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Antwoorden op vragen informateur 
 
Welke coalitie ligt volgens u het meest voor de hand 
De winnaars van deze verkiezingen zijn D66, SP en GroenLinks. Daarnaast is DGG de grootste partij in onze 
gemeente. In onze ogen is de meest democratische handelwijze om te streven naar een coalitie die zoveel 
mogelijk bestaat uit partijen die hierboven genoemd worden.  
 
Puur praktisch gezien vormen DGG, DPM, CDA samen een meerderheid (13 van de 25 zetels). Gezien 
eerdere samenwerking tussen deze partijen, is deze combinatie de snelste en makkelijkste manier om tot een 
coalitie te komen. Daarbij een belangrijke kanttekening. Wij vinden snelheid minder belangrijk dan een 
weloverwogen informatie/formatie proces waarbij de verkiezingsuitslag recht wordt gedaan.  
 
Welke werkbare coalitiemogelijkheden onderkent u 
De politieke partijen in Geldrop-Mierlo zijn allemaal constructie en bereid tot samenwerking. Vele wegen 
leiden naar Rome en een sterke coalitie. 
 
Is uw partij zo mogelijk bereid deel te nemen aan een coalitie 
Wij zijn van 2 naar 1 zetel gegaan. Dit betekent dat wij niet op de voorgrond treden, maar indien er noodzaak 
is zijn wij bereid om deze verantwoordelijkheid op ons te nemen. 
 
Zijn er partijen, die u uitsluit voor samenwerking met uw partij 
Nee, maar wij vinden het belangrijk dat alle raadsleden en wethouders een uitgebreidere integriteitsverklaring 
doen. We hebben alle partijen hiertoe gisteren ook opgeroepen.  
 
Wat zijn de motieven voor deze uitsluiting 
- 
 
Wat zijn de 5 belangrijkste programmapunten, die u in een coalitieakkoord wilt laten opnemen 
Dit zijn onze punten (niet in volgorde van belangrijkheid): 
 

1. Zorg in de wijk (invulling met o.a. wijkcentra, arts en wijkverpleegkundigen, mantelzorgers) 

2. Werkgelegenheid voor iedereen (startersbeurs voor werkloze jongeren, banen voor 

arbeidsgehandicapten) 

3. Versterken sociale cohesie (o.a. andere manier van ‘samen werkt’, ondersteunen van verenigingen, 

geen uitverkoop accommodaties).  

4. Concrete aanpak van beide centra (nieuwe inrichting Mierlo met behoud van dorps karakter, bruisend 

verblijfcentrum van Geldrop maken, onderzoek afschaffen betaald parkeren). 

5. Gezonde gemeentefinanciën (begroting in balans, geen kadootjes, gezien de onzekere situatie op dit 

moment, we zien geen nut in verhoging OZB, in principe moet uitvoering van de gedecentraliseerde 

taken binnen het mee gedecentraliseerde budget plaatsvinden. Waar dit niet kan, omdat de lokale 

situatie niet overeenkomst met de gemiddelde normen, maakt de PvdA keuzes vanuit onze principes 

van een samenleving waar voor iedereen  plaats  is,  waar  iedereen  mee  doet  en  “de  sterkste 

schouders  de  zwaarste  lasten  dragen). 

 
 
 
 



Welke van uw programmapunten zijn hard en dus niet onderhandelbaar 
De genoemde programmapunten zijn visies. Het laten vallen van de visiepunten is niet onderhandelbaar. Over 
de exacte inhoud moet verder gesproken worden.  
 
Welke programmapunten van andere partijen zijn voor u onaanvaardbaar 
Programmapunten van andere partijen zijn niet altijd in lijn met de onze. Maar wij zien geen blokkades om met 
partijen in gesprek te gaan. Vaak gaat het om invullen en nuance of accent. 
 
De gemeente heeft ons geïnformeerd dat er vanuit het rijk een korting is doorgevoerd op de budgetten 
bij de transities. Hierbij is volgens de gemeente specifiek een korting genoemd van 40% op de 
huishoudelijke hulp en 25% op de ondersteuning. De vraag is hoe wij hiermee om willen gaan. 
Hoe gaat u de bezuiniging op de huishoudelijke hulp van 40% invullen   
Wij zijn van mening dat er, voor die mensen die dat nodig hebben, voldoende ondersteuning moet zijn in de 
vorm van huishoudelijke hulp. Wij gaan voor zorg vanuit de menselijke maat. Wanneer er besparingen 
mogelijk zijn op de huishoudelijke hulp door slimmer te werken zijn wij hier uiteraard voor. Bij de wijkgerichte 
aanpak zoals de PvdA die in Venlo heeft ingevoerd is de genoemde besparing gerealiseerd zonder dat dit ten 
koste ging van de zorg bij de mensen thuis. De besparing is vooral gerealiseerd door een beperking van het 
middelmanagement. 
 
Hoe gaat u de bezuiniging op de ondersteuning en begeleiding van 25% invullen 
Zie boven. 
 
Heeft u een bezwaar tegen een persoon (personen) van een partij 
Nee. 
 
Wilt u een wethouder leveren in een College en zo ja wie? 
Indien de PvdA een wethouder kan leveren, willen we dat graag doen voor de zorg (transities).  
 
Heeft u zelf nog opmerkingen en of vragen. 
Afspraak is gemaakt dat deze informatie in het kader van openbaarheid van bestuur op de website van de 
PvdA gezet kan worden.  
 
 


