
 

 

Slotdebat VJN 2019 
Totale tijd: 22 minuten 

Spreektijd: 10 minuten 

 

Voorzitter, 

 

Utrecht is een prachtige stad die aan velen veel kansen biedt. Maar dat is helaas voor steeds minder 

mensen vanzelfsprekend. Utrecht is al lange tijd een verdeelde stad. Verdeeld tussen mensen die in 

onze stad alles vinden waar ze van gebruik willen maken en mensen die het niet redden. Zij maken 

zich zorgen over het vinden van werk, kunnen geen betaalbaar huis vinden waardoor zij de wijk of 

soms zelfs de stad moeten verlaten en vragen zich af of zij het beste onderwijs of zorg voor hun 

kinderen kunnen krijgen. 

 

Deze tweedeling neemt toe. Steeds vaker hoor je dat ook mensen die het eigenlijk best goed 

hebben -  ook met een prima baan, een modaal inkomen en een afgeronde opleiding - ondervinden 

hoe lastig het is deze kansen te kunnen grijpen in Utrecht. Betaalbare woningen, koop of huur, zijn 

onvindbaar. Goed werk, met een vast contract en een fatsoenlijk salaris, is voor velen een 

zeldzaamheid. En het beste onderwijs is door het lerarentekort en kortingen op de 

onderwijsbudgetten niet vanzelfsprekend. Voor steeds meer Utrechters werkt het systeem 

simpelweg niet meer.  

 

Bij de Algemene Beschouwingen hadden wij het Armenie en Maniek die al jaren in een 

schimmelwoning wonen in het hart van onze stad, over de 100-jarigen van Tuindorp Oost die 

(zonder overleg) gedwongen worden te verhuizen en over de bewoners aan de Croeselaan die 

moeten wijken voor luchtkastelen. We hadden het over Karry, Annelies, Jolanda en Els, directrices 

van de Zeven Gaven, de Lukasschool en de Panda, die elke dag leerlingen met een achterstand 

weten te helpen maar waarschuwen over de tekorten die op hun scholen afkomen. We hadden het 

over het personeel van Picnic en Hans van de voorlichting van de U-pas; mensen zonder zekerheid 

van vast werk of zelfs zonder loon. 

 

Allemaal Utrechters die hun steentje bijdragen, die wat betekenen voor de buurt of de stad, maar 

toch het systeem tegen zich zien keren of er in ieder geval geen steun in vinden. Behoud geen 

systeem dat niet werkt en durf keuzes te maken om dit te veranderen.  

 

Voorzitter, 

 

Een leefbare en betaalbare plek om te wonen is essentieel voor iedere Utrechter, zéker in de 

huidige tijd van woningnood. 

• De stad werd in spanning gehouden wachtend op het groots aangekondigd Woonakkoord. 

Helaas lezen wij geen ambitie het systeem te veranderen. Beleggers en projectontwikkelaars 

houden zeggenschap over onze woningmarkt in de huidige plannen. Daarom komen wij bij de 

bespreking van dit akkoord met o.a. het invoeren van de woonplicht, met een definitieve stop 

van de verkoop van sociale huur en met een plan om alle schimmelwoningen aan te pakken. 

• In de (wijk)winkelcentra en -straten zien we leegstand wat ten kosten gaat van de leefbaarheid. 

Zelfs de Binnenstad, met de extreme huren, is dit het geval. Leefbare wijken hebben bruisende 



 

 

winkelgebieden nodig. Daarom dienen wij een motie (1) die vraagt om een plan van aanpak voor 

vitale winkelgebieden met nieuwe maatregelen (denk aan functiemix, splitsen/samenvoegen 

ruimtes), te inventariseren waar voorzieningen ontbreken en ook aandacht de hebben voor de 

Binnenstad specifiek. 

• In het verlengde hiervan vraagt Lombok, de Kanaalstraat maar ook de Damstraat, meer diverse 

horecagelegenheden. DENK dient dadelijk mede namens ons een motie hierover in, dat moest 

zij per se zelf doen schijnbaar, om de Pilot Kanaalstraat uit te breiden naar de Damstraat. 

• Leefbare wijken zijn veilige wijken. Afgelopen maanden zagen wij met de afschrikwekkende 

voorbeelden van schietincidenten in Lombok en Zuilen dat veiligheid niet vanzelfsprekend is. 

Wij dienen daarom een amendement (2) in voor nog twee extra handhavers voor een periode 

van vijf jaar om bij te springen in de wijken waar onrust en veel onveiligheidsgevoelens zijn. Dit 

wordt betaald vanuit een deel van het incidentele restbedrag van €1,3 miljoen op afval. 

• Het verkeer en de verkeersveiligheid hoort natuurlijk ook bij een leefbare wijk. In veel wijken 

zorgt dat voor constante zorgen. Wij dienen een motie (3) in om de effecten van grote 

verkeersmaatregelen inzichtelijk te maken en leerdoelen te formuleren. 

• Het laatste voor leefbare wijken: goede klimaatadaptatie is nodig om te zorgen voor de 

klimaatstress die op onze stad afkomt. Hiervoor dienen wij een motie (4) in bij onderhoud van 

de openbare ruimte altijd klimaatadaptatie als uitgangspunt te nemen. 

 

 

Voorzitter, 

 

Elk kind in onze stad moet zeker zijn van goed onderwijs, goede zorg en een fijn thuis. Elk kind moet 

het beste uit zichzelf kunnen halen en alle kansen krijgen. Dit staat steeds meer onder druk. 

• Als de kortingen op het onderwijs achterstandenbeleid door gaan, moeten scholen binnenkort 

beginnen met het ontslaan van leraren en extra ondersteuning. Wat er nu aan geld bij is 

gekomen is onvoldoende om te voorkomen dat de tekorten het onderwijs van onze kinderen 

gaat raken. Daarom roepen wij op toekomstige meevallers hiervoor te benutten en het 

onderwijs in de komende bezuinigingsdrift te ontzien. Bij onze tegenbegroting komen wij 

opnieuw met ons voorstel hoe wij dit willen dekken. 

• Ook de financiering van de Taalschool en Brede School Academie is onzeker ná komend 

schooljaar. De scholen verdienen zo snel mogelijk duidelijkheid over of zij door kunnen. Daarom 

dienen wij een motie (7) in om op korte termijn alternatieve vormen van financiering te zoeken 

en, als dat niet lukt, bij de programmabegroting met een dekkingsvoorstel te komen om de 

continuïteit te garanderen. 

• Vorig jaar bij de voorjaarsnota dienden wij een motie in (2018/108), gesteund door vrijwel de 

hele oppositie, voor een plan van aanpak tegen het lerarentekort. De coalitie stemde toen 

tegen. Wonderlijk dat er nu, een jaar later, toch een plan ligt. Dat is positief, maar wat ons 

betreft is meer nodig om ook ongebruikelijke/creatieve ideeën mogelijk te maken. Daarom 

dienen wij een motie (5.1) in voor een fonds lerarentekort, gefinancierd uit de gelden 

gereserveerd hiervoor, waaruit maatregelen en maatwerk gefinancierd kan worden passend bij 

de behoefte die voor elke school verschillend is. (Hester: wat doen we dan niet?). Daarnaast ook 

een motie (5.2) om het lerarentekort te inventariseren zodat we weten waar het over gaat. 



 

 

• Alle kinderen moeten gelijke kansen krijgen wanneer zij zich aanmelden bij de school van hun 

voorkeur. Dat is nu onvoldoende het geval. Scholen werken met voorinschrijvingen waardoor 

vaak hoogopgeleide ouders hun kinderen al zeer vroeg aanmelden. Andere gezinnen krijgen 

vervolgens niet dezelfde kansen. Daarom dienen wij een motie (6) in om een commissie in te 

stellen het huidig aanmeldbeleid te onderzoeken en daarna met een plan van aanpak te komen 

om willekeur in het aanmelden voor te voorkomen. 

• De tweedeling is er ook wanneer het gaat om beschikbare zorg voor kinderen. Mondige ouders 

gaan (begrijpelijk) zelf op zoek naar de juiste zorg voor hun kind. Dit is in een tijd dat de toegang 

tot jeugdzorg verstopt raakt en instellingen dicht gaan voor nieuwe aanmeldingen. Het gevolg 

zijn wachtlijsten waardoor de problematiek toeneemt en complexer wordt en waardoor meer 

gezinnen met hun kind onnodig bij de crisisdienst belanden. Om de wachtlijsten te verkorten 

dienen wij een motie (8) in om praktijkondersteuners jeugd aan te nemen in wijken waar dit 

hard nodig is en dit te financieren uit de middelen die het Rijk bij de meicirculaire hier voor 

beschikbaar heeft gesteld. 

• In Utrecht leeft 20% van de kinderen in armoede. Ouders kunnen niet rondkomen en dit raakt 

de kinderen doordat zij niet mee kunnen op schoolreisje, zonder ontbijt naar school gaan of 

geen nieuwe schoenen krijgen wanneer de oude versleten zijn. Wij verwachten meer van dit 

college hierop en kijken uit naar de brief armoede in de klas. Uit de jaarstukken en 

voorjaarsnota blijkt dat er wederom geld voor de U-pas overblijft. Dit geld moet wat de PvdA 

betreft besteed worden aan de kinderen die dit zo hard nodig hebben. Wij dienen daarom een 

amendement (9) in om een Noodfonds voor kinderen in te stellen, gefinancierd uit de 

onderbesteding van de U-pas, om kinderen te ondersteunen mee te kunnen op schoolreisje, 

laagdrempelig een nieuwe schoenen te geven, et cetera. Dit fonds dient tegelijkertijd om de 

schommelingen in uitgaven van de U-pas tegen te gaan. 

 

Voorzitter, 

 

Als laatst over goed werk. Iedereen die werkt, verdient een loon waar je van kan rondkomen en 

zekerheid in de vorm van een vast contract. De gemeente moet hier het goede voorbeeld geven. 

• De PvdA is positief dat er €5 miljoen is uitgetrokken voor de Werkbeweging om mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Goed dat er nu zo snel mogelijk meer 

werkmatchers aan het werk gaan. De PvdA verwacht bij de Werkbeweging aandacht voor 

publieke banen, werk met maatschappelijke waarde waar mensen voor worden betaald. Wij 

denken aan ondersteuning in de buurtwerkkamers, de voorlichting van de U-pas, conciërges op 

scholen, et cetera. Hier komen we in de commissie bij de Werkbeweging op terug. 

• Werk moet altijd lonen, ook voor de makers in onze stad. Als je werkt of onderneemt in de 

culturele sector, is dat niet altijd vanzelfsprekend. Het college moet daarom vaart maken met 

een Fair Practice Code. Wij dienen een motie (10) in om in de cultuurnota een duidelijke keuze 

te maken hoe dit in te vullen, ruimte te bieden tussen grote en kleine instellingen en 

aanstormend en gevestigd talent en een voorstel te doen hoe dit in te voeren. 

• De gemeente moet het goede voorbeeld geven en de beveiliging, catering en schoonmaak in 

eigen dienst nemen. We zijn blij met de toezegging van de wethouder om dit voor de 

beveiliging in ieder geval uit te zoeken. De schoonmaak en catering loopt nu via UW, wat 



 

 

positief is, maar daar krijgen nieuwe medewerkers amper nog een vast contract. Ook zij 

verdienen volgens de PvdA een vaste aanstelling en zijn een onderdeel van de gemeente. 

Daarom dienen wij een motie (11) in om uit te zoeken hoe werknemers bij de catering en 

schoonmaak voortaan in eigen dienst kunnen komen. 

 

Voorzitter, 

 

Als we de tweedeling tegen willen gaan, als we willen voorkomen dat steeds meer mensen het 

gevoel krijgen dat zij niet hun kansen kunnen grijpen in Utrecht, moeten we het systeem 

veranderen. We moeten de marktwerking uit de woningmarkt halen, de kwaliteit van het onderwijs 

voor onze kinderen garanderen en het goede voorbeeld geven als het gaat om werk. Dan maken we 

het verschil, voor al die betrokken Utrechters uit ons verhaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


