
Voorzitter, 
 
Namens mijn fractie dank ik het college voor haar begroting. We keken er naar uit. Mijn voorganger 
concludeerde dit voorjaar dat het nieuwe college veel voor zich uitschoof dus dit was het moment 
waar moest blijken dat het college niet alleen de urgentie begrepen had, maar daar ook de 
benodigde plannen voor op tafel zou leggen. 
 
Dat is broodnodig, want de crisis heeft ook in ons mooie Utrecht haar sporen achtergelaten. De stad 
is verdeelder geraakt, veel Utrechters twijfelen of we samen de weg naar boven weten te vinden. 
Daar moet deze begroting een antwoord op bieden. Weten we banen te scheppen voor jongeren die 
de schoolbanken verlaten, of voor 45+’ers die solliciteren zonder resultaat? Waarmee voorkomen we 
dat er nog meer kinderen in armoede opgroeien? Weten we de onzekerheid bij chronisch zieken en 
ouderen te keren door te laten zien dat we de uitdaging aan kunnen om goede en persoonlijke zorg 
in de buurt te garanderen? Weten we de tweedeling op de woningmarkt te stoppen en voor iedere 
Utrechter de belofte van een betaalbaar huis waar te maken?  
 
Voorzitter, die vragen heeft mijn fractie als toetssteen langs deze begroting gelegd. Omdat wij pal 
staan voor een Utrecht waar een goed leven niet het geluk van enkelen is, maar een recht voor allen. 
Juist als de nood hoog is mogen twee voorwaarden niet geschonden worden: dat we altijd opkomen 
voor elkaar in deze stad, en dat we iedereen de kans geven om het beste uit onszelf te halen. 
 
We hadden goede hoop. Want als we de samenstelling van dit college beschouwen, de ambitie van 
de VVD optellen bij de zorgzame SP, hervormingsgezind D66 combineren met sociaal GroenLinks, 
dan had het college precies op de juiste plek kunnen uitkomen. Op het verkiezingsprogramma van de 
Partij van de Arbeid. Zonder dat wij daarvoor nodig waren. Ik had me daar wel op verheugd. 
 
Een gemiste kans van het college op drie vlakken. Daar waar goede ambities zijn uitgekomen 
ontberen concrete plannen, daar waar concrete plannen staan schiet de weegschaal door naar rechts 
en daar waar ze er noch op ambities noch op plannen met elkaar uitkwamen hebben ze maar 
helemaal niets meer voorgesteld. Het gevolg is dat veel Utrechters de kans ontnomen wordt het 
beste uit zichzelf te halen, het gevolg is dat we niet meer opkomen voor iedereen die dat nodig 
heeft. 
Laat ik u de meest in het oog springende voorbeelden noemen die typerend zijn voor deze begroting 
op gebied van werk, wonen en zorg. 
 
Allereerst op het gebied van werkgelegenheid. De Partij van de Arbeid deelt de ambitie van het 
college om tot de laagste werkloosheid van Nederland te komen van harte. Maar voorzitter, waar 
zijn de concrete plannen? Veel wordt verwacht van het Lokaal Economisch Fonds waarvan helaas de 
uitwerking totaal ontbreekt. En ook maakt mijn fractie zich zorgen dat het college zich met name wil 
richten op de groep die ze zelf omschrijft als ‘jong, kansrijk en gemotiveerd’. Worden oudere 
werknemers hier afgeschreven?  
 
Voorzitter, dat staat haaks op het uitgangspunt dat we altijd opkomen voor hen die dat nodig 

hebben. Dat zien we ook terug in het armoedebeleid. De PvdA concludeerde bij het debat over het 

coalitieakkoord al dat een bezuiniging van 1 miljoen op de kosten van het armoedebeleid ten koste 

zou gaan van de meest kwetsbare Utrechters omdat de kosten bij lange na geen 1 miljoen bedragen. 

Vorige week bleek dat ondanks de garanties van SP en GroenLinks deze mensen met de laagste 

inkomens wel degelijk inleveren. Om de bezuiniging in 2015 te halen wordt alvast een flinke greep uit 

de pot voor chronisch zieken en gehandicapten gehaald. En ook blijkt uit de plannen dat maar een 

klein deel van het extra rijksgeld voor het armoedebeleid ook voor dit doel wordt gebruikt. Graag 



een verklaring van het college. Hoe kunnen de SP en GroenLinks, die in het verleden altijd samen met 

ons optrokken voor een sterk armoedebeleid, dit allemaal voor hun rekening nemen? Vanmiddag 

steunden ze ons voorstel voor beschut werk. De deur staat open om hier samen een andere 

oplossing voor te vinden.  

 

Voorzitter, die gevaarlijke cocktail van gebrek aan concrete plannen en het garanderen van een 

sociale basis zien we ook terug bij de zorg. Ik roep het college op om te kijken naar goede 

voorbeelden elders – zoals in Venlo, waar men er in slaagt met meer lokale zeggenschap, wijkteams -

van huisarts, wijkverpleegkundige, mantelzorgers en zorgbehoevenden – meer persoonlijke zorg te 

bieden bij een lager budget? We zijn hoopvol op de vanmiddag gegeven toezegging over de garantie 

op zorg. U laat niet alleen mijn fractie hier met veel vragen achter, maar ook duizenden ouderen, 

chronisch zieken en hun families en buren. Denk aan onze discussie over de dagbesteding.  

Voorzitter, ook als bewoners op een sociale huurwoning zijn aangewezen geeft het college niet thuis. 

Geen nieuwbouw. Geen inzet om de huren betaalbaar te houden. En geen inzet voor het opknappen 

van de woningen. Op hoeveel huizen bewoners, ouderen en studenten kunnen rekenen blijft ook 

hier weer onduidelijk. Deze SP wethouder huilt krokodillentranen in de krant over het op pijl houden 

van de sociale woningvoorraad. Maar in het college voert hij roekeloos rechts VVD-beleid uit.  

Zo ook als het om de wijkaanpak gaat. Dit college heeft de mond vol over participatie. Maar het 

budget voor bewoners wordt veel minder. Geen krachtwijkenbudget en wat er overblijft van de 

laagdrempeligheid van het leefbaarheidsbudget is maar de vraag. De steun aan bewoners wordt er 

niet groter op. We weten dat dat nodig is, bijvoorbeeld in de buurthuizen. Initiatieven daar zijn 

talrijk, we hebben bloeiende buurten. Maar zonder sociaal beheer zijn we als PvdA bang dat die bloei 

wat flets blijft. Op verzoek van de wethouder hebben wij de uitkomst van ons meldpunt met 

tientallen meldingen over de problemen door het gemis van sociaal beheer aan haar doorgegeven. 

Ook hier wordt een plan aangekondigd waar wij als PvdA al voor de derde keer vragen dat u al aan de 

slag gaat. 

Tot slot voorzitter, concludeert de PvdA fractie dat daar waar dit college het niet eens kon worden 

met elkaar ze een nieuw ‘woord van het jaar’ als oplossing hebben bedacht. Het zogenaamde 

stadsgesprek. De meest bizarre is het stadsgesprek over het stadsgesprek zelf. Het leest als een 

synoniem voor deze begroting die ook wel iets wegheeft van een plan voor een plan. We missen er 

nog een over de nieuwe bibliotheek, daar schijnt u ook niet samen uit te komen. Er komt in ieder 

geval een stadgesprek over het stationsgebied, een stadgesprek over de culturele voorzieningen in 

Leidsche Rijn, en maarliefst drie (!) stadgesprekken over de toekomst van het onderwijs. Dat lijkt me 

een felicitatie aan D66 waard.  

 

Voorzitter, mijn fractie en partij zijn al jaren op stadsgesprek. Aan de deur, bij wijkraden en bij alle 

instellingen die onze stad rijk is. Wij willen het college meegeven dat het inderdaad zo is dat veel 

ouders zich zorgen maken over schooluitval van jongeren en over het gebrek aan stageplaatsen voor 

MBO’ers. Wellicht kan het college zich de moeite besparen om hier een stadsgesprek over te 

organiseren en komen met een plan van aanpak. Daar willen wij het college graag bij van dienst zijn.  

Voorzitter, ik rond af. De Partij van de Arbeid wil een Utrecht waar een goed leven niet het geluk van 

enkelen is, maar een recht voor allen. Wij willen dat het beleid in onze stad erop gericht is dat we 



altijd opkomen voor elkaar, en dat we iedereen de kans geven om het beste uit onszelf te halen. We 

zullen het college steunen bij ieder voorstel dat aan die voorwaarden voldoet. Helaas moeten we 

concluderen dat dat met deze begroting niet het geval is. We zien uit naar de beantwoording en 

hopen van harte dat het college bereid is om onze alternatieven te omarmen. In het belang van alle 

Utrechters.  

Ik dank u wel. 


