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Persbericht 
 

   
 

PvdA wil meer daadkracht en kleur in het bestuur van Geldrop-Mierlo 

 
Er verandert veel in Nederland. Gemeenten worden meer en meer verantwoordelijk voor allerlei zaken. Een grote 
verandering is de transitie van zorgtaken op thuiszorg, jeugdzorg en werk. De gemeente krijgt steeds meer te vertellen, 
des te belangrijker is het dat iedereen weet wat partijen willen. De kleur van de partijen geeft kleur aan Geldrop-Mierlo.  
 
De laatste anderhalf jaar hebben we te maken met een coalitie van DGG, DPM, CDA en SP. Dit is een coalitie zonder 
kleur. Dat is ook makkelijk te verklaren, want de sterkste partijen zijn de dorpspartijen. Dit zijn partijen die zijn gebaseerd 
op een stippellijn op een landkaart, ze hebben geen  maatschappelijke grondprincipes. Ze zijn politiek kleurloos, grijs dus. 
De coalitie wordt gedomineerd door het grijs van DGG en DPM, het rood en groen van SP en CDA komt niet uit de verf.  
 
Het gebrek aan politieke visie en kleur van de coalitie in Geldrop-Mierlo wordt pijnlijk duidelijk wanneer er keuzes gemaakt 
moeten worden. Dat lukt de coalitie niet. Onze gemeente heeft duidelijk een zwakke, besluiteloze, afwachtende coalitie 
zonder daadkracht en zonder visie. Hier enkele voorbeelden waar dit uit blijkt: 
 

 Bij de vorige begroting werden structurele tekorten verdoezeld door spaarpotjes aan te spreken, doorschuiven. 

Spaarpotjes inzetten is natuurlijk geen oplossing en zonder visie is dit altijd van tijdelijke aard, tot je de bodem 

raakt. 

 Midden 2015 vroeg de wethouder van financiën om richting te geven voor de nieuwe begroting. Hij voorzag 

verdere tekorten. De coalitiepartijen blonken uit in stilte en besluiteloosheid. Ze wilden op dat moment niet 

reageren en het was duidelijk dat ze door gebrek aan visie ook geen richting konden geven.  

 De dorpspartijen hebben laten zien moeilijk om te kunnen gaan met de discussie rondom gemeentelijke 

samenwerking. Ze kijken niet makkelijk over de stippellijn van de gemeentegrens heen, hebben minder 

connecties buiten de gemeente dan de landelijke politieke partijen. Echter, de dorpspartijen hebben veel in de 

melk te brokkelen. De samenwerkingsdiscussie heeft veel te lang geduurd en is zeer onhandig aangepakt. Het 

gevolg was een beschadiging van het imago van onze gemeente als samenwerkingspartner en verspilde energie.  

 Het coalitieprogramma staat vol plannen, helaas zonder financiële onderbouwing. De dikte van het programma 

zegt natuurlijk wat over het onderlinge vertrouwen van de coalitiepartijen. En die plannen? Daar komt niets van 

terecht. Ze staan op papier, maar in de praktijk gebeurt er niks. Daadkracht ontbreekt.  

 Men vindt dat Geldrop-Mierlo een gezonde sportgemeente moet zijn met een bruisend hart. In de praktijk blijkt 

hier weinig van, want er wordt bijvoorbeeld gekozen voor het opheffen van de bewaakte fietsenstalling in 

Geldrop. Dat maakt het centrum niet aantrekkelijker en blijkbaar wil men fietsen niet stimuleren. Waar is die visie 

dan? 

 Ook het college dat door deze coalitie in het zadel is geholpen laat vaak geen daadkracht zien. De afwachtende 

houding was vorig jaar al zichtbaar in het dossier over speeltuin de Viking, maar kwam dit jaar ook naar boven. 

De huishoudelijke hulptoelage was niet op de radar bij de wethouder. Gemeenschappelijke begrotingen worden 

niet altijd op tijd ingediend. En dan hebben we het zwembad. Er zijn rapporten over alternatieve mogelijkheden 

voor een zwembad in onze gemeente, maar wat doet de wethouder nou echt? Weinig proactiviteit. Vreemd voor 

een gemeente die zich wil profileren met sport.     

 Ondanks dat voor de bühne steeds wordt herhaald dat de coalitie de hand uitreikt naar de oppositie, zien we dat 

de deur in de praktijk dicht blijft. Dit jaar wilde de oppositie graag praten over gratis parkeren in Geldrop. Bijna 

10.000 handtekeningen waren opgehaald door winkeliers. Echter; de coalitie blokkeerde alle mogelijkheden om 

hier serieus over te praten.  

 De SP is gemuilkorfd en stil in de raad, ook het CDA is stil. Ze krijgen de kans niet om hun kleur in te brengen in 

de coalitie. Dat werd onder andere pijnlijk duidelijk toen extra geld voor armoedebeleid hiervoor niet werd ingezet 

en onlangs toen beide partijen het idee tot  een beleid voor ondersteuning en waardering van mantelzorgers 

wegstemden.  

Als het gaat over de aansturing van onze gemeente, dan ligt de sleutel bij de coalitie. Onze conclusie is; deze coalitie 
komt niet uit de verf. Geldrop-Mierlo verdient meer dan grijs! Wij als PvdA bekennen graag kleur; dat is rood. Wij 
durven keuzen te maken, deze staan hieronder.  

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


 
Wat vinden wij belangrijk? 

 Als rode partij is voor ons het belangrijkste: het behoud van het Sociaal Gezicht van Geldrop-Mierlo. We maken 
ons hard voor de zwakkeren in de samenleving. Het kan iedereen tegenzitten in het leven. In die gevallen moet 
er een goed sociaal vangnet zijn. Voor jong en oud. Dit betekent onder andere een sterk minima beleid en het 
tegengaan van stijgende armoede. Het sociaal beleid staat onder druk, we zien tekorten ontstaan door de 
effecten van de economische crisis.. 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.  

 Goede Zorg vinden wij van groot belang. De PvdA heeft afgelopen jaar de Huishoudelijke Hulp Toelage in 
Geldrop-Mierlo geregeld, zodat mensen die hulp nodig hebben deze makkelijker ook krijgen. Maar ook de 
reserve voor de zachte landing van transities blijft belangrijk, zeker voor de aankomende veranderingen in 2016. 
Als PvdA pleiten we voor een betere, goed georganiseerde aandacht voor de ondersteuning en waardering van 
mantelzorgers. Hun inzet is enorm belangrijk voor onze gemeente, maar het is een kwetsbare groep mensen. De 
coalitiepartijen geven dit geen prioriteit, maar we blijven ons hier hard voor maken. 

 Wij staan voor Goed Werk, denk daarbij aan Startersbeurs en  Meestersbeurs voor werklozen in onze gemeente 
maar ook geld voor extra begeleiding van bijstandsmensen bij het werkplein. We vinden ook dat de gemeente het 
goede voorbeeld moet geven bij het in dienst nemen van mensen en aanbesteden van werk. Denk daarbij aan 
plaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en goede contractvoorwaarden. Geen oneerlijke 
payroll constructies en geen verschil in loon voor hetzelfde werk, omdat iemand jonger is.  Daarnaast pleiten wij 
voor meer aandacht voor de positie van ZZP’ers.  

 We willen dat het Goed Wonen is in onze gemeente. Daarom maken we ons hard voor startersleningen en 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. Ondanks een duidelijke boodschap van de 
PvdA aan de wethouder, zien we weinig beweging en actie.  

 Bij de inrichting van het openbaar gebied en het opstellen van bestemmingsplannen moet de kwaliteit van onze 
leefomgeving meer aandacht krijgen. Wij willen ruimte voor de toegankelijkheid van mindervaliden, voldoende 
groen en speelplaatsen als uitgangspunt vastleggen. 

 Tenslotte vinden we dat er veel meer aandacht moet komen voor duurzaamheid. Het voorgestelde beleid van de 
wethouder is teleurstellend en heeft geen enkele visie. We willen een gezonde omgeving voor oud en jong, een 
duurzaamheidsbeleid geeft richting hoe we dit gaan bereiken en hoe hoog we de lat leggen. 
 
 

Waar zien wij ruimte? 
De financiële wind in Nederland draait, de crisis ligt achter ons. Dit betekent ook voor de gemeente dat er weer lucht komt. 
Dat moet ons niet weerhouden om kritisch te zijn op uitgaven en inkomsten. Het geld komt tenslotte van de inwoners. Het 
is geen optie om het over de balk te gooien. Daarnaast gaan sommige keuzes geld kosten. Als PvdA durven we aan te 
geven waar we dan ruimte zien: 
 

 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 zorgen we 
voor een verbetering van Hofdael, zodat we twee vliegen vangen met één klap: de locatie wordt aantrekkelijker 
(meer omzet) en de raad heeft betere faciliteiten.  

 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 Dus daar zien we ruimte. Hetzelfde geldt trouwens 
voor de OZB. 

 Als gemeente moeten we met een kritische blik de verschillende uitgaveposten blijven bekijken. Zo kan 
bijvoorbeeld wat ons betreft de fractievergoeding voor politieke partijen op een lager pitje of worden afgeschaft. 
Ook het bedrag van ruim een ton voor het opstellen van een strategische visie vinden wij erg hoog. 

  
Inwoners van Geldrop-Mierlo verdienen een sterke daadkrachtige gemeente, die de juiste keuzes maakt en een visie 
heeft. Een gemeente die een stem heeft in onze regio en die de financiën verantwoord bewaakt. Een gemeente die kleur 
geeft aan het leven van de inwoners. Als PvdA kiezen we dan voor rood. We hopen dan ook van harte dat deze kleur de 
komende tijd de boventoon voert.   
 
Hou de komende tijd onze website in de gaten om verdere ontwikkelingen over de gemeentebegroting te volgen. Als 
inwoner van Geldrop-Mierlo kunt u erop rekenen dat we continue staan voor sociaal beleid, we staan voor goede zorg, 
goed wonen, goed werk, goed leven. Onze kleur is rood. 
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