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Reactie van PvdA Geldrop-Mierlo op kadernota 2015 - 2019 
 
 
Geachte voorzitter, 
 
 
De kadernota; een frisse nieuwe aanpak op het gebied van de begroting van Geldrop-Mierlo. Dit zorgt ervoor dat de raad 
al in een vroeg stadium betrokken wordt bij de gemeente financiën en de plannen voor komend jaar. Eind 2014 doorliepen 
we het begrotingstraject onder hoge druk, nu krijgen we de kans om eerder richting te geven. Zo hoort dat in een 
democratie en dit is precies wat we allemaal willen. Perfect dat het college van B&W het nu zo aanpakt! 
 
Ook goed dat de nota duidelijk aangeeft welke posten wel of niet beïnvloed kunnen worden door de raad. Iets waar de 
PvdA vorig jaar een paar keer om gevraagd heeft en wat door de coalitie tijdens de begrotingsbehandeling werd 
weggestemd. Ook gaat men de urenbesteding van ambtenaren inzichtelijker maken. Een belangrijke stap om de 
gemeenteraad haar controle zo goed mogelijk te laten uitvoeren. 
 
Maar wat zien we in de kadernota?  
 
Het beeld is niet al te rooskleurig, zeker niet als we daar de mei circulaire nog aan toevoegen. De coalitie vulde vorig jaar 
structurele tekorten nog met tijdelijke potjes, maar de structurele tekorten op de gemeentebegroting lopen steeds verder 
op, dit ondanks het feit dat de wethouder financiën de voorgenomen bezuinigingen goed op de rit heeft. De begroting is 
niet sluitend. De PvdA wil dat wel. Er moet dus gekeken worden naar bezuinigingen of extra inkomsten. Er moeten 
prioriteiten worden gezet. Het is in het belang van de inwoners van Geldrop-Mierlo dat er wordt bijgestuurd.  
 
Ik hoorde de heer Stravers van DGG zeggen dat hij de voorstellen nog in de coalitie wil bespreken, maar er werden geen 
concrete ideeën genoemd. Als PvdA durven wij wel mee te denken en hier te melden wat wij heel belangrijk vinden en wat 
minder.  
 
WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK? 

 De PvdA is een rode partij. Het moge dan ook duidelijk zijn; het behoud van het sociaal gezicht van Geldrop-
Mierlo (minima beleid, tegenaan van stijgende armoede in Geldrop-Mierlo.) heeft de eerste prioriteit. 

o Over 2014 zien we continue tekorten op dit terrein. Als PvdA willen we niet dat het sociale gezicht van 
de gemeente wordt aangetast. Het is ons een doorn in het oog dat geld, dat bedoeld is voor 
armoedebestrijding, door de coalitie wordt gebruikt in de bezuinigingen. De cijfers laten zien dat dit geld 
nuttig ingezet kan worden waarvoor het bedoeld is, ondanks sussende praatjes van de coalitie, inclusief 
de SP. 

 Goede zorg vinden wij van groot belang. De PvdA heeft afgelopen jaar de Huishoudelijke Hulp Toelage geregeld, 
deze moet goed ingezet worden. Maar ook de reserve voor de zachte landing van transities blijft belangrijk, zeker 
voor de aankomende veranderingen in 2016. 

 Wij staan voor Goed Werk, denk daarbij aan Startersbeurs en  Meestersbeurs maar ook geld voor extra 
begeleiding bijstandsmensen bij het werkplein. 

 In het lopende nieuw beleid geven we prioriteit aan de centrumplannen van Mierlo en Geldrop. Deze moeten 
doorgaan.  

 Daarnaast vinden we dat onze gemeente de faciliteiten moet hebben voor een goed zwembad.  

 Tenslotte onderstrepen wij het pleidooi van GroenLinks over duurzaamheid. Ook dit onderwerp heeft wat ons 
betreft prioriteit. 
 

 
WAT VINDEN WIJ MINDER BELANGRIJK? 
 

 De coalitie had al 300k euro gereserveerd voor een nieuwe Raadszaal. Daar komt nu nog een financiering van 
850k euro bij. Samen een bedrag van 1,2 miljoen. Dat hoeft voor ons helemaal niet. Wat ons betreft pimpen we 
Hofdael op, zodat we twee vliegen vangen met 1 klap: de locatie wordt aantrekkelijker (meer omzet) en de raad 
heeft betere faciliteiten. Hopelijk wel een betere geluidsinstallatie dan!   

http://www.geldrop-mierlo.pvda.nl/


 Leges mogen van ons met verstand worden verhoogd zodat er meer kostendekkend wordt gewerkt, We zitten als 
Geldrop-Mierlo in vergelijking met andere gemeenten laag in vergelijking met andere gemeenten. Hetzelfde geldt 
trouwens voor de OZB. 

 Daarnaast moeten we inzien dat het tekort voor dit en komend jaar steeds een half miljoen is op een begroting 
van tegen de 100 miljoen euro. Wat ons betreft moet het mogelijk zijn om dit bedrag via de kaas-schaaf methode 
uit verschillende posten te verzamelen. Zo kan bijvoorbeeld wat ons betreft de fractievergoeding voor politieke 
partijen op een lager pitje of worden afgeschaft, zoals voorgesteld door D66.  

 
 
Echter; wij zijn een oppositie partij. Vooral interessant is de mening van de coalitie in deze. De heer Stravers van de DGG 
heeft het over een koelkast waaruit hij coalitieplannen wil halen op het moment dat er geld is. Echter; met het forse 
overschot over 2014 doet de coalitie niets bijzonders. De praktijk laat zien dat de coalitie kleurloos is en weinig 
daadkrachtig. Misschien moet de coalitie nog wat ontdooien.  
 
Want wat hebben de DGG en haar coalitie partners in het afgelopen jaar van al hun speerpunten bereikt? Amper iets. De 
daadkracht ontbreekt. Als PvdA zijn we daar zwaar door teleurgesteld: 
 

 Wijkgericht werken komt niet van de grond. Dit vinden wij een belangrijk onderwerp. 

 De situatie rondom de productiefabriek blijft in het ongewisse. 

 Accommodatie voor de Turkse gemeenschap is nog steeds niet gerealiseerd. 

 En helaas; Onze gemeente heeft er nog nooit zo negatief opgestaan bij onze buren als het gaat om 
gemeentelijke samenwerking. Dit dankzij de DGG en DPM met hulp van enkele oppositiepartijen. En dat in een 
tijd waar samenwerking een ‘must’ is en onze gemeente sterk kan houden voor de toekomst. We moeten over 
onze grenzen durven kijken 

 
Onze conclusie: deze coalitie komt niet uit de verf, zij past op de winkel, zoals dat heet, met weinig kleur. En niet eens 
heel goed. Daarbij praten ze niet graag over geld. Het coalitieprogramma had geen financiële onderbouwing, En aan eind 
van vorig jaar liet de coalitie zien dat ze geen belang hechten aan een begroting die structureel in balans is. Met een 
reprimande van de provincie als gevolg. 
 
Toch valt er wel iets positiefs op. De wethouder Financiën laat wel zien dat hij vooruit wil. Hij betrekt partijen bij zijn 
aanpak, komt met nieuwe, creatieve ideeën om de financiën op orde te houden, staat voor een moderne aanpak en heeft 
een realistische kijk. Transparantie is beter voor de controle functie van de raad en dus ook voor de inwoners van 
Geldrop-Mierlo. Hopelijk trekt hij de coalitie over de streep. In deze setting willen wij graag meedenken aan het verder op 
orde brengen van onze gemeentelijke begroting, in het belang van de inwoners van Geldrop-Mierlo. 
 
 
Tot zover de reactie van de PvdA in deze raadsvergadering.  
 
 
 
 
================= 
 
 
Jaarrekening 2014 

Kort over de Jaarrekening van 2014. Een goede zaak dat we meevallers hebben die ervoor zorgen dat we in de plus 
terecht komen. We zien echter wel dat er flink wat minnen staan op het gebied van Werk, bijstand en minima. Duidelijk is 
dat de gevolgen van de crisis nog een flinke tijd zichtbaar zijn op deze posten. Vorig jaar hebben we ons hard gemaakt om 
de Kleinsma gelden voor armoedebestrijding ook echt voor dat doel in te zetten. De coalitie vond dat zinloos. De cijfers 
laten echter zien dat er wel degelijk wat aan de hand is.  
 
De wethouder houdt hier in zijn voorstel rekening mee. Een deel van het overschot wordt daarom toegevoegd aan de 
reserve.  Verstandig, vinden wij. Daarnaast zijn we erg positief over de stappen die de wethouder zet voor het 
grondbedrijf. Het overschot daar wordt ook echt aangewend voor het grondbedrijf, maar daarnaast regelt de wethouder de 
rentebeschrijving ook zoals het hoort, wat al jaren niet meer is gebeurd.  
 
De PvdA heeft zich hard gemaakt om het geld dat mensen elk jaar foutief en structureel teveel betaalden aan 
afvalstoffenheffing terug te geven aan de inwoners van Geldrop-Mierlo. Vorig jaar steunde de coalitie onze motie, 
voorbereid met wethouder en ambtenaren, om dit te regelen niet. Men wilde het allemaal maar niet begrijpen. Er werd 
gesproken van een make-up motie. Ondertussen is de motie geheel doorgevoerd in gemeentefinanciën; er is een 
egalisatiereserve aangelegd en het geld van de burger wordt teruggegeven aan de burger, zoals het hoort! Wij zijn 
opgelucht dat de wethouder in deze verstandig en in het belang van onze inwoners heeft gehandeld en zich niet heeft 
laten leiden door een politiek spel van elkaar wel of niet iets gunnen.  
 
 

 


