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Reactie van PvdA Geldrop-Mierlo op coalitie-akkoord 2014-2018 
 
Introductie 

Deze coalitie begon erg veelbelovend op het terrein van openheid en samenwerking. Daarnaast pretendeerde deze 
coalitie dat alles anders en beter zou worden. De DGG wilde het over een andere boeg gooien (zeiden ze tijdens de 
verkiezingscampagne tenminste) en de SP ging voor openheid in de politiek. Daarbij vond de SP ook dat het vorige 
akkoord te dichtgetimmerd was, waardoor het voor de oppositie frustrerend en onmogelijk was om iets in te brengen. 
 
Alles zou anders worden. En zo begint ook het coalitieprogramma ‘de wereld is ingrijpend veranderd sinds de vorige 
verkiezingen. Onze toekomst ligt niet langer in het verlengde van wat we gewend waren.’  
 
Echter; het programma is grotendeels hetzelfde als het programma tijdens de vorige periode. Met wat door elkaar 
husselen van programmapunten en vooral het toevoegen van tekst is dit programma geboren. Men heeft duidelijk het 
oude programma als uitgangspunt gebruikt en dat bijgeschaafd en flink verder uitgewerkt.  
 
De wereld is veranderd, maar het programma dus eigenlijk niet.  Zin op zin is 1 op 1 overgenomen. De SP ontkende dit 
stellig toen mijn partijgenoot Paul Elsendoorn dat via de social media verkondigde… maar het document hangt van 
herhaling aan elkaar.  
 
Dus; waar is die andere boeg? En hoezo, we het programma niet dichttimmeren om goed te kunnen samenwerken met de 
oppositie? Nou, het aantal bladzijdes is meer dan verdubbeld. Dus dezelfde tekst, met nog meer regels en afspraken. Er 
staat nu zelfs een functieprofiel in. Hoe ver kun je gaan in een coalitieakkoord? Hoe dicht kan je alles timmeren?  
 
En openheid? Ook hiervoor geldt; nog voordat de coalitie begint, gebeurt er al wat vreemds. De agendacommissie 
(bestaand uit mensen van verschillende partijen) heeft de raadsagenda nog niet bepaald of de heer Frans Stravers 
verandert deze eigenhandig met één telefoontje naar het gemeentehuis. Namens de ‘beoogde coalitie’. 1 persoon bepaalt 
blijkbaar wat de agenda van de raad is, met 1 telefoontje. En de SP, die hier normaal allergisch voor zou zijn sluit haar 
ogen en kijkt de andere kant op. Geen reactie gezien, geen afkeuring. 
 
Wij schrikken hier enorm van. Geen goede start voor een coalitie die staat voor openheid en een ‘nieuwe boeg’. Het is dus 
afwachten wat de rol voor de oppositie wordt. Vanuit onze partij blijven we constructief meedenken.  
 
Dat over het proces. 
 
Inhoudelijk 

Inhoudelijk hebben we vragen en opmerkingen over dit programma. Deze vindt u hieronder: 
 

 Integriteit. Dit onderwerp wordt door alle partijen als erg belangrijk aangemerkt. Mooi zo, want in het verleden zijn 
er wat keuzes gemaakt die de wenkbrauwen doen fronsen. Dat mag niet meer gebeuren. Er is een 
integriteitsparagraaf. Mooi dat het de aandacht heeft. Wij denken dat de SP hier een flinke vinger in de pap heeft 
gehad. Heel goed! De tekst is voor meerdere uitleg vatbaar, dus voor ons blijft het zaak om onderling de 
integriteit te blijven bewaken.  

 Een nieuwe hippe term is bedacht; ‘buurtregisseur’; Deze persoon wordt ingesteld om in de buurt alles in goede 
banen te leiden. Hij of zij moet een soort spin in het web zijn en eigenlijk alles kunnen. Nog net geen filmregisseur 
zijn… alhoewel, je weet maar nooit. Het kader van de buurtregisseur is dus erg breed. Wat hier nou precies mee 
bedoeld wordt en waar dit van betaald wordt is onduidelijk. Deze persoon krijgt nogal wat op zijn bordje. Is dat 
waarom deze persoon volgens het (dichtgetimmerde) coalitieprogramma een HBO werk en denkniveau dient te 
hebben? Of hebben bepaalde partijen al bekenden op het oog voor deze functies? Aandacht voor de wijk vinden 
wij super belangrijk. De vraag is of het op deze manier van de grond komt. Wat wordt de aanpak van deze 
coalitie? 

 Het belang van groen wordt door deze coalitie onderkent. Gelukkig maar. In de paragraaf over toerisme staat dat 
we gebruik moeten maken van dit groen en toerisme moeten stimuleren met ondernemers, maar niks over of we 
nu voor intensief of extensief toerisme gaan. Dit maakt ons bezorgd over het groen in onze gemeente. Hoe kijkt 
de coalitie hier tegenaan? 

 We kijken trouwens uit naar de nieuwe acties die de coalitie op bladzijde 31 aankondigt op het gebied van 
kattenoverlast. Vorig jaar is er toch veel gebeurd om dit aan te pakken. In totaal zijn er toen 31 zwerfkatten 
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gevangen en ‘geholpen’. De situatie is onder controle aldus stichting “straatkat”. Wat gaan we dus nog meer 
doen? 

 Over de kernen van onze beide dorpen is de nieuwe coalitie niet bepaald ambitieus. De nieuwe coalitie geeft in 
het stukje over de centrumplannen en detailhandel aan dat er meer mondjesmaat meer winkels moeten komen in 
de centra en in de wijk. Wij vragen ons af waar dit op gebaseerd is? Dat is toch niet meer van deze tijd? We 
hebben tegenwoordig internet, mensen gaan minder naar winkels. Als je de centra levendig wil houden moet je 
juist ook andere functies naar de centra halen. 

 Kan de coalitie iets vertellen over de plannen met Hofdael en het mogelijk afstoten van gemeentelijke 
accommodaties? 

 Er moet volgende coalitie wel een goede raadsaccommodatie komen. Op zich niks mis mee. Onze boodschap is; 
maak gebruik van bestaande panden en faciliteiten en voorkom dat het een prestigeproject wordt.  

 Het akkoord is dik en beschrijft vele onderwerpen. Wat we jammerlijk missen is een visie op huiselijk geweld. In 
het stuk over veiligheid en handhaving wordt hier niks over gezegd. Zou goed zijn om daar toch aandacht voor te 
hebben. Daarnaast onderstrepen we de noodzaak voor meer veiligheid in de buurt. Dat geldt zelfs voor een wijk 
als Zesgehuchten waar tijdens verkiezingen posters en verkiezingsborden worden vernield en aanhangers in 
brand worden gestoken. Auto’s in brand steken gebeurd steeds vaker in onze gemeente. Buurtpreventie meer 
leven in blazen kan een oplossing zijn. 

 Over de zorg wordt gezegd dat er meer geld komt. welk geld? Het geld uit den Haag, waar flinke bezuinigingen in 
zijn verrekend. Coalitie; reken jezelf niet rijk!  

 De SP staat altijd voor samen-redzaamheid, net als wij van de PvdA. Het bevreemd ons dan ook dat men in dit 
programma uitgaat van zelfredzaamheid. Ieder moet het dus maar gewoon zelf oplossen. Goh…. Dat is toch net 
wat de SP niet wil, toch? 

 In de zorg moeten minder individuele voorzieningen komen. Collectieve voorzieningen krijgen voorrang. Wat 
betekent dat? Geen ruimte meer voor op-maat oplossingen? Hoe kijkt deze coalitie tegen het PGB aan, 
opdoeken? Of alleen in in nature, zoals de DGG graag wil? Kan opmaat alleen via mantelzorg, zoals wordt 
beweerd in het akkoord? De visie op de zorg is erg onduidelijk. Als alles collectief wordt; nou, op die manier gaan 
de zorgkosten zeker de pan uitlopen. Voor ons is het duidelijk; deze coalitie heeft het op het gebied van zorg niet 
begrepen. De hele filosofie dat de gemeente goedkoper kan werken gaat in Geldrop-Mierlo zo zeker niet werken. 

 Een zorgpunt voor ons zijn de plannen over een electronische infrastructuur. We weten allemaal dat er mensen in 
deze coalitie in deze ‘business’ zitten. We hopen dan ook dat de keuze voor een dergelijke infra zorgvuldig 
gebeurd. Eigenlijk is het niet mogelijk om in zo’n geval als DGG-fractie of wethouder van die fractie direct daarbij 
betrokken te zijn. Dan denk ik terug aan de invloed van de heer Stravers op bijvoorbeeld de agenda van de raad 
en maak ik me erg ongerust. Kan hij wel onafhankelijk zijn in deze? Ik denk van niet.  

 De coalitie wil de gemeente ouderen-proof maken. Hippe term weer. Wij stellen voor dat de coalitie meedoet met 
het plan van de PvdA om eens goed te kijken hoe we de zorg voor dementerende ouderen kunnen verbeteren. 
Laten we hierover eens van gedachten wisselen en actie ondernemen. 

 Over de dienst Dommelvallei geeft de coalitie weinig inhoudelijke visie. Wellicht dat ze daar hier nu wat meer over 
kunnen vertellen. 

 Productiefabriek: de SP heeft zich altijd keihard afgezet tegen de Productiefabriek in de huidige vorm. Erg 
vreemd dus dat in het programma staat dat het allemaal hosanna is, fantastisch veel jeugd hiermee wordt 
geactiveerd en we op de oude voet doorgaan. Wij vinden het idee om de jeugd te activeren erg goed, maar de 
feiten zijn anders dan de coalitie hier afspiegelt. Gaan we nog wel een evaluatie doen, zoals afgesproken? Wij 
denken dat de 50.000 euro die voor dit werk wordt uitgegeven nog veel effectiever kan worden ingezet dan nu 
het geval is.  

 We kunnen ons trouwens redelijk vinden in het parkeerbeleid van de coalitie. Realtime betalen is eerlijk, iets wat 
de PvdA ook landelijk voorstaat. Blauwe zones vinden we een goed idee, al vragen we ons af waaruit de 
handhaving betaald gaat worden.  

 We vragen ons af of de coalitie betaald parkeren wil invoeren in de Coevering. Wij zijn hierop tegen.  

 Daarnaast vragen we ons af wat de coalitie wil doen voor de verkeersveiligheid van gehandicapten. 

 Erg blij zijn we met het opnieuw instellen van een urgentieregeling voor woning.  
 

 Het is duidelijk dat de coalitie ook bij de PvdA Geldrop-Mierlo inspiratie heeft gevonden en belangrijke punten van 
onze partij aan hun programma heeft toegevoegd: 

o Aanpak jeugdwerkloosheid; we hebben hiervoor als PvdA sterk de aandacht gevraagd, en gekregen. 
Ons plan staat netjes uitgewerkt in het akkoord. Waarvoor dank. 

o De wijkverpleegkundige komt terug. Ook dit is een idee wat we tijdens de campagne sterk naar voren 
hebben gebracht. De visie van de PvdA is dat dit dé manier is om zorg laagdrempelig, menselijk goed 
en goedkoper te organiseren. 

o Het belang van wijkgericht werken wordt onderstreept. Een belangrijk punt van de SP, maar ook de 
PvdA. Wij juichen het toe dat dit nieuw leven wordt ingeblazen. 

o Werken aan gezondheid; hier wordt aandacht voor gevraagd. Om dit sterker in te vullen kan ik verwijzen 
naar het actieplan van de PvdA Geldrop-Mierlo voor gezonde scholen.  

o Ook Europa wordt genoemd. Mooi zo; wij waren de enige partij met een Europa hoofdstuk in ons 
verkiezingsprogramma. Europa kan onze gemeente enorme kansen geven. Goed dat ook een coalitie 
met een enorm Euro-negatieve partij als de SP dat inziet en daarmee aan de slag wil. 

 



Het valt op dat dit stuk financieel niet is onderbouwd, ondanks dat hier ambtelijke capaciteit voor was toegezegd: 
 

 Zodra de gemeente een meevaller heeft, gaat de coalitie dat ‘teruggeven’ aan de burgers. Klinkt leuk, maar hoe? 
En wat doen we als er tegenvallers zijn? En die kans zit er zeker in, gegeven de transitie van de zorg. 

 Sowieso staat er ook niks vermeld over de dekking van de zorgtransities. Vreemd, aangezien dit straks de helft 
van het gemeentebudget gaat domineren. 

 Het verbaast ons heel erg dat er geen financiële verantwoording bij al deze plannen zitten. Wij geloven namelijk 
niet in sprookjes. In een tijd dat er veel zorgtaken naar de gemeente komen en er flink wordt bezuinigt is het 
onbegrijpelijk en zorgwekkend dat de coalitie geen enkele financiële onderbouwing geeft. 

 Met alle extra taken is het van belang dat er meer inzicht komt in de uren van ambtenaren zoals ze worden 
ingezet. Zou goed zijn om dat mee te nemen. 

 Daarnaast klinkt het nobel dat men voor minder dure inhuur gaat. Maar dan moet je echt goed weten wat de 
eigen ambtenaren in huis hebben. Goedkoop kan enorme duurkoop worden.  

 
 
Afsluitend 

 De coalitie probeert nu dit coalitieprogramma als raadsprogramma aan te nemen. Het doel daarvan is echter 
onduidelijk. Dit programma is toch door de coalitie geschreven? Op punten zijn wij het er mee eens en zullen we 
samenwerken… op andere punten niet. Als PvdA kunnen we echt dit gehele programma niet overnemen. 

 Het is goed dat de coalitie samen een visie heeft opgesteld, en wij denken graag mee. Maar als je dit een 
raadsprogramma noemt schiet je je doel voorbij. Dan had je dit gezamenlijk met de oppositie moeten oppakken. 

 Wij zijn dus tegen het idee om het coalitieprogramma over te nemen als raadsprogramma. Wij stellen voor om als 
coalitie en oppositie gezamenlijk een raadsprogramma op te stemmen. 

 


