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   Wat vindt PvdA Geldrop-Mierlo belangrijk voor 2016 – 2020? 
 
Er is de afgelopen tijd veel veranderd in de politiek in onze gemeente. De PvdA Geldrop-Mierlo vindt dat een goede zaak. We zien dat de oude politiek met voorgekookte plannen verdwijnt. De frisse wind waar 
we steeds voor hebben gepleit wordt sterker. Discussies worden eerder gevoerd, organisaties en 
mensen uit de dorpen worden meer betrokken. Dat is goed voor onze gemeente. Nu er een minderheidscoalitie is worden onderwerpen vaker vanuit inhoud en politieke overtuiging afgewogen, dan 
vanuit machtspolitiek en gunnen. De gemeenteraad leeft op, krijgt kleur. Onze zorg zit hem nog wel in 
de slagkracht van onze gemeente. In de regio rommelt het en wij zien graag dat Geldrop-Mierlo wat meer het initiatief toont om de eigen toekomst te bepalen. 
 
Zo vlak voor de zomer krijgen partijen de kans om aan te geven wat zij belangrijk vinden voor onze gemeente in de komende tijd. Op deze manier geven we de wethouder richting voor het opstellen van 
de begroting tot aan 2020. Onze partij heeft daar uitgesproken ideeën over. Hieronder geven wij aan wat 
we belangrijk vinden en wat niet.  
We vinden het belangrijk dat Geldrop-Mierlo een sterke en sociale gemeente is. Dat begint met een 
goed financieel beleid. Voor het eerst sinds de vorige verkiezingen zien we dat hier een belangrijke stap gezet is. Wethouder Jeucken van Financiën stuurt op een begroting die structureel in balans is. Daar 
hebben wij continue op gehamerd en nu lukt dit grotendeels. Een compliment daarvoor! Een verdienste 
van de wethouder, maar ook een gevolg van het feit dat de machtspolitiek is verdwenen nadat de DGG uit de coalitie is gestapt en men met een minderheid verder moest.  
 
Met een begroting die structureel in balans is er een gezonde basis om het sociale gezicht van onze gemeente te versterken. Als rode partij vinden we dat belangrijk. De PvdA Geldrop-Mierlo legt de nadruk op de volgende punten: 
  Het tegengaan van stijgende armoede in Geldrop-Mierlo heeft voor ons topprioriteit. Sinds twee jaar ontvangt onze gemeente bijna 150.000 euro aan Klijnsma-gelden per jaar voor armoedebestrijding. Geld bedoeld om de pijn van landelijke 

bezuinigingen voor mensen die het al moeilijk hebben weg te nemen. Door de crisis zijn er daarnaast ook gezinnen in de knoop 
gekomen, die voorheen geen financiële problemen hadden. Echter; dit geld werd tot nu toe door de voormalige coalitie, 
inclusief SP, gebruikt om tekorten weg te poetsen. De feiten laten zien dat dit geld echt nodig is voor armoedebestrijding. Ondertussen heeft ook het Platform Minima hierover aan de bel getrokken. De PvdA blijft zich inzetten om een juiste inzet van 
de Klijnsma gelden te realiseren.  Goede zorg vinden wij van groot belang. De PvdA heeft afgelopen jaar de Huishoudelijke Hulp Toelage geregeld, deze moet 
goed ingezet worden. De reserve voor de zachte landing van transities blijft belangrijk. De zorg in onze gemeente lijkt goed te 
lopen, maar we blijven dit volgen om ervoor te zorgen dat iedereen de zorg krijgt die men nodig heeft. Vooral op het punt van Jeugdzorg vragen wij om extra aandacht.  Wij staan voor goed werk. Onze gemeente heeft met onze inbreng al stappen vooruit gezet op dit punt. Denk daarbij aan de 
Startersbeurs voor werkloze jongeren en een nieuwe proef voor een garantieloon. Maar er zijn nog meer stappen te zetten. We 
zien graag dat de gemeente zich actiever gaat inzetten om intern of bij leveranciersselectie mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vooruit te helpen. Daarnaast willen we meer aandacht voor het aanbieden van vast werk en het beperken van 
allerlei payroll constructies. Wat ons betreft mag de gemeente Geldrop-Mierlo hier meer geld in steken.  Geldrop-Mierlo moet een plek zijn waar het goed wonen is en waar we ons allemaal thuis voelen. We zijn zeer tevreden over 
de aanpak van het centrum van Mierlo en Geldrop. De PvdA heeft op het gebied van goed wonen drie punten van zorg. 
Allereerst vinden we dat onze gemeente de faciliteiten moet hebben voor een goed zwembad. Daar hebben we nog een taak te volbrengen in de discussie met Laco. Ten tweede vinden we dat er voor alle buurtorganisaties en clubs goede faciliteiten 
moeten zijn. Het gesol met de TMSG moet tot een goed einde worden gebracht. Verder vinden we dat de buurtgerichte aanpak 
nu echt van de grond moet komen. We voegen hier aan toe dat we als sociale partij opkomen voor mensen die het moeilijk hebben, dat geldt ook voor mensen die zijn gevlucht voor oorlog. Oorlogsvluchtelingen en statushouders moeten goed kunnen 
wonen in onze gemeente en kunnen rekenen op onze aandacht.    De PvdA vindt het belangrijk dat duurzaamheid groeiende aandacht krijgt. Wij hebben hier ook voor gepleit. Uitgangspunt is 
dat duurzaamheid in alle gemeentelijke taken wordt meegenomen. Wij zien dit inmiddels meer gebeuren en blijven hier aandacht voor vragen. Daarnaast  pleiten wij voor het opzetten van een gemeentelijk energiebedrijf. Daarmee laten we een 
tegengeluid horen tegen de steeds sterkere marktwerking in onze samenleving en kunnen we duurzaamheid en goed werk 
verder versterken.  Goed onderwijs: ieder kind moet gelijke kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Dat is de reden dat we vinden dat de 
gemeente ervoor moet zorgen dat er duidelijkheid komt voor de peuterspeelzalen. Zowel voor de ouders en kinderen als de 
mensen die er werken. Daarnaast willen we graag dat er snel wat gedaan wordt aan de huisvesting van de Benedenbeekloop 
en Dommeldal. Via een amendement van D66 zijn de voorgestelde plannen voor het vernieuwen van deze scholen in de ijskast gezet. We betreuren dit en willen nieuwbouw snel in gang te zetten, omdat kinderen er nu duidelijk de dupe van zijn.  Dienstverlening voor de inwoners en bedrijven is belangrijk. PvdA Geldrop-Mierlo heeft continu aandacht gevraagd voor de 
kwaliteit van de dienstverlening door onze gemeente. Wij merken dat dit binnen de gemeente meer is gaan leven. Het streven 
naar een verbetering van de dienstverlening is inmiddels ook door college overgenomen. Wij blijven dit volgen en steunen het 
initiatief om de beste gemeentelijke dienstverlener van Zuidoost Brabant te worden.  

Een flinke lijst met onderwerpen die de PvdA Geldrop-Mierlo belangrijk vindt. We weten dat niet alles kan, maar we zijn ervan overtuigd 
dat we onze gemeente sterk en sociaal maken als we hieraan werken. De rode draad is dat we mensen boven stenen zetten. In dat kader is het dan ook mooi om te zien dat het college in haar werkprogramma al heeft aangekondigd dat ze niet willen gaan investeren in 
nieuwbouw voor een raadszaal. Daar zijn we blij mee, want de PvdA heeft zich in de raadsdiscussie de afgelopen maanden als enige 
partij pertinent verzet tegen nieuwbouw voor een raadszaal. Dit geld kan daarmee voor andere zaken worden ingezet, daarmee maken we Geldrop-Mierlo sterker en socialer. 
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