarbij hbostudenten onder schooltijd leerlingen begeleiden die wat achterstand hebben opgelopen
naar aanleiding van corona. Kan daar wat over worden gezegd?
Ouderenpartij Diemen vindt dat de wethouder nogal luchtig heeft gereageerd op de vraag
over de prognoseverschillen. Stel dat de school die nu gebouwd wordt voor een deel leeg
staat, wie betaalt dan de leegstand?
Ons Diemen is blij dat er iedere keer het verslag van het bestuurlijk overleg bij zit. De
begroting ziet er goed uit. De beantwoording van de technische vragen wordt nog afgewacht.
Onafhankelijke Partij Diemen vraagt hoe het zit met de andere scholen in Diemen wat betreft
schoolzwemmen. Wordt dat ook door de gemeente bekostigd? Wat betreft de kinderen uit de
Oekraïne: is in beeld over hoeveel kinderen het gaat, welke leeftijdsgroepen en welke
opleidingsvormen?
Wethouder Klaasse legt uit dat het project FlexFloat wordt bekostigd door de gemeente
Diemen en door Florente met de NPO-middelen en de onderwijsachterstandsmiddelen. Veel
studenten vinden het leuk om dat op te pakken. Er komt nog een eerste terugkoppeling over
hoe dat gaat maar het beeld is dat goed opgeleide studenten in een op een onderwijs
kunnen bereiken dat kinderen een inhaalslag maken maar er komt nog een beeld van
hoeveel studenten interesse hebben, door de screening zijn gekomen en hiermee aan de
slag zijn.
De begroting wordt vastgesteld door het bestuur van Florente ergens in december.
Vervolgens mag de wethouder de begroting bekijken en daar vragen bij stellen. Daar is ook
het memo voor een belangrijk deel op gestoeld. Soms worden er nog een paar dingen
gewijzigd en uiteindelijk wordt het dan in aangepaste vorm vastgesteld door de raad van
bestuur van Florente. Er zit altijd ongeveer 3 maanden vertraging tussen de behandeling
door het college en de behandeling door de gemeenteraad. Als er geen verkiezingen waren
geweest had de begroting in maart in de raad kunnen worden behandeld en als alles meezit
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qua vakanties et cetera zou het zelfs in februari kunnen. Het jaar is al gaande maar natuurlijk
kan de raad altijd dingen meegeven. In het verleden heeft de raad wel eens een aanpassing
van de zienswijze gedaan waar vervolgens Florente ook echt wat mee gedaan heeft in hun
financieel beleid.
Het probleem van de prognose is niet zo groot want er komen straks grote problemen bij het
huisvesten van alle leerlingen uit Diemen. Dan gaat het om de leerlingen tussen 2030 en
2035. Zelfs al zouden de cijfers van de prognose 10% lager uitvallen, dan zit de gemeente
nog krap maar gelukkig kan daarop worden geanticipeerd. De school in Holland Park wordt
met 700 kinderen de grootste school van Diemen en die zal in eerste instantie met de helft
zijn gevuld. Als die voor de helft leeg zou blijven staan betaalt de gemeente dat in belangrijke
mate want er is 14 miljoen in de school geïnvesteerd en als de school halfleeg blijft staan
had kunnen worden volstaan met een school van 7 miljoen maar er zijn prognoses dat
uiteindelijk in Holland Park 1100 leerlingen naar school moeten. Rond 2030 komen er
problemen en dan kan de huidige locatie van het Atelier niet zomaar worden opgegeven voor
bijvoorbeeld woningbouw en zal daar iets qua onderwijs in gedaan moeten blijven worden.
Bovendien is de leegstand de eerste paar jaar geen probleem want er zijn heel veel clubjes
die tijdelijk op de 1e verdieping tijdelijk gehuisvest kunnen worden.
Ouderenpartij Diemen verwacht dat er om allerlei redenen vertraging gaat optreden bij de
woningbouw, bijvoorbeeld door de prijsstijgingen en de crisis en aannemers die het mogelijk
niet aan kunnen waardoor de woningen vertraagd opgeleverd zullen worden en dan zullen er
leerlingen langzamer instromen. De 30% sociale huurwoningen komt wel vol maar als
woningen nog veel duurder worden kun je je afvragen of er nog mensen woningen willen
kopen c.q. huren. Nu al worden woningaankopen uitgesteld.
Wethouder Klaasse denkt dat het realistisch is om te veronderstellen dat Holland Park snel
gevuld zal zijn. Daar komen al veel leerlingen uit en als die leerlingen worden opgeteld bij
wat er nu al in het Atelier zit, wat ook stijgende is. Dan wordt al gauw gekomen op 500-600
leerlingen en dan moet Holland Park Zuid nog gebouwd worden. Dat kan wellicht 5 jaar
langer duren maar daar zullen ook behoorlijk wat kinderen uitkomen en dat wordt
waarschijnlijk teveel om allemaal in de school in Holland Park te huisvesten. De technische
vragen van Ons Diemen worden tegemoet gezien.
Verschillende schooldirecteuren geven wat betreft de vrijwillige ouderbijdrage aan dat er
geen kind is dat niet mee kan op schoolreisje. Schoolzwemmen is voor alle scholen in
Diemen want de openbare scholen krijgen evenveel als de bijzondere scholen maar De
Kersenboom doet het niet in het Duranbad maar in het Agobad.
Op dit moment is de gemeente bezig met een activiteitenprogramma voor de kinderen uit
Oekraïne. Straks komt er ook een buitenschools aanbod hiervoor en daarna wordt gekeken
hoe op onderwijs wordt ingezet, of het handig is om dat in het Oekraïens te doen of snel
Nederlands of Engels leren. Dat geldt zowel voor het basisonderwijs als voor het voortgezet
onderwijs. Bekend is hoeveel kinderen er in het Via Hotel zitten. Ongeveer 4 van 0-4 jaar, 10
in de basisschoolleeftijd en 4 in de VO-leeftijd. Daarnaast zijn er vluchtelingen in de
thuisopvangsituatie. Ongeveer 2 weken geleden terug waren er al 7 Oekraïense kinderen
ingeschreven op scholen. Wat betreft groep 1 en 2 is gezegd laat ze instromen bij het
regulier onderwijs, ook omdat ze waarschijnlijk de taal snel machtig zullen zijn. Vanaf groep
3 wordt gekeken naar een schakelprogramma. De Bataviaschool gaat na de meivakantie
met 2 extra groepen starten van ongeveer 15 leerlingen per groep en daar probeert Diemen
ook tussen te komen.
Dat hijgerige is echter niet goed voor de leerkrachten want die komen juist uit corona waar
ze al achter alle maatregelen hebben aangelopen. Als zou worden gezegd dat aanstaande
maandag alle kinderen op scholen moeten zitten zou nog meer belasting bij de scholen
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worden gelegd en dat doet ook geen recht aan de situatie waar de Oekraïense kinderen zelf
in zitten.
D66 vraagt of de begroting niet alvast als informatie naar de gemeenteraad kan worden
gestuurd.
Wethouder Klaasse merkt op dat wanneer de begroting in december in de raad zou moeten
worden behandeld deze al in september zou moeten worden aangeleverd en in die maand is
er nog heel veel onduidelijk voor het jaar daarop vanwege allerlei regels die het Rijk stelt
voor het einde van het jaar. Gelukkig krijgt het college een sneak preview voordat de
begroting wordt vastgesteld door de raad van bestuur van Florente. Vervolgens gaat die de
ambtelijke molen in en wordt er een bestuursvoorstel gemaakt dat wordt geagendeerd voor
het college. Dat wordt in de loop van januari in het college behandeld en dan is het op zijn
vroegst in februari maar waarschijnlijk in maart in de gemeenteraad. Als er
gemeenteraadsverkiezingen zijn in maart komt het in april in de raad.
Conclusie:
De voorzitter concludeert dat het voorstel als hamerstuk naar de raad gaat.
7.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.09 uur.
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