
 
 Afdeling Geldrop-Mierlo 

www.geldrop-mierlo.pvda.nl 
 

 

   
 
Voorzitter, 
 
Kleur doet er toe.  
 
De boodschap van ons als PvdA Geldrop-Mierlo is duidelijk. Wij willen meer daadkracht en kleur in het bestuur van onze gemeente. 
Waarom? Omdat dat goed is voor onze inwoners. Besluiteloosheid brengt ons uiteindelijk nergens. Dat beseffen we allemaal. Toen uw 
voorganger, burgemeester van Diessen, zei dat hij vond dat onze gemeente ‘gezapig’ is, reageerden de meesten hier lacherig. Het is 
blijkbaar moeilijk om dit onder ogen te komen. Maar het is zéker zo. Er wordt wel geroepen dat we een grote broek aan moeten trekken 
als vierde gemeente van de regio, maar we duiken weg en steken ons hoofd niet boven het maaiveld. We kabbelen voort zonder te kijken 
waar naar toe. Er is geen visie. 
 
Maar hoe komt dat? Politiek wordt bepaald door idealen, door kleur. 
 
Laten we met de kleur van de coalitie beginnen. Idealen heeft deze coalitie in meerderheid niet. Zoals gezegd in onze eerste termijn; de 
lokale partijen zijn gebaseerd op een stippellijn op de landkaart en zij delen de lakens uit. Wat kun je dan verwachten? Grijs beleid, want 
een stippellijn heeft geen idealen. De kleuren van het CDA en de SP komen niet uit de verf. En dat weten deze twee partijen ook wel:  
 

 De frustratie klinkt keihard door in de minimale eerste inbreng van de SP. Daarin wordt steen en been geklaagd over de 

belachelijke bezuinigingen. Vreemd voor een partij die aan het stuur zit, toch? We hebben wel veel respect voor het feit dat de 

SP een eigen inbreng doet tijdens de behandeling van deze begroting. Dat is democratie, zo hoort een transparante politiek te 

werken! 

 Het CDA pakt het anders aan en grijpt financiële meevallers aan om zoveel mogelijk geld uit te geven en zich zo op een breed 

gekleurd pallet te profileren. Compensatie van het grijze beleid van de coalitie?.  

Logisch dat dit gebeurt en dat deze partijen zo reageren, een politieke partij met idealen staat voor z’n visie en wil die laten zien. Ze 
kunnen niet omgaan met grijs beleid. 
 
En dan een zijstapje als het gaat over de bijdrages in eerste termijn; de DGG blinkt uit in het op papier zetten van een enorm lang 
verhaal, van alles wordt wat gezegd. Blijkbaar uit een standaard handboek voor lokale partijen, want fractie Dielis heeft op stukken 1 op 1 
dezelfde tekst. Kopieer en plak gedrag dat we ook kennen uit het coalitieprogramma. Je moet wat als visie en idealisme ontbreekt. 
 
Feit blijft; de coalitie is grijs en past dus alleen op de winkel. Men neemt deze verantwoordelijkheid niet al te hoog op. Zo hoeft de 
begroting echt niet 4 jaar sluitend te zijn, aldus de DGG. Meer in de trend van ‘we zien wel wat de toekomst brengt’. Met andere woorden; 
ze hopen (net als vorig jaar) weer op de staatsloterij.   
 
Kleur doet er toe. Zodra er keuzes gemaakt moeten worden hebben partijen die op grond van stippellijnen besturen het heel erg moeilijk. 
En dat blijkt ook wel. Één van de gevolgen van de kleurloosheid van deze coalitie is het duidelijke gebrek aan daadkracht. Enkele 
voorbeelden: 
 

 De passieve houding waarmee de DGG namens de coalitie reageerde op de kadernota van de wethouder van Financiën, voor 

de zomer. Men kreeg de mogelijkheid om te sturen in de begroting, maar deed helemaal niks. ‘We wachten wel af, misschien 

valt het mee… en anders zetten we wel wat in de koelkast of halen we het eruit’. Wij vinden dit onbegrijpelijk.  

 Het coalitieprogramma staat vol plannen, helaas zonder financiële onderbouwing. Ze staan op papier, maar daadkracht 

ontbreekt. Enkele voorbeelden: 

 

o De buurtaanpak komt niet van de grond, helaas. Dit is ten nadele van onze inwoners. Dat vinden flink wat partijen, 

inclusief de DGG die dit een centraal thema noemt. De wethouder is van hun partij, maar schiet de verdediging in met 

wat losse flodders als buurtfeesten en laagdrempelige spreekuren en trapveldjes. Het ontbreken van idealisme en 

visie, van kleur, is nergens duidelijker dan op dit terrein. Daar kan geen financieel budget tegenop. 

o De productiefabriek is ook zo’n voorbeeld. Deze zou snel na aantreden van de coalitie worden geëvalueerd. Dat is nu 

onlangs gebeurt, met als conclusie dat het niet veel heeft gebracht. We zijn wel al 200.000 euro verder! De rekening 

van wachten en gebrek aan daadkracht. 

 

 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? Dingen laten onderzoeken, maar weinig pro-activiteit. Er is geen plan! Er is geen blijk van 

visie! Vreemd voor een gemeente die zich wil profileren met sport. 
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Kleur doet er toe. Met kleur neem je wel beslissingen, omdat je idealen hebt. Als PvdA zijn we rood. Dit betekent dat we het 
gemeentebestuur met name scherp houden op sociale thema’s. We staan voor sociaal-democratische idealen. Voor goed werk, goede 
zorg en goed wonen. We hebben ervoor gezorgd dat de HHT op de radar van het bestuur kwam, er komt een pilot voor kinderen met een 
beperking die zelfstandig naar school willen leren gaan, zorginitiatieven worden gestimuleerd door middel van de right to challenge, 
zorgen bij ERGON medewerkers uit onze gemeente zijn weggenomen. We zorgen voor discussie over het belang van mantelzorgers, 
PGB’s en emancipatie.  
 
Dat is wat kleur doet: er is richting en visie. Er worden prioriteiten gesteld en keuzes worden gemaakt. Onze boodschap; kleur doet er toe! 
En we hopen dan ook van harte dat deze coalitie meer kleur krijgt. 
 
En dan onze reactie op de inbreng van het college en de collega partijen als het gaat om de begroting. We doen dat punt voor punt op de 
onderwerpen die wij belangrijk vinden als rode partij: 
 

 Het Sociaal Gezicht van Geldrop-Mierlo 
o De PvdA vindt het een goede zaak dat er een evaluatie komt van het armoedebeleid in onze gemeente. In de 

stukken die we in het kader van de begroting hebben ontvangen staat reeds de conclusie. Dat vinden we dan weer 
vreemd. We pleiten voor het beschikbaar houden van de armoedebestrijdingsgelden voor de zaken waarvoor dit geld 
bedoelt is.  
  

 Goede Zorg vinden wij van groot belang.  
o Als PvdA pleiten verder we voor betere, goed georganiseerde aandacht voor de ondersteuning en waardering van 

mantelzorgers.  
o Als land en dus als gemeente hebben we ook een taak om te zorgen voor de oorlogsvluchtelingen die deze kant op 

komen. In navolging op een eerdere motie van de PvdA is er vandaag de dag is er een roep om kleinschalige 
opvang. Wij vragen het college hier open voor te staan. 

o Tenslotte zijn we blij met het feit dat het college de bezuiniging op slachtofferhulp terugdraait. 
 

 Goed Wonen  
o We vinden het belangrijk dat ook jongeren in Geldrop-Mierlo een goede woning kunnen kopen, bestaande bouw of 

nieuwbouw. Daarom willen we aanvullend geld vrijmaken voor de startersleningen. 
o Verenigingen en sportclubs zijn belangrijk. Hier moet niet op beknot worden. Geen bezuinigingen dus op hun 

subsidie. Het college kan zich daarin vinden, maar het is in onze ogen erg vreemd dat dit alweer is voorgesteld. Het 
lijkt wel alsof het belang niet wordt ingezien. 

o De molen in Mierlo. Hier steunen we het voorstel van het CDA. Wat ons betreft kan de onderkant daarvan worden 
dichtgemaakt. Indien middelen hiervoor niet beschikbaar zijn, gaan we graag met het CDA op zoek. 

 

 Toegankelijkheid 
o Het college komt gelukkig terug op het idee om de bewaakte fietsenstalling in Geldrop op te doeken. Het CDA komt 

met het idee om een dergelijke stalling ook bij het station op te zetten. Dat kan op onze steun rekenen. 
o Toegankelijkheid is ook informatievoorziening. Wij zie het helemaal niet zitten om gemeentelijke informatie niet meer 

in de lokale krant te zetten. Mensen moeten makkelijk toegang hebben tot nieuws vanuit de gemeente, via krantjes, 
internet, tv en radio.  

 

 Duurzaamheid. Het college neemt een deel van onze zorgen weg door extra middelen in te zetten op het gebied van 
duurzaamheid. Echter dat neemt niet weg dat het eerder voorgestelde beleid teleurstellend was en heeft geen enkele visie 
heeft. Het geld moet geen afkoopsom worden waarmee de partijen gerust worden gesteld. Hoe gaat het college dit nu wél goed 
aanpakken en zorgen voor meer kleur groen in onze gemeente?  
 

Op dit moment zijn er twee punten waar wij nog graag op willen bijsturen. De PvdA Geldrop-Mierlo is dus voornemens om de volgende 
amendementen in te dienen: 
 

1) Armoedebeleid: Wij vinden dat het geld dat we uit Den Haag krijgen voor armoedebestrijding beschikbaar moet blijven 

waarvoor het is bedoeld. We zien het stuk van het college tegemoet, maar dit is voor ons geen reden om nu het geld weg te 

strepen.  

2) De starterslening voor jongeren die een huis willen komen in onze gemeente moet wat ons betreft beschikbaar blijven. Hiervoor 

willen wij een amendement indienen. 

Tot zover de inbreng van de PvdA in deze termijn. 
 

 
 
 


