INFORMATIEVE RAAD 14 NOVEMBER 2019
Notulen van de vergadering
Voorzitter: de heer K. de Haan
Griffier: de heer H. Nubé
Tevens aanwezig: de heer J.V. Douw (GL), mevrouw N. van Engelen (GL), mevrouw R. van
Rossum (GL), mevrouw Y. Yildiz-Kaya (GL), de heer J. Akkersdijk (D66), de heer R. Poelwijk
(D66), de heer J.A. Jägers (VVD), de heer C. Jabaay (VVD), de heer E.H. Timmer (VVD), de
heer F.W. Geerts (PvdA), de heer N.C. Portegijs (PvdA), de heer E.S. den Heijer (OPD), de
heer P.A. Prins (ODP), de heer J.G.M. Sikking (LD), de heer L.R. Smits (LD), de heer W.
Advokaat (OD), de heer J. de Jong (OD) en mevrouw M.P.H. de Graaff-Nijssen (CDA)
Vanuit college aanwezig: burgemeester E. Boog en wethouder J.D.W. Klaasse
Ambtelijke ondersteuning: mevrouw S. Sporkslede, de heer B. Schroevers, mevrouw F.
Heijmeijer

1. Opening en mededelingen door de voorzitter, vaststellen agenda
De voorzitter heet iedereen van harte welkom.
Met de agenda wordt ingestemd.
2. Mededelingen portefeuillehouder
Er zijn geen mededelingen.
3. Stand van zaken middelbare school in Diemen
Mevrouw Knook (bestuurder/directeur OSB) bedankt voor de samenwerking met wethouder
Klaasse en de ambtenaren op het gebied van onderwijs. Zij is in februari gestart in deze
functie. In eerste instantie zou het een vmbo-basis tot vwo-school worden. Uit onderzoek
blijkt dat vooral vmbo-basis en kaderleerlingen heel graag een school dichtbij willen. Er is
heel hard gewerkt om die school te realiseren. Er zijn gesprekken geweest met directies van
de basisscholen en met ouders, workshops voor alle leerlingen in groep 8, er zijn flyers
verspreid en brochures aan de ouders gegeven enzovoort. Daarnaast is op 19 januari in de
Omval met succes een open dag georganiseerd. Daar kwamen 300-400 potentiële leerlingen
met hun ouders. Voor havo/vwo-leerlingen is nog een extra avond georganiseerd.
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Er is ook al tegen elkaar gezegd dat voor een verantwoorde exploitatie alleen kan worden
doorgegaan met een minimale inschrijving van 75 leerlingen en met een substantieel deel
havo/vwo-leerlingen met het oog op het rendabel houden van de bovenbouw. Uiteindelijk
hebben zich 80 leerlingen ingeschreven waarvan met een 20 havo/vwo-advies, 26 met een
vmbo-T-advies en 34 leerlingen met een vmbo-basis/kader advies. Het aantal leerlingen met
een havo/vwo-advies bleef ruim achter bij de gestelde norm. Uiteindelijk is daarom besloten
om het niet te doen en de teleurstelling was heel groot.
Andere drempels waren het concept van de OSB, de brede brugklas, de locatie en de
tijdelijke huisvesting van de school. Om een goede school neer te zetten is het zo mooi als
leerlingen van vmbo en vwo elkaar tegengekomen. In brede brugklassen krijgen de
leerlingen de kans om elkaar te ontmoeten.
Samen met de gemeente en de basisscholen in Diemen gaat gekeken worden of het op een
andere manier is te organiseren na een gedegen onderzoek. Dan moet het ook doorgaan, of
zich nou maar één leerling inschrijft of dat het er 80 zijn. Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan
een dakpanklas met een leeftijd van 10-14 jaar. Dan dient ook te worden besloten of dit
binnen of buiten de matching van de gemeente Amsterdam wordt gedaan. In ieder geval zal
dit nog niet het komende schooljaar zijn.
Leefbaar Diemen vraagt waar de 80 leerlingen die zich hadden ingeschreven nu geplaatst
zijn.
Mevrouw Knook geeft aan dat een heel klein stukje ervan naar de OSB is gegaan.
Daarnaast zijn de kinderen gegaan naar scholen in de Gooi- en Vechtstreek en in
Amsterdam.
Leefbaar Diemen merkt op dat de ouders heel duidelijk aangeven in het Kohnstamm-rapport
dat ze geen brede brugklas willen terwijl mevrouw Knook een dakpan-oplossing wil
neerzetten.
Mevrouw Knook zegt dat dit een van de wensen van de ouders is want in het Kohnstammonderzoek staan ook andere wensen van ouders en het is heel ingewikkeld om dat allemaal
te combineren. Zij gelooft in kansen geven aan kinderen en daarom in dakpanklassen.
Vmbo-leerlingen willen heel graag naar een school waar ook een hoger niveau is waardoor
ze kunnen doorstromen. Uit meerdere rapporten blijkt dat vwo-leerlingen liever niet naar een
school gaan waarbij ze kunnen afstromen.
Leefbaar Diemen valt het op dat beschamend weinig mensen de enquête van het
Kohnstamm-Instituut hebben ingevuld.
Mevrouw Knook vindt dat ook teleurstellend. Het is een onafhankelijk onderzoek geweest en
de school kan niet naast het Kohnstamm-Instituut gaan staan omdat het anders geen
onafhankelijk onderzoek meer is.
Leefbaar Diemen verwacht dat dit ook de populariteit van een school weergeeft want er gaan
veel meer leerlingen naar Weesp dan naar de OSB. Hoe zou het komen dat de school in
Weesp zo in trek is en de OSB minder in trek?
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Mevrouw Knook zegt dat de OSB een bijzondere school is die niet past bij alle leerlingen.
Veel leerlingen gaan graag naar een school in de Gooi- en Vechtstreek.
Leefbaar Diemen constateert dat de school waar de OSB zich in zou vestigen een oud
gebouw is. Zou het niet veel mooier zijn als er een mooi gebouw wordt neergezet?
Mevrouw Knook zegt dat voor veel leerlingen een mooi gebouw veel aantrekkelijker is dan
een ouder gebouw terwijl ze weten dat ze na een paar jaar weer gaan verhuizen. Er is heel
duidelijk aan ouders en leerlingen gezegd dat wordt gegaan naar een nieuwe school maar
dan moeten leerlingen zich daarin kunnen verplaatsen.
Leefbaar Diemen vraagt of er leerlingen zijn die nu in de Bijlmer op school zitten en graag
naar Diemen zouden willen omdat daar een overloop is.
Mevrouw Knook heeft dat onderzoek niet gedaan maar het grote probleem is dat de OSB
met de loting en matching van de gemeente Amsterdam zit. Daar kunnen geen
uitzonderingen voor worden gemaakt voor leerlingen uit Zuidoost.
GroenLinks vindt het schoolconcept van de OSB aantrekkelijk, ook voor veel leerlingen waar
het op jonge leeftijd nog niet duidelijk is wat ze kunnen en waar ze naartoe kunnen groeien.
Voor met name vwo-leerlingen is zo’n schoolconcept wat minder aantrekkelijk. Waar komt
het streefgetal van 50% havo/vwo-leerlingen vandaan want dat maakt de drempel meteen
erg hoog voor een school die nog moet opstarten? Op zich is 80 aanmeldingen een mooie
prestatie.
Mevrouw Knook zegt dat de school ook de bovenbouw rendabel wilde hebben en als er
maar 20 leerlingen voor havo/vwo zijn waarvan 3 vwo-leerlingen wordt het in de bovenbouw
heel ingewikkeld om daar les aan te geven want een docent voor 3 leerlingen is heel erg
duur.
GroenLinks gaat ervan uit dat havo/vwo-leerlingen een grote wens voor wat extra’s hebben,
bijvoorbeeld codeerklassen of een technasium. Is het mogelijk om dat te integreren in de
nieuwe plannen waardoor de school ook wat aantrekkelijker is voor die groepen leerlingen?
Mevrouw Knook vindt dat een goede suggestie die zeker zal worden meegenomen.
D66 vindt het jammer dat deze eerste poging voor een middelbare school in Diemen niet is
gelukt maar het is positief dat het niet aan het aantal leerlingen lag. Daarom moet gezocht
worden naar een nieuw sterk concept dat waarschijnlijk voortbouwt op de OSB zodat een
volgende poging wel gaat slagen.
CDA gaat ervan uit dat ouders die hun kinderen een vwo-opleiding gunnen zich zorgen
maken over de reputatie en een vermenging met vmbo-leerlingen in de basis. Dat wordt als
vertragend gezien. Heterogeen onderwijs is een pijler van de OSB en dan valt het niet te
verwachten dat de school hiervan gemakkelijk zal afwijken. Het is de vraag of een dakpanconstructie hier uitkomst biedt.
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VVD valt het op dat de tekst in het kleine en het grote boekje ongeveer hetzelfde was.
Waarom is dit onderzoek niet eerder gehouden? Er is destijds wel een onderzoek uitgevoerd
door de dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam. Uit het eerdere
onderzoek van OIS kwam de verwachting dat er met een school gestart zou kunnen worden
en waarom wijkt dan het huidige onderzoek daar zoveel vanaf?
Het Kohnstamm-Instituut heeft twijfels over de heterogene brugklas, de locatie, de tijdelijke
huisvesting, de aantrekkelijkheid van de school in het algemeen, de brede keuze van
scholen in de omgeving en het ontbreken van een specifiek aanbod. Er wordt voorgesteld
om door te gaan maar is een termijn van 3-4 jaar niet erg kort gezien de ervaring tot nu toe?
Een langere termijn is sowieso noodzakelijk. Waarom zou een dakpan-constructie met een
lange brugperiode van heterogene groepen nu wel succesvol kunnen zijn?
Is het niet beter om hier voorlopig mee te stoppen en dat de gemeente zich richt op
voldoende basisonderwijs? Er is al heel veel voortgezet onderwijs in de omgeving. Wat zou
een alternatief kunnen zijn als de OSB verder geen interesse meer heeft?
Leefbaar Diemen vraagt hoeveel pogingen de wethouder wil ondernemen om zo’n school
voor elkaar te krijgen. Als wordt overgegaan tot zo’n school in Diemen, hoeveel gaat het dan
kosten? Wanneer dit niet lukt kan dan niet beter de oude school worden gesloopt en daar
sociale huurwoningen neerzetten? De gemeente gaat naar 35.000 inwoners maar neemt het
aantal leerlingen dat naar zo’n school zou willen gaan dan echt toe? Veel brexitvluchtelingen zullen bijvoorbeeld naar de internationale school willen.
PvdA zegt dat vanuit de raad ook door diverse partijen de wens naar voren is gebracht om
vmbo-kader in het beroepsonderwijs mee te nemen zoals Diemen Linksaf, de Ouderenpartij
Diemen en de Partij van de Arbeid. Het eerdere onderzoek van ONS zou moeten worden
gelegd naast het onderzoek van het Kohnstamm-Instituut. Een aantal vragen zijn
gemeenschappelijk maar uitkomsten zijn verschillend. Misschien geeft deze informatie meer
gegevens over de onverwachte uitkomst. In het onderzoek van de gemeente Amsterdam
wordt bijvoorbeeld aangegeven dat 46% van de leerlingen met een havo/vwo-advies naar
een brede vwo-school willen. Is dat niet hypothetisch omdat op dat moment niet gekozen
hoeft te worden? Er wordt iets gekozen zonder consequenties want de school is er nog niet.
Wat ook duidelijk naar voren komt is het niet willen voorspellen van de school van eerste
voorkeur. Het is immers onduidelijk of je geplaatst kunt worden en Amsterdam heeft in ieder
geval een matching.
Uit het onderzoek blijkt dat het realiseren van een zelfstandige vmbo-school niet realistisch is
want er is al een overschot in de omgeving. Zoeken naar mogelijke partners is mooi wanneer
die er nog zijn. In ieder geval wil de OSB in gesprek blijven. Het is een goede keuze om de
beoogde locatie voorlopig vast te houden en om tijd te nemen voor eventuele opties.
Wethouder Klaasse zegt dat de toekomst ongewis is. Leefbaar Diemen en de VVD hebben
de meeste twijfel. Een middelbare school past bij een gemeente met de omvang van
Diemen. Dat past ook bij de algemene beschouwingen van de VVD maar Diemen is anders
dan Culemborg of Woerden want Diemen ligt midden in Amsterdam en er is behoorlijk wat
aanbod in de directe omgeving. Toch is er nog zeker de ambitie bij het college maar het
recept om er te komen ligt er nog niet. Er kan in ieder geval geen zelfstandig schoolbestuur
worden gestart want er is geen stichtingsruimte in Diemen. Derhalve moet met een bestaand
schoolbestuur worden gewerkt en dan is OSB een van de beste mogelijkheden.
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Als wordt gekeken naar het aantal leerlingen in Diemen dat naar school gaat in de omgeving
is Vechtstede in rangorde nummer 1. OSB staat op 2. Misschien is Vechtstede in bepaalde
delen van Diemen een meer geliefde school. De OSB kan met een relatief kleiner aantal
leerlingen al een rendabele school draaien. Vechtstede heeft bijna letterlijk muren tussen de
verschillende schooltypes staan en dan zijn grotere aantallen nodig. Voor die school heeft
het onder de 1000 leerlingen eigenlijk geen zin. OSB heeft het liefst 800 maar kan ook op
600 draaien als concept. Er zijn wel concepten die met 400 kunnen draaien maar dat zijn
vaak heel specialistische concepten. Er wordt dus nog een beetje gezocht naar het juiste
concept maar 600-800 moet zeer wel mogelijk zijn want een aantal inschrijvingen van 80 is
een behoorlijk aantal, zeker het weinig aantrekkelijke gebouw in aanmerking nemende. Als
de raad even 20 miljoen geeft is er een schitterend concept maar dat is ook een groot risico.
Scholen starten altijd op bescheiden schaal in tijdelijke bouw of in dit geval in het Atelier
maar uit verschillende onderzoeken blijkt dat de aantrekkelijkheid van nieuwbouw een factor
anderhalf kan schelen.
In 2016 heeft een onderzoek plaatsgevonden met de vraag of het wel interessant genoeg is
om door te gaan. Een kwart van de mensen zei van een middelbare school lijkt ons wel
interessant en driekwart gaf aan dat er niet mee moest worden begonnen. Uit het onderzoek
kwam dat 60% zei van we gaan naar Diemen en 35% zei van misschien gaan we wel naar
Diemen maar dat hangt een beetje af van het concept. Dus 95% overwoog sterk een
middelbare school in Diemen maar iedere onderzoeker weet dat er een verschil zit tussen
een intentie en wanneer mensen uiteindelijk voor een keuze staan. Het is heel moeilijk om
een onderzoek te doen in dat keuzeproces. Dan is het beste om een reëel perspectief te
bieden en daar kwam kwantitatief een behoorlijk aantal uit maar qua verdeling gaf het een
onbevredigend resultaat. Uit het kwalitatief onderzoek door de vele contacten met ouders en
scholen kwam al een aantal dingen. Dat had aan de raad kunnen worden voorgelegd maar
dan komt direct de vraag waarop dat is gebaseerd. Daarom is het ook daadwerkelijk
onderzocht en dat is geen mosterd na de maaltijd maar onderzoek op basis van gerealiseerd
gedrag van waarom heeft u die school gekozen en waarom heeft u niet voor die school
gekozen. De respons viel inderdaad wat tegen maar 80 is nog best een respectabel aantal.
Er zou verder uitgezocht moeten worden in hoeverre een dakpan-constructie havo en vwoleerlingen trekt. Dat ligt er ook aan hoe de dakpannen precies gelegd zouden gaan worden
volgens de filosofie van OSB. Wellicht kan het wat koudwatervrees bij havisten weghalen
hoewel het natuurlijk wel goed is dat havisten en vwo’ers bij projecten of sport in contact
komen met vmbo-leerlingen. Ontmoeting zou een onderdeel kunnen zijn van een nieuw
concept maar misschien kan ook worden gekeken naar andere partners, overigens niet ter
vervanging van de OSB, want er is een Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen en daar
staat in of wel of niet een school mag worden gestart. In het laatste RPO heeft OSB
ingebracht dat zij een nevenvestiging zou willen starten in Diemen en omdat ze binnen de 3
km zit is het makkelijker om zo’n recht te bedingen om een school te kunnen starten in
Diemen. Die ruimte is gecreëerd door OSB in samenspraak met alle middelbare scholen in
de omgeving. Daarbij heeft OSB de veranderende regelgeving aan haar kant gehad om het
zo in het RPO neer te zetten. Wellicht kunnen bepaalde elementen van OSB worden
gecombineerd met elementen van andere scholen die misschien weer andere mensen
aantrekkelijk vinden.
In ieder geval zal niet komend jaar een poging worden gewaagd. Als een school in 2020 zou
willen starten zou eigenlijk de werving al vorige maand gestart moeten zijn maar misschien
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het jaar daarop of nog later en komt er iets moois uit maar misschien gaat het dan ook niet
lukken.
Leefbaar Diemen vraagt of de afspraak met de raad zou kunnen worden gemaakt dat op het
moment dat de nieuwe school gebouwd is in Holland Park en de leerlingen overgaan naar de
school. Dan wordt het oude gebouw gesloopt of de OSB kan erin. Dat zou een beslismoment
kunnen worden gemaakt.
Wethouder Klaasse zegt dat dit een van de mogelijke ijkmomenten is. Als het goed is staat
die school in september 2022 leeg en het zou een mooi moment zijn om het jaar daarvoor te
starten want er is toch een leegstaande school. Het zou ook een jaar later kunnen worden
gestart want dan kan die school nog een beetje worden geüpgraded. Daarnaast is de kans
aanwezig dat Diemen op relatief korte termijn misschien ook nog wel een school voor
basisonderwijs nodig heeft. De kans dat er dus een achtste school voor basisonderwijs in
Diemen in misschien wel 2025 of 2026 komt is niet uit te sluiten en daarom is de invulling
van de vrijkomende locatie met sociale woningbouw nog wat voorbarig. Als in september
2022 nog niet de juiste knop is gevonden is nog een ander mooi ijkmoment de volledige
herinrichting van het gebied rondom het Duranbad wanneer dat zou worden gesloopt en
daar nieuwbouw met bijvoorbeeld een zorgbad zou komen. Gezien de staat van het
zwembad en de exploitatielasten is er eind jaren twintig een belangrijk moment voor het
zwembad, het gebied eromheen en de mogelijkheden voor een middelbare school die dan
op een mooie manier in de omgeving kan worden ingepast.
Diemen blijft groeien en in Plantage de Sniep zie je een overvloed aan jonge kinderen.
Verwacht wordt dat aan het eind van de jaren twintig het aantal 12-18-jarigen in Diemen
aanzienlijker zal zijn.
4. Jaarrekening 2018 St. Florente
PvdA vindt het een goede zaak dat het weerstandsvermogen weer gegroeid is en dat het
bestuur de stakingsactie voor beter onderwijs ondersteunt. Uitzendkrachten worden niet
meer ingehuurd maar er is ook een vrij grote markt van ZZP’ers in het onderwijs. Wordt daar
gebruik van gemaakt? Met belangstelling wordt uitgezien naar de notitie wezenskenmerken
openbaar onderwijs.
Leefbaar Diemen had gehoopt dat er iemand van de stichting aanwezig was om vragen te
beantwoorden.
VVD vindt het positief dat alle scholen voldoende scoren naar het oordeel van de
onderwijsinspectie. De financiële positie van Florente is gezond. Er zijn 4
vaststellingsovereenkomsten gesloten maar dat lijkt wel heel veel voor een jaar. In hoeverre
zijn die van invloed op het resultaat? Een weerstandsvermogen van 8% is een mooi resultaat
maar dit bestaat voor 2,2% uit een spaarpot die is opgebouwd door de ouders. Als dit wordt
weggelaten is het weerstandsvermogen 5.3 en nog net boven de signaleringswaarde. Het
gaat om een cumulatie van een aantal jaren vrijwillige ouderbijdragen die niet zijn
uitgegeven. In 2018 is wederom € 60.000 toegevoegd. De reserve is opgelopen tot 4 ton wat
neerkomt op € 125 per leerling. Gezien de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage zou dit
betekenen dat de reserve ruim voldoende is om bijna 3 jaar ouderbijdragen te dekken maar
dit geld moet ten goede komen van de leerlingen. Daarom zal een amendement worden
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ingediend op de concept zienswijze om de stichting te vragen de medezeggenschapsraden
of oudercommissies op de hoogte stellen van de hoogte van de spaarpot die hen ter
beschikking staat.
De werkdrukmiddelen zijn deels toegevoegd aan de formatie van de scholen en het andere
deel aan bovenschoolse inzet. Gaat dit om een klein deeltje? Waren deze gelden niet
voornamelijk bedoeld voor die leraren? Elke school bepaalt zelf hoe die de tekorten invult
maar toch antwoordt Florente dat geen gebruik wordt gemaakt van uitzendkrachten. In
hoeverre bepalen scholen dan zelf hoe ze dit oplossen? Tijdelijke vervanging met
uitzendkrachten zal toch worden ingevuld wanneer al het andere mislukt? Is het opvangen
van tekorten niet iets wat bovenschoolse sturing nodig heeft om de lasten voor de scholen te
verdelen?
De onderwijsuren zijn verlaagd onder de norm van 25 naar 20 uur per week. Dat is onwettig
en de VVD kan zich niet voorstellen dat dit helpt om de werkdruk te verlagen. Er moet
immers meer gebeuren in minder uren. Kinderen die al moeite hebben om mee te komen
worden wellicht de dupe. Haalt een leraar hier niet juist minder arbeidsvreugde uit en
verhoogt dit niet juist de werkdruk?
Er zijn scholen die hebben gekozen voor meer uren zoals De School in Zandvoort. De
leraren op die school zijn erg blij met hun werk. Misschien kan van die school worden
geleerd. Is het de bedoeling van Florente om alle scholen in Diemen naar dezelfde
onderwijstijden te brengen? In het kader van het lerarentekort lijkt het beter om juist variatie
aan te brengen. De leraren zullen niet solliciteren bij scholen die kiezen voor 20 uren
roosters. Ouders die geloven in minder uren moeten daarvoor kunnen kiezen en ouders die
dat niet zien zitten moeten niet gedwongen worden om hun kinderen op zo’n school te laten.
Er is in Diemen ervaring opgedaan met ouders die niet blij zijn met de verlaging van het
aantal uren. Ondanks dat een kleine meerderheid van de ouders op deze school tegen was
is het voorstel toch ingevoerd. Dit heeft geleid tot een klacht en een Wob-verzoek aan
Florente maar daar staat niets over in het jaarverslag.
Het is goed om na te gaan of er niet meer innovatieve oplossingen zijn in het land waarvan
geleerd kan worden. Daarom zal een amendement worden ingediend om de zienswijze aan
te vullen en Florente te vragen het proces om tot andere onderwijstijden te komen zeer
zorgvuldig aan te pakken en rekening te houden met wat ouders willen. De daling van het
ziekteverzuim in de tweede helft van 2018 is positief.
CDA constateert dat op vragen over een tweetal conflicten wordt geantwoord door Florente
dat dit voor de gemeente geen relevante informatie zou zijn. Als het zakelijke of inhoudelijke
conflicten betreft is dat toch wel degelijk relevante informatie. Voorts is gevraagd hoe het kan
dat 60% van de kinderen op De Grote Beer een hoger schooladvies krijgt dan de
eindtoetsscore aanbeveelt. Geeft Florente hiervan nog schriftelijk een analyse? Is hier
sprake van een landelijk fenomeen? Zo niet, dan is de vraag meer dan terecht.
Ons Diemen zegt dat de stichting een goed inzicht heeft in wat er nog moet gebeuren om de
onderwijskwaliteit op peil te brengen en/of te houden. De beantwoording van de vragen mag
de volgende keer wel specifieker en van een hogere kwaliteit ten aanzien van bijvoorbeeld
de spelling. De gemeente kan een bijdrage leveren aan het lerarentekort door het
beschikbaar stellen van woningen aan onderwijzend personeel binnen de Stichting Florente.
In 2019 wijzen de eerste signalen op vermindering van de onderwijskwaliteit. Om wat voor
signalen gaat het dan?
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GroenLinks wijst erop dat die vraag is gesteld door de fractie en dat het antwoord in iBabs
staat.
Ons Diemen geeft aan dat in het bestuursformatieplan staat beschreven welk deel van de
middelen bovenschools wordt ingezet en welk deel op de scholen zelf. Waar is dit plan te
lezen? Is de inzet bovenschools ook daadwerkelijk terug te zien in de werkdruk op de
scholen zelf?
Bij de oplopende personeelskosten bij het huidige lerarentekort wordt gezegd dat er geen
inzet meer zal zijn vanuit uitzendbureaus waardoor Florente denkt geen oplopende kosten
meer te hebben. Hoe kan dit worden gewaarborgd bij het huidige lerarentekort? Is het niet
verstandig om voor noodgevallen toch extra geld te reserveren?
D66 merkt op dat er een verklaring wordt gegeven in de jaarrekening van het verschil tussen
de begroting en realisatie. De fractie is ook benieuwd naar de identiteitsnotitie. Is bekend
wanneer de vacature van directeur/bestuurder weer wordt ingevuld?
GroenLinks geeft aan dat een aantal posten in de begroting had kunnen worden voorzien
zoals een hogere cao en extra kosten door de fusie. Het lerarentekort en de werkdruk is een
landelijk probleem. Het gevolg is dat er kwetsbaarheid ontstaat wanneer een leerkracht
uitvalt, klassen moeten worden opgevangen of in het ergste geval worden weggestuurd. Kan
er lokaal iets worden bedacht om dit probleem aan te pakken? Is er überhaupt invloed uit te
oefenen op gemeenteniveau? Wellicht wordt het aantal lesuren verminderd wanneer het
probleem nijpend is. Dat is een onwettig middel en wat vindt het college hiervan? Wat zijn de
gevolgen indien dit wordt doorgezet? Moet dan worden gedacht aan boetes of iets
dergelijks?
Wethouder Klaasse meldt dat de vorige directeur/bestuurder vorige maand is gestopt en dat
is jammer want hij was de continue factor na de fusie. De interim-directeur blijft aan tot
maart. De stichting is nu bezig met de werving van een nieuwe directeur/bestuurder en
verwacht wordt dat die ergens in de eerste helft van 2020 zal starten. Dat betekent wel dat
bepaalde processen zoals het beantwoorden van vragen soms wat schokkerig verlopen.
PvdA vraagt of dat nou juist niet een reden is om vanavond aanwezig te zijn maar er is
niemand aanwezig van de Stichting Florente.
Wethouder Klaasse begreep van de interim-bestuurder dat die andere dingen had te doen.
PvdA vraagt of hem toen is voorgehouden dat dit een flauwekul argument is. Welke plek is
belangrijker dan de gemeenteraad waarvoor het werk wordt uitgevoerd? Bovendien zullen er
vast meer interim-directeurs zijn.
Wethouder Klaasse betreurt het ook ten zeerste dat hij er niet bij is. Betrokkene is heel veel
verschillende gemeenten gewend en hij geeft aan dat hij nog nooit heeft meegemaakt dat de
gemeente zich zo intensief op detailniveau met onderwijs bezighoudt.
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Leefbaar Diemen stelt dat er ook nog een raad van beheer is. Is daar iemand van benaderd
of ze verantwoording willen afleggen?
Wethouder Klaasse meldt dat de raad van toezicht niet is benaderd. Er is een hernieuwd
werkbezoek afgesproken. Dat kan wat dieper worden doorgepraat dan alleen over de
begroting en jaarverslag. Het is duidelijk dat de verbinding tussen de gemeente en Florente
nu even onder druk is komen te staan door deze tijdelijke invulling van het directeurschap.
Leefbaar Diemen vraagt of er ook een ontbindende factor is dat als het niet goed zou lopen
de scholen weer zouden worden teruggenomen.
Wethouder Klaasse raadt dat niet aan want er is geen enkele gemeente meer die zelf het
openbaar onderwijs uitvoert. Stichting OOP zat een beetje aan de grond en door de fusie
waarbij Spirit toch wat meer inbracht is het weerstandsvermogen weer naar een acceptabel
niveau gegaan. Wat betreft het private gedeelte van de ouders en hoe het komt dat dit zo
groot is geworden. De indruk bestaat dat dit niet uit de bloedgroep OOP komt maar uit Spirit.
Niet bekend is hoe dat tot stand is gekomen wat de gemeente heeft geen inzicht in hoe
bijzonder onderwijs functioneert.
VVD zegt dat volgende week contact zal worden gezocht met de wethouder over de
aanvulling van de zienswijze dan wel een amendement over dit onderwerp.
Wethouder Klaasse vindt het prima als de VVD wil meekijken in de formulering van de vraag.
Op een bijeenkomst is met zowel de heer Boomsma als minister Slob uitgebreid gesproken
over de verlaging van onderwijsuren. Het is niet zo dat wordt teruggegaan naar 20 uur op
school zitten maar de contacttijd van een leerkracht gaat terug van 25 naar 20 uur. Dat
betekent dat die 5 uur meer heeft om te doen aan deskundigheidsbevordering, afstemming,
intervisie enzovoort. De uitgangspunten van de heer Boomsma waren dat moet worden
gekeken naar de leeropbrengst. Die uren kunnen ook heel anders worden ingevuld met
onderwijsassistenten. De leerkracht geeft instructie en vervolgens gaan de leerlingen een
aantal uren aan de slag met de onderwijsassistent. Daarna komt de leerkracht weer terug
met instructie. Daarnaast kunnen nog heel veel dingen worden gedaan met
maatschappelijke organisaties en verenigingen tussen 9:00 uur en 17:00 uur. De heer
Boomsma denkt dat hiermee het lerarentekort kan worden opgelost en dat daardoor meer
mbo’ers in het onderwijs werkzaam kunnen zijn die niet bevoegd Pabo-leerkracht kunnen
worden maar wel een hele belangrijke rol kunnen spelen in de opvang van kinderen en het
leerproces van kinderen. Het is echter onwettig en het was meer een lobbyproces vanuit de
heer Boomsma. De minister vond het een interessant verhaal maar toch wel een paar
stappen te ver. In ieder geval zal dit niet snel tot stand komen.
Leefbaar Diemen constateert dat er bij Octopus brieven naar ouders gaan of ze alstublieft
voor de klas willen gestaan want er is veel lesuitval en dan maakt het niet uit of ze wel of niet
bevoegd zijn. De scholen hebben geen richting en sturing meer.
Wethouder Klaasse wijst erop dat bij Octopus gewoon contacttijd is van 25 uur en bij alle
scholen komt het incidenteel wel eens voor dat er lesuitval is. De heer Boomsma pleit juist
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voor een volledige herziening van het stelsel waardoor veel meer onderwijsuren van
docenten worden vrijgespeeld en mbo-professionals worden ingezet.
Leefbaar Diemen zegt dat er op dit moment een nijpend tekort is en er wordt een verzoek
gedaan aan de ouders om voor de klas te gaan staan, bevoegd of onbevoegd, en dat heeft
niets met die 20 uur te maken. De school is helemaal losgeslagen en bedenkt eigen
creatieve oplossingen en dat is een kwalijke zaak.
Wethouder Klaasse is dat met Leefbaar Diemen eens maar dat heeft niets te maken met het
plan van de heer Boomsma dat niet in operatie is en juist een oplossing voor dat probleem
zou kunnen zijn. Er worden nu inderdaad allerlei noodverbanden gedaan. Kinderen worden
naar huis gestuurd, ouders worden als oppaskracht ingezet, klassen worden samengevoegd
onder een leerkracht. Dat komt omdat de vervangingspool helemaal is opgedroogd. Er
moeten gewoon meer leerkrachten komen maar er zitten ook zeker kansen en
mogelijkheden in de ideeën van de heer Boomsma want een uur contacttijd met een
leerkracht is niet altijd bevorderlijk voor de leeropbrengst omdat een leerkracht soms ook
gewoon oppasser is en dat is zonde van het inzetten van de leerkracht.
Leefbaar Diemen vindt het jammer dat de wethouder het bestuur verdedigt. De wethouder
zegt dat de vijver is opgedroogd maar het is heel jammer dat er niemand van de stichting is.
Er zijn andere mogelijkheden voor die school om lesuitval tegen te gaan.
De voorzitter zegt dat jarenlang de gewoonte was dat bestuurders van Stichting OOP hier
aanwezig waren maar eigenlijk was dat een hele vreemde gewoonte want de raadsleden
stellen vragen aan het college en het college heeft contact met de stichting. Het was wellicht
gepaster geweest als iemand van de stichting had ingesproken maar in de toekomst zal het
niet meer gebeuren dat iemand van het bestuur van de stichting hier mee gaat doen aan de
vergadering.
VVD vraagt of de wethouder met de VVD van mening is dat met de teruggang naar 20 uur
de kwaliteit van het onderwijs onder druk kan komen te staan omdat in die tijd minder les kan
worden gegeven dan in 25 uur.
Wethouder Klaasse adviseert de VVD om contact op te nemen met de heer Boomsma want
die kan het ongetwijfeld nog beter uitleggen. Op het moment dat scholen in grote mate
ZZP’ers en uitzendkrachten gaan toepassen maken ze de markt kapot omdat die prijs enorm
omhooggaat. Daar moeten de scholen met elkaar afspraken over maken want anders
betalen ze prijzen die ze niet kunnen betalen met de bekostiging van het rijk. Florente heeft
een soort van agreement met andere schoolbesturen in de omgeving om dat zo min mogelijk
of eigenlijk het liefst niet te doen.
Sommige grotere gemeenten gooien er een hoop geld tegenaan om leraren aan te trekken.
Bijvoorbeeld woningen of gratis parkeren voor leerkrachten. Dan krijg je wel de discussie of
dit soms ook niet moet worden gedaan voor leidsters in het kinderdagverblijf waar een
schreeuwend tekort aan is, aan bso-begeleiders, aan verpleegsters. Er worden hier wel
gesprekken over gevoerd met de wethouder Wonen en parkeren maar dat komt niet veel
verder. Rotterdam betaalt zij-instromers een volledig salaris waardoor het voor hen
aantrekkelijk wordt om te starten in plaats van met een stagevergoeding. Er zal wel een soort
citymarketing worden opgezet van wat is het leuk om in het onderwijs in Diemen te werken.
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Samen met de scholen en de kinderdagverblijven gaat daar iets aan gedaan worden. Dan
kan worden gedacht aan een filmpje of een brochure.
De identiteitsnotitie is door een interim bestuurder toegezegd voor de zomervakantie maar
de praktijk leert dat deadlines stevig kunnen opschuiven in de tijd. Overigens is het beeld dat
de identiteit van het openbaar onderwijs in Diemen niet onder druk staat. Eerder staat de
identiteit van het bijzonder onderwijs meer onder druk want dat is richting het openbaar
onderwijs aan het gaan.
Op De Grote Beer in Duivendrecht zitten veel Diemense kinderen. Die scoort inderdaad niet
zo hoog maar daar zijn wel verbetergesprekken gaande. Die zijn gestart door de vorige
directeur/bestuurder samen met de vestigingsdirecteur om daar stappen in te gaan zetten.
Bij de Octopus en het Atelier gaven dat soort verbeterprocessen wel succes. Specifieke
vragen voor de stichting zelf kunnen worden opgespaard tot het werkbezoek in januari. Voor
het bestuursformatieplan kan beter zelf contact worden opgenomen met de Stichting
Florente.
Conclusie:
De voorzitter concludeert dat het voorstel als bespreekstuk naar de raad gaat.
5. Jaarverslag Leerplicht
VVD vindt het zorgelijk dat er wederom een stijging is van de aantallen verzuim. Goed is dat
grip wordt gehouden op de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs. Hoe worden
leerlingen zonder verzuim en waar zorg over bestaat in beeld gehouden? In het jaarverslag
staan heel veel afkortingen. Voortaan moeten die worden verklaard. De voorbeelden die in
het verslag stonden waren heel treffend.
Leefbaar Diemen leest in het rapport van het Kohnstamm-Instituut dat er leerlingen zijn die
niet in Diemen naar een basisschool gaan. Ze heeft via social media 42 mensen kunnen
bereiken waarvan 7 uit groep 8 maar volgens de opgave in het jaarverslag zijn dat er 433
leerlingen. Kunnen de aantallen voor het primair onderwijs inzichtelijk worden gemaakt want
door bijvoorbeeld de toename van het aantal buitenlandse studenten zal dit wel toenemen.
Op pagina 7 staat een tabel over voortgezet onderwijs maar die zou wat kunnen worden
gespecificeerd in het volgende verslag.
PvdA mist de evaluatie vso pro dat eind 2018 beschikbaar zou komen. De uitbreiding van
ambtelijke capaciteit heeft ertoe geleid dat het percentage voortijdige schoolverlaters
stabiliseert dankzij de actievere opvolging en meer huisbezoek. Dat was dus een goede
investering. Jammer dat het systeem Key2Jongeren niet helemaal voldoet terwijl in het
verslag van 2018 staat dat het nu goed is geïmplementeerd. Hopelijk krijgt dit geen nadelige
gevolgen.
GroenLinks is ook blij dat de leerlingen in Diemen goed in beeld zijn. Er komt een nieuw
systeem dat Key2Jongeren gaat vervangen en dat systeem kan communiceren met
Multisignal. Daarmee kunnen naar verwachting meer gegevens opgehaald worden en
hopelijk kan daarmee meer duiding worden gegeven aan de getallen die in het jaarverslag
staan zodat er beter inzicht kan worden verkregen in de eventuele trends en op basis
daarvan wellicht beleidskeuzes kunnen worden gemaakt. Goed is dat er werk wordt gemaakt
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van het speerpunt om meer verbinding te maken tussen primair en voortgezet onderwijs
zodat de kinderen die richting puberteit gaan niet uit het oog worden verloren. GroenLinks is
heel erg benieuwd wat de verhalen zijn waarop de leerplichtambtenaren trots zijn omdat het
belangrijk is om de leerplicht richting zorg te krijgen.
D66 vindt het jaarverslag er goed uitzien.
Ons Diemen is geïnteresseerd in de samenwerking tussen gemeente en jongerenwerk,
politie, leerplicht, Veiligheidshuis en Spirit. Zit daar ook een jongerencoach of een
buurtcoach bij? Graag een toelichting op de pilot die gaat worden uitgevoerd.
CDA heeft zorgen over thuiszitters, als bijvoorbeeld iemand zonder geldige reden
onafgebroken minstens 4 weken niet naar school gaat. Een ziekmelding maakt verzuim
schijnbaar geoorloofd maar als dit mede psychische klachten betreft. De kinderombudsman
zegt hierover dat pas als leerlingen in 4 weken tijd meer dan 16 uur thuisblijven wordt er een
melding gedaan bij de leerplichtambtenaar maar als een kind 6 keer 3 maanden verzuimt
interesseer dat niemand. Zien de leerplichtambtenaren dat ook zo? Verzuim is de voorloper
van thuiszitten. Ook minister Slob is ontevreden dat landelijk het aantal thuiszitters niet daalt.
In hoeverre bestond en bestaat er nog gevaar van verborgen verzuim? Wordt dat wel
voldoende gedetecteerd of kunnen langdurig verzuimende kinderen nog steeds onder de
radar verdwijnen? Software is immers geen garantie dat het goed gaat. Hoe wordt dit
opgepakt en begeleid?
Wethouder Klaasse zegt dat meer verzuimmeldingen ook een signaal is dat de
samenwerking met scholen heel goed is. Op het moment dat een kind een paar keer
ongeoorloofd verzuimt zou dat een aanwijzing kunnen zijn dat er misschien problemen zijn
wat een aantal jaren later tot veel grotere problemen zou kunnen leiden. Daarom is het heel
belangrijk dat scholen in een heel vroeg stadium aangeven wat er aan de hand is. De
samenwerking met de scholen voor kortdurend verzuim en signaalverzuim is steeds beter.
Op pagina 20 staat een afkortingenlijst maar de volgende keer zal de lijst nog langer worden
gemaakt.
De definitie van voortgezet onderwijs is vmbo-basis, kader, T, havo en vwo. De evaluatie vso
pro is bijna klaar maar die kon niet meer worden meegenomen in deze rapportage. Het zal
worden toegestuurd.
De gemeente is wettelijk verplicht om deze cijfers te publiceren maar het is ook leuk om een
gevoel te krijgen wat er nou echt gebeurt en de bevlogenheid van de leerplichtambtenaren
aan den lijve te kunnen ondervinden. Dit wordt een keer opgenomen in de
transformatiecommissie en dan kunnen de leerplichtambtenaren laten zien wat hun drijfveren
zijn. Er is samenwerking met de jongerenwerker maar er zijn ook overleggen met de SWD
waarbij de jongerenwerker en de sportcoaches ook aanschuiven.
Mevrouw Sporkslede zegt dat de leerlingen zonder verzuim maar waar zorg over is in beeld
worden gehouden omdat de leerplichtambtenaren regelmatig op scholen zijn. Dan wordt ook
gesproken over leerlingen die niet verzuimen maar waar wel zorgen over zijn.
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Leefbaar Diemen vraagt zich af waar de leerlingen die onder de radar blijven zitten op
basisscholen buiten Diemen zitten waarvan het verslag zegt dat dat er 433 zijn. Is dat getal
te specificeren per school?
Wethouder Klaasse meldt dat in het Kohnstamm-rapport een steekproef staat. Die 40 zijn
mensen die niet zijn benaderd maar wel graag hun mening willen geven over een middelbare
school in Diemen. Dat is dus een onderdeel van die 400. Bij de 433 kinderen van 4-12 jaar
gaat het om iets meer dan 100 in Duivendrecht en er zijn scholen waar meer dan 20
kinderen zitten. Dan gaat het vaak om heel specifieke scholen zoals Montessori onderwijs,
islamitische scholen en kinderen die in Bolsward op school zitten. Dat heeft waarschijnlijk te
maken met gescheiden ouders of een aanstaande verhuizing naar Diemen.
Leefbaar Diemen vraagt of met al die scholen ook contact is.
Wethouder Klaasse zegt dat dat niet het geval is. Er is dus best een grote populatie die de
gemeente beter in beeld wil hebben. Met de scholen in Duivendrecht kan ook beter contact
worden gehouden. Zo is het bijvoorbeeld moeilijk om contact te krijgen met de A. Bekema in
het kader van de middelbare school.
De samenwerking loopt goed maar kan altijd beter. Er zijn heel veel partijen in die keten
actief en de leerplicht wil steeds meer een spin in het web van die keten worden. Wat betreft
de pilot van 16-25. Met de RMC-functie wordt al veel gedaan met 16-23 maar daarna houdt
het leven niet op. Bij alle overgangen zijn problemen en daar moet misschien meer aandacht
aan worden gegeven. Daarom is het belangrijk dat met de 24 en 25-jarigen ook contact
wordt gehouden zodat die bijvoorbeeld naar werk of dagbesteding kunnen worden geleid of
dat ze nog in een onderwijstraject zitten hoewel ze niet meer onder de kwalificatieplicht
vallen of onder een RMC-functie.
Leefbaar Diemen begrijpt dat wanneer een leerling een startkwalificatie op zak heeft de
gemeente er geen bemoeienis meer mee heeft maar bij mbo-leerlingen zie je een hoop dropouts. Wellicht kan daar de volgende keer in het verslag ook aandacht aan worden
geschonken.
6. Mededelingen portefeuillehouder Boog
Er zijn geen mededelingen.
7. 2de voortgangsrapportage 2019 en 3de wijziging begroting 2019 Duo+
CDA vraagt naar de oorzaken van het grote verloop onder het personeel.
Ons Diemen vindt het een duidelijke rapportage.
GroenLinks constateert dat door de nieuwe verdeelsystematiek het bedrag voor Diemen toch
hoger uitkomt dan verwacht. Met de nieuwe bedragen is er sprake van een evenredige
verdeling over de drie gemeenten. Voor 2020 staan er veel onderwerpen op de agenda
naast dat de koers voor Duo+ nader bepaald gaat worden voor 1 januari 2020. Voor die
datum wordt er voor P&O een nieuw transitieplan opgesteld, komt er nieuwe wetgeving voor
de informatieveiligheid en staan in de loop van volgend jaar nieuwe acties gepland op het
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gebied van ICT en communicatie naar de inwoners. Natuurlijk is het goed om stappen te
zetten maar is dit wel allemaal realistisch en hoe staat het personeel hierin?
Leefbaar Diemen valt het op dat de commissie voor Duo+ om met elkaar contact te houden
nooit meer bij elkaar komt. Is daar een reden voor of komt die binnenkort weer bij elkaar? De
ex-directeur Foppe vertelde informeel dat er heel grote verschillen waren tussen de
gemeenten en dat hij daarom eigenlijk niet verder kon. Graag een toelichting daarop.
VVD is geschrokken over de financiën. De voorgeschiedenis leert dat dit met ups en downs
gaat.
GroenLinks meldt dat in het betoog niet is aangegeven dat de fractie van GroenLinks is
geschrokken van de financiën.
VVD is wel enigszins geschrokken. Het is een geschiedenis van steeds bijstelling van de
begrotingen. Er moet steeds geld bij. De toename van de bijdrage van Diemen neemt in
2019 zelfs vrij explosief toe. Procentueel neemt de bijdrage van Diemen ook meer toe dan bij
de andere deelnemende gemeenten. Vertonen Ouder-Amstel en Uithoorn zoveel minder
groei dan Diemen?
De extra uitgaven in 2019 ten opzichte van de primitieve begroting bedragen bijna een
miljoen euro. Er wordt gegaan naar een bedrag van 5,8 miljoen en de eerste schatting van
de toename is zo’n 20%. Waar houdt dit op en wat is het effect van deze tegenvaller op het
jaarresultaat van de gemeente? Kan het inwonertal groeien tot 35.000 inwoners zonder dat
dit opnieuw budget-technische gevolgen heeft voor Diemen? Zo nee, met welke groei van
het inwoneraantal wordt er dan wel rekening gehouden? Moet de noodzaak van het
aanstellen van een communicatieadviseur ook niet worden gezien als een flinke financiële
tegenvaller voor Diemen? Gelukkig lijkt het ziekteverzuim nu redelijk onder controle.
Ouderenpartij Diemen heeft begrepen dat de heer Sikking veel meer heeft gehoord over de
redenen van aftreding van de directeur dan de raad van het college. De heer Foppe heeft
wel in een relatief korte periode de organisatie behoorlijk uit de klei getrokken. Uit de
kortgeleden ontvangen memo van het college wordt begrepen dat het bestuur van Duo met
een nader standpunt over de koers gaat komen. Klopt dat? Voorts werd de mededeling
gedaan dat binnen de organisatie van Diemen een strategisch communicatieadviseur komt
die de communicatiemedewerkers van Diemen direct gaat aansturen. Graag een toelichting
hierop.
De heer Boog zegt dat er verschillende redenen zijn voor het grote verloop bij P&O.
Sommige mensen hebben een andere baan gevonden en sommige komen tot de conclusie
dat Duo+ niet helemaal is wat ze hadden gehoopt of dat ze niet op hun plek zitten. Dat is alle
reden om er actie op te zetten en om het verbeterplan tot stand te krijgen.
Een aantal ambities zijn doorgeschoven in tijd. Juist door een groot verloop kon een eerdere
verbeterslag niet worden waargemaakt. Nu is de basis van P&O op orde en kan aan de slag
worden gegaan op met name de organisatie-ontwikkelingskant. Ook Diemen is druk bezig
met Diemen 2022 om hierin een slag te maken. De genoemde ambities voor 2020 zijn echt
noodzakelijk.
Er is nu een goede verdeling gemaakt van de bijdragen. De verdeelsleutel was gestoeld op
historische kosten maar bij de start van Duo+ is al gezegd dat er een meer reële verdeling
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moest worden gemaakt. Wat betreft de ambities heeft de organisatie ook deels te maken met
wettelijke taken, bijvoorbeeld op het gebied van informatieveiligheid. Daar zijn een aantal
deskundige mensen voor aangetrokken en die maken de slag naar de nieuwe wetgeving, de
nieuwe baseline informatiebeveiliging die er gaat komen. De zaken die worden genoemd
worden ook gedragen door het personeel want die zien ook dat dit noodzakelijk is en dit zal
ook lukken met de mensen die er nu zijn.
De laatste bijeenkomsten van de klankbordgroep Duo+ zijn niet doorgegaan, met name
omdat de beide andere gemeenten dat niet zagen zitten maar de raadsleden gaan er zelf
over of het wel of niet doorgaat. Zolang de raadsleden niet besluiten om het op te heffen blijft
het bestaan maar het is nu wel tijd om misschien die discussie te voeren van hoe gaan we
daarmee om in de toekomst.
Wat betreft het vertrek van de heer Foppe is afgesproken dat wat kan worden gedeeld over
zijn vertrek netjes op papier zou worden gezet. Er is ook een verklaring over uitgegaan en
het is niet chique om daar nu weer andere dingen over te zeggen dan wat tot nu toe is
gedaan. Absoluut complimenten voor het werk van de heer Foppe want hij heeft in een
cruciale tijd voor Duo+ belangrijke dingen gedaan en weer alles op de rails kunnen krijgen
maar het gaat ook om waar het accent wordt gelegd in de uitvoering, op harmonisatie, op het
gelijktrekken van een aantal zaken of dat maatwerk voor de gemeenten centraal wordt
gesteld. De heer Foppe zat heel erg op de lijn van de harmonisatie. Natuurlijk past
harmonisatie dat leidt tot efficiëntie en misschien kostenverlaging binnen het maatwerk en
het beleid van de gemeente maar niet eens met het vooropstellen ervan. Duo+ is dienstbaar
aan de gemeenten en aan het maatwerk dat de gemeenten willen leven en dat moet de
boventoon voeren. Daar werd steeds tegenaan gelopen, in de uitwerking en voor de verdere
koers van Duo+.
Ouderenpartij Diemen vraagt of de burgemeester nu spreekt namens Diemen of namens de
drie burgemeesters binnen Duo+.
De heer Boog geeft aan dat hij spreekt namens het college van Diemen en ook voor alle drie
de gemeenten en de burgemeesters in het bestuur.
Ouderenpartij Diemen vraagt of er in opperste harmonie wordt gedacht door de drie
bestuurders over de toekomst van Duo+ want in het verleden waren er verschillende
richtingen.
De heer Boog zegt dat de bestuurders de laatste tijd op één lijn zitten en ook vanuit de
maatwerkgedachte momenteel het gesprek voeren. Er wordt met name gekeken naar de
robuustheid van Duo+ op de langere termijn met alle taken die er nu liggen. Een interessante
ontwikkeling is dat de samenwerking tussen Amstelveen en Aalsmeer is stukgelopen.
Aalsmeer kijkt momenteel naar andere samenwerkingen en gaat met andere colleges in de
regio gesprekken aan. Het is misschien interessant om te kijken of een gemeente als
Aalsmeer hierbij kan aansluiten gezien de verlangde robuustheid van de organisatie en de
ICT-ontwikkelingen.
In diverse nota’s is al aangegeven dat wordt gegaan naar een nieuwe verdeelsleutel en dat
dit ook consequenties zal hebben voor Diemen, met name door de groei van de gemeente.
Die was tot nu toe niet verdisconteerd in de verdeelsleutel. De gemeente heeft eigenlijk een
aantal jaren geluk gehad dat die groei niet was verdisconteerd in de bijdrage voor Duo+. Het
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is reëel dat nu de groei van Diemen wordt verdisconteerd en straks de groei van OuderAmstel. De nieuwe verdeelsleutel is ook opgenomen in de gemeentelijke begroting 2020 en
bij de andere gemeenten zit die verhoging er ook in. Die was overigens iets lager dan eerder
in de kadernota was aangegeven maar er ligt nu een reëel voorstel. Als bedrijfsvoering nog
gewoon in de gemeentelijke organisatie had gezeten hadden daar ook investeringen in
moeten plaatsvinden door de groei. Deze verdeelsleutel is voor de komende 10 jaar
vastgesteld met een duidelijke formule en daaraan is ook gekoppeld dat niet ieder jaar een
financiële discussie met Duo+ zal plaatsvinden. Er wordt dus ook rekening gehouden met de
groei in de komende jaren. In de gemeentelijke begroting van Diemen wordt daar ook
rekening mee gehouden omdat wordt verwacht dat Diemen blijft doorgroeien in de komende
jaren.
VVD vraagt of goed wordt begrepen dat de bijdrage van Diemen nu is gebaseerd op 30.000
inwoners en dat er groei wordt voorzien naar 35.000 inwoners over bijvoorbeeld 4 jaar.
De heer Boog zegt dat de nieuwe bijdrage is gebaseerd op het huidige inwoneraantal. Met
de budgetten in de eigen begroting is rekening gehouden met de groei die de gemeente
doormaakt.
De functie van strategisch communicatieadviseur zit ook al in de begroting 2020. Deze zit in
de eigen gemeentelijke organisatie. Het was namelijk vanuit Duo+ lastig om de
communicatiemedewerkers vanuit Diemen die waren toegewezen aan Duo+ goed aan te
sturen. Daar was behoefte aan omdat er zoveel gebeurt in Diemen met grote projecten en
veel nieuw beleid. Dit zou in de toekomst voor de andere gemeenten ook een goed concept
kunnen zijn omdat er dan directe gemeentelijke aansturing van de organisatie op dit punt is
terwijl er ook nog sprake is van de backoffice-ondersteuning vanuit Duo+.
Met het bestuur en de organisatie van Duo+ wordt gekeken naar een aanscherping van de
koers en verwacht wordt dat voor of in januari 2020 met een aangescherpte koers kan
worden gekomen. De raad wordt daar uiteraard van op de hoogte gesteld.
VVD stelt dat de nieuwe werkwijze voor wat betreft de communicatie effect zal hebben op de
gemeentebegroting.
Ouderenpartij Diemen vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de invulling van de
vacature nieuwe directeur. Er mag niet te lang met een waarnemend directeur worden
gewerkt. Een vraag over de begroting van de fractie kon niet worden beantwoord omdat de
software die was aangeschaft door Duo+ die gegevens niet kon leveren. Er is concreet
gevraagd hoeveel mensen vanuit de bijstand zijn doorgestroomd naar betaald werk. Zelfs is
gehoord dat de gemeente Diemen hiervoor toch een eigen website gaat oprichten en de
vraag is dan of die harmonisering wel zo voordelig is.
Ons Diemen begrijpt dat er nogal veel taalfouten in de persberichten zitten. Wordt dat ook
beter door die communicatieadviseur?
De heer Boog stelt dat dat gewoon op orde moet zijn maar er lopen wel een aantal trajecten
om de communicatie te verbeteren zoals de bewonersbrieven. Die zijn niet altijd even
toegankelijk en leesbaar. Ook landelijk lopen er een aantal projecten om daar aandacht aan
te besteden en daar wil Diemen graag bij aansluiten. De functie van strategisch
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communicatieadviseur zit in de eigen begroting die vorige week is vastgesteld. Het is niet
alleen zo dat er iemand nodig is die dat goed strategisch aanstuurt maar zo kan het team
zelf zich beter concentreren op hun taken. Het is dus een uitbreiding van de capaciteit breed
op communicatie en dat is alleen maar verstandig gezien alles wat de gemeente te doen
heeft.
Met de vacature van de directeur wordt even gewacht totdat het gesprek is geweest over de
aanscherping van de koers. Misschien wordt met een iets andere invulling gekomen van het
directeurschap of de aansturing van de Duo+-organisatie. Het is nu zo dat 2 MT-leden het
directeurschap waarnemen. Dat loopt prima maar er wordt in ieder geval voor gezorgd dat er
geen grote gaten vallen tijdens de waarneming.
Nagegaan zal worden hoe het precies zit met het concrete geval van de Ouderenpartij
Diemen wat betreft de ICT maar het is in ieder geval verstandig om met elkaar te kijken wat
er nu niet goed loopt op ICT-gebied. Als een nieuw systeem wordt aangeschaft is het altijd
even een kwestie van wennen en niet iedereen vindt het altijd prettig om met een nieuw
systeem te werken. Het is dus niet altijd de schuld van het systeem maar ook hoe mensen
ermee omgaan. Daarom wordt er nu ook een systematisch traject gelopen om alle
knelpunten die er zijn goed met elkaar op te lossen.
Conclusie:
De voorzitter concludeert dat het voorstel als bespreekstuk naar de raad gaat.
8. Aanpassing Verordening ambtelijke bijstand en fractie-ondersteuning en
raadsbesluit Besteding fractievergoeding
D66 memoreert dat de fractie tegen de verdubbeling van de fractievergoeding was en voor
strengere criteria voor het uitgeven daarvan. Helaas was alleen een verder gespecificeerde
declaratie van horeca-uitgaven het hoogst haalbare. Uiteindelijk zal toch worden ingestemd
met deze wijziging.
Ouderenpartij Diemen constateert dat een meerderheid van het seniorenconvent vond dat
fooien in horecagelegenheden vanuit de fractievergoeding mogelijk zouden moeten zijn.
Gisteren was de Commissaris van de Koning op bezoek en die begon er zelf over dat hij een
keertje een bonnetje had ingeleverd bij zijn secretaresse van een etentje waarbij € 5 fooi was
meegenomen. Vervolgens hoorde hij een paar weken later van de provinciesecretaris dat dit
eigenlijk niet kon omdat giften zijn uitgesloten. Toen heeft hij aangetekend dat hij dit uit zijn
eigen zak zal betalen. De fractie is principieel van mening dat wanneer een fooi wordt
betaald in een horecagelegenheid dat niet uit de algemene middelen mag worden vergoed.
De griffier zegt dat dit niet met zoveel woorden in de verordening staat. De afgelopen keer is
het een discussiepunt geweest bij een horecarekening waarbij ook de fooi was gedeclareerd.
Dat is goedgekeurd door de gemeenteraad. Op zich is het niet expliciet verboden in de
verordening. Het is aan de raad zelf hoe hiermee moet worden omgegaan.
De heer Boog is van mening dat zoiets eigenlijk niet zou moeten worden gedeclareerd.
Hiervoor dient gemeenschapsgeld niet te worden gebruikt en als er een amendement wordt
ingediend in die zin ondersteunt hij dat.
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Ons Diemen is het eens met de Ouderenpartij Diemen maar als dit zo onderling met elkaar
wordt afgesproken hoeft het niet per se in de verordening te worden opgenomen.
PvdA vindt ook dat een fooi niet moet worden gedeclareerd maar het hoeft niet apart in de
verordening te worden geregeld.
Conclusie:
De voorzitter concludeert dat het voorstel als hamerstuk naar de raad gaat.
Vervolgens wordt de vergadering geschorst.
De voorzitter heropent de vergadering.
9. Nieuwe sporthal Prins Bernardlaan
De voorzitter vraagt of de geheimhouding van de bijlage kan worden bekrachtigd. De raad
stemt hiermee in, evenals met het niet citeren uit de geheime bijlage.
De heer De Boer (badmintonvereniging) legt uit dat eigenlijk elk jaar de strijd moet worden
aangegaan met de andere clubs over welke speeltijden kunnen worden aangegaan. Eind
augustus begint de vereniging in de sporthal en in november moet worden verhuisd naar de
Duranhal en eind maart wordt weer verhuisd naar de sporthal tot half juli. Voorheen kon om
20.00 uur worden begonnen in de sporthal maar een aantal jaar geleden is dat gedwongen
een half uur later geworden. Door dit latere tijdstip is de vereniging de jeugd kwijtgeraakt. Er
is daardoor een behoorlijke vergrijzing in de club gaande en als het zo doorgaat bestaat de
vereniging over 10 jaar niet meer. De wedstrijden kunnen nu pas om 21.00 uur beginnen en
daarvoor dient jaarlijks een dispensatie bij de bond te worden aangevraagd. Af en toe zijn er
wel tegenstanders die klagen over het late tijdstip van aanvang en soms zijn tegenstanders
niet ouder dan 15 of 16 jaar en dan klagen soms hun ouders bij de bond dat het voor hen te
laat wordt. Daarnaast kan elk jaar een week niet worden gespeeld omdat er een
toneelvoorstelling wordt gehouden. Drie jaar geleden was er ineens een postzegelbeurs
waardoor er ook niet kon worden gespeeld. Inmiddels is de sporthal zo overtekend dat voor
het eerst in bijna 50 jaar het toernooi in Amsterdam moet worden gehouden. Zonder een
extra hal is er weinig toekomst voor de vereniging.
VVD is het bekend dat de vereniging een moeilijke tijd doormaakt. In hoeverre speelt de
populariteit van badminton daar een belangrijke rol bij?
De heer De Boer legt uit dat er landelijk gezien sprake is van een daling van het aantal leden
maar dat geldt bijna voor elke sport. Met meer jeugd erbij zou de vereniging weer toekomst
hebben en dat zou ook een verfrissing binnen de club geven maar daar is op dit moment
geen mogelijkheid voor.
Ouderenpartij Diemen vraagt of de problemen met de wedstrijdtijden enzovoort zouden
worden opgelost met een tweede hal.
De heer De Boer antwoordt bevestigend omdat er dan meer ruimte is voor een club die
eerder op de dag speelt.
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Mevrouw Tol (handbalvereniging SV Zeeburg) meldt dat dit een grote vereniging is met
zowel wedstrijdteams als breedtesportteams. In de ideale situatie treden de A1 en Dames 1
drie keer in de week op en de overige teams twee keer in de week. Daarnaast wordt
gestreefd naar twee teams per training. Dan zitten er 20-25 speelsters in de zaal. Door het
ruimtegebrek in Diemen en omliggende gemeenten kan dit echter niet worden waargemaakt.
Ook het aantal trainingsuren is lager dan gewenst. Van het aantal trainingsuren vindt de helft
plaats buiten Diemen. Er wordt getraind in Amsterdam West, op IJburg, in Driemond en de
A1 traint zelfs nu een aantal weken in het midden van de wielerbaan in Sloten.
Daarnaast hebben maar 2 van de zeven hallen waarin wordt getraind de officiële
handbalafmeting en belijning. Daardoor traint 2/3 van de teams niet in een echte sporthal
geschikt voor wedstrijden.
Niet alle wedstrijden kunnen in Diemen plaatsvinden, ongeveer 15% wordt gespeeld in
Amsterdam. Daarnaast hebben een aantal wedstrijdteams de ambitie om mee te draaien in
de bekercompetitie maar daarvoor is een wedstrijdhal nodig op dinsdag, woensdag of
donderdag en daarover wordt niet beschikt. De vereniging is door deze omstandigheden
versnipperd geraakt. Sommige teams zien elkaar nooit en de wedstrijdambities kunnen niet
worden waargemaakt. Daarom is het voor de verenigingen heel belangrijk dat die tweede
volwaardige hal er komt.
VVD vraagt wat de komst van een tweede sporthal betekent voor het aantal binnen- en
buitenwedstrijden.
Mevrouw Tol legt uit dat de helft van teams buitencompetitie speelt maar er is een tendens in
de handbal dat het steeds meer naar binnen gaat. De teams die hoger spelen, spelen alleen
maar in de zaal en de verwachting is dat dit nog toe gaat nemen. Dan zullen er ook meer
wedstrijden komen, zeker als de vereniging blijft groeien.
Ons Diemen begrijpt dat ook werd gebruik gemaakt van de blaashal maar als er een tweede
sporthal komt, zijn de problemen dan opgelost?
Mevrouw Tol legt uit dat de blaashal een optie was om te trainen en voor de laagste
jeugdteams om in te spelen maar het was geen volwaardige hal voor bijvoorbeeld een
Dames 1 en een A1. De hal die nu in de planning staat is dat wel en daar zou de vereniging
veel aan hebben wat betreft trainingsuren en wedstrijden.
De heer De Heus (basketbalvereniging Blue Stars) is zeer verheugd met het voornemen van
het college om een C2-hal te gaan realiseren in Diemen want de vereniging groeit nog
steeds. De vereniging heeft in Nederland de meeste eredivisietitels bij de dames. Er wordt
met 3 teams landelijk gespeeld en er is zoveel aanwas dat er sprake is van een ledenstop
omdat geen nieuwe leden meer kunnen meetrainen en geen extra teams meer kunnen
worden ingeschreven.
De trainingsuren worden gespeeld in 4 verschillende hallen waarvan 2 buiten Diemen. De
wedstrijden worden afgewerkt in 3 hallen waarvan 1 ook buiten Diemen. Het spelen van
landelijke wedstrijden vraagt eigenlijk ook om een centercourt en dat betekent een extra
druk op zaalhuur omdat dan een veld in het geheel wordt gebruikt in plaats van 2 halve
velden. In een C2-hal zitten 3 basketbalvelden en in een C1-hal 1 basketbalveld. Door de
geschetste versnippering is het heel moeilijk om een clubcultuur verder uit te bouwen. Het
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zou voor een Diemense vereniging heel fijn zijn wanneer alles in Diemen kan worden
gedaan en dan kan de club ook veel meer betekenen in het Diemense verenigingsleven.
De heer Van der Hulst (Smashing 72) geeft aan dat de vereniging een ledenstop heeft
vanwege ruimtegebrek. Sinds een jaar is er een nieuw bestuur met veel ambities. Er is
contact geweest met wethouder Klaasse om bepaalde activiteiten op te gaan zetten zodat
het volleybal beter voor elkaar kan worden gekregen. Waarschijnlijk gaat dit weer leiden tot
meer spelers. Er zijn plannen om minimaal 3 keer zo groot worden maar dat gaat niet lukken
met de huidige hal en daarom zou een nieuwe hal heel welkom zijn.
De website functioneert nog niet zo goed. De trainingen zijn nog niet zoals ze moeten zijn
maar toch blijven er nieuwe mensen komen. Er is ontzettend veel vraag in Diemen naar een
plek om te kunnen sporten gezien de groei van de gemeente. Daarom is het heel belangrijk
dat die hal er komt. In een C2-hal kunnen 4 velden worden neergelegd waar ook wedstrijden
kunnen worden gespeeld. Hierdoor zal de capaciteit enorm toenemen.
Ons Diemen memoreert dat de jongerenraad in het advies klachten uitte over de vloer in de
oude sporthal. Sommige plekken zijn glad en dan weer stroef. Heeft de volleybalvereniging
ook die ervaring?
De heer Van der Hulst zegt dat wanneer de vloer niet is gelakt deze zo glad is dat er in het
verleden ook blessures door zijn veroorzaakt. Het is zelfs gevaarlijk wanneer die te lange tijd
niet is gelakt.
Ons Diemen vraagt of dit probleem zich ook voordoet bij uitwedstrijden bij andere clubs.
De heer Van der Hulst zegt dat bijna alle uitwedstrijden worden gespeeld op een plasticvloer
en dan doet het probleem zich niet voor. Tegelijkertijd zijn veel teams die hier komen spelen
enthousiast over een houten vloer. Het heeft dus voor- en nadelen.
De voorzitter vraagt of de VVD die net niet aanwezig was ook akkoord is met de
geheimhouding van de stukken te bekrachtigen en niet voornemens om uit het geheime stuk
te citeren.
VVD stemt hiermee in.
GroenLinks zegt dat er een groot capaciteitsgebrek is voor verschillende sporten. De
schetsen voor de nieuwe C2-hal zijn interessant. Er is een goed rekening gehouden met de
omgeving eromheen, met parkeercapaciteit en aspecten van sociale veiligheid zijn
meegenomen. De duurzaamheidsaspecten spreken aan en er wordt rekening gehouden met
wateroverlast.
De jongerenraad heeft een advies ingediend waarin een aantal vrij gedetailleerde
aandachtspunten staan en het is belangrijk om met dit soort zaken rekening te houden. Wat
betreft de galerij en de gevelgang vindt de jongerenraad het fijn als het publiek wat meer
afstand heeft tot de wedstrijd. Daar kan zeker rekening mee worden gehouden in het
ontwerp.
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D66 is ook verheugd dat bijna het startschot kan worden gegeven voor de ontwikkeling van
de nieuwe sporthal. Er liggen nu plannen voor een kwalitatief goed gebouw dat lang mee kan
en waar een breed scala van sportverenigingen gebruik van kan maken. Kan de wethouder
de belangrijkste punten uit het advies van de jongerenraad meenemen in de beantwoording?
Ons Diemen is ook blij met de grote hal hoewel de ambities van de verenigingen horende
deze nu al bijna te klein is. Bijna wordt het één hele grote hal wat de fractie al eerder heeft
voorgesteld maar twee grote hallen is ook prima. Het is verstandig om schriftelijk te reageren
op het advies van de jongerenraad omdat de vragen te technisch zijn om daar nu zo
antwoord op te geven. Blijkbaar wordt de jongerenraad er nu pas bij betrokken of er is
helemaal geen sprake van participatie? In ieder geval had dit eerder gekund.
CDA vindt het een goed plan. Er zijn nog wel een aantal aandachtspunten zoals de sociale
veiligheid. Is er de mogelijkheid om te kijken naar extra verlichting of misschien zelfs
camera’s zodat mensen zich werkelijk veilig voelen als ze ‘s avonds gaan sporten? Kan er
niet wat meer gedaan worden aan de vluchtroutes voor scooters, bijvoorbeeld door het
aanbrengen van extra obstakels zodat het wat bemoeilijkt wordt? Er wordt over gesproken
dat er één centrale fietsenstalling komt maar op de tekening worden op 3 verschillende
plekken fietsenstallingen aangegeven. Het is van belang dat de vloer goed wordt
bijgehouden om blessures te voorkomen. Daarnaast worden heel specifieke
aandachtspunten genoemd door de jongerenraad en hopelijk kan de wethouder die
grotendeels meenemen.
Ouderenpartij Diemen vraagt hoe het zit met de toegankelijkheid voor ouderen en de minder
mobiele mensen. Er wordt geen entree gezien waar bussen sporters kunnen uitladen. Het is
niet duidelijk wanneer oudere mensen met de bus komen waar die bus kan stoppen.
VVD zegt dat het een goed doortimmerd plan is. Sport is belangrijk en zeker de breedtesport
en de fractie is blij met de ambities van het college op dit punt. De VVD is echter niet blij met
de verhoging van het prijskaartje. De kapitaallasten lijken op te lopen met maar liefst €
125.000 op jaarbasis maar een C2-hal heeft zeker voordelen, bijvoorbeeld voor de basketbal
met 3 velden in plaats van 1.
Het plan van eisen is hier en daar wel een beetje slordig. Op pagina 7 staat bijvoorbeeld dat
de handballers straks gaan spelen in de badmintoncompetitie. Op pagina 15 staat dat de
wens is om de ballenkasten niet te laten grenzen aan de buitenmuur in verband met koudeafgifte waardoor ballen zacht worden maar het gebouw zou toch behoorlijk goed geïsoleerd
worden? Waar kunnen we straks de badmintonshuttles het beste worden bewaard?
Is het programma van eisen niet te compleet waardoor er grote kans is dat de aanbesteding
gaat mislukken? Het is zeer spijtig dat het complex van SV Zeeburg dat vrij nieuw is alweer
moet worden afgebroken hoewel op pagina 12 de suggestie wordt gewekt dat een deel van
het complex misschien kan worden hergebruikt c.q. worden verplaatst. Verder wekt het
verbazing dat voor de tafeltennistafels geen opbergruimte zal worden gerealiseerd.
Leefbaar Diemen begrijpt van de insprekers dat er een schreeuwende behoefte is aan een
extra sporthal. Als er een groot toernooi wordt georganiseerd kan er in de buurt een grote
parkeerdruk ontstaan waar de bewoners misschien moeite mee hebben. Het plan ziet er
mooi uit en hopelijk komt de sporthal er ook.
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PvdA merkt op dat wanneer EDOG optreedt 2 keer per jaar de bezoekers wordt geadviseerd
om achter het gemeentehuis te parkeren. Dat lukt altijd. Op pagina 7 en pagina 20 staat een
foto van de natuurlijke omgeving. Is dat een stukje achter de huidige sporthal met de
moestuintjes want het ziet er echt prachtig uit? Er is een soort werktitel Sporthal Diemen en
een nieuwe naam is dus nog steeds een mogelijkheid.
De kantine heeft een centrale plek en is belangrijk voor de sociale binding maar de huidige
kantine vervult die rol wisselend. Soms is het er heel gezellig maar er zijn ook momenten dat
je er geen consumptie kunt krijgen. Blijft de nieuwe kantine particulier geëxploiteerd of gaat
dit op een andere manier worden ingevuld om die belangrijke sociale rol te vervullen?
Er zit een grote discrepantie tussen het voorstel van het college en wat de jongerenraad
inbrengt. Dat geldt ook voor wat is gehoord van de basketbalvereniging. Het college wil die
tribune niet omdat het een hoop gedoe geeft en stelt voor om het langs het veld te doen met
een muurtje. De jongerenraad wil dat niet omdat dat gedoe geeft met ouders en
scheidsrechters die worden lastiggevallen.
VVD heeft ook begrepen uit de tekst dat de kosten daarvan een belangrijk aspect zijn voor
het niet realiseren van die tribune.
PvdA constateert dat de basketbalvereniging een centercourt wil. In Den Helder is er een
centercourt en daar worden de tribunes langs het veld gezet. Daarvoor wordt er een nieuwe
vloer opgelegd omdat er anders te veel strepen komen in de hal. Dat staat een beetje haaks
op wat het college schrijft in het plan dat er niet veel wedstrijden worden verwacht met heel
veel publiek en de tribunefunctie wordt daarom een beetje aan de kant geschoven, mede
vanwege de financiën. Als er een vraag ligt om een centercourt moet straks wel duidelijk
worden aangegeven wat er wel en niet mogelijk is in de nieuwe sporthal.
D66 wijst erop dat de jongerenraad niet zegt dat dit een slecht plan is.
PvdA bevestigt dat.
Wethouder Klaasse legt uit dat er normen zijn voor wat de gemeente zou moeten hebben
voor binnensport. Een wedstrijdhal voor bijvoorbeeld korfbal of honkbal, dat soort
accommodaties zijn er onvoldoende in Diemen. De norm zegt 1 voor 15.000-20.000
inwoners. Inmiddels heeft de gemeente 30.000 inwoners bereikt en er wordt gegaan naar
35.000 inwoners. Als dan wordt uitgegaan van 17.500 inwoners per hal zijn er bij 35.000
inwoners echt 2 hallen nodig. Alle insprekers hebben dat ook mooi benoemd en het is ook
heel belangrijk om de versnippering bij veel sportverenigingen door het gebrek aan goede
accommodaties tegen te gaan.
Het worden twee hallen en niet één grote hal want deze oplossing is veel beter voor het
sportcomfort en één grote hal past niet op die locatie. Dan zou alles moeten worden
afgebroken en dan moet er iets nieuws worden neergezet. Dat is veel duurder. De
verenigingen zijn al in een heel vroeg stadium meegenomen in het plan van eisen. Ook de
omwonenden en de sportschool zijn meegenomen als het gaat om de herinrichting van de
openbare ruimte. Dit is een kredietaanvraag maar daar heeft al een hele fase voorgezeten
met heel veel participatie en daar wordt voorlopig ook mee doorgegaan want alle input die
wordt opgehaald bij de verenigingen kan bijzonder nuttig zijn bij de uiteindelijke uitwerking.
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Wat betreft de sociale veiligheid is verlichting van de openbare ruimte een heel belangrijk
punt. Eventuele camera’s behoren tot de portefeuille van de burgemeester. Er zijn wel allerlei
lelijke hoekjes die worden weggemasseerd in het totaalcomplex zoals hoekjes waar men
zich ongemerkt zou kunnen ophouden. Die zijn als het ware allemaal inpandig gemaakt. Er
wordt geprobeerd om zoveel mogelijk langs zichtlijnen te werken. Er worden drempels
opgeworpen en hopelijk wordt hiermee de snelheid uit scooters gehaald.
Ouderenpartij Diemen vraagt hoe drempels voor scooters worden gecombineerd met de
bussen die daar gaan komen. Het is daar allemaal erg krap en er is maar 1 weg naar binnen
die ook naar buiten moet worden gebruikt. Is het niet beter om daar een soort van rondweg
te maken?
Wethouder Klaasse zegt dat het een rondweg is. De gemiddelde bus zal niet gaan over een
parkeerplaats met 50 km/h over drempels. Dat gaat stapvoets en dat moet een bus
aankunnen. Er komt een entree aan de achterzijde waarbij er ook rekening mee wordt
gehouden dat alles gelijkvloers is. Zo kan iedereen vanaf de achterzijde, ook vanuit bussen,
gelijkvloers de sporthal in.
CDA gaat het erom dat mensen op scooters die misschien willen inbreken nu 2 vluchtroutes
hebben. Wat gaat eraan gedaan worden om dat zoveel mogelijk te voorkomen?
Wethouder Klaasse zegt dat de praktijk dit ook moet leren maar achter de sporthal is het een
wat minder zichtbare hoek en daar moet dus wel aandacht voor zijn.
CDA is van mening dat dit tegelijk moet worden opgepakt nu de gemeente toch bezig is met
een ontwerp.
Wethouder Klaasse bevestigt dat. Er zijn meerdere plekken om fietsen te stallen. Er is een
vrij grote bij de sporthal en er is er een bij Basic Fit. Dan is er nog een kleine aan de andere
kant van de sporthal. Een echte tribune is niet passend. Het handbalveld is er heel secuur
ingezet want dan was het bijna de vraag of dit met een C2-hal wel haalbaar zou zijn. Het
past wel om op de galerij een paar bankjes of 2 rijen met stoelen te zetten. Als dit over de
hele lengte van de sporthal wordt gedaan kunnen er wel 50-70 zitplaatsen worden
gerealiseerd. De kosten daarvan zijn globaal € 300.000.
Natuurlijk zijn er meer ambities bijgekomen zoals het duurzaam maken maar daar zit wel een
prijskaartje aan. Ergens houdt het een keer op en dat zou bij de tribune zijn. De
exploitatielasten zullen ook wat hoger zijn vanwege schoonmaakkosten. De hal wordt groter
in volume en dat moet ook allemaal verwarmd worden. Aan de buitenzijde ontstaat in plaats
van een getrapte gevel een relatief hoge rechte gevel. Als die gevel helemaal zou worden
doorgetrokken wordt het op het oog een nog smallere ruimte en daarom is dit
stedenbouwkundig ook niet een voorkeursvariant. In de oude hal is wel een tribune.
Leefbaar Diemen merkt op dat Blue Starts een centercourt in de oude sporthal wil. Dan kan
ze gebruik maken van de tribunes die er zijn en dan hoeft er in de nieuwe hal geen extra
vloer te komen.
Wethouder Klaasse vindt de bijdrage van de jongerenraad heel positief. De tribune is wel
een kritiekpuntje maar er is al uitgelegd welke afwegingen het college daarin heeft gemaakt.
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De vloer wordt heel regelmatig gelakt. Dat had ook afgelopen zomer moeten gebeuren maar
met het beeld op de sporthal is een periode overgeslagen. De ambitie is nu om het aan het
eind van het seizoen toch maar te doen, juist om het sportcomfort te verhogen.
Wat betreft de kantine van SV Zeeburg zal zeker naar hergebruik van materialen worden
gekeken. Het verplaatsen ervan past niet in het plangebied en is ook heel prijzig. SV
Zeeburg had hogere verwachtingen van de kantine dan zijn waargemaakt want per saldo
had de vereniging er meer lasten van dan baten. Bovendien is de vereniging hierdoor de 1/3
regeling voor de rentelasten kwijt.
De parkeerplaatsen gaan van 130 naar 150 en voldoen hiermee aan de norm. Overigens is
bij alle sportlocaties parkeren een probleem en dan is het heel prettig als de mensen uit
Diemen vooral met de fiets komen. Ook met de verenigingen wordt in gesprek gegaan over
een nieuwe naam voor het complex.
Er is inderdaad sprake van € 125.000 hogere kapitaallasten maar dat is voor een deel omdat
de afschrijvingstermijnen korter zijn. In de huidige kantine zit een uitbater die het op zich
prima doet. Over het algemeen kan worden gezegd dat een uitbater moet worden
gekoesterd. Als geen uitbater kan worden gevonden moet met bardiensten worden gewerkt.
Als er geen uitbater te vinden is in Groot Amsterdam zullen de verenigingen dit wel zelf gaan
oppakken.
Er is een hoogwaardig plan van eisen opgesteld en niet wordt verwacht dat dit een
breekpunt is voor een toekomstige marktpartij. Het zal eerder gaan over de prijs en de
complexiteit van een nieuwe hal en een bestaande hal duurzamer maken en upgraden maar
de aanbesteding is zeker wel het grootste risico in dit project. Wanneer het niet lukt zal
daarop worden teruggekomen. Dan zal aan bepaalde dingen gesleuteld moeten worden. De
markt is best verzadigd maar misschien gaat de bouw van een paar sporthallen niet door
vanwege stikstofregels. In ieder geval wordt de gemeente heel goed begeleid door een
extern bureau die die markt goed kent.
Ons Diemen vraagt of het college schriftelijk wil reageren op het advies van de jongerenraad.
Er staan nogal wat technische dingen in zoals een goede inrichting van de ruimte zodat de
privacy is gegarandeerd.
Wethouder Klaasse zegt dat hij al veel dingen uit het advies van de jongerenraad heeft
beantwoord. Voor een deel is er al met de verenigingen over gesproken als het gaat om het
plan van eisen maar bekeken wordt wat er eventueel nog kan worden geschoven,
bijvoorbeeld ten aanzien van de doucheruimte. In ieder geval zal het antwoord aan de
jongerenraad met de raad worden gedeeld.
Conclusie:
De voorzitter concludeert dat het voorstel als hamerstuk naar de raad gaat.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.21 uur.
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