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inleiding

Iedereen heeft recht op Utrecht

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. In Utrecht hebben we geen zwakke scholen meer. 90% van de
Utrechters voelt zich gezond. Voor fietsers komt steeds meer ruimte. Denk aan de Dafne Schippersbrug – vernoemd naar onze snelste en wereldberoemde inwoner. We hebben de mooiste
binnenstad van Nederland. In de zomer van 2017 tijdens de huldiging van de Nederlandse voetbalvrouwen in het Lepelenburg liet Utrecht zich van zijn beste kant zien. Zo mooi kan Utrecht zijn!
Achter al dat moois gaan ook grote verschillen schuil. De PvdA maakt zich zorgen over de toenemende ongelijkheid in Utrecht. In Overvecht leven bewoners gemiddeld 12 jaar minder lang in
goede gezondheid dan in de wijk Tuindorp die er pal naast ligt. De werkloosheid is onder laagopgeleiden bijna vier keer zo hoog als onder hoogopgeleiden. 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. Wij willen meer verbinding, meer
dialoog en meer begrip tussen verschillende groepen Utrechters. Zoeken naar wat ons bindt in
plaats van scheidt.
Het bestrijden van de ongelijkheid in onze mooie stad is onze belangrijkste opdracht voor de
komende jaren. Wij willen werken aan een ongedeelde stad, waarin iedereen zich thuis voelt en
waar onzekerheid over wonen, werk, zorg en inkomen wordt uitgebannen. In dit verkiezingsprogramma doen wij voorstellen om Utrecht nog mooier en socialer te maken. Door het maken van
andere politieke keuzes willen wij de koers van de stad verleggen. We doen dit aan de hand van
vier kernwaarden en idealen van de sociaal-democratie: goed werk in een sterke stad (hoofdstuk
1), bestaanszekerheid in een zorgzame stad (hoofdstuk 2), wonen in een veilige en duurzame
stad (hoofdstuk 3) en samen leven in een sociale stad (hoofdstuk 4). In hoofdstuk 5 leggen we de
financiële keuzes voor een sterke en sociale stad uit die wij de komende vier jaar willen maken.
Vier kernwaarden die de leidraad zijn voor alle keuzes van de PvdA voor een Utrecht waar zeker
zijn over een goed bestaan en leven de boventoon voert.
Dit doen wij niet alleen, maar met iedereen die de ongelijkheid in Utrecht te lijf wil gaan. Samen
maken we van Utrecht een stad waar iedereen meetelt en iedereen van de stad kan genieten.
Want iedereen heeft recht op Utrecht!
Rick van der Zweth
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1.

Goed werk in een
sterke stad
Thema’s:
Werkgelegenheid, arbeidsvoorwaarden en
arbeidsomstandigheden, inclusieve arbeidsmarkt

Doel:
Goed werk geeft mensen perspectief, zekerheid en het gevoel erbij te horen. Helaas heeft
niet iedereen in Utrecht op dit moment goed werk. Sommige Utrechters hebben helemaal
geen werk. Anderen hebben werk dat te slecht betaalt om van te kunnen leven. Veel mensen zijn ook niet zeker van hun baan. De PvdA vindt dat iedereen die werk verricht een
eerlijke beloning verdient die past bij de werkzaamheden. Iedereen verdient zeker en veilig
werk van goede kwaliteit waarbij ruimte is voor scholing en ontwikkeling. We investeren
extra in werkgelegenheid voor laagopgeleiden, omdat de werkloosheid daar het grootst
is. Iedereen moet kunnen profiteren van de economische groei. Utrecht haalt zijn concurrentiekracht niet uit lage arbeidskosten en een “race to the bottom”, maar uit een beroepsgekwalificeerde en diverse bevolking met innovatiekracht. De PvdA Utrecht zet zich in voor
goed werk voor iedereen!
Dit betekent:

»»
»»
»»
»»

Meer werkgelegenheid, op alle niveaus
Meer zekerheid en fatsoenlijk loon
Extra inspanningen voor mensen die moeilijk aan een baan komen
De gemeente geeft het goede voorbeeld

Dit is wat de PvdA wil:
Werkgelegenheid
»» Wij creëren nieuwe banen in de publieke sector: in de openbare ruimte, het onderwijs
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

en bij sportaccommodaties. Dit helpt meer Utrechters aan het werk en draagt bij aan
het verbeteren van onze publieke voorzieningen.
De gemeente geeft als werkgever het goede voorbeeld door fatsoenlijk te betalen en
primair op basis van zekere contracten te werken. De flexibilisering mag niet doorslaan.
Stadswerken blijft onderdeel van de gemeente en wordt niet verzelfstandigd of geprivatiseerd.
We zetten het “Actieplan Jeugdwerkloosheid” vanwege de goede resultaten voort,
zodat er meer kwalitatief goede stages, leerwerkplekken en banen voor mbo- en vmbo-jongeren komen.
Ter bestrijding van ouderenwerkloosheid stelt de gemeente een actieplan op, waarin samen met bedrijven en vakbonden afspraken worden gemaakt over vervangende
werkgelegenheid.
Bij het laten uitvoeren van taken door derden in het sociaal domein kiest de gemeente
waar wettelijk mogelijk niet voor aanbesteding. Voorop staan kwaliteit en continuïteit.
Bij aanbestedingen geldt de voorwaarde voor nieuwe opdrachtnemers dat zij het personeel van de vorige opdrachtnemers overnemen, bijvoorbeeld bij de komende aanbestedingen voor de buurtteams en het welzijnswerk.
Vooruitlopend op de wettelijke regeling willen we een verdringingstoets bij re-integratieprojecten, waarmee wordt voorkomen dat betaalde banen worden verdrongen door
oneerlijke concurrentie.
We blijven bedrijven aantrekken die werkgelegenheid opleveren voor Utrechters.
Werkgelegenheid op mbo-niveau krijgt hierbij extra aandacht.
We stimuleren bedrijven zich te vestigen dichtbij buurten met een hoge werkloosheid.
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Arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden
»» De gemeente neemt in het inkoop-en aanbestedingsbeleid garanties op voor goede

»»
»»
»»
»»
»»

arbeidsvoorwaarden. Opdrachtnemers moeten zich aan de CAO houden, betalen minstens het volwassenminimumloon vanaf 18 jaar en laten zich niet in met schijnconstructies. We vragen om vaste banen bij lage en middeninkomens.
Organisaties die een aanbesteding winnen en met zzp’ers werken, betalen hen fatsoenlijke tarieven. De gemeente geeft hierin het goede voorbeeld en stelt hiervoor voorwaarden op in het aanbestedingsbeleid.
De gemeente is alert op signalen over uitbuiting van werknemers en schijnconstructies
bij Utrechtse bedrijven, en handelt proactief bij het melden aan een landelijke organisatie die kan beboeten/handhaven (bijv. de Inspectie SZW).
We vinden dat werken zonder loon, zeker nu de economie weer in de lift zit, niet kan.
Arbeidsverdringing roepen we een halt toe.
Instellingen komen alleen in aanmerking voor gemeentelijke subsidie als hun bestuurders minder verdienen dan onze wethouders.
Er komt meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid van ambtenaren. Bepaald werk
zal op den duur verdwijnen, hier moet op tijd aandacht aan worden gegeven, bijvoorbeeld via bij- en omscholing.

Inclusieve arbeidsmarkt
»» We versnellen de uitvoering van de banenafspraak voor mensen met een arbeidsbe»»

»»
»»
»»
»»
»»
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perking. Utrecht moet hierin voorop lopen, bindende afspraken maken met bedrijven
en zelf het goede voorbeeld geven.
Ondernemers kunnen ook na 2018 een financiële bijdrage vragen voor het creëren
van nieuwe banen, stages en leer- werkplekken. Het Lokaal Economisch Fonds is voor
minimaal 50% bestemd voor het creëren van banen voor mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt.
De gemeente creëert beschutte werkplekken voor mensen die dit nodig hebben, tegen tenminste het minimumloon.
Het instrument loonkostensubsidie wordt vaker ingezet, ook voor mensen met een
loonwaarde van meer dan 50%. Dit helpt mensen aan het werk en bespaart uitkeringslasten.
De gemeente moet jongeren met een arbeidsbeperking (voorheen Wajong) veel beter
in beeld krijgen en ondersteunen.
Ons Utrechts Werkbedrijf krijgt een centrale rol bij het naar werk begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking.
De gemeente bevordert sociaal ondernemerschap door in haar inkoop- en aanbestedingsbeleid eisen te stellen ten aanzien van “social return” (het in dienst nemen van
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) en door ondersteuning van initiatieven
op dit terrein (denk aan de Social Impact Market en de Prestatieladder Socialer Ondernemen).

2.

Bestaanszekerheid in een
zorgzame stad
Thema’s:
Aandacht voor kwetsbare Utrechters, zorg,
armoede bestrijden
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Doel:
Genoeg te eten. Een dak boven je hoofd. Werk of andere vormen van deelname aan onze
samenleving: bestaanszekerheid is de basis waarop ieder mens bouwt. Ieder mens heeft
zekerheden nodig om prettig en zelfstandig te kunnen leven. Passende en toegankelijke
zorg en ondersteuning. Perspectief brengt mensen in beweging. Onzekerheid knaagt aan
mensen en gebrek aan perspectief blokkeert ontwikkeling. Bestaanszekerheid en perspectief voor iedereen is voor de PvdA het uitgangspunt. Initiatiefnemers krijgen de ruimte, wie
hulp nodig heeft bieden wij de helpende hand. Dit doen wij altijd op basis van vertrouwen
in plaats van wantrouwen.
Dit betekent:

»» Een bestaansminimum voor iedereen
»» Toegankelijke en persoonlijke zorg
»» Armoede wordt actief bestreden

Dit is wat de PvdA wil:
Aandacht voor kwetsbare Utrechters
»» In Utrecht slaapt niemand op straat. De gemeente investeert in faciliteiten voor dak- en
»»
»»

»»
»»

»»
»»
»»
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thuislozen, inclusief dagbesteding en mentale (psychosociale) begeleiding. We streven naar persoonsgerichte aanpak in de daklozenopvang.
Het beheersen van de Nederlandse taal is belangrijk om mee te doen in de samenleving, de gemeente investeert daarom in kwalitatief goede taallessen. De verplichte
taaltoets in de bijstand is niet het juiste middel om de taal te leren.
Er geldt geen verplichte tegenprestatie in de bijstand. De gemeente bekijkt samen met
de bijstandsgerechtigden wat de beste route naar betaald werk is. Bijstandsgerechtigden moeten zich beschikbaar houden voor de arbeidsmarkt en zij moeten meewerken
aan hun re-integratie. Daarbij geldt wel dat het re-integratieaanbod meer op de persoon moet worden toegespitst.
We vertrouwen in plaats van wantrouwen bijstandsgerechtigden. Daarom steunen we
de aangekondigde experimenten over een andere behandeling van bijstandsgerechtigden op het gebied van bijvoorbeeld bijverdienen.
Veel problemen – van armoede en eenzaamheid tot huiselijk geweld – spelen achter de
voordeur. De capaciteit en deskundigheid van buurtteams wordt daarom uitgebreid,
zodat ze proactief kunnen werken, goed geschoold zijn en goede voorlichting kunnen
geven. We zetten in op preventie en maatwerk, en de inzet van ervaringsdeskundigen
wordt structureel geregeld.
De gemeente ondersteunt particuliere initiatieven die met veel vrijwilligers goed werk
verrichten, zoals de Voedselbanken en Dress for Success, via subsidie of met voorzieningen (bijvoorbeeld huisvesting).
Er komt een gecoördineerde aanpak voor de jeugd (1 verantwoordelijk wethouder),
waarin jongerenwerk, veiligheid, arbeidsmarkt en jeugdzorg samen komen. We bestrijden versnippering en ondersteunen initiatieven van onderop.
De gemeente zorgt voor goede opvang, huisvesting en integratie van vluchtelingen
met een verblijfsvergunning (statushouders). De bed-bad-brood-regeling blijft in
stand. Utrecht maakt zich landelijk sterk voor minimumvoorzieningen voor ongedocumenteerden.

Zorg
»» We bestrijden de onacceptabele gezondheidsverschillen tussen arm en rijk, hoog- en
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

laagopgeleid, met een buurtgerichte aanpak. Gezondheid van kinderen krijgt hierbij
extra aandacht (bijvoorbeeld overgewicht).
Gezondheid is een groot goed. Bereikbaarheid en betaalbaarheid van zorg voor iedereen zijn essentieel.
De gemeente is alert op een stapeling van zorgkosten, eigen bijdragen mogen nooit
tot het mijden van zorg leiden. Er komt een structurele compensatieregeling voor mensen met hoge zorgkosten die dit nodig hebben.
Voor huishoudelijke hulp geldt maatwerk: samen met mensen thuis wordt beoordeeld
wat nodig is.
Alle kwetsbare jongeren verdienen hulp. De gemeente koopt voldoende jeugdzorg in,
zodat er geen wachtlijsten ontstaan.
De kwaliteit van de zorg wordt een harde randvoorwaarde bij aanbestedingen: vakkundigheid en vertrouwde gezichten aan het bed.
Medewerkers in de zorg krijgen betere ondersteuning. Zorgprofessionals hebben een
belangrijke signalerende taak waar zij alleen aan toe komen als ze de tijd krijgen om
hun werk te doen. De werkdruk moet beheersbaar zijn.
Mantelzorgers verdienen ondersteuning en goede voorzieningen.
Utrecht wordt een dementie-vriendelijke stad. We bieden meer aandacht en betere
hulp aan mensen met dementie en mantelzorgers.
Er komt meer hulp voor mensen die psychiatrische zorg nodig hebben, bijvoorbeeld
als het gaat om thuislozen. Hierbij speelt preventie en weer een onderdeel worden van
de samenleving een belangrijke rol.

Armoede bestrijden
»» Alle kinderen in Utrecht moeten mee kunnen doen met sport, cultuur, activiteiten op

school, zwemlessen en huiswerkbegeleiding. Liefst in de buurt, samen met scholen en
verenigingen. Initiatieven als Stichting Leergeld en de stichtingen Jeugdsportfonds en
Jeugdcultuurfonds verdienen ondersteuning. Utrecht krijgt een Armoederegisseur die
erop gaat toezien dat alle kinderen meedoen in de stad.
»» Het armoedebeleid is gericht op het helpen van mensen met een langdurig laag inkomen maar ook voor de groep werkende armen. Mensen met een langdurig laag inkomen krijgen een toeslag. Er is extra aandacht nodig voor ouderen met een onvolledige
AOW-uitkering.
»» Het is belangrijk dat schuldenproblematiek vroegtijdig wordt opgemerkt en aangepakt.
Samen met woningcorporaties, energiemaatschappijen en zorgverzekeraars wordt een
actieplan opgesteld. Buurtteams krijgen hiervoor de benodigde capaciteit en kennis.
We willen geen huisuitzettingen meer bij schuldenproblematiek.
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3.

Wonen in een veilige en
duurzame stad
Thema’s:
Wonen en wijken, veiligheid, duurzaamheid en
milieu, verkeer

Doel:
Utrecht is een plek voor iedereen! De PvdA wil een fijne en duurzame stad waar mensen
nu en in de toekomst betaalbaar, veilig en aangenaam kunnen wonen. Utrecht is
populair en groeit snel. Dat heeft ook nadelen. De woningmarkt is overspannen, waardoor
het voor velen moeilijk is om een goede woning te vinden. De toegangswegen raken verstopt en parkeerplaatsen zijn schaars, waardoor mensen die van een auto afhankelijk zijn
steeds moeilijker in de (binnen)stad kunnen komen. De PvdA wil dat Utrecht een plek blijft
voor iedereen. Ook mensen met een kleine portemonnee moeten in heel Utrecht kunnen
wonen. De PvdA blijft zich inzetten voor gemengde wijken om de leefbaarheid te vergroten.
Samen met bewoners, de politie en andere organisaties werken we aan een leefbare stad.
Dit betekent:

»»
»»
»»
»»

Meer betaalbare woningen
Verbetering van de veiligheid
Inzet op verduurzaming van de stad
Verbetering van de infrastructuur, voor een leefbare en gezonde stad

Dit is wat de PvdA wil:
Wonen en wijken
»» De voorraad sociale huurwoningen moet groeien. Dit doen we door het voeren van
»»

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

actief grondbeleid en het stellen van harde percentages sociale huur van 30 tot 40%,
afhankelijk van de bestaande hoeveelheid sociale woningbouw in de wijk.
Zolang er een groot tekort aan sociale huurwoningen is, is de PvdA tegen het verkopen
en/of slopen van sociale huurwoningen. Sociale huur moet overal in Utrecht beschikbaar zijn, dus ook in de binnenstad, en zich niet concentreren in bepaalde wijken als
Overvecht en Kanaleneiland.
Wachtlijsten voor sociale woningen zijn veel te lang. We gaan wachtlijstvervuiling actief
tegen door het maken van een scheiding tussen “puntenspaarders” die om strategische redenen al jaren op de lijst staan en echte sociale woningbehoeftigen.
We willen meer middeldure huurwoningen in de vrije huursector. Net als bij sociale
woningbouw streven we hier 30 tot 40% middeldure huurwoningen na.
We willen een evenredige spreiding van sociale huur en koop over alle wijken. Ook
streven we een goede verdeling van gezins-, ouderen-, studenten- en andersoortige
woningen na.
Utrecht gebruikt de “ladder voor duurzame verstedelijking”. Dit betekent: eerst nieuwbouw in de stad, dan aan de rand van de stad en als laatste optie in het groen.
Er komt meer ruimte om leegstaande gebouwen op innovatieve manier, zoals Socius,
om te bouwen tot woningen.
We investeren in de buurten die dat het hardst nodig hebben. Die buurten ontvangen
hiervoor een extra budget.
We realiseren passende huisvesting voor studenten, starters, senioren, statushouders,
en dak- en thuislozen.
We gaan het schrijnende kamertekort in Utrecht tegen door samen met de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht meer betaalbare studentenkamers te realiseren.
Deze kamers moeten voor alle opleidingsniveaus toegankelijk zijn.
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»» De verhuisadviseur senioren blijft actief om de doorstroom te bevorderen. Buurtteams
»»
»»

»»

»»
»»

»»

»»

en adviseur werken nauw samen.
We willen een evenredige spreiding van mensen die extra hulp nodig hebben (bv. statushouders of psychiatrisch patiënten) over alle wijken.
Woningcorporaties leveren een bijdrage aan de leefbaarheid van een wijk. Met woningcorporaties worden nieuwe (prestatie)afspraken gemaakt over aantallen sociale
huurwoningen, investeringen in de wijken en renovatie van bestaande woningen zoals
in Kanaleneiland. Hier worden de buurtbewoners bij betrokken.
De gemeente moet een integrale omgevingsvisie opstellen om de ruimtelijke, sociale
en economische ontwikkeling in de stad te begeleiden en sturen. Deze wordt wijkgericht om verschillen tussen wijken en buurten recht te doen. Integraal wil zeggen
dat alle activiteiten en projecten (woningbouw, inrichting openbare ruimte en groen,
gezondheid en zorg, economie en werkgelegenheid, etc.) van de gemeente elkaar
versterken.
Utrecht is een snel groeiende stad. Realistische groeiscenario’s zijn nodig, met daarbij
een visie op de toekomst van wonen, verkeer, welzijn en duurzaamheid. Het gaat om
de kwaliteit van wonen, niet alleen om economisch voordeel.
Utrecht is een mooie stad die steeds meer toeristen weten te vinden. Dit zorgt voor
meer banen en inkomsten, maar zet ook de leefbaarheid voor bewoners en de sociale cohesie in de stad onder druk. We zetten het belang van de bewoners voorop. Dit
betekent grenzen stellen aan winkelaanbod dat zich exclusief op toeristen richt en aan
verhuur door bijvoorbeeld Airbnb.
De openbare ruimte moet toegankelijk zijn voor iedereen. Ouderen en mensen met
een beperking moeten zonder gedoe van A naar B kunnen reizen. OV haltes en publieke instellingen worden overal getoetst op toegankelijkheid voor mindervaliden en
slechtzienden en waar nodig verbeterd.
De gemeente steunt initiatieven als de buurtmobiel en trekt meer geld uit voor betere
dienstverlening van de regiotaxi.

Veiligheid
»» Elke Utrechter moet zich veilig voelen in onze stad. Alle vormen van criminaliteit (ook

»»
»»

»»
»»
»»
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huizenmelkers, loverboys e.d.) pakken we aan. Gemeente, politie en maatschappelijke
partners werken samen om radicalisering of onveiligheid te signaleren en de veiligheid
van bewoners te verbeteren.
Samen gaan we radicalisering tegen. Actieplan “Utrecht zijn we samen” van inwoners,
organisaties en gemeente zetten we voort. Buurtteams en sociaal makelaars worden
betrokken.
Wangedrag wordt niet getolereerd. Overlast, intimidatie en criminaliteit moeten zo snel
mogelijk worden aangepakt door de politie. Bij wangedrag door jongeren worden hun
ouders aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Jongeren bieden we perspectief
op scholing of werk zodat ze niet een tweede keer de fout in gaan. Daarnaast wordt
volop ingezet op preventie in samenwerking met politie, straatcoaches, gemeentelijke
handhavers, buurtteams en scholen.
Betrokken wijkagenten zijn van groot belang voor veiligheid in de wijk. Utrecht moet
voldoende wijkagenten hebben, vooral in wijken waar meer criminaliteit en andere veiligheidsproblemen voorkomen.
Er moeten meer plekken komen om aangifte te doen in de wijken.
Prostituees hebben het recht op veilige werkplekken. Tegen dwang, mensenhandel en
misbruik wordt hard opgetreden. De tippelzone blijft waar deze is, inclusief de voorzieningen.

Duurzaamheid en milieu
»» Wij willen een groen en klimaatbestendig Utrecht: groene schoolpleinen en daken,

»»

»»
»»

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

parken en plantsoenen, meer bomen in de wijk, water in de stad en openbare ruimte.
Dit alles zien we als één netwerk om Utrecht groener te maken, hoosbuien op te vangen en de stad tijdens hitte koeler te houden.
Bij het halen van de milieudoelstellingen is het van groot belang dat bewoners worden betrokken en meegenomen in de plannen. Utrechters worden zo goed mogelijk
gefaciliteerd om zelf milieuvriendelijke en duurzame keuzes te maken in hun huis en in
de stad. De gemeente zorgt bijvoorbeeld voor on- en offline informatie en voorziet in
voldoende oplaadplekken voor elektrische auto’s.
De gemeente breidt het budget uit voor verduurzaming van huizen, bijvoorbeeld voor
isolatie en zonnepanelen. We streven naar meer energieneutrale huizen.
De gemeente kijkt met andere (overheids)partners, zoals het waterschap, naar grootschalige verduurzaming van de Utrechtse energievoorziening. We gaan van het gas af
en willen een koppeling tussen de warmte van de rioolwaterzuivering en de stadsverwarming.
Wij zijn voor behoud en indien nodig uitbreiden van de Utrechtse milieuzone.
De kosten van de energietransitie hakt er bij huisbezitters met een kleine portemonnee
steviger in dan bij mensen die meer te besteden hebben: daarom zijn wij voor een inkomensafhankelijke energietransitie subsidie.
In (prestatie)afspraken die de gemeente met de woningcorporaties maakt, komt meer
druk op het verbeteren van de energielabels van sociale huurwoningen.
De gemeente blijft investeren in nieuwe, hoogwaardige en schone vormen van (openbaar) vervoer zoals elektrische bussen en trams.
Innovatieve initiatieven die zorgen voor een duurzamer, groener en milieuvriendelijker
Utrecht worden gestimuleerd en krijgen de ruimte.
We steunen het nieuwe inzamelen van afval: scheiden en ophalen aan huis.
Zwerfafval pakken we aan, inclusief de veroorzakers ervan.
Rijnenburg is aangewezen als “pauzelandschap” en wordt benut voor duurzame energie, in goede afstemming met initiatiefnemers, buurgemeenten en omwonenden. Na
2030 komt de locatie vrij voor woningbouw.
We willen alleen maar schone vaartuigen op de Kromme Rijn, de singels en grachten.
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Verkeer
»» Doel is een bereikbare, leefbare en gezonde stad. Onze luchtkwaliteit is nog lang niet

»»
»»
»»

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
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goed genoeg, dit willen we sterk verbeteren. Een maatregelenpakket en stevige aanpak naar lage streefwaarden vervuiling en fijnstof zijn nodig: ontmoedigen van autogebruik, meer ruimte voor voetgangers, fietsers en OV, het indien nodig uitbreiden van
de milieuzone en het autoluw maken van de binnenstad.
Met bedrijven in de (binnen)stad worden hardere afspraken gemaakt over het verzamelen van goederenvervoer aan de rand van de stad, in combinatie met een snelle en
schone distributie in de stad.
Snel en veilig fietsen door Utrecht: fietsers krijgen in Utrecht meer ruimte voor betere
doorstroming en parkeerplekken in de stad. Hardnekkige knelpunten lossen we op o.a.
door aanleggen van doorsteekroutes en slimmer gebruik van de ruimte.
OV moet snel en hoogwaardig (qua duurzaamheid en haltedichtheid) zijn. Dit betekent
dat er voor iedereen toegankelijke bussen regelmatig stoppen in alle wijken en dat je
bij alle grote publieke voorzieningen zoals zieken- en verpleeghuizen met het OV kunt
komen.
De PvdA wil dat de Uithoftram ook in het weekeinde gaat rijden.
In het belang van de reiziger moet het station goed bereikbaar zijn. Er komen logische,
toegankelijke en veilige routes tussen het station en de binnenstad.
Samen met de politie gaat de gemeente strenger handhaven in woonwijken tegen
o.a. asociaal en snelheidsoverschreidend rijgedrag, gebruik van alcohol en drugs (ook
lachgas) in het verkeer.
We zijn voorstander van stadsboulevards, omdat ze onnodig autoverkeer kunnen beteugelen en de leefbaarheid in de directe omgeving versterken. Daarbij hoort wel een
realistisch uitvoeringsplan met een goede fasering.
We steunen alle politieke en juridische acties om de voorgenomen verbreding van de
A27 bij Amelisweerd alsnog te dwarsbomen.
Wij willen een Noordelijke Randweg met drie verdiepte kruisingen. Hiermee wordt zowel de doorstroming van het verkeer als de leefbaarheid in Overvecht bevorderd.
Gevaarlijke verkeerssituaties worden aangepakt.

4.

Samen leven in een
sociale stad
Thema’s:
Onderwijs, participatie, discriminatie tegengaan en
diversiteit stimuleren, cultuur, sport
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Doel:
De PvdA wil een stad waar iedereen meetelt en meedoet en niet wordt uitgesloten. Waar
iedereen gelijke kansen krijgt en in staat wordt gesteld het maximale uit zichzelf te halen.
Goed onderwijs speelt daarin een sleutelrol. Ook willen we een stad waarin mensen omzien
naar elkaar. Wie hulp nodig heeft krijgt een steuntje in de rug. Daarnaast streven we ernaar
om de gemeente overzichtelijker en toegankelijker te maken, zodat participeren in onze
stad nog makkelijker wordt. De overheid zorgt voor verbinding door een goed voorzieningenniveau van sport, cultuur, onderwijs en zichtbaarheid van de gemeente in buurten en
wijken. Samen werken we aan ontmoeting en diversiteit en roepen we discriminatie een halt
toe. Want Utrecht is een stad waar iedereen zich thuis mag voelen.
Dit betekent:

»»
»»
»»
»»

Goed onderwijs voor iedereen
Meer ruimte voor sociale initiatieven in de stad
Discriminatie heeft geen plek in Utrecht
Toegankelijke sport en cultuur

Dit is wat de PvdA wil:
Onderwijs
»» De tweedeling in het onderwijs is onacceptabel, de gemeente spant zich samen met
»»

»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»
»»
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scholen actief in om de verschillen zo snel mogelijk weg te werken.
Het vaste aanmeldmoment op basisscholen wordt vastgehouden en nageleefd zodat
alle kinderen een eerlijke kans hebben om (in de buurt) naar een goede school te gaan.
Voorinschrijving en selectie op basis van de achtergrond van de ouders wordt voorkomen via een convenant tussen de gemeente en alle scholen.
Kinderen uit gezinnen met lage inkomens moeten volop kunnen meedoen met hun
klasgenootjes. De vrijwillige ouderbijdrage moet daarom ook echt vrijwillig zijn en niet
leiden tot kinderen die niet mee mogen met schoolreisje.
Om volop mee te kunnen draaien in onze samenleving zijn lezen en schrijven van groot
belang. De PvdA wil laaggeletterdheid en taalachterstanden bestrijden door te blijven
inzetten op kwalitatief goede voorschoolse opvang.
We zijn er trots op dat Utrecht geen zwakke scholen kent. De PvdA wil blijven investeren in het onderwijs om dit zo te houden.
Er komt meer aandacht voor passend onderwijs. Om te voorkomen dat leerlingen verkeerd onderwijs volgen of zelfs thuis zitten en ouders van het kastje naar de muur worden gestuurd, zorgen we voor directe afstemming tussen gemeente en het Samenwerkingsverband van de onderwijsbesturen (SWV Utrecht PO).
In de wijken waar het lerarentekort het grootst is maakt de gemeente het aantrekkelijker voor leraren om juist op die scholen in die wijken les te geven.
Ouderinitiatieven om de segregatie binnen en tussen wijken/scholen tegen te gaan
worden aangemoedigd en krijgen ondersteuning van de gemeente.
Buurtteams en het jongerenwerk blijven nauw samenwerken met het onderwijs om jongeren met problemen te begeleiden en docenten te ontlasten.
De aanpak van “Spelenderwijs” blijft in stand waarbij alle kinderen die naar de peuter-

school gaan worden gemengd.

»» De gemeente stuurt aan op brede scholengemeenschappen, waar leerlingen van het

vmbo, de havo en het vwo elkaar tegenkomen en waar doorstroming goed mogelijk is.

»» Er zit veel kennis in onze studenten. De gemeente werkt nauw samen met de Universi-

»»
»»
»»

»»
»»
»»

»»

teit Utrecht, Hogeschool Utrecht en het mbo om initiatieven in het onderwijs aan te laten sluiten op waar de gemeente en andere Utrechtse werkgevers aan werken. Samen
kunnen we de stad beter maken.
Mbo’ers zijn de ruggengraat van de samenleving. De gemeente helpt bij een sterke
profilering van het mbo in de stad. Bedrijven moeten meer stageplekken aanbieden
aan mbo-studenten die er na afronding mogelijk kunnen blijven werken.
De gemeente gaat door met het financieren van de zeer succesvolle geïntegreerde
trajecten van ROC Midden Nederland.
Utrecht is een kennisstad. We willen dat heel Utrecht kan profiteren van deze kennis.
We stimuleren initiatieven tussen de hogescholen, universiteiten, mbo’s, de gemeente
en/of andere partners om deze kennis in te zetten voor het oplossen van maatschappelijke problemen.
Niemand zonder diploma op de bank! We gaan door met het “thuiszitterspact” en streven naar zo min mogelijk thuiszitters.
We zetten in op een “Leven Lang Leren”, zodat werkzoekenden en werkgelegenheid op
elkaar aansluiten en mensen door kunnen groeien. Zo blijft werk een stimulans om in
de maatschappij te participeren.
We zijn trots op de “Vreedzame School”. Deze in Utrecht ontwikkelde methode draagt
bewezen bij aan het pedagogisch klimaat en de veiligheid op en rond scholen. Een
groot deel van de basisscholen in Utrecht is Vreedzaam. We willen dat scholen in het
voorgezet onderwijs dit voorbeeld volgen. Ook verdere uitbreiding van Vreedzaam op
het gebied van sport, cultuur en welzijn ondersteunen wij.
We stimuleren het trainen van docenten om te werken met kinderen met verschillende
culturen. Ook moedigen we scholen aan tot uitwisselingsprogramma’s binnen Utrecht
zodat docenten van elkaar kunnen leren en leerlingen uit verschillende wijken met elkaar in contact komen.

Participatie
»» We streven naar een zo groot mogelijke participatie onder Utrechters. Bewoners wor-

»»
»»

»»

»»
»»
»»

den geprikkeld en uitgedaagd om zelf met initiatieven voor ontmoeting te komen, de
gemeente kan hierbij ondersteunen. De gemeente stimuleert mensen die zich niet vanzelf melden om ook mee te doen en te denken.
Utrecht wordt letterlijk toegankelijk voor iedereen, zodat ook mindervaliden, slechtzienden, digibeten en ongeletterden mee kunnen doen. Er komt aanvalsplan voor een
toegankelijke en inclusieve stad.
Er komt een U-pas voor iedereen naar Rotterdams voorbeeld. Mensen met de laagste
inkomens hebben het meeste voordeel, de overige Utrechters kunnen de pas (ten minste kostendekkend) kopen. Iedereen kan profiteren en het voorkomt stigmatisering van
de armste Utrechters.
De PvdA is erg kritisch op het verzelfstandigen en zelfbeheer van publieke voorzieningen, zoals speeltuinen en buurthuizen. Vaak is het een (verkapte) bezuiniging. We
maken ons hard voor kwalitatief hoogwaardige voorzieningen zoals buurthuizen in de
wijk en de positie van het personeel.
Buurthuizen staan weer centraal in de wijk en zijn toegankelijk voor iedereen. De functie is divers: cultuur uitwisselen, elkaar ontmoeten en eenzaamheid bestrijden.
Een deel van de bewoners in Utrecht voelt zich in de steek gelaten door de politiek. Er
wordt niet met, maar over hen gesproken. Daarom willen wij bewoners actief betrekken
bij belangrijke beslissingen over hun wijk.
Inburgering van nieuwkomers is van groot belang om hen volop mee te laten doen in
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»»

»»
»»
»»
»»

de Nederlandse samenleving. De kwaliteit van de inburgeringslessen moet daarom
omhoog. De gemeente gaat de kwaliteit actief monitoren en nieuwkomers adviseren
in hun keuze.
De gemeente hanteert in de communicatie met inwoners begrijpelijke taal (B1) en is
bereikbaar via de website, telefoon en social media voor nadere informatie of hulp bij
aanvragen. Bij nieuw beleid en veranderingen waarmee burgers te maken krijgen is
schriftelijke, huis-aan-huis verspreide informatie noodzakelijk.
Er komt in elke wijk een informatiepunt van de gemeente. Zo zorgen we ervoor dat burgers dichtbij huis rechtstreeks terechtkunnen bij een medewerker van de gemeente,
die vragen kan beantwoorden of kan helpen doorverwijzen.
Alle verschillende culturen en achtergronden in Utrecht zijn een verrijking voor de stad.
We kunnen van elkaar leren en elkaar inspireren, bijvoorbeeld door met elkaar kennis
te maken via eten.
Voor meer kennis over wat er speelt en leeft in de wijk, moedigen we ambtenaren van
alle afdelingen aan het stadhuis regelmatig te verlaten en met elkaar de wijken in te
gaan: goed beleid maak je samen, niet per afdeling op zich.
Wij stimuleren en ondersteunen vrijwilligerswerk door financiële en bureaucratische
drempels weg te nemen en samen te werken met het onderwijs en verenigingen.

Discriminatie tegengaan en diversiteit stimuleren
»» We treden hard op tegen alle vormen van discriminatie. Samen met de inwoners, het
»»
»»
»»
»»

»»

»»
»»
»»
»»

bedrijfs- en verenigingsleven gaat de gemeente Utrecht de strijd aan tegen discriminatie.
De gemeente ondersteunt mensen maximaal bij hun klachten of aangifte omtrent discriminatie.
De gemeente gaat geen financiële relatie aan met discriminerende werkgevers en verbreekt de relatie zodra dat kan.
Horecadiscriminatie wordt stevig aangepakt. De gemeente zet mysteryguests in en
sluiten zaken die meermaals over de schreef gaan.
Anoniem solliciteren wordt standaard bij de gemeente. Binnen (semi)overheidsinstellingen letten we expliciet op diversiteit. Door middel van het aanbestedingsbeleid (met
o.a. social return) kan de gemeente een diverse personeelssamenstelling bij bedrijven
bevorderen.
In Utrecht willen we niet dat de politie etnisch profileert. Mensen worden op basis van
gedrag staande gehouden. De politie wordt hiervoor beter opgeleid. Alle staandehoudingen worden digitaal geregistreerd; de data wordt gebruikt om politiewerk effectiever te maken en etnisch profileren te verminderen.
De gemeente Utrecht zet zich actief in voor gelijke behandeling van vrouwen en mannen (bijvoorbeeld als het gaat om sollicitaties of gelijke betaling).
In alle geledingen van beleid en de uitvoering daarvan moet de gemeente bewust zijn
van diversiteit en cultuurverschillen. Professionals en vrijwilligers trainen we hiervoor.
Discriminatie bij het zoeken van stageplekken is onacceptabel. Zonder stage kun je niet
afstuderen. Samen met scholen en bedrijfsleven werken we dit de stad uit.
We willen dat de gemeente zich actief inzet voor de emancipatie en veiligheid van
LHBT’ers in Utrecht. De gemeente moet daarin samenwerken met onderwijsinstellingen, sportverenigingen, politie en horeca.

Cultuur
»» We willen de toegankelijkheid van cultuur voor iedereen bevorderen door in te zetten

op cultuur in de buurten en wijken. De cultuurhuizen spelen hierin een belangrijke rol
en moeten blijven.
»» We willen investeren in de activiteiten van het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK)
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»»
»»
»»
»»
»»
»»

. Het UCK speelt namelijk een grote rol bij het betrekken van jongeren en volwassenen
bij kunst en cultuur.
Er komt een cultuurmakelaar in dienst van de gemeente die haar/zijn tijd volledig kan
besteden aan het verbinden van Utrechtse sociale of fysieke problemen met creatieve
Utrechtse oplossers.
Er wordt geïnvesteerd in culturele voorzieningen in Leidsche Rijn Centrum.
Er moet aandacht komen voor Utrechtse “creators”; Utrechtse kunstenaars, musici en
dergelijke. Utrechts talent wordt gestimuleerd.
Culturele Zondagen moeten dichter bij de bewoners worden georganiseerd, en waar
mogelijk ook samen met hen.
Gratis openbare openlucht voorstellingen en filmvertoningen krijgen de ruimte, omdat
zij zorgen voor verbinding.
Lokale journalisten doen hun best om verslag te doen van wat er in de lokale politiek
gebeurt. Toch zien we dat het steeds lastiger wordt en dat is onwenselijk. Daarom pleiten we voor een fonds vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten dat lokale media
ondersteunt. Zonder journalistieke waakhond holt de (lokale) democratie uit.

Sport
»» Dankzij de PvdA krijgen kinderen met een U-pas gratis zwemles. Er moet ook aandacht
zijn voor volwassenen die nog niet kunnen zwemmen, bijvoorbeeld nieuwkomers.

»» Samen met sportverenigingen willen we stimuleren dat niemand meer rookt bij sport»»

»»
»»
»»
»»
»»
»»

velden.
Alle Utrechters (groot en klein, arm en rijk) moeten lid kunnen zijn van een sportvereniging, individueel kunnen sporten of toegang hebben tot sportvoorzieningen in de
openbare ruimte. Sport verbindt en draagt bij aan participatie in de samenleving. De
gemeente investeert gericht in sportdeelname en bekijkt per wijk (maatwerk) en per
doelgroep waar behoefte aan is. Bijvoorbeeld in gemarkeerde hardlooproutes of beweegtoestellen.
Sportverenigingen verdienen een pluim, ze betekenen veel voor wijk en stad. Amateur
sportverenigingen die het moeilijk hebben en een belangrijke sociale functie vervullen
krijgen ondersteuning om een vitale vereniging te worden en te blijven.
Onderwijs en sportverenigingen worden aan elkaar verbonden om sportdeelname en
daarmee gezondheid van kinderen te vergroten. Utrechtse sporthelden willen we vragen hieraan bij te dragen.
Bewegingsonderwijs moet wekelijks gegeven worden door een vakleerkracht.
De gemeente moet schoolzwemmen financieren en actief onder de aandacht van
scholen brengen, vooral in wijken waar weinig kinderen een zwemdiploma hebben. In
de schoolvakanties zijn zwembaden open en worden er zwemlesacties georganiseerd.
We stimuleren sportevenementen voor zowel topsport als breedtesport.
We willen meer speeltuinen in Utrecht zodat kinderen van jongs af aan kunnen bewegen.
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5.

FinanciEle keuzes voor een
sterke en sociale stad

Doel:
Om onze idealen waar te maken en van Utrecht een stad te maken waarvan iedereen kan
genieten, moeten de gemeentelijke financiën op orde zijn. De uitgangspunten hiervoor zijn
gunstig. De begroting is op orde en de inkomsten vanuit het Rijk stijgen flink, onder andere
door de groei van de economie en van de stad. Er is dus alle ruimte om te investeren in
een ongedeelde stad en het bestrijden van ongelijkheid. Dit is hard nodig ook, want lang
niet alle Utrechters profiteren van de economische groei en van de gezonde financiën. De
PvdA wil dat investeringen in de stad vooral terecht komen bij de mensen die dat het hardst
nodig hebben.
Dit betekent:

»» Investeren in goede en toegankelijke voorzieningen voor alle Utrechters
»» Extra aandacht voor mensen die dat het hardst nodig hebben
»» De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten

Dit is wat de PvdA wil:
Onderwijs
»» De begroting moet over de hele collegeperiode sluitend zijn; de financiën op orde.
»» Geld moet niet nutteloos op de plank blijven liggen. De uitvoeringskracht binnen de
»»
»»
»»
»»

gemeente moet dan ook fors toenemen. De PvdA wil veel strakker sturen op onderbesteding van middelen, indien nodig door tussentijdse investeringsvoorstellen.
Het door het college afgeroomde Decentralisatiefonds wordt weer aangevuld, om tijdig te kunnen ingrijpen bij dreigende knelpunten in het sociaal domein.
Specifieke rijksbijdragen aan het Gemeentefonds, zoals de “Klijnsmamiddelen” voor
kinderen in armoede en budget voor integratie van statushouders, worden één op één
besteed waarvoor ze bedoeld zijn.
Het budget voor voorzieningen als sport, cultuur, welzijn en armoedebeleid moet
meegroeien met de groei van het aantal inwoners.
Inkomsten uit lokale heffingen zijn van groot belang om te kunnen investeren in een
ongedeelde en sociale stad. Daarbij vragen we de hoogste bijdrage van de mensen
die zich dat het beste kunnen veroorloven. De PvdA wil de huidige ruime kwijtschelding voor mensen met een minimuminkomen behouden. De gemeente moet er bij
het kabinet op aandringen het weer mogelijk te maken dat alle bijstandsgerechtigden
automatisch kwijtschelding ontvangen.
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Verantwoording
Dit verkiezingsprogramma is tot stand gekomen dankzij de inbreng van vele Utrechters. We
spraken met mensen binnen en buiten de partij: maatschappelijke organisaties, (ervarings)
deskundigen, sleutelfiguren in de wijk en andere betrokken inwoners. Input kregen we ook
van vele PvdA-leden: de werkgroepen, de fractieleden, de Jonge Socialisten, het afdelingsbestuur en andere partijleden. Wij danken iedereen voor deze bijdragen.
De programmacommissie bestond uit: Mohamed Sini (voorzitter), Bouchra Dibi, Willem
Heesen, Kristina van der Molen, Ruben Post, Ilse Raaijmakers, Nienke Schuitemaker, Hans
Versnel en Margriet Visser.
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