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Ap Reinders staat voor een diverse economie

‘Zorgen dat onze
eitjes in meerdere
mandjes liggen’

Ap Reinders

Ap Reinders is een geboren en getogen Hoofddorper. Samen met Jurgen Nobel is hij de enige
autochtone Hoofddorper in het College van B&W van de gemeente Haarlemmermeer. “Deze
tweede periode als wethouder ga ik door op de ingeslagen weg”, geeft Reinders te kennen.
“Omdat we een wat kortere raadsperiode hebben, is het logisch om op grote lijnen het beleid
van het vorige college te volgen. Echter, we geven wel wat gas bij op het gebied van wonen en de
verhouding op economisch gebied tot Schiphol, en dan met name de toekomstige ontwikkeling.”
Economische diversificatie is een onderwerp waar Reinders graag
over spreekt. In de vorige collegeperiode is een economische koers
voor Haarlemmermeer geformuleerd onder de noemer Economisch
Perspectief 2030. “Uit die studie kwam naar voren, dat we ons als
Haarlemmermeer moeten realiseren dat we ook best wel kwetsbaar
zijn door de relatief grote directe afhankelijkheid van Luchthaven
Schiphol. Denk aan werkgelegenheid en economische activiteiten.”

De toekomstige ontwikkeling van Schiphol
deed veel stof opwaaien, evenals de positie
van KLM ten opzichte van Air France. “Deze
onzekerheden kunnen grote gevolgen hebben
voor de werkgelegenheid. Het is voor het
College aanleiding om langzaam maar zeker wat
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piketpaaltjes te verplaatsen en te zorgen dat we
verder kijken dan de logistieke bedrijvigheid die
er van oudsher is vanwege Schiphol.”
Voorsorteren

Die directe band moet gekoesterd worden en
behouden blijven, vindt Reinders. “We moeten
onze sterke positie op dat vlak niet verliezen,
maar we willen ons met name ook richting de
farmaceutische industrie profileren, waar door
de komst van de European Medicines Agency
(EMA) in Amsterdam onze kansen zijn vergroot.
Ook is Haarlemmermeer een goede uitvalsbasis
voor Europese hoofdkantoren, waarvan we er
in Hoofddorp al een aantal hebben. Op die
manier willen we ervoor zorgen dat de directe
afhankelijkheid van onze eigen regionale
economie ten opzichte van Schiphol wat
meer in verhouding komt te staan. We willen
voorsorteren voor veranderingen die er mogelijk
aan zitten te komen, juist door de onzekerheden
die er zijn.”
De mogelijke komst van een Life Sciences
Campus op Schiphol Trade Park spreekt
Reinders aan. “Dat is het type bedrijvigheid
waar we ons hard voor willen maken”, zegt de
wethouder. “We moeten zorgen dat onze eitjes
in meerdere mandjes liggen.”
Staan voor kwetsbare mensen

Een ander belangrijk onderdeel van de
portefeuille van Reinders is Werk & Inkomen.
Er is al een koers ingezet om het aantal mensen
dat een beroep doet op de bijstandsuitkering
zo laag mogelijk te houden. “Haarlemmermeer
mag zich gelukkig prijzen met het feit dat we
weinig mensen in de Bijstand hebben. Er zijn
momenteel meer banen dan inwoners in onze
gemeente.” Reinders noemt dit een luxe positie.
“Dat ontslaat ons echter niet van de wettelijke
en morele plicht om mensen met een uitkering
ook aan werk te helpen. Het streven is om zoveel
mogelijk mensen zelfstandig in hun inkomen te
laten voorzien. We moeten er staan voor mensen
die kwetsbaar zijn.”
AM match

In dat opzicht heeft Reinders ook veel contact
met AM match. In de vorige collegeperiode is
AM match getransformeerd van een traditioneel
SW-bedrijf naar de huidige werkorganisatie.
Haarlemmermeer is van de vijf betrokken
gemeenten de grootste leverancier van mensen
voor AM match. “Zij hebben het doel
om mensen met een beperkte loonwaarde

Tweede periode als wethouder
In 2014 deed Ap Reinders zijn intrede als wethouder van de
oude gemeente Haarlemmermeer. Door de herindeling (de
gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude maakt nu deel
uit van de nieuwe gemeente Haarlemmermeer) vonden de
gemeenteraadsverkiezingen eind vorig jaar plaats, en niet
in maart 2018. Reinders maakt opnieuw deel uit van het
College van B&W.
Reinders, lid van de lokale Haarlemmermeerse partij
HAP, heeft een portefeuille die in hoofdlijnen gelijk is
aan de vorige periode: aan de ene kant Economie &
Ondernemerschap en aan de andere kant Werk & Inkomen.
De 46-jarige Hoofddorper houdt zich ook nog bezig met
de ontwikkeling van het stadscentrum van Hoofddorp
en dienstverlening richting de ondernemers. Daarnaast
heeft Reinders nog twee wat meer intern gerichte taken:
de verantwoordelijkheid voor de ambtelijke organisatie
en het inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de gemeente
Haarlemmermeer.

aan het werk te helpen. AM match wil een bedrijf onder de
bedrijven zijn en dat moet ook om zoveel mogelijk werkgevers te
enthousiasmeren mensen met een arbeidshandicap een goede kans
op werk te geven.” Een doelstelling waar Reinders zich zeer zeker in
kan vinden.
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