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Algemene beschouwingen PvdA over voorjaarsnota 2014  

Het college schetst in de voorjaarsnota het sombere beeld van de economische situatie in ons 

land. Tegelijkertijd zegt het college op basis van de resultaten van de bijgeleverde monitor  

dat het in Den Bosch relatief gezien goed gaat, op basis van de positie van ’s-Hertogenbosch 

ten opzichte van andere steden in diverse lijstjes. Het is prachtig om goed te scoren, maar we 

kunnen niet vergeten dat ook wij inleveren in plaats van groeien.  

Het college kiest voor verantwoord investeren,  zodat we de stad sterk houden totdat de crisis 

voorbij is. Een moedige keuze. Het is belangrijk om te blijven investeren in de verbetering 

van onze voorzieningen in de stad. We zijn blij met de realisatie van het museumkwartier, de 

voortgang van het paleiskwartier, de bouw van een nieuw theater, de ontwikkeling van het 

GZG-terrein, het kanaalpark, het doorbouwen aan een klimaatneutrale gemeente. We kijken 

uit naar de  herijking van de ontwikkeling van Willemspoort, wij hopen dat dit kansen geeft 

om te bouwen voor mensen met lagere middeninkomens.  

De lasten voor deze keuze moeten echter door alle inwoners van de stad worden gedragen. 

En, in de ogen van de PvdA de sterke schouders meer dan de zwakste.  Met name daarover 

hebben we toch wat zorgen. 

We moeten niet  lichtvoetig denken over de nog ongewisse negatieve financiële gevolgen van 

nieuw kabinetsbeleid en de gevolgen van de decentralisatie Jeugdzorg en AWBZ.  Ook niet 

over het feit dat de participatiewet is uitgesteld en daardoor de ontwikkeling van  het 

werkontwikkelbedrijf. Het blijft de opgave voor mensen, ook die met beperkingen,om een 

positie op de arbeidsmarkt te krijgen. Dit zal ook een grote financiële inzet van de gemeente 

vragen.  De PvdA verwacht dat de komende jaren de gemeente méér zal moeten inzetten voor 

het sociale en werkgelegenheidsbeleid, dan we nu kunnen zien in de voorjaarsnota. We zien 

graag een ruimere doorkijk.. 

Het bevreemdt de PvdA dat uit het Jaarverslag 2012 blijkt dat er in onze gemeente minder 

beroep is gedaan op bijzondere bijstand dan het jaar er voor en dat er minder beroep is gedaan 

op de schuldhulpverlening. Hoe is dat mogelijk? Er zijn nog nooit zoveel langdurig 

werkzoekenden geweest! Ook heeft de PvdA gesignaleerd dat de gelden voor participatie van 

personen met een laag inkomen minder ruimhartig zijn uitgegeven dan was beoogd door de 

gemeenteraad. 

De PvdA stelt vast dat er in den Bosch meer dan 5000 huishoudens in armoede leven.  We 

hebben in het coalitieakkoord vastgelegd dat het armoedebeleid van de taskforce 

onverminderd zou worden voortgezet. Een van de inzichten was dat nog steeds veel 

huishoudens in armoede niet worden bereikt. Daarom zou een ruimhartig minimabeleid 

worden gevoerd.  In  deze raadsperiode zouden we de regelingen vereenvoudigen en de 

uitvoeringskosten verlagen. De PvdA bespeurt echter een andere trend: meer controle en 

minder uitkeren. Het verwacht dat deze bijzondere trend niet wordt doorvertaald naar de 

nieuwe meerjarenbegroting. 
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Ook het verschijnsel dat het budget voor de WMO onderbenut wordt laat alarmbellen 

rinkelen. Ook al moedigen we mensen aan om vooral zelf zaken aan te pakken en op te 

lossen. Het is moeilijk voor te stellen dat ‘s –Hertogenbosch afwijkt van de landelijke trend en 

minder geld nodig heeft voor maatschappelijke ondersteuning.  

De jeugdwerkloosheid in onze regio blijft gestaag toenemen.  De werkloosheidsprojecten die 

we hebben opgezet, zoals de startersbeurs en het TOM-project, zijn druppels op de gloeiende 

plaat.  Wethouder Van Olden zei in de discussie over de startersbeurs dat de gemeente helaas 

geen banen kan scheppen. Dat kan de gemeente natuurlijk wel! In elk geval kan de gemeente 

projecten honoreren die banen en ontwikkeling van jonge mensen betreffen.  In een crisis als 

deze zijn werkgelegenheidsprojecten op zijn plaats. Een initiatief als het hotel de Soete 

Moeder moet onze steun moeten krijgen.  De Soete Moeder past naadloos in de V van 

verblijven, bij het flankerend beleid voor JB500?   

Bereiden we ons wel voor op de nieuwe rol die de gemeente gaat innemen? Klopt de schets in 

de voorjaarsnota wel dat we van een zorgende overheid naar een faciliterende overheid gaan? 

Is het niet juist zo dat de gemeente ’s-Hertogenbosch een ontwikkel, groei gemeente was, 

maar nu door het decentralisatiebeleid van Jeugdzorg, AWBZ en participatie, veel meer een 

vangnet moet gaan vormen? Weliswaar met het uitgangspunt dat inwoners zelf 

verantwoordelijk zijn voor hun leven, ook als het tegen zit, echter wel met het vangnet  (voor 

de chronisch zwakken) of de trampoline voor de tijdelijke tegenslagen?  Voor de PvdA mag 

best een zesde een zevende V aan het flankerend beleid worden toegevoegd:  die van Vangnet 

en Veroveren (van arbeidsplaatsen). 

Voor mensen met een smalle beurs wordt het op allerlei fronten moeilijker. Ook als het gaat 

om woonlasten. De posters ‘handen af van onze huren’ kunnen u onmogelijk zijn ontgaan. 

Door maatregelen van dit kabinet stijgen de huren dit jaar met minimaal 4 procent.  Dat 

betekent veelal een verhoging van 25 euro per maand. Tegelijkertijd blijven de energielasten 

hoog. Er moet werk worden gemaakt van duurzaam bouwen en verbouwen van 

corporatiewoningen. Wij dringen er opnieuw op aan om ook in deze stad snel tot afspraken 

met corporaties te komen.  

Er zijn meer zorgen als het gaat om wonen en huren in deze stad. De goedkope 

woningvoorraad slinkt, mensen met een inkomen tussen de 33.000 en 38.000 euro vallen 

tussen de wal en het schip, jongeren en starters hebben weinig kansen etc.  Gelukkig ligt er 

een plan van aanpak, het actieprogramma wonen. Wij komen hier in juni over te spreken. 

Maar wij zullen als raad scherp de vinger aan de pols moeten houden. Want ook hier komt het 

uiteindelijk aan op het daadwerkelijk realiseren van wat op papier staat.      

Er zijn ook kansen. We zien mooie initiatieven ontstaan, zoals de Boschveldboulevard in de 

wijk het Zand. Meer dan ooit komt het erop aan dat we die kansen grijpen en inderdaad 

gebruik maken van de sociale kracht van deze stad. Op een aantal fronten gebeurt dat ook, 

zoals in de wijk Wijk West, waar bewoners actief het zwerfvuil aanpakken. 

De PvdA ondersteunt de algemene lijn van het college om voortvarend door te gaan met het 

ontwikkelen van de sterke stad. Vooruitkijkend  stellen wij echter vast dat in 2015 bij 
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voortdurend zwaar meer, meer van de sociale kant van de stad zal worden gevraagd. Het past 

dan niet om wel steeds meer van huurders te vragen en op de OZB niet eens een 

inflatiecorrectie toe te passen, waardoor er een gat ontstaat in de gemeentelijke inkomsten. 

Ook vinden wij dat de rijksbezuinigingen zoals die op het grote stedenbeleid niet een op een 

kunnen worden doorvertaald.  

Dat betekent ook dat we kritisch kijken naar het nieuwe beleid, met name dat nu structureel 

wordt aangekondigd. We komen daar in de commissies op terug. 

Samenvattend: de PvdA is het eens met de lijn van het college om te investeren in de kracht 

van de stad. De PvdA wil echter ook dat in de nieuwe begroting 2014 de lijnen naar de 

toekomst worden uitgezet. Een toekomst waarin een sterke gemeente zijn sociale kracht moet 

tonen. 

Hermie van Ommeren, 

Fractievoorzitter  

 

 

 

 

 

 

 

 


