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PvdA Utrecht 3 juli 2014 

 

Alleen gesproken tekst geldt! 

 

 

 

Voorzitter,  

 

De Partij van de Arbeid wil graag dat Utrecht de sociale en creatieve stad blijft met de blik op de 

toekomst. Een stad waar iedereen meetelt en waar we niet alleen uitgaan van de happy few maar ook 

omkijken naar de inwoners die niet zo snel mee kunnen komen of mensen die wellicht iets meer zorg 

en aandacht nodig hebben. Werken, Wonen en Zorg: daar ging  en gaat het ons voor de komende 

jaren om  en op die drie thema's zullen onze acties gericht zijn. Zo hebben we ook gekeken naar het 

coalitieakkoord "Utrecht maken wij samen", waar we op 8 mei jl. al met elkaar over spraken. Twee 

maanden later blijkt het inderdaad een akkoord op hoofdlijnen tussen deze vier fracties te zijn en 

voldoet het steeds vaker aan het motto dat wij er aan gaven: "En nu vooruit- schuiven –dan maar".  

De voorgestelde bezuinigingen op het armoedebeleid, welzijn en leefbaarheidsbudget raken  precies 

de groep mensen die het het  minst kunnen hebben. 

 

Voorzitter,  De PvdA zal vooral inzoomen op de veronderstelde daadkracht, de slagkracht en 

uitvoeringskracht en het "samen optrekken met de stad, haar bewoners en de participatie” die dit 

college voorstaat en waar we al een mooi staaltje van hebben mogen zien bij de Leidseweg en haar 

bewoners of met het knijpen van de bewoners in de omgeving van de Monicabrug. 

 

Vandaag zal ik namens onze fractie ingaan op een aantal zaken die van belang zijn voor de PvdA, er 

liggen al twee aangehouden moties nr 33 en nr 34 van ons die straks –weliswaar in iets andere vorm- 

in stemming gebracht kunnen worden ( over het afrekenbaar maken van het coalitieakkoord en het 

sociaal beheer in buurthuizen.). Voorzitter ik overweeg in eerste termijn ook direct  een aantal andere 

moties in te dienen zodat het college er na de lunchpauze direct op kan reageren. Op deze manier kan 

het debat kort, helder en to the point te  zijn. Wie weet doet goed voorbeeld, goed volgen. 

 

De VJN betreft vooral de invulling van het collegeprogramma als opmaat naar de begroting 2015 die 

we in november zullen bespreken. Het gaat hier nu dus vooral om financiële opmerkingen te plaatsen. 

 

Financiën 

 De big issues blijven wat ons betreft het stationsgebied en het op orde brengen en houden van 

de daarbij behorende grondexploitatie. Voorzitter, in de commissie en in de aanvullende brief 

heeft de wethouder wel aangegeven hoe hij de raad beter gaat informeren over de (financiële) 

ontwikkelingen in het stationsgebied maar de vraag is: hoe gaat deze wethouder hier nu meer 

grip op krijgen. Ieder jaar weer worden we vanuit deze tripple A toplocatie verrast met 

oplopende tekorten terwijl we hier juist geld zouden moeten kunnen verdienen. Het wordt zo 

langzamerhand wel tijd voor versterkte ‘dijkbewaking’ Heeft de wethouder de boel hier wel 

op orde?  

 Voorzitter: in de commissie hebben we gevraagd naar de kosten/extra financiën die gemoeid 

zijn voor opgehoogde veiligheidseisen in bijvoorbeeld TivoliVredenburg. Deze zijn niet 

voldoende beantwoord. “Het moet van het bevoegd gezag”, is voor het college reden om er 

miljoenen extra voor uit te trekken. Een degelijke onderbouwing van alternatieven is er 

blijkbaar niet. In Nederland wordt zo’n 10 miljard teveel besteed aan onnodige 

veiligheidsmaatregelen. (Volgens prof Ira Helsloot, Nijmegen) De PvdA is bang dat er ook 

een aantal miljoenen van de Utrechters in dit gat verdwijnt. Het college moet toch echt uit 

kunnen leggen waarom er een dure sprinklerinstallatie in een kruipruimte  nodig is. Sinds 

wanneer moeten gemeenten de kosten dragen van veiligheidsrisico’s die niet door haar 
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worden veroorzaakt. Ik stel voor dat het college de rekening neerlegt waar hij thuishoort. 

Graag een reactie van het college. 

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

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

structureel 1 mlj bezuinigt op leefbaarheidsbudget, naast de bezuiniging van € 500.000,- op 

de krachtwijken?)  

 

 Voorzitter, ondanks de uitleg in de commissies blijft onze conclusie dat dit college structureel 

1 mio bezuinigt op armoedebeleid.  

Ja, er staat: ‘apparaatskosten armoedebeleid’, en dat  terwijl we al eerder hebben vastgesteld 

dat met de reorganisatie bij W&I al een enorme taakstelling is ingevuld en dat de rek eruit is. 

Daarnaast stijgt het aantal mensen dat  een beroep op een WWB- uitkering moet doen nog 

steeds en zien we ook het aantal mensen dat niet meer rond kan komen toenemen. Kijk 

bijvoorbeeld naar de toenemende vraag naar schuldhulpverlening. De stijgende uitgaven op 

de armoederegelingen zijn dus goed verklaarbaar. Kan het college en kunnen GroenLinks en 

SP nog steeds met droge ogen beweren dat cliënten hier niks van merken? Zo ja, op basis 

waarvan? Het is duidelijk dat we juist in deze, voor mensen soms onzekere tijden,  volstrekt 

duidelijk moeten zijn. U kunt op ons blijven rekenen en van bezuinigingen op armoedebeleid 

merkt u niks. Daartoe dien ik een amendement in. 

 

En voorzitter, hoe kijkt het college nu echt naar de inzet van het flexibel welzijnsbudget waar 

bewoners gebruik van kunnen maken. Hoe zorgt de wethouder dat de drempel niet verhoogd 

wordt en er voldoende ruimte blijft voor  kleinere en informele initiatieven die wat meer 

gericht zijn op sociale samenhang, ontmoeting, sport en bewegen etc. Graag een reactie van 

het college  

Daarbovenop nog 2% op alle subsidies, in totaal 20 mln Deze bezuinigingskaasschaaf trekt diepe 

sporen in de Utrechtse samenleving (welzijn, cultuur, sport etc). Legt u dat eens uit. 

Op 1 augustus 2013 is Het Vernieuwend Welzijn van start gegaan. De PvdA heeft destijds 

ingestemd, echter met uitgangspunt dat er geen activiteiten in de buurthuizen verloren mochten gaan. 

Die belofte heeft het college toen ook gedaan. Onze motie over sociaal beheer hebben wij op 8 mei op 

het verzoek van het college aangehouden tot vandaag. Zoals in de commissie al aangegeven hebben 

wij zelf een klein onderzoek gedaan naar de knelpunten. De knelpunten liegen er niet om: Ouderen 

die de buurthuizen niet meer bezoeken, de veiligheid van vrijwilligers die nier meer is geborgd, de 

veiligheid van gebruikers die achteruit gaat, gebruikersgroepen die niet meer naar buurthuizen gaan, 

omslachtige en onduidelijke procedures voor kleine facilitaire problemen, kortere openingstijden van 

buurthuizen, het beheer vanuit de UVO wat tekort schiet, vrijwilligers die overbelast raken en meer.  

Voorzitter: de wethouder kondigde in de commissie om volstrekt onduidelijke redenen aan toch nog 

eens een eigen onderzoek te willen gaan doen in het najaar. Flauwekul. Het is helder waar het 

misgaat, namelijk bij gebrek aan sociaal beheer. Wij maken daarom van onze motie een amendement 

en rekenen op een brede steun in de raad gezien de vele beloftes die gemaakt zijn. 

 

 Dezelfde zorg geldt de culturele sector en alles wat wij er in de afgelopen jaren samen aan 

hebben opgebouwd. Is het nu echt de bedoeling van dit college om dit af te breken? De 

stapeling van de diverse kortingen op subsidies, het niet toekennen van accrès en de eerder 
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meegegeven taakstellingen leidt in de culturele sector tot desastreuze gevolgen. Cultuur in de 

wijken en op stedelijk niveau is de creatieve zuurstof van onze stad en zit ons in alle poriën. 

Die moeten we niet laten verstikken. Dat geldt zowel voor mooie en toegankelijke Jazz in 

TivoliVredenburg alsvoor cultuurparticiaptie van kinderen in hun eigen buurt via de 

wijkcultuurhuizen. Hiertoe dien ik een amendement in.  

Tevens heb ik een motie over de toegangsprijzen van DomUnder, waarin wij het college oproepen om 

met de organisatie in overleg te gaan, zodat ook mensen met U-pas gebruik kunnen maken van deze 

nieuwe culturele aanwinst.  

Voorzitter, wat  de PvdA betreft blijft   het gereserveerde budget en de inzet van dit college 

gericht op de realisatie van een culturele trekker van formaat in Leidsche Rijn Centrum 

bestaan. Er ligt nu voldoende materiaal om een stap verder te zetten. Kan het college 

bevestigen dat het budget in stand gehouden wordt voor LR? 

 

Werk 

Het voorkomen en bestrijden van werkloosheid blijft de komende jaren van essentieel belang. zeker 

voor onze jongeren met het oog op de toekomst. Hier verwachten we echt slagkracht van het college 

bijvoorbeeld voor jeugd, omdat de toename van het aantal bijstandsgerechtigden het sterkst is onder 

jongeren tot 27 jaar. De wethouder gaf in de commissie aan het actieplan jeugdwerkloosheid eerst te 

willen evalueren. Uit de collegestukken vissen wij het besluit om het actieplan een jaar te verlengen. 

Dat is een vreemde draai binnen twee weken. We willen duidelijkheid wat er nu gaat gebeuren en of 

er in de uitvoeringsnota van de participatiewet specifieke aandacht voor jeugd is. 

Graag ook snel meer duidelijkheid over de wijze waarop de regionale samenwerking vorm krijgt en 

hoe invulling wordt gegeven aan ‘het regionale werkbedrijf’. Op dit punt verwacht ik veel initiatieven 

van het college. MOTIE MBO-ers opleiden voor werk 

 

Op 1 januari treedt de participatiewet in werking. Hoe staat het in Utrecht met het scheppen van 

werkgelegenheid voor arbeidsgehandicapten? En in hoeverre geeft de gemeente hierin zelf het goede 

voorbeeld? 

 

Schulden zijn bij 80% van de huishoudens waar de buurtteams binnenkomen een van de problemen. 

Het is wel goed dat deze problematiek daardoor zichtbaarder wordt en mensen kunnen worden 

geholpen. De keerzijde is dat de druk op schuldhulpverlening enorm toeneemt en dus ook de kosten. 

We gaan ervan uit dat het college van deze ontwikkeling op de hoogte is en dat voor uitbreiding van 

schuldhulpverleningsarrangementen zoals voor ZZP-ers ook extra middelen beschikbaar komen. We 

laten mensen toch niet in de kou staan? 

 

De PvdA is blij met de voortzetting (van ons amendement inzake voortzetting )Fonds Stimulering 

Lokale Economie.. De PvdA blijft inzetten op het stimuleren van lokale economie, waarbij nieuwe 

banen ook ten goede moeten komen van mensen die nu een bijstandsuitkering hebben. Het 

Ondernemersfonds heeft voor de PvdA vooral tot doel dat ondernemers kunnen investeren in 

plaatselijk economisch beleid. Liefst met een bijdrage aan een groene economie. Dit fonds moet 

volgens de PvdA ook tot doel hebben mensen uit de uitkering te helpen. 

Onbehoorlijk bestuur hoort aangepakt te worden, net zoals we dat ook van bewoners vragen bij hun 

initiatieven met gemeenschapsgeld en mag dus niet door de vingers worden gezien. Wanneer is het 

onderzoek klaar en gereed voor een openbaar debat? Graag een toezegging van de wethouder. 
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Voorzitter, 

Stadswerken: De onderhandelingen zijn inmiddels onder druk van de vakbond weer opgepakt. Wat is 

nu de onderhandelingsinput van het college? Is het college bereid om de  payrollconstructies af te 

schaffen voor deze groep mensen omdat op deze manier een tweedeling bij werknemers in stand 

wordt gehouden?  Is het college bereid om de werknemers die jarenlang in koopkracht achteruit gaan 

en door hun loon in de armoedeval terecht  komen bij te staan? Of laat dit college deze mensen die 

onze stad schoonhouden in de kou staan? De PvdA staat voor gelijk loon voor gelijk werk, wij hopen 

dat dit college daar ook voor staat MOTIE!. 

Digitale vaardigheden: Dank voor de toezegging van de wethouder om 100 computers beschikbaar 

te stellen aan leerwerkplekken voor onze bewoners in de stad. Deze zijn hard nodig! De wethouder 

heeft in de brief aangegeven dat erin het kader van het programma Publieksdienstverlening veel 

aandacht besteed wordt aan de toegankelijkheid van de gemeentelijke websites, waaronder het 

Digitaal Loket. Wij hebben in de commissie gevraagd om aanvullende acties gericht op de 

digitalisering van (een deel) van onze bewoners.  En ook hier weer voorzitter, vooruit schuiven dan 

maar naar een conferentie heeft geen zin. Pak de bekende knelpunten nu aan. MOTIE! 

 

Voorzitter, 

Omdat Utrecht nu eenmaal een prachtige en zeer geliefde stad is, blijft aandacht voor onze 

beschikbare sociale huurvoorraad noodzakelijk. De vraag naar betaalbare woningen neemt toe. 

Aangezien er in het collegeprogramma niets te vinden is over de voorraad vraag ik het college nu 

nadrukkelijk of  de portefeuillehouder Wonen de voorraad van 44.000 huurwoningen beschermt en 

het percentage van sociale huurwoningen dat genoemd is in de woonvisie, ongewijzigd laat. MOTIE!  

 

 

Communiceren is een vak, dat blijkt regelmatig als wij door huurders worden benaderd over de soms 

belabberde informatie vanuit de corporaties. In eerste instantie zijn we van mening dat het een zaak is 

tussen de corporaties en de huurders. Alleen is het in de praktijk anders: bij elk project hoort de PvdA 

van de huurders dat de corporaties onvoldoende en niet tijdig communiceren. Motie achter de hand  

Duurzaamheid, milieu, openbare ruimte en groen: 

In de commissie heeft de PvdA nog eens aandacht gevraagd voor het thema duurzaamheid en 

verduurzaming waar mogelijk. Waar is het concrete actieplan dat bijdraagt aan energiebesparing, het 

opwekken van energie en het concretisering van andere duurzaamheidsdoelstellingen. Hier liggen 

kansen voor verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Zo kunnen ook sportcomplexen zoals 

Hellas hun dure energierekening verlagen en een bijdrage leveren aan duurzaamheid. Zo ook met  een 

extra inzet op verduurzaming van de sociale huurvoorraad in samenwerking met corporaties, huurders 

en gemeente. We hebben een motie voor 0-op de meter, die aansluit op de 

duurzaamheidsdoelstellingen binnen de woningbouw 

Wat gebeurt er met de resterende middelen uit het programma Utrechtse Energie? 

In hoeverre kan het college de middelen van het duurzaamheidsfonds inzetten bij renovaties van 

sociale huurwoningen zodat er meer energielabels kunnen worden gerealiseerd? AMENDEMENT! 
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Veiligheid 

 

Voorzitter, op uw portefeuille veiligheid stip ik graag het terugdringen van het aantal woninginbraken 

aan, het wegvallen van alle middelen voor de inzet van jeugd & veiligheid en de kosten voor  inzet 

toezicht en handhaving in avonden en nachten. Dat laatste duurt en duurt… Graag wijzen we erop dat 

de samenwerking met de politie en bewoners hierbij belangrijk zijn waardoor de inzet op een veilige 

stad in de avond nog effectiever kan zijn. 

Als een van de weinige steden kent Utrecht een stijging van het aantal woninginbraken. Dat is sinds 

het begin van dit jaar. Uiteraard heeft dit niets te maken met de komst van de burgemeester. Het is 

lastige materie, we hebben er de hulp van bewoners bij nodig om criminaliteit aan te pakken. Daarom 

is het goed om de aanbevelingen van de inspectie veiligheid en justitie op te volgen en de service bij 

oa aangiften op niveau te brengen. 

 

Verkeerstuin 

We vinden het spijtig dat de beloofde commissiebrief toch niet is gekomen, daarentegen zijn we wel 

tevreden met de informele toezegging van de adviseur van de wethouder dat de Verkeerstuin in ieder 

geval tot 2016 open kan blijven en dat we bij de volgende begroting de toekomst bespreken. Graag 

voor de formaliteit nog even een formele toezegging van de wethouder. MOTIE ACHTER DE 

HAND! 

 

 

Onderwijs en segregatie:   

Voorzitter de PvdA is tevreden met de reactie dat dit college niet alleen oog heeft voor excellentie, 

maar ook voor leerlingen van De Utrechtse School en zwakke VMBO / VO scholen. Alle kinderen 

hebben immers recht op goed onderwijs in geschikte onderwijshuisvesting. Een school hoort wat de 

PvdA betreft een afspiegeling van een wijk te zijn, zodat kinderen met andere kinderen leren omgaan 

en gemengd naar school gaan. Dat gaat nog steeds niet vanzelf, de segregatie neemt alleen maar toe 

en daarom is het nodig een vast moment van inschrijving vast te stellen waar wij met smart naar de 

start van de pilot uitkijken ( najaar puntjes op i) en juicht de PvdA initiatieven van ouders en scholen 

toe om segregatie tegen te gaan.  Ouders spelen namelijk een sleutelrol bij zowel het ontstaan als het 

tegengaan van segregatie in het basisonderwijs. Wij zullen de wethouder aan zijn toezegging houden 

om ouderinitiatieven voor het meer gemengd maken van buurtscholen, te blijven ondersteunen   

MOTIE Gadiza taalachterstand 

Bibliotheek 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. Terwijl er al miljoenen verloren zijn gegaan door het afblazen van 

de Bieb++ op het Smakkelaarsveld. Accepteren de coalitiepartijen dit? Wat is er in een half jaar 

veranderd aan de ambities voor de bibliotheek? Wij weten nergens van? Het enige dat we weten is dat 

de ontwikkeling Smakkelaarsveld is gestrand. Wat weet het College wat wij niet weten?  

Wanneer ontvangen wij de financiële uitwerking van de alternatieve plannen? Wij vinden dat het 

college (mede) verantwoordelijkheid draagt voor een passende huisvesting van publieke 

voorzieningen zoals de bibliotheek. Momenteel wordt de stichting aan haar lot overgelaten en blijft 

Utrecht in onduidelijkheid. Wij hebben hiervoor een motie: 

Bibliotheek: zie motie Gadiza 
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Sport ( Taskforce) 

 

Voor de PvdA zijn sportieve voorzieningen een uithangbord voor een aantrekkelijke stad, waar we 

trots op zijn. Met het WK kunnen wij duidelijk zien dat sport niet alleen gezond, plezierig is, maar 

ook bindt. Investeren in goede toegankelijke sportvoorzieningen en een goed sportklimaat staat voor 

ons bovenaan. Met de uitkomsten van de taskforce, waarvoor onze dank en waardering, is 

tegemoetgekomen aan de wens van de raad en dus de PvdA om binnen de sportbegroting creatief te 

zoeken naar alternatieven voor de tariefstijging. Het voorstel voor een Stimuleringssubsidie 

Zondagsvoetbal vindt de PvdA te beperkt en nut en noodzaak ontbreekt. Wij hebben hiervoor een 

amendement: Pas op de plaats met stimuleringssubsidie. Naast de burgersportverenigingen zijn wij in 

Utrecht gezegend met een groot aantal studentensportverenigingen. De PvdA vindt dat Utrecht er 

alles aan moet doen om deze belangrijke groep aan het sporten te krijgen en te houden. Voor de 

studentensport in Utrecht is het van belang om met o.a de hoger onderwijsinstellingen afspraken te 

maken over duurzame ondersteuning en het gebruik van accommodaties. Student en Starter zal mede 

namens de PvdA hiervoor een motie indienen.  

Van breedtesport naar topsport. Hoe zit het met de stedelijke en (inter) nationale evenementen 

kalender, want die is na de tour de France toch nog heel leeg. Wanneer komt het college met 

voorstellen? 

 

Verkeer:  uitgangspunten PvdA: leefbaarheid, bereikbaarheid en gezondheid 

Voor de PvdA dienen extra verkeers- en luchtkwaliteitmaatregelen er niet alleen voor om de EU 

normen te halen, maar vooral om de gezondheid van de Utrechters te verbeteren. En dat betekent dat 

we verder moeten willen gaan dan de huidige normen. Het is algemeen bekend dat om de 

luchtkwaliteit rondom de Weerdsingel te verbeteren er verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn.  Het 

college heeft aangegeven niet te willen knippen maar knijpen. De PvdA heeft geen idee wat dit in de 

praktijk betekent en het effect daarvan. Het bevreemdt de PvdA dat het college na een intensief 

participatietraject de bewoners wederom terzijde schuiven en een andere afslag kiest. Binnen twee 

weken heeft u toegezegd ons uitsluitsel te geven wat dit knijpen gaat betekenen voor de omgeving 

Pijlsweerd, wij zijn benieuwd  Utrecht maakt u dus blijkbaar op deze manier samen.......... 

 

Kunt u garanderen dat de tram naar in Uithof in 2018 rijdt? 

Voorzitter, Utrecht sterk en sociaal. 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 

 

Goed beleid steunen we en helpen we graag aan een meerderheid maar in al het beleid waar we ons 

niet in herkennen, zult u een scherpe opvatting van ons kunnen verwachten.  Waar sprake is van 

segmentering, tweedeling en ongelijke verdeling van sociaal profijt heeft u wat uit te leggen. 

 


