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PvdA Utrecht 8 mei 2014 

 

-Alleen gesproken tekst geldt- 

 

 

Voorzitter, dames en heren 

 

Het is vreemd om vanmiddag in deze raadszaal afscheid te hebben genomen als wethouder 

namens de PvdA en nu vanavond al weer te mogen aantreden in mijn nieuwe functie als 

fractievoorzitter van de PvdA en oppositiepartij. Dat is nu eenmaal zoals de politiek werkt. 

Vanavond dus bijeen ter bespreking van een nieuw coalitieakkoord "Utrecht maken wij 

samen", de nieuwe samenwerking tussen D66, GL, de VVD en SP.  

 

Er ligt een akkoord op hoofdlijnen tussen de vier fracties die voor deze samenwerking met 

elkaar kiezen. Wie een heel klein beetje de Utrechtse politiek volgt, de campagnes van voor 

19 maart heeft gevolgd en de vele debatten heeft bijgewoond, begrijpt direct waarom er hier 

sprake is van een akkoord op hoofdlijnen. Als je er inhoudelijk te diep op in zou gaan dan 

stuit je direct op de grote verschillen tussen deze partijen en tref je tegengestelde 

uitgangspunten aan. Is hier sprake van een monsterverbond? Het lijkt er dan ook op dat de 

vier partijen halverwege de onderhandelingen zijn gestopt waarmee een aantal voor de 

inwoners en stad belangrijke punten vooruit geschoven kunnen worden. Het motto lijkt: "En 

nu vooruit- schuiven –dan maar". Ik zal daar zo enkele voorbeelden van geven. 

 

Voorzitter, laat er geen misverstand over bestaan dat de PvdA Utrecht eveneens ziet als een 

stad met ongekende mogelijkheden, een bruisende stad vol historie, kennis en cultuur, met 

creatieve initiatieven, innovatieve bedrijven en mensen met volop eigen ideeën. 

Het gaat er voor een stadsbestuur natuurlijk om hoe je omgaat met al die visies, opvattingen, 

ideeën, belangen die soms met elkaar strijden om de eerste plaats. Dan komt het er op aan om 

een eigen visie te hebben en keuzes te maken. Waar staat men voor. En daar ontbreekt het nu 

aan in dit nieuwe coalitieakkoord. Waar is de daadkracht?, de slagkracht en uitvoeringskracht 

die nodig is de komende tijd. 

 

Het college benoemt geen specifieke doelgroepen in haar portefeuilles. Dat klinkt aardig 

maar waarom zou je geen bijzondere aandacht schenken aan onze senioren, een groeiende 

groep inwoners van onze stad die wellicht toch een bijzondere aanpak vragen omdat er zo 

ontzettend veel gaat veranderen. Of de jeugd die als doelgroep helemaal niet lijkt te bestaan 

in dit akkoord? 

Wat ons aanspreekt als PvdA is dat dit nieuwe college door gaat op de ingeslagen weg met de 

vele goede zaken die de afgelopen jaren mede dankzij de PvdA zijn ingezet. Het lijkt ons 

prima dat dit nieuwe college niet te veel nieuw beleid wil formuleren, omdat men nog door 

kan op de stevige basis die door  de voorgangers is neergelegd. Gelukkig kiest u wel als 

prioriteit voor nieuw beleid op het gebied van dierenwelzijn maar wellicht is het toch ook 

verstandig om nog eens goed naar de terreinen jeugd, wonen en zorg te kijken omdat daar de 

komende jaren wellicht toch wel heel veel verandert. 

 

Zo zien wij ook met belangstelling de uitvoeringsnota over verkeer gebaseerd op de 

uitgangspunten van Utrecht aantrekkelijk en bereikbaar. Gaat de VVD net als het 

vermaledijde ‘autoverbod’ nu inderdaad akkoord met de stadsboulevards van GroenLinks, 

waar ze voor de verkiezingen nog zo van gruwden? Of begint de discussie weer van voor af 
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aan. Een ding is zeker, in 2015 moeten we de EU-normen voor luchtkwaliteit halen. Daar is 

geen vooruitschuiven aan. 

 

Voorzitter, 

Beweert u werkelijk dat wij de laagste werkloosheid van Nederland krijgen, mogen wij u 

daarop afrekenen over 4 jaar? Utrecht heeft nu een werkloosheidspercentage van 7,8%. 

Haarlemmermeer laagste 4,7%. U bedoelt dus bijna een halvering!  

Hoeveel banen denkt u dat wederom 1 mln bij EZ gaat opleveren? Mogen wij daar het 

nieuwe college op afrekenen?  

 

Er worden verder weinig concrete keuzes gemaakt. Ik zei het al eerder. Laat ik u een paar 

voorbeelden noemen: 

 

 Er wordt geen aantal genoemd bij de ambitie voor studenten- en starterswoningen, 

waarom niet?  

 

 Krijgen we nu wel of geen windmolens? En waar en wanneer dan? 

  

 Nergens in dit akkoord is er intensieve aandacht voor de wijken en mensen die dat 

nodig hebben. Voor de PvdA niet te rijmen ondanks grote woorden SP en GL dat dit 

college structureel 1 mlj bezuinigt op leefbaarheidsbudget, naast de bezuiniging van € 

500.000,- op de krachtwijken? 

 

 Er wordt geen aantal genoemd bij de te realiseren stage- en leerwerkplekken voor 

mensen met afstand te de arbeidsmarkt.  

 

 Bij sport is het niet anders, vooropstellend dat de PvdA zeer content is dat er 

structureel geld is gereserveerd om de U-pas beschikbaar te houden voor mensen met 

een inkomen tot 125% van het sociaal minimum, zodat ook deze volwassenen en 

kinderen kunnen blijven sporten. Maar over topsport wordt niet gesproken in het 

akkoord. Worden sportverenigingen aan hun lot over gelaten? Het college is ambitie 

loos op dit punt. 

 

Waar het college wel keuzes maakt, pakken die vaak slecht uit voor mensen in de stad, niet 

zelden de meest kwetsbaren. Dit college bezuinigt, anders dan de PvdA de afgelopen vier 

jaar, keihard op voorzieningen voor de Utrechters. Ik zal een paar voorbeelden geven: 

 

 Utrecht, een stad van kennis en cultuur kan niet zonder een moderne Centrale 

bibliotheek maar dit college kiest daar niet voor. De forse bezuiniging van 8 mlj 

eenmalig en ruim 2 ton structureel op de bibliotheek zorgt ervoor dat er geen nieuwe 

centrale bieb komt en wijkbibliotheken dreigen te sluiten. Accepteren de 

coalitiepartijen dit?  

 

 Met het verzelfstandigen van stadswerken nemen deze partijen afscheid van tal van 

medewerkers in de lagere loonschalen. Met GL en de SP hebben we in de vorige 

periode dit juist met succes weten te voorkomen. 
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 Ik wil heel graag van met name van de SP en GL horen hoe zij aankijken tegen het 

instandhouden van de kernvoorraad van 44.000 sociale huurwoningen. De 40% 

sociaal huur bij nieuwbouw, die de PvdA altijd hoog heeft gehouden, kwam niet uit 

de lucht vallen. Het erfpachtsysteem wordt te grabbel gegooid. Hebben de SP en GL 

deze punten zo maar ingeslikt ten faveure van de VVD?  

 

 Dit akkoord heeft als motto ‘Utrecht maken we samen’ met onder andere bewoners 

maar u bezuinigt fors op de budgetten van bewoners in de wijken, in het 

leefbaarheidsbudget en daarbovenop nog 2% op alle subsidies, in totaal  in de 20 mln  

Deze kaasschaaf in de gemeentebegroting trekt diepe sporen in de Utrechtse 

samenleving (welzijn, cultuur, sport, etc. ) Legt u dat eens uit.  

 

 Dit college bezuinigt structureel 1 mio op armoedebeleid. Ja, er staat: 

‘apparaatskosten armoedebeleid’, terwijl, helaas, het aantal mensen met een uitkering 

nog steeds toeneemt. Hoe kan mevrouw Van Gemert van de SP dit verantwoorden? 

Zij verweet ons de afgelopen jaren te bezuinigingen terwijl we dat niet deden, en nu 

doet ze het zelf! 

 

 

Positief is dat er mooie investeringen in het onderwijs, maar dan vooral in de excellentie van 

het onderwijs. Er komt extra geld voor de kwaliteit, extra geld om op de resterende kwart van 

de Utrechtse scholen ook een fatsoenlijk binnenklimaat te realiseren, extra geld voor 

huisvesting van passend onderwijs en extra geld voor huisvesting van de Internationale 

school. De PvdA juicht deze ontwikkeling toe. Wat ons echter zorgen baart is dat de 

collegepartijen vooral investeren in de excellentie in het onderwijs. D66 kiest vooral voor de 

happy few. In dit akkoord staat niets over mensen die zorg nodig hebben en een grotere 

afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Waarom investeert dit college wel in de huisvesting van 

de Internationale school, maar niet in de Utrechtse school voor overbelaste leerlingen die in 

een urgenter huisvestingsprobleem zit? Waarom staat er in dit akkoord niets over het 

aanpakken van segregatie in het onderwijs? Waarom wordt er niet geïnvesteerd in het 

tegengaan van taalachterstanden? En voorzitter kan D66 daarnaast een toelichting geven op 

de 2,6 mln structurele intensivering in onderwijs tegen het opvangen van 5,6 mln bezuiniging 

op onderwijshuisvesting die de gemeente voor haar rekening neemt terwijl de wethouder 

onderwijs deze rekening natuurlijk bij de schoolbesturen had moeten presenteren. 

 

Bij de paragraaf over de mogelijke terugkeer van sociaal beheerders in de buurthuizen 

moesten wij toch echt twee keer lezen. Daar waar in het verkiezingsdebat in Lunetten een 

brede steun voor de terugkomst bleek en de lijsttrekker van de SP nog opriep om het voor de 

verkiezingen te regelen,  schrijft het college nu slechts dat er gekeken wordt naar de 

mogelijkheden voor gedeeltelijke terugkeer. Deze mensen zijn nodig om het buurthuis open 

en toegankelijk te houden. Voor de PvdA is altijd het uitgangspunt geweest dat er geen 

activiteiten verloren mochten gaan met de komst van Vernieuwend Welzijn. Dat gebeurt nu 

en daarom hebben wij een MOTIE om de terugkeer van de sociaal beheerders conform 

eerdere toezegging, concreter opgenomen te zien worden in het collegeakkoord. 

 

De uitsmijter is toch wel de tekst die in dit coalitie akkoord staat opgenomen over mobiliteit 

en luchtkwaliteit: voorzitter ik citeer: 

“We constateren dat er in de stad diepgaande weerstand bestaat tegen de verbreding van de 

A27. Het college zal niet nalaten dit onder de aandacht te brengen van de bestuurlijke 
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partners. De besluitvorming in Den Haag rondom de verbreding van A27 wordt kritisch 

gevolgd in relatie tot andere projecten, als de NRU en de Waterlinieweg"  

Lost deze coalitie met dit soort bezweringsformules hun tegengestelde opvattingen op ten 

koste van de inwoners en ondernemers van deze stad? Wat vindt dit college nu eigenlijk 

ZELF van de verbreding van de A27? Graag een reactie van de 4 bezweerders. 

 

Voorzitter, ik kom tot een afronding. 

 

De PvdA ziet in dit akkoord op hoofdlijnen volop mogelijkheden voor de vele nieuwe 

akkoorden die er in deze gemeenteraad als hoogste kaderstellend orgaan in de gemeente 

zullen moeten worden gesloten om Utrecht de sociale en creatieve stad te laten blijven. Een 

stad waar iedereen meetelt en waar we niet alleen uitgaan van de happy few van D66 en 

VVD maar ook omkijken naar de inwoners die niet zo snel mee kunnen komen en die 

wellicht meer zorg en aandacht nodig hebben. Wellicht dat we daar GL en de SP dan wel aan 

onze zijde zullen vinden. 

 

Wij zullen constructief onze steun aan voorstellen verlenen waar het sociale karakter van 

Utrecht en haar inwoners mee gediend is. 


