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Spreektekst PvdA begroting Utrecht 2015 
 
Voorzitter! 
Ik vertel u graag het verhaal van Dione, een vrouw die in ons mooie Utrecht leeft aan het eind van 
het jaar 2015. Het is een vrouw die ik bewonder, omdat ze het beste uit zichzelf en haar leven weet 
te halen, ook als het even tegen zit.  
 
Dione heeft een zoontje van 8. Ze gaan samen graag naar de bibliotheek. In de oude bieb was er 
weinig nieuwe media. Er was een hele strijd geweest over in welk pand de nieuwe bieb moest 
komen, maar dankzij een amendement/motie, kwam het stadsbestuur er samen uit. Nu er een 
nieuwe bieb in de binnenstad is gerealiseerd kunnen ze er samen hele middagen doorbrengen. De 
jongen vindt serious games vooral leuk over het heelal of over verkeer, terwijl zijn moeder met een 
boek wegdroomt.  
 
Bij thuiskomst lag er bij Dione een rekening op de deurmat. De kosten voor medicatie zijn met een 
chronische longaandoening hoog. Alle veranderingen in de zorg hadden haar in 2014 ongerust 
gestemd. Gelukkig was ze er niet veel op achteruit gegaan. Dankzij goede mondelinge voorlichting 
wist Dione waar ze recht op heeft. Voor haar en haar buurvrouw die niet veel van internet weten 
van groot belang. Daarom nu de vraag aan de wethouder om onze motie M29 uit 2012 alsnog uit te 
voeren en de functie van voorlichter te behouden. (Motie)  
 
Voorzitter, 
Juist als de nood hoog is mogen twee principes niet worden geschonden: dat we altijd opkomen 
voor elkaar in deze stad, en dat we iedereen de kans geven om het beste uit zichzelf te halen. Dat 
dreigde voor Dione in gevaar te komen, toen de nieuwe coalitie het armoedebeleid met een miljoen 
per jaar wilde korten. Hoezo opkomen voor elkaar als je de pot voor armoede snoeit in crisistijd? 
Hoezo het beste uit je zelf halen als het Rijksbudget aan chronisch zieken en gehandicapten wordt 
besteed aan andere zaken dan dat het voor is bedoeld? In Utrecht is een goed leven niet het geluk 
van enkelen, maar een recht voor allen. (Amendement)  
 
En dat het leven goed was, daar genoot Dione met volle teugen van. Zeker nu ze naar haar broer in 
Kanaleneiland kon gaan met de bus, zonder dat ze daarvoor  het hele stationsgebied moest door 
rollen. Voor haar best een opgave. Daarom nu de vraag aan de wethouder om het voor busreizigers 
mogelijk te maken ook naar de oostzijde van het station te reizen vanuit het zuiden van de stad. 
(Motie) En ze genoot van haar nichtje uit Frankrijk, die kon komen logeren omdat er een betaalbaar 
backpackershostel in de stad aanwezig was. Na de beelden van de Tour de France te hebben gezien 
wilde het nichtje Utrecht eens met eigen ogen zien. Daarom nu de vraag aan de wethouder om de 
initiatieven voor zo’n hostel te steunen  
 
Het belangrijkste voor Dione was dat ze aan het werk kon. Werkgevers moeten in 2015 op grond van 
het sociaal akkoord 125.000 garantiebanen realiseren, zodat mensen met een arbeidsbeperking zo 
veel mogelijk bij een reguliere werkgever aan de slag kunnen. Doordat de gemeente Utrecht met 
werkgevers en werknemers onduidelijkheid gaf over de toekomst van het Regionale Werkbedrijf, gaf 
dat veel onzekerheid. Wel zeker is, dat Dione geen beschutte werkplek hoeft te verwachten tegen 
een fatsoenlijk loon. Om te beginnen het minimumloon. Daar koos dit college niet voor, in strijd met 
het sociaal akkoord en in strijd met de strekking van de wet. Alsof je minder waard bent als je 
minder arbeidsgeschikt bent. Dione had wel iets opgevangen over LEF (Lokaal Economisch Fonds), 
dat klonk leuk maar wat het voor haar zou betekenen, geen idee. Het maakt Dione overigens niet zo 



veel uit of Utrecht nou een hogere of een lagere werkloosheid heeft dan Rotterdam, Urk of Meppel. 
Ze wilde vooral dat haar eigen gemeente er alles aan doet om zoveel mogelijk Utrechters aan 
passend werk te helpen. Uiteindelijk had ze zelf lef genoeg om met succes te solliciteren op een 
baan. 
 
Voorzitter, ik wil u ook wat vertellen over Diones woonsituatie.  
Daarover was ze zeer tevreden. De gemeente had nu wèl snel gereageerd toen ze nieuwe 
aanpassingen nodig had die het mogelijk maakten om er met haar zoontje te blijven wonen. Voor 
haar oudere buurvrouw lag dat anders. Die kon moeilijk de trap opkomen naar haar bovenwoning. 
En uit de buurt vertrekken was ook geen optie. Dan zou ze haar hele netwerk verliezen aan vrienden 
die haar helpen met de moeilijke klusjes. Als jongste stad van het land is er veel aandacht voor 
studenten en starters. Terecht. Maar dat betekent niet dat we onze ouderen moeten vergeten. We 
steunen amendement CDA. 
 
Buurvrouw kon slecht traplopen, maar actief was ze nog wel. Met een aantal ouderen was ze naar 
de wethouder gegaan om te organiseren dat zij woningen in eigen beheer konden krijgen. Als een 
soort mini-corporatie. Zoals corporaties ooit ook zijn opgericht. Als Dione’s buurvrouw ooit nog zou 
kunnen verhuizen zou dat alleen naar een betaalbare woning kunnen met een betaalbare 
energierekening. Er werd wel weer meer gebouwd dan in de crisisjaren die achter hen lagen. Echter 
de betaalbaarheid is een probleem. Daarom nu de vraag aan de wethouder om bij de afspraken met 
de bestaande woningbouwcorporaties mini-corporaties mogelijk te maken. En om de eerdere 
afspraken over het percentage sociale woningbouw bij nieuwbouwprojecten en de kernvoorraad 
voort te zetten. (motiex2) 
 
Voorzitter, dit brengt me tot mijn laatste punt, 
Als een vrouw van deze tijd doet Dione vrijwilligerswerk in de buurt. Op de school van haar zoontje 
is ze luizenmoeder, ze doet de administratie van de toneelvereniging en ze denkt graag mee over de 
nieuwe inrichting van het Westplein. Welke toekomst ziet de wethouder voor dit project, zonder 
budget? (motie) 
 
Sterke en leefbare wijken vormen voor de PvdA het fundament voor een veilige en sociale 
leefomgeving voor iedereen. Bij het opstellen en de praktische uitvoering van de 
wijkactieprogramma's spelen bewoners een belangrijke rol. Buurten krijgen zelf meer 
verantwoordelijkheid; daar is onlosmakelijk aan verbonden dat inwoners zoals Dione meer te zeggen 
krijgen over de besteding van een vastgesteld budget per buurt. De wethouder heeft mooie 
gedachten over buurtbegrotingen, wanneer krijgen bewoners die hieraan mee willen doen 
informatie? Nu zien we een gat ontstaan. Het leefbaarheidsbudget wordt ingekort. En tegelijkertijd 
is de maatschappelijke opgave in de buurten groot, in sommige nog groter dan in anderen. Mensen 
als Dione en haar buurvrouw hebben – net als de meeste bewoners van de stad – een broertje dood 
aan bureaucratie en ambtelijke ingewikkeldheden. 
  
Als ze vrijwilligerswerk doen, een speeltuin opknappen, een koffieochtend in het buurthuis houden, 
ideeën voor een culturele trekker in Leidsche Rijn delen. Dan kiezen ze daarvoor liever hun eigen 
stramien en is het belangrijk om actieve bewoners te ondersteunen. Daarom kiezen wij er in onze 
tegenbegroting voor om te investeren in de wijken, met een buurtaanpak nieuwe stijl en om niet te 
bezuinigen op alle subsidies zonder de gevolgen daarvan te overzien.  Amendement 
tegenbegroting. 
En daarom dringen we nogmaals aan op de evaluatie van het sociaal beheer in onze buurthuizen. De 
wethouder was hierover onduidelijk in de commissie.  Het gaat erg lang duren, we spreken er nu al 
een jaar over. 
 



 
Voorzitter ik rond af, 
 
Want niet alleen Dione, ook Fred of Achmed, willen graag zelfstandig  wonen en werken.  De Partij 
van de Arbeid wil 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 zien uit naar de beantwoording 
en hopen van harte dat het college en de raad bereid zijn om onze alternatieven te omarmen.  
Ik dank u wel, 


