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PvdA is tegen geldverkwisting door onnodige nieuwbouw 
 

Het gaat goed met de begroting van Geldrop-Mierlo. Hij is structureel in balans en dat betekent dat onze 
gemeente financieel gezond is. Dat is fantastisch nieuws voor de inwoners. Echter, dat betekent niet dat we 
nu het geld over de balk kunnen gooien. Als PvdA vinden we dat de gemeente voorzichtig moet zijn met het 
uitgeven van geld dat door ons allemaal wordt betaald.  
 
Niet iedereen denkt zo. De goede financiële cijfers zijn nog niet gepubliceerd of er ligt al een plan voor de 
bouw van een nieuwe raadszaal. Om weerstand tegen te gaan noemt men het een vergaderaccommodatie, 
want dat klinkt minder als pluche. Andere argumenten worden erbij gehaald, namelijk dat grote regionale 
vergaderingen niet goed gehouden kunnen worden in onze gemeente en dat er te weinig ruimte is voor 
kantoren en ambtenaren om te vergaderen. Tot slot besluit men ook om een aparte ingang te maken. De 
reden? Dan kun je over een veel langere tijd de kosten afschrijven en lijkt het allemaal niet zo duur. 
 
Maar dat argument klopt niet, want duur is het zeker wel. Zoals het er nu naar uit ziet gaat het zeker 2 miljoen 
euro kosten. En daar komen zeker nog kosten bij. Antwoorden op vragen van de PvdA laten zien dat er niet 
goed over de plannen is nagedacht. Zo komen er extra activiteiten, maar verwacht men geen extra 
parkeerplekken nodig te hebben. Dat is natuurlijk onzin. Als er in de toekomst regiobijeenkomsten 
georganiseerd worden, komt de krappe parkeerplaats bij het gemeentehuis sowieso plekken tekort. 
 
En ook de andere argumenten die worden genoemd zijn niet sterk. Als PvdA willen we dan ook niet dat de 
gemeente de plannen voor nieuwbouw van de raadszaal gaat uitvoeren. Dit zijn onze belangrijkste 
argumenten:  
 

 De afgelopen jaren is er op allerlei fronten bezuinigd. Dat was nodig vanwege de financiële crisis 
Iedereen heeft de gevolgen gemerkt. Als PvdA vinden we het belangrijker om het geld dat de 
gemeente heeft te besteden aan betere zorg, goed werk, wonen en onderwijs dan om te investeren in 
stenen.  

 Daarnaast is dit niet goed voor Hofdael, het gemeenschapsgebouw waar de gemeente nu vaak 
gebruik van maakt voor vergaderingen. De gemeente heeft het beheer nog maar net overgedragen 
aan een zelfstandige stichting en trekt meteen de stekker uit alles wat ze er huurt. U begrijpt dat deze 
mensen zich nu erg in de steek gelaten voelen. Zo maak je het enorm moeilijk om iets van dat 
gebouw te maken. Een flinke domper die op langere termijn nog duur uit kan pakken, Hofdael is 
namelijk van de gemeente.  

 Steeds meer gebouwen staan leeg in onze gemeente. Kijk maar om u heen. Zo heeft de bibliotheek 
bijvoorbeeld ruimte over. De gemeente kan beter gebruik maken van deze leegstand dan nog meer 
ruimte bouwen. Dat is verkwisting. 

 
Als PvdA zijn we om die redenen tegen nieuwbouw. We vinden wel dat de ruimte waar de 
raadsvergaderingen nu gehouden wordt mag worden verbeterd. Deze is niet meer van deze tijd. Vooral voor 
het publiek laat de ruimte nogal te wensen over, zo is er maar beperkt plaats en is het geluid er erg slecht. 
Een verbouwing die de ruimte weer van deze tijd maakt vinden wij goed. Dat is een verbetering waar iedereen 
wat aan heeft, inclusief Hofdael. Dat kost ook lang niet zoveel. 
 
Wij laten onze stem horen, maar wat vinden de inwoners van Geldrop-Mierlo nou? De PvdA is de straat op 
gegaan om de meningen te peilen. We hebben ook een enquête op onze website staan. We roepen alle 
inwoners op om die in te vullen. U vindt hem op: www.geldropmierlo.pvda.nl/ Laat uw stem horen! 
 
En wat staat er verder in de begroting?  
 
Belangrijk om te weten is dat de begroting structureel in balans is. Iets wat de afgelopen jaren steeds niet het 
geval was. Door meevallers in de bijdrage uit Den Haag komen we zelfs flink in de plus zonder dat er met 
geldpotjes geschoven hoeft te worden. Als PvdA zijn we daar blij mee. Geldrop-Mierlo is gezonder dan 
voorheen. We vinden niet dat de gemeente nu meteen meer geld uit moet geven. Er zijn nog onzekerheden 
op het gebied van de zorg. Om ervoor te zorgen dat we zeker voldoende geld hebben voor goede zorg 
moeten we voorzichtig zijn. 
 
We zijn voorstander van plannen die goed zijn voor de inwoners van Geldrop-Mierlo en die de financiële 
situatie van onze gemeente gezond houden. Hier zijn onze ideeën bij deze nieuwe begroting: 
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 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. Het is 
zo hard nodig dat het bedrag zelfs aangevuld gaat worden om kinderen in armoede vooruit te helpen. 
De PvdA blijft zich inzetten om een juiste inzet van de Klijnsma gelden te realiseren en om kinderen in 
armoede te helpen. 

 Goede zorg vinden wij van groot belang. We zijn bereid om te investeren in de kwaliteit van de zorg in 
onze gemeente. 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. Want iedereen 
moet de zorg krijgen die nodig is. De zorg in onze gemeente lijkt goed te lopen, maar we blijven dit 
volgen. 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:  

o Allereerst vinden we dat onze gemeente goede sportfaciliteiten moet hebben. Dat betekent 
onder andere een zwembad. Daar hebben we nog een taak te volbrengen in de discussie met 
Laco wij vinden dat de kwaliteit van de voorziening beter moet en ook het buitenbad open 
moet blijven.  

o Ten tweede vinden we dat er voor alle buurtorganisaties en clubs goede faciliteiten moeten 
zijn. Wij zijn geen voorstander van verkoop van gebouwen die door verenigingen worden 
gebruikt. Deze organisaties moeten kunnen rekenen op de gemeente. Daarnaast moet er 
einde komen aan het gesol met de TMSG.  

o Tenslotte vinden we dat de buurtgerichte aanpak nu echt van de grond moet komen.   

 De belastingen in onze gemeente zijn relatief laag. Afgelopen tijd zijn er kleine verhogingen 
doorgevoerd als bezuinigingsactie. Wat ons betreft kunnen plannen voor verdere verhoging van 
belasting worden teruggedraaid, zolang het sociale gezicht van onze gemeente niet wordt aangetast. 

 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. Daarom hebben we ook 
voorgesteld bij alle raadsvoorstellen de gevolgen voor de duurzaamheid in beeld te brengen en mee 
te laten wegen in de besluitvorming. Als gemeente moeten wij het voorbeeld geven.   

 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 vinden we dat alle 
scholen moeten beschikken over een goed en degelijk gebouw waarin er ruimte is om de eigen visie 
op onderwijs uit te dragen.  

 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. Om dit te ondersteunen zullen we 
voorstellen om in de begroting geld te reserveren voor de ontwikkeling of aanschaf van een app voor 
meldingen in de openbare ruimte. Wij zijn van mening dat onze dienstverlening kan worden verbeterd 
door onze inwoners en bedrijven de mogelijkheid te geven digitaal of via de mobiel een melding te 
doen of een klacht in te dienen. Hierdoor kan de gemeente snel reageren en de kwaliteit van de 
openbare ruimte verbeteren. 

 Zelfstandig en vooruitstrevend Geldrop-Mierlo. Dat is waar we op inzetten. Als PvdA Geldrop-
Mierlo hebben we vorig jaar een bijeenkomst georganiseerd om de mening van de inwoners te peilen, 
ook de gemeente heeft dat gedaan. De uitslag is duidelijk. We willen een zelfstandige gemeente 
blijven. PvdA Geldrop-Mierlo is van mening dat wij als gemeente in staat zijn om een goede 
dienstverlening en een gezonde en kwalitatief goede leefomgeving aan onze burgers kunnen geven. 
Wij zijn wel van mening dat we ons als 4

e
 gemeente van de regio beter kunnen laten zien. Geldrop-

Mierlo kan wel meer vooruitstrevend zijn en vaker het voortouw nemen. We willen dat we als 
gemeente een actueel beleid voeren en uitdagingen oppakken. Dat betekent niet meer plannen, maar 



beleid opstellen en bijhouden en laten zien waar je voor staat en dit dan ook uitvoeren. Dit kan zonder 
extra investeringen maar vraagt wel een andere houding.   

  
De keuzes die wij maken zijn gebaseerd op onze idealen. Wij maken als rode partij een duidelijke keuze; we 
staan voor goede zorg, goed onderwijs, goed werk en goed wonen. Wij investeren in mensen, niet in stenen. 
Zo maken we Geldrop-Mierlo sterk en sociaal. 
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