
Tegenbegroting PvdA Utrecht 2018 
 
Utrecht is een stad om trots op te zijn. Talloze Utrechters dragen elke dag weer hun steentje bij om 
de stad nog mooier te maken. Economisch staat Utrecht er na de crisis weer beter voor. Maar achter 
al dat moois gaan ook grote verschillen schuil. De Partij van de Arbeid maakt zich zorgen over deze 
verschillen en de toenemende ongelijkheid in Utrecht. In Noordoost leven bewoners gemiddeld 12 
jaar langer dan in Overvecht. De werkloosheid is onder laagopgeleiden bijna vier keer zo hoog als 
onder hoogopgeleiden. En waar de ambitie van dit college was om het laagste 
werkloosheidspercentage van Nederland te bereiken, is het resultaat bijna het tegenovergestelde, 
namelijk plek 300 van de 388 gemeenten in Nederland. Er zijn 23,2% sociale huurwoningen in de 
binnenstad tegenover 71,3% in Overvecht. Deze cijfers liegen er niet om. De verdeeldheid tussen 
arm en rijk, hoog- en laagopgeleid, jong en oud, met en zonder migratie-achtergrond neemt toe. De 
PvdA legt zich niet bij deze tweedeling neer. Waar ongelijkheid toeneemt, waar gelijke kansen 
ontbreken, neemt ook onzekerheid over het eigen bestaan nu en in de toekomst toe. Afnemend 
vertrouwen in overheid en politiek gaan daarmee hand in hand. Mogelijk is dat de verklaring voor 
enorme verschillen in opkomst bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen, waar op stembureau 127 in 
Kanaleneiland slechts 25,3% van de stemgerechtigden stemden, terwijl dat percentage op veel 
plekken in Oost rond de 90% schommelde. Laten we samen de handschoen oppakken om deze 
verschillen in maart terug te dringen. 
 
De afgelopen week gepubliceerde brede welvaartsindicator laat zien dat welvaart achter blijft bij 
economische groei en dat dit voor een groot deel te wijten is aan de toegenomen flexibilisering van de 
arbeidsmarkt die tot meer onzekerheid leidt. Reden voor Utrecht om voorop te lopen in het creëren 
van meer vaste banen en daarmee zekerheid voor Utrechters. Reden ook om te zorgen dat alle 
Utrechters profiteren van de economische groei.  
 
De Partij van de Arbeid wil de weg naar een ongedeelde stad inslaan. Een stad waarin iedereen een 
gelijke kans heeft op een baan die zekerheid biedt, toegankelijke zorg en een goede woning. Een 
stad waarin we ongelijkheid in het onderwijs en discriminatie niet accepteren.  
 
We doen in deze tegenbegroting een aantal voorstellen die dat voor Utrecht dichterbij brengen. We 
rekenen erop dat de raad en het college het belang van een ongedeelde stad onderschrijven en deze 
voorstellen overnemen.  
 
Ruben Post  



Investeringen 
 

1. Wonen 
 

Utrecht groeit hard door. Zo hard dat steeds meer mensen moeite hebben om een woning in Utrecht 
te vinden. Dit geldt voor betaalbare woningen, waar mensen jarenlang voor moeten wachten, maar 
ook voor “gewone” koopwoningen die flink overboden worden. Voor de PvdA is het belangrijk dat 
iedereen een woning in Utrecht moet kunnen vinden. Zeker mensen met een lager inkomen 
verdienen het dat ook voor hen goede en betaalbare woningen beschikbaar zijn nu dat in Utrecht 
steeds lastiger wordt. De PvdA investeert in sociale woningbouw door bij elke ontwikkeling 30% 
sociaal te bouwen en de sociale woningvoorraad te verduurzamen. Daarnaast investeren we gericht 
in buurten en wijken om de stad leefbaar te houden. 
 

1.1 Buurtaanpak nieuwe stijl 
In 2017 is het college helaas gestopt met de Krachtwijkenaanpak. De PvdA wil blijven investeren in 
buurten, waarbij voor de buurten met de meeste problemen extra aandacht en geld nodig is. De 
wijkenaanpak vergt immers een lange adem en doorzettingsvermogen. Bovendien heeft Utrecht 
genoeg wijken die deze aandacht nodig hebben en verdienen. Dit gaat naast de openbare ruimte om 
complexe problemen als (jeugd)werkloosheid, inburgering van nieuwkomers, werkgelegenheid in de 
buurt, gezondheidsachterstanden, criminaliteit, het ontbreken van sociale netwerken en de 
opstapeling van deze problemen. Dit verdient de aandacht van de politiek. Wij reserveren daar 
structureel € 1 miljoen voor. 
 

1.2 Terugdraaien bezuiniging initiatievenfonds 
We investeren € 1 miljoen in het initiatievenfonds. Het initiatievenfonds in de huidige vorm nodigt niet 
uit tot het doen van aanvragen. Het is een ingewikkelde en bureaucratische procedure en het 
initiatievenfonds is daarmee niet voor alle Utrechters. In wijken investeren en mensen eigen regie 
laten nemen, kan alleen als er ook voldoende budget is en de procedure niet drempelverhogend 
werkt om een aanvraag te doen. De aanvraag moet eenvoudiger zodat meer mensen gebruik gaan 
maken van het fonds. We zetten het geld met voorrang in buurten in die dat het meeste nodig 
hebben.  
  

1.3 Regierol verduurzamen corporatiewoningen 
Utrecht is hard op weg steeds verder te verduurzamen. Dit gebeurt o.a. door het opwekken van 
groene energie en door het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed. Het blijft echter een uitdaging 
om de duurzaamheidsambitie van 2030 (Utrecht klimaatneutraal) te behalen. De PvdA wil nog een 
stap extra zetten en ook de corporatiewoningen (sneller) gaan verduurzamen. Door verschillende 
partijen (privaat, publiek en bewoners) actief bij elkaar te brengen en afspraken te laten maken kan 
succesvol het verduurzamen worden versneld. De gemeente dient hier een voortrekkersrol in te 
pakken. Voor deze regierol trekken wij structureel € 200.000,- uit.  



2. Werken 
 

Een goede baan biedt zekerheid. Sommige Utrechters varen goed op een flexcontract, maar flex is 
niet voor iedereen een feestje; flexibilisering veroorzaakt bij veel mensen onzekerheid over de 
toekomst en stress. Goed en eerlijk werk dat Utrechters zekerheid biedt voor de toekomst, daar staat 
de PvdA voor. Of je nou lager, middelbaar of hoger opgeleid bent. In Utrecht is dit doel nog ver weg, 
aangezien we van alle gemeenten op de 300

e
 plek staan als het gaat om het aantal mensen dat 

werkloos is in Utrecht.  
Er moet voldoende (financiële) ondersteuning en begeleiding zijn voor wie nog geen werk heeft en 
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast moet de gemeente veel meer doen om 
nieuwe, zekere banen te realiseren en payrollconstructies tegen te gaan.  
 

2.1 Actieplan jeugdwerkloosheid 
De PvdA vindt dat de gemeente structureel moet blijven investeren in de bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid. Het stelt ons teleur dat het college geen eigen geld steekt in de voortzetting van 
het Actieplan Jeugdwerkloosheid. De noodzaak tot extra aandacht voor jeugdwerkloosheid is 
onverminderd aanwezig. Terwijl de werkloosheid in zijn algemeenheid daalt, blijft die onder jongeren 
hoog, ook in de regio Utrecht. Voor een nieuw Actieplan Jeugdwerkloosheid trekt de PvdA daarom 
jaarlijks € 500.000,- uit. Dit geld moet vooral worden ingezet voor de ondersteuning van kwetsbare 
jongeren, het realiseren van meer stages en BBL-leerwerkplekken in het MBO en het aanpakken van 
discriminatie van jonge Utrechters met een niet-westerse achtergrond. 
 

2.2 Meer banen onderkant arbeidsmarkt 
Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt vinden in Utrecht moeilijk een baan en dit college 
doet te weinig om hen daarbij te helpen. We trekken daarom € 1 miljoen structureel uit om tientallen 
extra banen te creëren voor Utrechters met een afstand tot de arbeidsmarkt. Banen waarmee we 
inzetten op veiligheid, leefbaarheid en onderhoud van de openbare ruimte, onder meer in Overvecht 
en Kanaleneiland. Enerzijds betekent dit een baan voor mensen die nu een uitkering ontvangen, en 
daarmee sociale contacten, meer kansen voor de toekomst en een beter inkomen; anderzijds 
investeren we in schone en veilige buurten. Het gaat om extra banen. Verdringing van bestaande 
banen wordt voorkomen. 
 

2.3 Vast werk bij de gemeente 
Een goede baan biedt zekerheid. Sommige Utrechters gedijen goed op een flexcontract en ervaren 
dit als vrijheid, maar flex is niet voor iedereen een feestje. Flexibilisering veroorzaakt bij veel mensen 
onzekerheid over de toekomst en stress. Dat blijkt ook uit de recent uitgebrachte brede 
welvaartsindicator. De gemeente Utrecht moet dus vooroplopen als het gaat om haar eigen 
werknemers. Bied mensen een vast contract en goede arbeidsomstandigheden i.p.v. gebruik te 
maken van flexcontracten via payrollconstructies, zoals bij het Klantcontactcentrum (KCC). Zo geeft 
de gemeente het goede voorbeeld en voelen medewerkers zich zekerder over hun baan en daarmee 
over hun toekomst. 
 

2.4 Meer investeren in armoedebeleid en schuldhulpverlening 
Armoede bestrijd je niet incidenteel maar structureel. De Minima-effectrapportage van het Nibud leert 
dat tal van Utrechters niet rond kunnen komen. Dit college en deze coalitie hebben het 
armoedebeleid helaas juist verslechterd. We trekken daarom ieder jaar € 1 miljoen extra uit voor 
betere armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Want om deze hardnekkige problemen aan te 
pakken, zijn andere keuzes en meer geld nodig dan het college ervoor over heeft. De PvdA wil het 
extra geld inzetten voor financiële hulp aan mensen die in armoede leven. We behouden hiermee 
onder andere toeslagen voor mensen die langdurig op een laag inkomen zijn aangewezen en we 
zorgen voor betere toegang en nazorg bij schulphulpverlening.  



3. Zorg 
 

In een sociale stad is er goede zorg en ondersteuning voor wie dat nodig heeft. Voorkomen moet 
worden dat mensen niet de juiste zorg krijgen doordat ze ‘verstrikt’ raken tussen verschillende wetten 
en regelingen. En mantelzorgers die voor hun naasten zorgen mogen daar niet aan onderdoor gaan.  
 

3.1 Sterke buurtteams 
Voor cliënten is niet altijd duidelijk of zij voor zorg en ondersteuning aangewezen zijn op 
(gemeentelijke) Wmo, of op de wet langdurige zorg en/of de zorgverzekeringswet die door het 
zorgkantoor en de zorgverzekeraar worden uitgevoerd. Juist mensen met complexe problematiek 
kunnen verdwalen tussen de verschillende regelingen, juist als ze zelf graag thuis blijven wonen. De 
ervaring leert dat de beschikbare onafhankelijke cliëntondersteuning lang niet altijd in de behoefte 
aan begeleiding hierin voorziet. De PvdA vindt dat de buurtteams hierop bedacht moeten zijn, en 
voldoende capaciteit moeten hebben om cliënten zo nodig te begeleiden bij het organiseren van 
integrale zorg en ondersteuning op maat. Denk ook aan de schuldhulpverlening die recent is 
ondergebracht bij de buurtteams. Daarom wil de PvdA de komende jaren investeren in sterke en 
toegankelijke hulp en ondersteuning in de buurt.  
 

3.2 Ontlasten mantelzorgers 
Mantelzorgers nemen de vaak zware taak op zich om voor hun naasten te zorgen. Voor veel 
mantelzorgers is dit een enorme belasting die er in sommige gevallen toe leidt dat mantelzorgers zelf 
gezondheidsklachten ontwikkelen. Aan ontlasting van mantelzorgers wordt nu te weinig gedaan, de 
huidige inzet van het college hierop getuigt van weinig ambitie. De PvdA wil hiervoor daarom 
structureel meer aandacht en budget.  
 

3.3 Op peil houden capaciteit sociaal makelaars 
Sociaal makelaars zijn van onschatbare waarde op wijk- en buurtniveau. Zij zorgen voor verbinding 
en dragen zo sterk bij aan een gezonde, sociale basis. Voor de periode van 2019 tot en met 2024 
worden nieuwe afspraken gemaakt met de organisaties die het sociaal makelaarschap uitvoeren. 
Deze nieuwe afspraken gaan gepaard met een verlaging van het beschikbare budget. De PvdA 
gelooft in de waarde en de preventieve werking van het sociaal makelaarschap en vindt het 
bezuinigen hierop dan ook kortzichtig. Daarom willen wij het budget voor het sociaal makelaarschap 
op peil houden. 
 

3.4 Alle kinderen goede zorg 
De PvdA vindt dat alle kinderen in Utrecht die specialistische hulp nodig hebben, deze moeten 
krijgen. Met het budget dat hiervoor nu in de begroting beschikbaar is lukt dit niet. Om de Jeugdhulp 
toegankelijk te houden voor elke jongere die hulp nodig heeft, reserveren wij de komende jaren extra 
middelen. Hiermee zorgen we voor een realistisch tempo van de ‘beweging naar voren’, waarbij op 
langere termijn minder specialistische hulp nodig is door een versterking van de sociale basis en de 
preventieve werking die hiervan uitgaat. 
 
 
 
 
 
 
 
  



4. Samenleven 
 

Utrechters hebben net als ieder ander behoefte aan veiligheid en zekerheid. In onveiligheid kan je 
niet wonen, net zomin als in geouwehoer. Waar overlast en vandalisme voor komen, hebben wij altijd 
ingezet op Slimmer Straffen; een combinatie van repressie en preventie. Ook sport, beweging en 
sociaal contact zijn levensbehoeftes. Omdat elke wijk anders is, vraagt dit maatwerk. In een jonge 
wijk als Leidsche Rijn moet er bijvoorbeeld meer geld naar voorzieningen voor jongeren, ook om 
overlast in de toekomst te voorkomen. Daarnaast maakt sport ontmoeting mogelijk, nog afgezien van 
het effect op de gezondheid. Als Utrecht groeit, moeten de sportvoorzieningen dus meegroeien.  
 

4.1 Investering opvang dak- en thuislozen 
Het gaat niet goed met de opvang van Utrechtse dak- en thuislozen. Zowel in de dag- als in de 
nachtopvang is een groot tekort aan plekken. Er zijn bovendien veel te weinig woningen voor deze 
doelgroep, waardoor de doorstroom van noodopvang naar een eigen woning vastloopt. We 
investeren structureel € 100.000 in opvang en begeleiding. Daarnaast willen wij meer aandacht voor 
de overgang 18- naar 18+ bij zwerfjongeren, waarvoor nu geen sluitende aanpak is.  
 

4.2 Mee laten groeien sportbudget met de begroting 

De stad groeit en daarmee ook de behoefte aan voldoende sportvoorzieningen in de wijk. 
Tegelijkertijd blijft de sportdeelname onder sommige groepen Utrechts sterk achter. Een extra 
structurele investering van € 500.000,- is dus noodzakelijk.  
 

4.3 UCK 
Uit de second opinion van het UCK blijkt het niet mogelijk is de gemeentelijke beleidsdoelstellingen 
rond amateurkunsteducatie te realiseren met het huidige subsidiebedrag. Desondanks kiest het 
college alleen voor een incidentele reservering. Wat ons betreft is dit slechts een doekje voor het 
bloeden en geen structurele oplossing. Wij investeren dus jaarlijks € 200.000,- om de belangrijke 
activiteiten van het UCK op het gebied van amateurkunsteducatie en cultuureducatie voor alle 
Utrechters te behouden. 
 

4.4 Toegankelijk maken bushaltes 
Het VN-verdrag voor mensen met een beperking is al in 2016 in werking getreden. Tot op heden zijn 
er echter te weinig stappen gezet om het openbaar vervoer in Utrecht ook toegankelijk te maken voor 
mensen met een handicap. De bewegingsvrijheid van mensen met een motorische of visuele 
beperking is hierdoor verkleind. De investering van het college van € 500.000,- is bij lange na niet 
genoeg om alle haltes toegankelijk te maken. Met een eenmalige investering van € 2,6 miljoen zorgen 
we dat alle bushaltes in Utrecht wel toegankelijk worden voor iedereen. Zo werken we aan een 
inclusieve stad, waarvan iedereen kan genieten. 
 

4.5 Behoud subsidie Milieucentrum Utrecht 
Het Milieucentrum Utrecht verricht belangrijk werk om het thema milieu en duurzaamheid op de 

agenda te houden, het gemeentebestuur scherp te houden en Utrechters te mobiliseren voor de 

enorme opgave die op dit punt voor ons ligt. Dit college heeft de subsidie aan het Milieucentrum 

Utrecht stopgezet. Idee was dat de taken van het Milieucentrum zouden worden overgenomen door 

de nieuwe Stichting Utrecht Natuurlijk, maar deze meldt nu dat dit helemaal niet is gebeurd. Een extra 

argument om de bescheiden subsidie van € 100.000 in stand te laten. 

 
  



Dekkingen 

 
Wonen 
 
Vrijvallen reservering implementatie Omgevingswet 
De implementatie van de Omgevingswet is uitgesteld van 1 januari 2018 naar 2019. Dit betekent dat 
de investeringen die hiervoor gedaan worden in 2018 een jaar opschuiven en vrijvallen in datzelfde 
jaar. 
 
Afromen reserve parkeerexploitatie 
We romen eenmalig € 1 miljoen extra af van de reserve parkeerexploitatie. De reserve zit bijna op het 
maximum. Ook met € 1 miljoen minder zit er nog voldoende in kas voor het doel van de reserve: 
schommelingen in de parkeeropbrengsten opvangen.  
 
Grondexploitatie RSU 
Van de investeringsimpuls RSU (Ruimtelijke Strategie Utrecht) wijken de begrote uitgaven ongeveer 
€ 3,5 miljoen van de reserve af. Deze uitgaven worden in een later jaar uitgegeven en besteden wij in 
2018 voor de krachtwijkenaanpak. 
 
Verhogen leges splitsen woningen 
De PvdA wil het splitsen van woningen niet bevorderen door een deel van de kosten voor de 
splitsingsvergunning voor rekening van de gemeente te laten komen. Het legestarief moet dan ook 
zeker 100% kostendekkend zijn. Nu is dit nog niet het geval.  
 
 
Werken 
 
Reserve LEF 
Het Lokaal Economisch Fonds beschikt voor 2018 over € 2 miljoen voor het creëren van nieuwe 
werkgelegenheid en stage- en leerwerkplekken. Het programma loopt tot 2019. Hierdoor kan de 
opgebouwde reserve van € 1,221 miljoen vrijvallen.  
 
Utrecht (inter)nationaal op de kaart zetten 

Utrecht doet het (inter)nationaal goed, we ontvangen steeds meer bezoekers van buiten de stad. Het 
is echter van belang dat een leefbare stad voor de bewoners en het toerisme in evenwicht blijven. In 
o.a. de binnenstad lijkt toerisme het steeds meer de overhand te nemen. We zijn daarom tegen 
investeringen in Utrecht om de stad (inter)nationaal op de kaart te zetten. Hiermee komt een bedrag 
van € 613.000,- in 2018, € 604.000,- in 2019 en € 628.000 in 2020 en 2021 vrij.  
 
Beperken externe inhuur 
De PvdA is al jaren kritisch op externe inhuur door de gemeente. Het meeste werk kan gewoon door 
onze eigen ambtenaren worden gedaan. Als dat niet zo is, dan pleit de PvdA ervoor dat vaste banen 
worden gecreëerd i.p.v. dat voor externe inhuur wordt gekozen. De PvdA kiest daarom voor een 
taakstellende bezuiniging van 5% op de huidige jaarlijkse uitgaven van € 48 miljoen als extra 
drukmiddel om terughoudend te zijn met externe inhuur.   
 
Terugdraaien begeleiden start up / scale up 
De PvdA ziet niet in waarom de gemeente een rol moet nemen in het begeleiden van startende 
ondernemers, waarvan bekend is dat de helft binnen drie jaar failliet gaat. Wij kiezen ervoor de 
overheidsinzet vooral te richten op de onderkant van de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door de 
intensivering van het actieplan jeugdwerkloosheid.  
 
Terugdraaien investering Utrecht Marketing 
Nut en noodzaak van deze extra investering van € 600.000,- is voor de PvdA nog steeds niet 
duidelijk. Een fusie tussen Utrecht Marketing en Cultuurpromotie zou wat ons betreft eerder geld 
moeten opleveren dan extra geld moeten kosten.  
 
 
 



Zorg 
 
Fonds decentralisaties 
Het fonds is bedoeld om extra te kunnen inzetten als bij de decentralisaties iets mis dreigt te gaan. 
Tot nu toe is het fonds nauwelijks aangesproken. Bij de Voorjaarsnota is er zelfs geld afgeroomd ten 
gunste van de algemene middelen. Alleen het zogenoemde innovatiedeel is overeind gebleven. De 
PvdA wil het resterende deel in elk geval inzetten om mantelzorgers te ontlasten en om cliënten die 
voor hun zorg en ondersteuning (mogelijk) op verschillende wetten en regelingen zijn aangewezen op 
maat te begeleiden. 
 
 
Samenleven 
 
Verhogen leges evenementen 
De leges voor evenementen zijn in vergelijk met andere leges zeer laag, namelijk slechts 44,1% in 
2018. De lasten zijn hierdoor veel hoger dan de baten. Ondertussen kennen we in Utrecht een 
wildgroei aan evenementen zoals festivals. Een verhoging van de leges voor festivals levert € 
140.000,- op in 2018 en € 230.000,- in de jaren daarna.  
 
Haalbaarheidsonderzoek Vuelta 
Voor 2020 is € 1.300.000,- gereserveerd voor de Vuelta. De noodzaak voor het investeren in wéér 
een groot sportevent in Utrecht is voor ons niet helder. Wij kiezen er voor dit geld niet te reserveren 
tot helder is gemaakt wat de Vuelta concreet bijdraagt aan de stad.  
 
 
Overig 
 
Concreet invullen taakstelling versobering infraprojecten 
Deze bezuiniging staat in het collegeakkoord, maar zonder bedrag, PM. De PvdA vult deze 
bezuiniging wel concreet in: taakstellend voor € 1 mln structureel. Dat is een verantwoorde keuze 
gelet op het totale gemeentelijke bereikbaarheidsbudegt van € 325 mln (Meerjarenperspectief 
Bereikbaarheid 2017). 
 
Meicirculaire/septembercirculaire 

Opgevoerde bedragen zijn een deel van de accressen zoals ze in de meicirculaire staan. In de 
septembercirculaire zijn deze niet gewijzigd (reden: beleidsarme rijksbegroting i.v.m. demissionaire 
status kabinet). Volgens de spelregels worden deze bedragen betrokken bij VJN 2018 (bedragen 
zullen dan naar verwachting nog positiever zijn i.v.m. verhoging rijksuitgaven door nieuwe kabinet).  

 


