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Voorzitter, 
 
Voor ons ligt de beleidsbegroting 2014 – 2017, de laatste begroting die wordt aangeboden 
door dit progressieve college. Ik wil het college en de ambtenaren bedanken voor het 
gedane werk en de geboden ondersteuning. De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan 
van de economische crisis. Het lokaal bestuur is geconfronteerd met een 
bezuinigingsoperatie die zijn weerga niet kent. In totaal is de afgelopen jaren voor ruim 30 
miljoen geschrapt in de begroting: door versoberen, bezuinigen en vernieuwen. Maar zoals u 
van de Partij van de Arbeid mag verwachten: wij focussen ons op de inhoud. 
 
Wij zijn er trots op dat we de afgelopen jaren in Hengelo hebben kunnen investeren in de 
mensen die ons het hardste nodig hebben: het armoedebeleid en de regelingen voor minima 
zijn in stand gebleven, we hebben geïnvesteerd in schuldhulpverlening en het voorkomen 
van huisuitzettingen, de aanpak van de jeugdwerkloosheid staat bovenaan de agenda van 
het regionaal arbeidsmarktbeleid en de solidariteit in de uitkeringsregelingen is versterkt 
door strengere controle aan de poort. En daarnaast hebben we het lef gehad een aantal 
ontwikkelingen die zorgen voor structurele banen in Hengelo voort te zetten: de ontwikkeling 
van Hart van Zuid, de stationsomgeving en het binnenstadsplan Lange Wemen. Daarnaast is 
ook fors geïnvesteerd in de wijken, de resultaten zijn zichtbaar in Veldwijk, Klein Driene en 
de Berflo Es. Daarnaast is de bouw van de brede school gestart. 
 
Voor de komende jaren is de opdracht voor de gemeente nog groter, met name door de 
taken op het gebied van langdurige zorg, werk, jeugdzorg en passend onderwijs die op ons 
af gaan komen.  
 
En laten we helder zijn: de PvdA is blij dat we deze taken erbij krijgen. Het biedt kansen om 
zorg dichtbij mensen te organiseren, in de buurten. Het biedt kansen om heel gericht te 
kijken naar mogelijkheden om mensen te laten meedoen: bij voorkeur in een reguliere baan, 
maar ook door vrijwilligerswerk of dagbesteding. Daarvoor zullen we de komende jaren onze 
buurten in moeten, achter de voordeuren kijken, en mensen spreken aan de keukentafels. 
Een nieuwe wereld voor ons als gemeente, maar vooral een prachtige kans. 
 
Wat ons betreft gaan we dit ook op het niveau van de wijk en de buurten organiseren: door 
de inzet van wijkteams. Zonder de bureaucratie van gemeente en instellingen. Door ruimte 
te geven aan de hulpverleners in de wijk om te doen wat nodig is, zonder dat bewoners 
stapels formulieren moeten invullen en ingewikkelde indicatietrajecten moeten doorlopen. 
Per gezin moet sprake zijn van één regisseur die de hulpverlening coördineert, in plaats van 
hele legers hulpverleners die, hoe goed bedoeld ook, langs elkaar heen werken. 
Hulpverleners die de gezinnen in de buurt kennen, die vertrouwen opbouwen, en vooral 
verder kijken dan hun neus lang is. Alleen op die manier kunnen we de zorg verbeteren, 
meer mensen laten meedoen, en de kosten beheersen. 
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Ook zullen we ons als gemeente moeten beseffen dat initiatieven van bewoners in wijken en 
buurten als kansen benut moeten worden. Daarbij is het van belang voldoende ruimte te 
geven. 
 
Dit betekent schaalverkleining voor gemeente en instellingen op het gebied van werk en zorg 
in de stad: we zullen de wijken en buurten in moeten. En dat betekent nogal een 
cultuuromslag. Tegelijkertijd beseffen wij dat we dat niet alleen kunnen, we hebben daarbij 
ook andere gemeenten nodig om met elkaar de zwaardere vormen van zorg te kunnen 
organiseren en afspraken te maken met de werkgevers in de regio over werk en participatie.  
 
Naast de ontwikkeling van schaalverkleining, zien we daardoor een ontwikkeling van 
schaalvergroting op regionaal niveau. Als PvdA willen we over onze gemeentegrenzen kijken: 
samenwerking op het gebied van arbeidsmarkt, economie, wonen en zorg zijn geen keuze, 
maar noodzakelijk om Twente aantrekkelijk te houden. Wij denken dat we de 
schaalvergroting moeten voorzien van een goede democratische legitimatie. De huidige 
regioraad biedt daar onvoldoende ruimte voor, met vertegenwoordigingen per gemeente. 
We zullen moeten experimenteren met nieuwe methoden van democratische legitimatie, 
waarbij juist ook op regionaal niveau langs de politieke lijnen kaders worden gesteld.  
 
Voorzitter, er ligt een boeiende toekomst voor ons. In de komende raadsperiode zullen we 
werken aan een nieuwe rol en positie voor de gemeente en een herinrichting van de regio 
Twente. Een traject met kansen, en waar wij met kracht en lef als Hengelo in willen stappen. 
 
Tijdens de behandeling van de kadernota heeft de raad een motie aangenomen over het 
opnieuw instellen van de telefonische meldingenlijn openbare ruimte. Sindsdien hebben wij 
geen, al dan niet telefonische, melding terug gehad over de uitvoering van deze motie. Kan 
het college daar iets over zeggen? 
 
Voorzitter, de uitgangspunten in de voorliggende begroting en de bezuinigingsvoorstellen 
zijn uitgebreid besproken bij de behandeling van de kadernota, op de plek en het moment 
waarop het hoort: ruim voordat de nieuwe begroting van kracht wordt. De PvdA pleit ervoor 
deze systematiek de komende jaren te handhaven. Bij de behandeling van de kadernota en 
in de commissie heb ik al aangegeven dat de PvdA-fractie instemmen met de voorliggende 
begroting.  
 
 
 


