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Memo 
 

   
 
 
 
Stemverklaring Raadsprogramma ‘samen voor Geldrop-Mierlo’ 
 
Voorzitter, laat ik maar meteen duidelijk zijn. De PvdA gaat geen commitment uitspreken op het nieuwe 
raadsprogramma. We kunnen het slechts voor kennisgeving aannemen. 
 
We hebben twee redenen om geen directe commitment te geven: 
 

1) Als PvdA hebben we vanaf het begin gepleit voor visie, daadkracht en een sterk bestuur. Stabiliteit is 

van groot belang, kijk naar de situatie in Nuenen, onze samenwerkingspartner. Het stuk dat er nu ligt 

is een verlanglijst van onderwerpen die we de komende tijd gaan behandelen. Er worden geen 

keuzes gemaakt, middelen worden niet vrijgemaakt. We hebben gedeeltelijk afgesproken wanneer we 

welk onderwerp gaan behandelen. Dat is slechts praktisch, maar geen voorbeeld van krachtig en 

stabiel bestuur.  

2) We hebben vorige keer besproken dat de multifunctionele raadszaal geen prioriteit is. Daar leek 

iedereen het mee eens te zijn. Als PvdA willen we ook zeker geen nieuwbouw. Toch zien we dit 

onderwerp in het raadsprogramma wel wéér terugkomen. Wij kiezen voor mensen, niet voor stenen, 

dit onderwerp is voor ons geen hoofdzaak. 

Als afsluiting; vanuit PvdA Geldrop-Mierlo zien we dat CDA, SP en DPM gekozen hebben voor de weg van de 
openheid. Dat vinden we dapper en van belang voor onze gemeente. Dat verdient lof. We leggen ons 
vertrouwen in de drie wethouders nu onze gemeente nu besturen. We maken ons wel zorgen over de 
capaciteit die binnen B&W beschikbaar is om zaken goed op de rit te houden, samenhang in het beleid te 
borgen en toekomstige ambities en taken vorm te geven. 
 
Uw raad kiest in meerderheid voor een college dat leunt op een minderheid. In deze situatie blijven wij 
constructief afwegen welke voorstellen we wél of niet steunen. In openheid, integer en gebaseerd op onze 
politieke kleur, het rood van het sociaal-democratisch gedachtegoed van de Partij van de Arbeid. 
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