
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Utrecht, 8 november 2018 

 

Tegenbegroting 2019 

Zeker zijn van Utrecht voor iedereen 
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Financiële keuzes PvdA Utrecht 
 

Publieke banen, het werk van nu 
 
Wij investeren in publieke banen. Zo creëren wij werk voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Het gaat om waardevolle arbeid met bijbehorende fatsoenlijke beloning. Denk hierbij 
aan conciërges en onderwijsassistenten op scholen, parkbeheerders bijvoorbeeld in het Maximapark en  
toezicht in onze speeltuinen.  
 
Door mensen aan te nemen in publieke banen verlagen we de werkdruk voor de leraren en leraressen 
voor de klas. Onderwijsassistenten en conciërges kunnen het andere belangrijke werk doen op scholen, 
zodat de leraar zich kan richten op les geven. In 2022 willen wij dat er 25 publieke banen zijn in het 
onderwijs in Utrecht. 
 
Ook stellen we een blijf- en/of welkomstbonus in om het lerarentekort tegen te gaan. Zo maken wij 
werk van goed werk. 

 

 2019 2020 2021 2022 

Parkbeheerder(s)  Maximapark 100 100 100 100 

Aanpakken lerarentekort met het creëren 
publieke banen (25 onderwijsassistenten in 
2022) 

225 450 900 1.150 

Aanpakken lerarentekort met een blijf- en/of 
welkomstbonus 

150 150 85 85 

*alle bedragen x € 1.000 
 

Sport groeit écht mee met de stad 
 
Wij investeren in sport in de wijk waardoor het sportbudget écht meegroeit met de snelle groei van de 
stad. Zodat iedereen die wil, kan sporten in Utrecht.  Dit betalen we door minder uit te geven aan de 
Vuelta. Natuurlijk is het leuk als de internationale wielerronde naar Utrecht komt, maar daar hoeven 
geen miljoenen aan publiek geld heen. Daarom trekken wij één euro per Utrechter uit voor de 
wielerronde (ca. 350.000 Euro). 

 

 2019 2020 2021 2022 

Sportbudget groeit mee met de stad 100 100 100 100 

*alle bedragen x € 1.000 
 

Toegankelijke bushaltes 
 
Toegankelijke bushaltes zijn voor Utrechters slecht ter been pure noodzaak. Alle Utrechters moeten 
voluit kunnen genieten van onze stad. Wij investeren daarom eerst hierin, dan pas in het brommen op 
het fietspad. 

 

 2019 2020 2021 2022 

Toegankelijk maken bushaltes 1.000 800 800 0 

*alle bedragen x € 1.000 
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Extra impuls armoedebestrijding 
 
Twintig procent van de Utrechters heeft elke maand moeite om rond te komen, 8% van de Utrechters 
heeft problematische schulden en 20.000 kinderen groeien op in armoede. De bestrijding van armoede 
is voor ons belangrijker dan de aantrekkelijkheid van Utrecht voor toeristen. Daarom investeren wij het 
dubbele in armoederegelingen, werken we de wachtlijsten van  Stadsgeldbeheer weg en investeren we 
in het overnemen van schulden om mensen weer perspectief te bieden. 
 
Dit betalen wij door niet te investeren in meer evenementen, geen publiek geld te gebruiken om meer 
toeristen aan te trekken, geen geld te besteden om Utrecht internationaal op de kaart te zetten en de 
leges van evenementen (meer) kostendekkend te maken. 

 

 2019 2020 2021 2022 

Opkopen schulden woonblok 500 1.000 1.000 1.000 

Twee keer zo veel naar armoederegelingen 500 500 500 500 

Volledig wegwerken wachtlijst Stadsgeldbeheer 125 140 140 140 

*alle bedragen x € 1.000 
 

Aanpak laaggeletterdheid 
 
Eén op de tien Utrechters heeft moeite met lezen, schrijven of spreken van de Nederlandse taal. 
Taalvaardigheid is een voorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving. Wij willen investeren in 
een (versnelde) aanpak van laaggeletterdheid. We beginnen met het aanstellen van een taalregisseur. 
 

 2019 2020 2021 2022 

Aanpak laaggeletterdheid 200 200 200 200 

                                                                                                                                      *alle bedragen x € 1.000 
 

Aandacht voor zorg 
 
Te vaak krijgen jongeren niet de zorg die zij nodig hebben. Daarom investeren wij in 
praktijkondersteuners jeugd bij huisartsen. Een nieuwe manier om de benodigde zorg te kunnen 
verlenen. 
 

 2019 2020 2021 2022 

Pilot praktijkondersteuners Jeugd 150 150 150 150 

 *alle bedragen x € 1.000 
   

Verduurzaming voor iedereen 
 
Wij willen verduurzaming voor iedereen. Daarom zoeken we naar nieuwe wijzen om verduurzaming 
mogelijk én betaalbaar te maken voor álle Utrechters.  Ook voor wie dit niet vanzelfsprekend is.  We 
beginnen met een vergoeding voor een nieuwe pannenset  voor Utrechters die van het gas af gaan en 
hier zelf onvoldoende middelen voor hebben. De rest investeren we in plannen om betaalbare 
verduurzaming echt mogelijk te maken. 
 

 2019 2020 2021 2022 

Verduurzaming voor iedereen 200 200 200 200 

*alle bedragen x € 1.000 
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Museum van Zuilen 
 
Een mooie lokaal initiatief als het Museum van Zuilen, dat al tien jaar bestaat, dreigt nu om te vallen. 
Dit mag niet gebeuren. Het museum vervult een belangrijke rol in de wijk dankzij de goede naam en 
mooie collectie die zij hebben opgebouwd. Het zou eeuwig zonde zijn als we dit museum laten 
verdwijnen.  
 

 2019 2020 2021 2022 

Openhouden Museum van Zuilen 20 20 20 20 

*alle bedragen x € 1.000 

 

 

Voortzetting amateurkunsteducatie 
 
In Utrecht is een plek voor het beoefenen van en oefenen in amateurkunst belangrijk. Als we 
amateurkunsteducatie echt serieus nemen, dan is het nu nodig daad bij het woord te voegen en de 
subsidie jaarlijks met 200.000 euro te verhogen. 
 

 2019 2020 2021 2022 

Voortzetting amateurkunsteducatie 200 200 200 200 

*alle bedragen x € 1.000 
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Dekking 
 
In onderstaande tabel staat opgenomen uit welke posten de PvdA haar investeringen gaat dekken.  
 
Zoals genoemd gaat er één euro per Utrechter naar de Vuelta. Wij investeren daarmee 350.000 in plaats van 
2,1 miljoen euro in de Vuelta. 
 
Utrecht is een mooie en populaire stad die zichzelf verkoopt. Daarom investeren wij niet in meer 
evenementen, we gebruiken geen publiek geld om meer toeristen aan te trekken binnen Utrecht Marketing en 
besteden geen geld om Utrecht internationaal op de kaart te zetten. 
 
Wij investeren in werkgelegenheid, bijvoorbeeld in publieke banen. Dit doen we door minder geld te stoppen 
in het bevorderen van het ecosysteem voor starts up en scale ups. 
 
Ook zullen de leges licht stijgen voor evenementen en woonruimtezaken. Onze ambitie om naar meer vast 
werk te gaan en minder externe inhuur leidt op termijn tot minder uitgaven. 
 
 
 

 2019 2020 2021 2022 

Ecosysteem voor StartUps & ScaleUps 750 750 500 500 

Vuelta 450 1.300 0 0 

Evenementen 440 300 300 300 

Brommen op het fietspad 800 0 0 0 

Utrecht Marketing 0 0 600 600 

Invoeren maximale norm (10%) aantal fte externe 
inhuur 

1.000 1.500 2.000 2.500 

Leges evenementen naar 70% kostendekkend 140 230 230 230 

Leges woonruimtezaken (o.a. splitsen woningen) 
volledig kostendekkend 

75 75 75 75 

Totaal 3.655 4.155 3.705 4.205 

*alle bedragen x € 1.000 
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Totaaloverzicht 

 
alle bedragen x € 1.000 

Jaren 2019  2020  2021  2022  

Investering 
 
  

Opkopen schulden woonblok 500 1.000 1.000 1.000 

Twee keer zo veel naar armoederegelingen 500 500 500 500 

Volledig wegwerken wachtlijst Stadsgeldbeheer 125 140 140 140 

Parkbeheerder(s) Maximapark 100 100 100 100 

Aanpakken lerarentekort door het creëren publieke banen 225 450 900 1.150 

Aanpakken lerarentekort met een blijf- en/of welkomstbonus 150 150 85 85 

Pilot praktijkondersteuners Jeugd 150 150 150 150 

Aanpak laaggeletterdheid 200 200 200 200 

Verduurzaming voor iedereen 200 200 200 200 

Toegankelijk maken bushaltes 1.000 800 800 0 

Openhouden Museum van Zuilen 20 20 20 20 

Voortzetting amateurkunsteducatie 200 200 200 200 

Sportbudget groeit mee met de stad 100 100 100 100 

Totaal 3.470 4.010 4.395 3.845 

   

Dekking 
  
  

Ecosysteem voor StartUps & ScaleUps 750 750 500 500 

Vuelta 450 1.300 0 0 

Evenementen 440 300 300 300 

Brommen op het fietspad 800 0 0 0 

Utrecht Marketing 0 0 600 600 

Invoeren maximale norm (10%) aantal fte externe inhuur 1.000 1.500 2.000 2.500 

Leges evenementen naar 70% kostendekkend 140 230 230 230 

Leges woonruimtezaken (o.a. splitsen woningen) volledig 
kostendekkend 

75 75 75 75 

Totaal 3.655 4.155 3.705 4.205 

  

Saldo per jaar 185 145 - 690 360 

totaal 2019-2022 0 

 


