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   Bijdrage behandeling begroting 2016-2019 

   4 november 2015 

    

 
 
 

Voorzitter, 

 

Ik wil deze algemene beschouwingen beginnen met de actualiteit van de afgelopen 

maanden. Duizenden mensen zijn op de vlucht, van huis en haard verdreven door oorlog en 

geweld. Vluchtend in de hoop op een veilig leven in Europa. En dat heeft de 

verdraagzaamheid, tolerantie en het democratisch debat in ons land de afgelopen maanden 

fors onder druk gezet. En dat doet mij als sociaal democraat die staat voor solidariteit met 

mensen die het moeilijk hebben, pijn. Natuurlijk zijn er zorgen, en die moeten we meer dan 

serieus nemen. Maar laten we in ieder geval met elkaar in gesprek blijven. Hoe dat moet? 

Dat hebben we in Hengelo laten zien. Toen ook in Hengelo een beroep werd gedaan voor 

het opvangen van vluchtelingen, heeft onze stad zich van z’n beste kant laten zien. In plaats 

van opruiing of zelfs geweld, stonden betrokken omwonenden en mensen die zich als 

vrijwilliger willen inzetten voor de vluchtelingen op. Wat dat betreft is Hengelo het voorbeeld 

voor vele gemeenten in het land. En daar zijn we als PvdA trots op. 

 

Voorzitter dan kijkend naar de begroting. We zien, na de jarenlange bezuinigingen, licht aan 

het einde van de tunnel. Het meerjarenperspectief ziet er goed uit, en de eerste signalen zijn 

dat de financiële situatie de komende periode verder zal verbeteren. Aan de andere kant 

hebben we te maken met forse risico’s, met name in een aantal grotere projecten in onze 

stad. Dat betekent dat het verder versterken van de algemene reserve van belang is. 

Anderszijds hopen wij als PvdA in de loop van komend jaar ruimte te kunnen maken voor 

nieuw beleid en investeringen in de stad. De kadernota is daar het geschikte moment voor. 

 

Een jaar geleden stonden we aan de vooravond van de grote decentralisaties: de gemeente 

is per 1 januari verantwoordelijk geworden voor belangrijke taken op het gebied van zorg, 

ondersteuning en werk. Met het vertrouwen dat dit een goede verandering is, maar 

tegelijkertijd met bezorgdheid over de uitvoering zijn we het jaar ingegaan. En na bijna een 

jaar kunnen we voorzichtig concluderen dat de nieuwe taken in relatieve rust overgegaan 

zijn. En dat is een compliment waard, vooral ook aan alle Hengeloërs die hier een rol in 

hebben, professionals in de zorg en betrokken ambtenaren in dit huis.  

 

Komend jaar is het wat ons betreft tijd om tot echte verandering te komen. Gelukkig zien we 

al goede voorbeelden. Een paar weken geleden was mijn fractie op werkbezoek in het 

Vogelkwartier, waar sinds dit jaar Mediant een plek heeft gevonden voor haar cliënten. Er 

waren partijen in de raad die zich daar grote zorgen over maakten. Als we een jaar later 

kijken, zien we dat de cliënten van mediant een prachtige plek hebben gekregen, in de wijk. 

En niet alleen in de wijk, maar ook met de wijk. Want de wijkactiviteiten maken gebruik van 

de faciliteiten van Mediant, en omgekeerd. Verreweg de meeste activiteiten in het 
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wijkcentrum zijn gebleven, en er is een goede samenwerking ontstaan. Een prima voorbeeld 

van hoe het anders kan. Daarnaast zien we dat ook steeds meer bewonersinitiatieven van de 

grond komen. Inmiddels zijn er twee succesvolle bewonersbedrijven en wordt er ook in de 

Nijverheid nagedacht over de oprichting van een bewonersbedrijf. 

 

Voorzitter, in 2016 zal deze raad spreken over de woonvisie. Voor de PvdA een belangrijk 

instrument. Onze inzet zal helder zijn: meer betaalbare huurwoningen, door nieuwbouw en 

minder verkoop. Geen of zeer beperkte huurverhogingen aan de onderkant. En vooral het 

zorgen voor voldoende geschikte woningen voor ouderen en het experimenteren met 

tijdelijke huurcontracten om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Wij zullen 

daarvoor met voorstellen komen. 

 

Er worden flinke investeringen gedaan in onze binnenstad de komende jaren. En eerlijk is 

eerlijk: de binnenstad kan een flinke impuls gebruiken. De gemeente trekt daarin samen met 

de centrumondernemers en pandeigenaren op, en we zien de eerste effecten van die 

samenwerking nadrukkelijk terug. Voor de PvdA is ook de uitvoering van het plan Lange 

Wemen van groot belang. We vragen maximale inzet van het college om dit project zo snel 

mogelijk vlot te trekken. 

 

Voorzitter, kijkend naar de begroting is deze wat mij betreft een goede vertaling van de 

afspraken die we in de kadernota hebben gemaakt. Daar is de politieke discussie over de 

bezuinigingen gevoerd.  

 

Zoals inmiddels bekend heeft mijn fractie moeite met de aangekondigde bezuiniging op het 

Rabotheater per 1 januari 2016. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar 

samenwerking tussen het Rabo- en het Wilminktheater. Wat de PvdA-fractie betreft voeren 

we eerst die discussie, voordat de bezuiniging geeffectueerd wordt. De uitkomsten van dat 

onderzoek zijn wat ons betreft volstrekt open. Misschien is de bezuiniging haalbaar, 

misschien ook helemaal niet. Misschien kunnen we wel meer bezuinigen, misschien moet er 

veel geld bij. Die discussie moeten we in het voorjaar op basis van de feiten voeren. Op 

grond daarvan wil de PvdA uitstel van de bezuiniging tot 1 juli 2016. Op het moment dat in 

het voorjaar blijkt dat deze bezuiniging niet haalbaar is, hebben we op dat moment een 

probleem waarvoor we een oplossing moeten vinden. 

 

Voor het uitstellen van deze bezuiniging dienen we het volgende amendement in: 

 

<Amendement bezuiniging Rabotheater> 

 

Voorzitter, tenslotte hecht ik eraan de ambtenaren te bedanken voor de het opstellen van en 

de ondersteuning bij de behandeling van deze begroting. Wij denken dat er een solide 

begroting ligt, met stevige investeringen en een stevig sociaal beleid. Wij wensen het college 

succes bij het voortvarend oppakken van alle plannen! 


