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“ CDA Geldrop-Mierlo staat voor een actief, eerlijk, alert  
en zorgzaam beleid”

Reactie CDA Geldrop-Mierlo op begroting 2020-2023.

Het CDA kijkt met tevredenheid terug 
naar het afgelopen jaar waarin we een 
aantal zaken uit ons verkiezingspro-
gramma hebben kunnen realiseren. 
Zo hebben we een oplossing kunnen 
aandragen voor het blijven zwemmen 
in de gemeente Geldrop-Mierlo, heb-
ben we ons plan Sociaal Groen voor 
bijna 100% kunnen realiseren en heb-
ben we een Centrumvisie neergelegd 
(inclusief plannen voor Hofdael) die in 

2020 verder uitgewerkt worden. We varen een koers op basis van 
ons kernakkoord en daar nemen we verantwoordelijkheid voor.
Het jaar 2019 heeft ons wel geleerd, dat het gemeentelijke klimaat 
snel kan veranderen. Op de eerste plaats in financieel opzicht. De 
verwachting is dat we in enkele jaren tijd circa EUR 10 miljoen van 
onze reserves (het eigen vermogen) zullen kwijtraken, hoofdzake-
lijk veroorzaakt door tekorten in het sociaal domein, meer specifiek 
het uitvoeren van de Jeugdwet en de WMO. Op de tweede plaats 
zien we bij onze ambtenaren een hoge werkdruk, mogelijk resul-
terend in te hoog ziekteverzuim. Hierdoor blijft een aantal dossiers 
te lang stilliggen, wat tot ontevredenheid bij de ambtenaren zelf, 
onze inwoners en de gemeenteraad leidt.

Vandaar dat we met enige zorg kijken naar de jaren die nu in de 
meerjarenprogrammabegroting voor ons liggen: 2020 t/m 2023. 
Zoals we vorig jaar reeds hebben aangegeven, concentreren we 
onze inbreng op vier voor het CDA belangrijke thema’s: 
1) Financiën 
2) Wijkontwikkeling
3) Wonen voor starters en senioren
4) Zorgzaamheid

Om met het eerste onderdeel te beginnen.
Financiën
We maken ons zorgen over het financiële huishoudboekje van 
onze gemeente. Geldrop-Mierlo zal ook in de komende jaren blij-
ven interen op de reserves. Gelukkig dat deze reserves er zijn. 
Het alternatief voor de korte termijn is drastisch bezuinigen en mo-
gelijk lasten verzwaren. Aangezien veel uitgaven vastliggen, zou 
dat al snel betekenen dat we het voorzieningenniveau voor onze 
inwoners omlaag moeten brengen, of concessies moeten doen 
aan het sociale gezicht van onze gemeente. Dat is nog niet nodig 
en we streven ernaar dit ook te vermijden.

Een andere ontwikkeling is dat ook partners van onze gemeente 
interen op hun reserves of extra middelen nodig hebben:
-  Senzer gaat in 2020 en 2021 haar opgebouwde reserves volledig 

inzetten om de tekorten het hoofd te bieden;
-  de woningcoöperaties teren in door de verhuurdersheffing op 

landelijk niveau; 
- Cure zal voor haar afvalverwerking meer geld nodig hebben;
- gezamenlijke regelingen vragen extra budgetten;
-  en last but not least, de verduurzamingsparagraaf zal zeker niet 

gratis zijn.  

Het in 2019 ingezette project tot het nemen van effectiviteits-
maatregelen in het sociaal domein, moet leiden tot aanzienlijke 
besparingen in de komende vier jaar. Of we deze besparingen 
kunnen realiseren, hangt onder meer af van de mate waarin onze 
ambtenaren in staat zijn de projectplannen te vertalen naar uitvoe-
ring. De werkdruk is op sommige beleidsterreinen zo hoog, dat de  
uitvoering van het bestaande beleid in het gedrang komt, laat 

staan om nieuwe initiatieven op te pakken. 
Vandaar dat het van belang is dat we keuzes gaan maken, keu-
zes in de zaken die we zeker moeten doen, maar ook keuzes 
om bepaalde onderdelen mogelijk niet te doen of uit te stellen in 
deze periode. Soberheid en bezuinigingen zijn begrippen die we 
de komende jaren weer meer moeten gaan hanteren. Vooral als 
komend jaar blijkt dat de gestelde doelstellingen niet gehaald wor-
den. Binnen afgesproken financiële kaders kunnen we de euro 
immers maar één keer uitgeven. 
Voor het CDA is het slagen van het project in het sociaal domein 
van cruciaal belang. Het slagen van dit project – in combinatie met 
meer middelen vanuit de rijksoverheid – moet in de komende jaren 
financiële ruimte geven om nieuwe initiatieven tot stand te kunnen 
brengen en een nieuwe impuls te kunnen geven aan zaken die 
al langer stilliggen. Een tweede punt dat ook cruciaal is voor het 
CDA en dat is ook direct ons tweede thema: het slagen van het 
wijkontwikkelingsplan Braakhuizen-Zuid. 

Wijkontwikkeling
Het plan Braakhuizen-Zuid ligt er nu, maar dat is slechts een start 
van een marathon die we samen moeten gaan lopen. Het betekent 
een flinke werkbelasting voor onze ambtenaren om ook dit project, 
samen met de inwoners van de wijk, tot een succes te maken.  
Wij zien graag dat op termijn voor alle wijken wijkontwikkelings-
plannen worden opgesteld en uitgevoerd. Echter, zorg eerst dat 
het huidige plan in volle uitvoering is, voordat we aan nieuwe 
plannen beginnen. We zullen meewerken om de benodigde finan-
ciën voor Braakhuizen-Zuid bij elkaar te krijgen, mogelijk gaat dit  
ten koste van andere plannen, maar dat is het gevolg van keuzes 
maken. 

Kwaliteit voor kwantiteit.
Daarnaast constateren we dat we al een reeks van jaren kijken 
naar en praten over het strategisch beheer van ons Maatschap-
pelijk Vastgoed, maar dat we maar niet concreet worden. Het CDA 
heeft in het verleden de discussie geopend, in samenwerking met 
burgerinitiatief Natuurlijk Goed Mierlo, hoe je met efficiënter inzet-
ten van gemeentelijk vastgoed, de bevolking (verenigingen, maat-
schappelijke organisaties en burgers) beter bij elkaar kunt bren-
gen, de benodigde ruimte voor de toekomst goed in beeld krijgt en 
zo dus op alle fronten positief kunt sturen. Ook kosten technisch. 
Wij willen dat dit thema nu eens geprioriteerd wordt. Onze gebou-
wen kunnen dubbel renderen en dat willen we graag realiseren. 

Wonen voor starters en senioren
Het CDA blijft staan voor het borgen van betaalbare woningbouw 
nu en in de toekomst, zowel koop als huur. Bouwen moet wat ons 
betreft gericht zijn op doorstroming, zodat er op de markt kansen 
ontstaan voor startende jongeren en gezinnen, zeker ook binnen 
betaalbare segmenten. Daarnaast bestaat er een grote vraag naar 
seniorenwoningen. Wat ons betreft moet de focus veel meer lig-
gen op transformatie van bestaande gebouwen en sloop-/ nieuw-
bouw in reeds bebouwd gebied, zoals in Mierlo de locaties oude 
brandweerkazerne en de Loeswijkschool.
Wat we bouwen moet passen binnen de wijk, en deze versterken, 
daarbij is de juiste aansluiting op de wijkontwikkelingsplannen van 
groot belang en participatie van de inwoners een voorwaarde. 
Voor het CDA is het verder van belang dat concrete realisatie 
van woonconcepten als kangoeroe- en mantelzorgwoningen snel 
uitvoerbaar worden. Een duidelijk kader hoe we ouderen en hun 
mantelzorgers kunnen faciliteren om te kunnen blijven wonen in 
hun vertrouwde omgeving. 
Bij alle bouw- en woonprojecten dient concrete aandacht voor re-
alistisch uitvoerbare en financierbare duurzaamheidsmaatregelen 

vol in beeld te zijn. Daarbij vinden we dat we moeten onderzoeken 
hoe we zowel verhuurders als particuliere huiseigenaren daadwer-
kelijk kunnen ondersteunen bij de realisatie van onze duurzaam-
heidsambities als gemeente Geldrop-Mierlo. Lang niet iedereen is 
in staat om de enorme kosten die hiermee zijn gemoeid te dragen. 
Laten we als gemeente ook meer out of the box durven denken én 
doen. Het CDA zou graag innovatieve projecten zien starten zoals 
houtbouw en Herenboeren.   

Zorgzaamheid
Zorgzaam betekent voor ons dat we naar elkaar omkijken en ruim-
te maken voor elkaar. Want wie ruimte maakt voor de ander, krijgt 
zelf ook meer ruimte. Mantelzorgers verdienen daarom ondersteu-
ning bij de zorg voor hun dierbaren met een ziekte of beperking. 
Onze oudere inwoners verdienen zeker onze aandacht. 
We zoeken naar oplossingen om ouderen zo lang mogelijk thuis te 
kunnen laten wonen. We zijn blij dat Geldrop-Mierlo het predicaat 
dementievriendelijke gemeente uitdraagt; we zetten echter graag 
in op het beter duiden en uitdragen daarvan. En nog belangrijker: 
hoe zorgen we er samen voor dat langer thuis wonen ook haal-
baar en goed blijft? Naast eigen verantwoordelijkheid is dit juist 
ook gezamenlijke opdracht.

We zien dat op dit moment met name de jeugdzorg de grootste 
druk legt op de beschikbare middelen. Maar ook op andere vlak-
ken is de zorg kostbaar. Het eerdergenoemde project in het soci-
aal domein is primair bedoeld om de kosten in de hand te houden. 
Dat wil zeggen: dat de opwaartse trend in de uitgaven omgebogen 
moet worden naar een neerwaartse trend, tot een voor onze ge-
meente betaalbaar niveau. Randvoorwaarde voor ons is en blijft 
dat we de kwaliteit van de zorg blijven waarborgen en we maat-
werk kunnen blijven leveren aan de mensen die dat écht nodig 
hebben.

“Het CDA Geldrop-Mierlo staat voor een actief, eerlijk, alert en 
zorgzaam beleid”

Namens het team van het CDA Geldrop-Mierlo
Mark van Schaijk 
Irene Neele-Janssen
Mark Claasen 
Miel Somers
Nico van Dijck
Jan-Willem Wouters
Corine Remmers
Paul Font Freide

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 
7 oktober de Meerjaren Programma Begroting 2020-2023 
aan de raad aangeboden. Hieronder vindt u de reacties 
van de raad op de begroting, zoals zij deze hebben aange-
leverd. De wijzigingsvoorstellen worden behandeld in de 
raadsvergadering van 11 november.

Meer informatie over de Meerjarenprogrammabegroting met
de wijzigingsvoorstellen kunt u ook vinden op onze website
www.geldrop-mierlo.nl. Hier vindt u ook een link naar de online
begroting.

Reacties gemeenteraad op 
de Meerjaren Programma 
Begroting 2020-2023

www.geldrop-mierlo.nl
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Reactie DGG op de Meerjaren Programma Begroting 2020-2023:  
We moeten onze gemeente blijven ontwikkelen!

De DGG is voor het blijven ontwikkelen van onze gemeente. Voor 
politiek door de ogen van de inwoners, voor een beleid dat leidt tot 
een bruisende gemeente Geldrop-Mierlo en dat de inwoners een 
warm thuisgevoel geeft. Een plek waar zij graag wonen, verblijven 
en recreëren. Waar ze betrokken zijn bij hun woonomgeving en in-
gebed zijn in een sociaal netwerk van familie, buren en vrienden. 
Een gemeente met een rijk verenigingsleven en een rijke cultuur 
waar alle mensen méé kunnen doen.
De DGG heeft een kernakkoord gesloten met een aantal partners 
in deze raad. Voor de DGG is het belangrijk dat we in deze raads-
periode zoveel mogelijk doelstellingen uit dit kernakkoord realise-
ren. Maar ondanks het feit dat we vorig jaar op veel plaatsen in 
onze organisatie de formatie hebben uitgebreid, blijven we telkens 
bij belangrijke dossiers horen dat er een capaciteitsprobleem is. Te 
weinig handhavers voor meer zichtbaarheid in de wijken, te weinig 
capaciteit om de fietsstraten snel aan te pakken, voorstellen kun-
nen niet aangepast worden omdat er blijkbaar geen vervangings-
regeling is voor een medewerker die ziek is, en noem maar op. In 
het algemeen staat er in de voorliggende begroting dat een aan-
tal projecten zich in 2020 verder zal ontwikkelen. Dat is voor DGG 
iets te breed geformuleerd, er moet afgebakend worden en worden 
beschreven wanneer uitvoering zal plaatsvinden. We pleiten er al 
langer voor om in de begroting niet alleen een financiële planning 
maar ook een capaciteitsplanning op te nemen. Dat zorgt voor meer 
transparantie. Daarmee wordt inzichtelijk voor onze inwoners, be-
drijven en instellingen, maar ook voor ons als Raad, wat we komend 
jaar wèl gaan realiseren en wat niet. 

Ophouden met projecten om capaciteit vrij te maken.
Uit de begroting en de eerdergenoemde voorbeelden blijkt dat we 
goed moeten kijken waar we onze schaarse capaciteit en middelen 
aan besteden. Daarom noemen we hier een paar voorbeelden van 
projecten die voor wat de DGG betreft best gestopt mogen worden. 
Het proces van de herziening van het subsidiebeleid voor de kleine 
organisaties zonder personeel kan wat ons betreft gestopt worden. 
De capaciteit die we hier aan besteden kunnen we beter inzetten 
voor de taskforce sociaal domein. We kunnen ons hier beter richten 
op de professionele subsidie-ontvangers die 80% van het subsidie-
budget krijgen. 
Ook het handhaven op in gebruik genomen gemeentegrond kan 
wat ons betreft een stuk vereenvoudigd worden. Wij pleiten er al 
jaren voor om kleine stukken gemeentegrond in gebruik te geven 
bij inwoners vermits ze het goed onderhouden en groen laten. Dat 
scheelt onderhoudskosten. Als dat het geval is, hoeven we alleen 
maar vast te leggen dat de grond van de gemeente is en zijn we 
klaar. Hiervoor hoeven we geen apart projectteam op te zetten. Dit 
kunnen we meenemen in de wijkontwikkelingsplannen. 
Kortom, meer integraal beleid in plaats van allemaal losse projec-
ten. Dat is één van de doelstellingen van de wijkontwikkelingsplan-
nen in het kernakkoord.

Wijkontwikkeling versnellen!
Goede voorzieningen in de wijken is voor de DGG een topprioriteit. 
We hebben er de laatste tijd veel over gehoord in het kader van het 
mogelijk vertrek van de Aldi uit Braakhuizen Zuid. Winkels, wijkcen-
tra en voorzieningen in wijken moeten actief behouden èn verbeterd 
worden. Als er gemeentelijk beleid is dat dit in de weg staat dan 
moeten we dit snel aanpassen.
Het starten van de wijkontwikkelingsplannen gaat in de ogen van 
de DGG veel te traag. Voor ons is dit het cruciaal programma van 
deze raadsperiode. We doen er veel te lang over. Als we de wijken 
in gaan, zien we dat er overal mensen wachten met goede ideeën 
die nu niet gehoord worden. Of het nu gaat over parkeerproblemen 
in de wijken (de DGG vraag hier al jaren meer aandacht voor), de 
overlast van zwerfvuil of hondenpoep, er leven ideeën genoeg on-
der de inwoners om voor hun wijk zaken op te lossen. Er zijn zelfs 
wijken die graag het geld willen hebben dat aan de programmama-
nager wijkontwikkeling wordt besteed omdat ze er plannen genoeg 
voor hebben liggen. 
Meer inzet op dit programma dus. Niet de belemmeringen opzoe-
ken maar juist de mogelijkheden. We lezen in de begroting veel 
over de ambities van het college. Maar de DGG wil graag resultaten 
zien! Het streven moet zijn om voor het einde van de raadsperiode 
voor èlke wijk een wijkontwikkelingsprogramma te hebben.
We zijn nu al bijna halverwege, en er is nog maar net één plan in 
uitvoering. Goed, volgens de begroting komen er in 2020 nog twee 
bij, maar dan wordt de tijd wel erg krap om voor de overige wijken 
in Geldrop-Mierlo een wijkontwikkelingsplan op te stellen, laat staan 
uit te voeren. De DGG zou graag zien dat er vanaf 2020 jaarlijks 
voor vier wijken een wijkontwikkelingsplan opgesteld en uitgevoerd 
gaat worden tot we alle wijken gehad hebben.

Om het opstellen van de wijkontwikkelingsplannen te versnellen is 
externe gerichtheid en ontschotting nodig binnen de gemeentelijke 
organisatie. Dit staat min of meer ook vermeld in de begroting, maar 
nergens treffen we een plan aan hoe die cultuur in de organisatie 
wordt verbeterd, er wordt met geen woord over ontschotting gerept 
en de rol van de buurtregisseur blijft onbesproken.

Geen geldverslindende afvalverwerkingsprojecten met Cure 
De stikstofproblematiek werpt op dit moment zijn schaduw ook over 
de bouw van de nieuwe vergister door Cure, die dit jaar in gang 
gezet moet zijn om aan de subsidievoorwaarden te voldoen. Zoals 
u weet is de DGG er geen voorstander van om als gemeente risi-
codragend te gaan ondernemen. Nu het project van de vergister, al 
dan niet tijdelijk, is stilgelegd is het wat de DGG betreft een prima 
moment voor een herbezinning op de te lopen route als het gaat om 
de manier van afvalscheiding. 
Herbezinning van Renescience dus.
De DGG is van mening dat er voldoende alternatieven in de markt 
aanwezig zijn van inmiddels beproefde methodieken die kunnen lei-
den tot een hergebruik van 95% afval. We vragen dan ook om een 
serieuze heroverweging op voortzetting van het geldverslindende 
project Renescience. Niet zelf een fabriek voor afvalverwerking bou-
wen maar ons afval aanleveren aan een marktpartij die het verwerkt. 
Vooralsnog houdt de DGG vast aan DIFTAR waarbij de vervuiler 
betaalt. Idealiter met betalen per kilo in plaats van per lediging. Dat 
lost veel problemen op voor ouderen, hoogbouw, overlast in de zo-
mer en meer. Hierbij moeten we kritisch blijven op de kosten.
De DGG signaleert dat de overlast van, met name, zwerfafval in 
verschillende wijken explosief toeneemt. De Akert is hier een ver-
velend voorbeeld van. Het veel te vroeg buitenzetten van PMD-
zakken is hier vooral debet aan. De DGG pleit voor aanpak in de 
basis. Handhaving moet gericht plaatsvinden als het aan de DGG 
ligt. Leefkwaliteit van de buurt staat bij de DGG voorop. 

Ook de woningcorporaties moeten bijdragen aan de verduur-
zaming van onze gemeente
De DGG is in afwachting van de toegezegde klimaatbegroting. In 
het kader hiervan willen we graag een discussie over wat we de 
komende jaren in onze gemeente aan maatregelen gaan treffen 
en wat dat voor onze inwoners betekent. Hierbij dienen we als ge-
meente natuurlijk het voorbeeld te geven en het gemeentelijk vast-
goed te verduurzamen en het gebruik hiervan te optimaliseren. 
Verder willen we dat we als Raad dit jaar spreken over de prestatie-
afspraken met de woningcorporaties. De door de Stichting Huurders-
belangen aangekaarte grote verschillen in duurzaamheid tussen de 
woningen van de verschillende corporaties moet aangepakt worden. 

Meer zichtbare handhaving in de wijken
Onze gemeentelijke handhaving draagt bij aan de leefbaarheid van 
onze gemeente. Er gaan veel zaken goed echter, de DGG pleit al 
jaren voor zichtbare handhaving in de wijken. Hier gaat een bewe-
zen preventieve werking vanuit. Ondanks toezeggingen is dit nog 
niet in voldoende mate gerealiseerd. De DGG krijgt nog met grote 
regelmaat opmerkingen van inwoners dat de handhaving onzicht-
baar is en nergens te vinden als het nodig is. Natuurlijk gaat het 
hier om een subjectieve beleving maar gezien het aantal keer dat 
dit genoemd wordt in nagenoeg alle wijken leidt tot de conclusie dat 
we er nog lang niet zijn. 
De DGG heeft daarom een voorstel; ondanks het feit dat rondrijden 
in elektrische auto’s duurzaam is zouden deze auto’s ingeruild kun-
nen worden voor elektrische handhavingsfietsen. Dat is niet alleen 
gezonder voor de BOA’s en andere handhavers, maar daarmee zijn 
ze veel directer aanspreekbaar en komen zo makkelijker in contact 
met onze inwoners. 

Het sociale gezicht van Geldrop-Mierlo behouden
Ondanks het begrotingstekort wil de DGG het sociale gezicht van 
onze gemeente handhaven op het huidige niveau. De gemeente 
moet armoede bestrijden. De gemeente moet daarin actief een rol 
spelen om voor iedereen gelijke kansen te bieden. Dat geldt ook 
voor vroegtijdige schuldhulpverlening. Deze moet vaker en structu-
reel worden ingezet om de latere maatschappelijke problemen, en 
dus kosten, te kunnen voorkomen.
Onderdeel van het sociale gezicht van onze gemeente is voor de 
DGG ook nakomen van toezeggingen aan groepen in onze samen-
leving.  Zo heeft de Gemeenteraad zich voorstander getoond van 
de oplossing van het huisvestingsprobleem van de Turkse Gemeen-
schap (TMSG) door hen toe te staan hun activiteiten uit te voeren in 
hun pand aan de Bleekvelden. Maar de uitvoering hiervan is tot op 
heden uitgebleven. Als het aan de DGG ligt wordt dit vraagstuk in 
de eerste helft van 2020 opgelost.

Sociaal domein onder controle krijgen.
Het sociaal domein is de komende jaren een van de belangrijkste 
aandachtspunten als het gaat om de financiële gezondheid van 
onze gemeente. Zonder het tekort op het sociaal domein hebben 
we een gezonde financiële huishouding. We hebben onszelf een 
taak opgelegd om in het sociaal domein een bezuiniging te realise-

ren, vooralsnog zonder verlies van kwaliteit, om daarmee over vier 
jaar weer een sluitende begroting te hebben. Hier moeten we de ko-
mende jaren veel energie in stoppen. De DGG heeft het vertrouwen 
dat we met de Taskforce Sociaal Domein de juiste stappen zetten 
om de doelstelling te halen. We moeten dit als Raad nauwgezet 
monitoren en waar nodig bijsturen. 
Als we het hebben over het sociaal domein dan denken we vaak 
alleen aan zorggerelateerde onderwerpen. Maar ook werk en in-
komen maakt deel uit van dit domein en ook hier dreigen we in 
zwaar weer te komen. Onze gemeente maakt deel uit van de ge-
meenschappelijke regeling Senzer. De laatste jaren heeft de DGG 
meerdere malen aangegeven niet tevreden te zijn over het werk 
van Senzer. En nog steeds krijgen wij van cliënten van Senzer te 
horen dat zij nog steeds veel te veel gericht is op werk zoeken in 
de richting van Helmond en de Peel, terwijl met name de werkzoe-
kenden uit de kern Geldrop veel meer gericht zijn op Eindhoven en 
haar directe omgeving. Ook komt het voor dat bewindvoerders van 
mensen met een beperking, voor degene die hen is toevertrouwd, 
werk gaan zoeken, omdat Senzer er maar niet in slaagt dit te doen. 
Daarmee doen zij dus eigenlijk het werk van Senzer. 
Ook op het vlak van werk en inkomen moeten we de komende ja-
ren als Raad actiever worden en beter monitoren. We vragen het 
college dan ook om ons niet alleen de maandelijkse overzichten 
van Senzer te sturen maar om dit ieder kwartaal te agenderen in 
de Commissie om de Raad bij te praten over de stand van zaken. 

Gezonde gemeentelijke financiën is het uitgangspunt
Tenslotte voorzitter, de financiële situatie van onze gemeente. Als 
we het sociaal domein buiten beschouwing laten, hebben we voor 
het overige een gezonde begroting en dat hebben we al heel lang. 
Dat is een belangrijke constatering als het gaat om de oplossing 
van ons begrotingstekort. Dit wordt naar de mening van de DGG 
namelijk niet veroorzaakt door een slecht beleid van onze gemeen-
te, maar door de wijze waarop het sociaal domein door de landelijke 
regering is overgeheveld naar de gemeenten. Was dit niet gepaard 
gegaan met een grote bezuiniging dan hadden we nu niet zo’n grote 
uitdaging gehad. Daarom zijn wij van mening dat, gezien het lande-
lijke beeld van gemeenten met een begrotingstekort, de rijksover-
heid meer bij moet dragen aan de oplossing van deze problematiek 
dan nu het geval is. 
We behandelen nu een begroting die tekorten aangeeft, maar die 
in het laatste jaar sluitend is. Met deze behandeling leggen we ons 
vast voor het komende jaar en geven we een doorkijk naar de jaren 
daarna. Volgend jaar kijken we weer opnieuw en als volgend jaar 
blijkt dat de verwachtingen die we hebben en de plannen die we 
gezamenlijk maken anders uitwerken dan verwacht, dan gaan we 
alles opnieuw afwegen. We moeten nu dus vooral kijken naar 2020 
en op basis hiervan onze besluiten nemen. Voor het jaar 2020 en in 
de prognose voor de jaren daarna zetten we onze inkomensreserve 
in om het begrotingstekort op te vangen. 
De toekomst hoeft niet negatief te zijn want als de landelijke over-
heid zegt “we zien een structureel probleem bij al die gemeenten 
met hun begrotingstekorten, we gaan bijpassen” dan wordt het 
probleem kleiner. Ook als we succes hebben met onze taskforce 
waardoor het probleem kleiner wordt dan kan het zijn dat we die 
inkomensreserve niet eens helemaal nodig hebben. Dat is het po-
sitieve scenario. 
Het negatieve scenario is dat we hier volgend jaar weer zitten, de 
landelijke overheid niet met een bijdrage over de brug komt en dat 
het ondanks alle voorbereidingen en plannen toch niet lukt om het 
tekort kleiner te maken. En dan hebben we weer een totaal andere 
discussie en is de hele inkomensreserve mogelijk niet meer dan 
een druppel op de gloeiende plaat. 
Dat kan allebei, dus wat we vooral niet moeten doen is paniekeren. 
Want als we nu allerlei drastische maatregelen gaan nemen zoals 
het verhogen van de OZB voor meerdere jaren, of het afschaffen 
van de bijdrage voor conciërges op scholen, dan geven we het sig-
naal af dat er iets structureel mis zou zijn met ons beleid en dat is 
zeker niet het geval. 
We hebben één probleem en dat is het sociaal domein. Daar heb-
ben we een plan op gezet om dat op te lossen en in de tussentijd 
moeten we een pleister plakken. Dat doen we met een deel van de 
inkomensreserve volgend jaar. En of we het jaar daarop weer een 
pleister moeten plakken met een deel van de inkomensreserve dat 
moeten we volgend jaar zien. We geven een doorkijk dat het moge-
lijk is om in vier jaar tijd naar een sluitende begroting te komen en 
dat we voldoende geld hebben om in de tussentijd het tekort op te 
vangen. Dat is het statement dat we willen maken met deze begro-
ting. En volgend jaar kijken of dat statement nog steeds geldig is. Is 
dat niet het geval dan moeten we alsnog maatregelen nemen. De 
DGG heeft het vertrouwen dat dit niet het geval zal zijn maar dat we 
succes zullen hebben als we ons solide beleid voortzetten. Als we 
volgend jaar in deze verwachting teleurgesteld worden zullen we 
niet tanen om maatregelen te nemen maar nu is het wat de DGG 
betreft nog te vroeg voor drastische ingrepen.
De DGG wil een genuanceerd beeld uitstralen. We moeten alert 
zijn en we hebben een uitdaging maar we zien licht aan het 
einde van de tunnel en dat is het belangrijkste.



De Raad Informeert

Gewoon….doen! 

Het college presenteerde een verontrustende begroting. Er wordt 
structureel meer uitgegeven dan dat er jaarlijks wordt ontvangen. 
Als ‘oplossing’ spreekt het college een reserve aan van € 6 mil-
joen. Hiermee wordt voorkomen dat onze gemeente onder toe-
zicht wordt gesteld. Maar let wel: blijkbaar heeft de gemeente in 
economische voorspoedige tijden extra geld nodig. Hoe moet het 
als we in een mindere tijd terecht komen?
Als VVD hebben we een andere opvatting over het zoeken naar 
oplossingen. Als er meer geld wordt uitgegeven dan dat er bin-
nenkomt, moeten we de uitgaven op orde brengen. Van andere 
partijen horen we onbegrijpelijke geluiden. Zoals ‘het Rijk zal wel 
bijpassen op het sociaal domein’ of ‘we zien geen probleem want 
op andere onderdelen dan sociaal domein is de begroting wel slui-
tend’. VVD Geldrop-Mierlo staat voor concrete oplossingen en niet 
voor excuses of lapmiddelen.

Terug naar de basis: doen!
Wat de VVD betreft moeten we terug naar de kerntaken van de 
gemeente. Bezuinigen is niet beknibbelen, bezuinigen is slimmer 
omgaan met publiek geld. Wij denken hierbij aan het aanpakken 
van randvoorwaarden zoals wijkontwikkeling (zonder dure externe 
adviseurs, er is veel eigen expertise binnen het gemeentehuis), 
functies van gebouwen te combineren en schrappen van buurt-
sportcoaches. Ook willen we geen extra geld steken in zwembad 
de Smelen zolang we geen vertrouwen hebben in de partij die 
exploiteert. We willen op cultureel vlak kosten verminderen door 
leningen te verstrekken i.p.v. subsidies. VVD is van mening dat we 
ook terug kunnen naar één tennisclub per kern en één voetbalclub 
per kern. Dit betekent minder uitgaven aan subsidies en kosten 
voor onderhoud aan sportvelden en accommodaties. Dit alles om 
ervoor te zorgen dat mensen die zorg nodig hebben, die ook kun-
nen krijgen. 

Sociaal domein: doen!
De zorg blijft het grootste zorgenkindje in de begroting. Het college 
heeft een taskforce aangesteld om de uitgaven in de hand te krij-

gen. Tot nu toe zien we geen resultaat. Ondanks dat we hopen dat 
de taskforce succes zal hebben, realiseren we ons dat pas op zijn 
vroegst volgend jaar verbetering kan worden verwacht.
In plaats van enkel op de taskforce te vertrouwen, wil de VVD 
Geldrop-Mierlo nu al actie ondernemen. Een miljoenentekort op 
de zorg lossen we niet op door een jaar te wachten op verbeterin-
gen. De door de gemeente gebruikte integrale aanpak pakt dan 
wel misschien problemen aan bij de wortel, maar zorgt er ook voor 
dat de gemeente extra zorg gaat ‘aanpraten’. Iemand die met een 
zorgvraag komt en naar huis gaat met drie, is in onze ogen niet 
direct geholpen.
Daarnaast vinden we dat er meer moet worden ingezet op ge-
sprekken met verwijzers. Dit voornemen hebben we vorig jaar al 
gehoord, maar concrete uitwerking of maatregelen zien we nog 
niet. VVD pleit er voor de verwijzers inzichtelijk te maken wat een 
doorverwijzing voor kostenplaatje heeft. Laten we leren van de 
zorgverzekeraars, zoals zij dit hebben aangepakt mbt de tweede-
lijnszorg.
Bovendien: leert de gemeente wel voldoende van andere gemeen-
ten? Wat gaat er in Heeze-Leende bijvoorbeeld wel goed en in 
Geldrop-Mierlo niet? Laten we het wiel niet opnieuw uitvinden, de 
problemen die onze gemeente heeft staan immers niet op zichzelf.

Werk: doen!
VVD pleit er voor om te gaan samenwerken met Werkbedrijf (Eind-
hoven) in plaats van met Senzer (de Peel). Onze inwoners zijn ge-
richt op Eindhoven, niet op de Peel. Wij verwachten een toename 
van uitstroom naar werk wanneer we aansluiten bij Werkbedrijf. 
Daarnaast pleiten we ervoor om lokaal ook vraag en aanbod van 
werk bij elkaar te brengen. Hoe concreter een mogelijkheid is, hoe 
lastiger het is voor de werkloze om zich daar niet voor in te zetten.
Ook de toeslagen op bijstandsniveau willen we afbouwen. Men-
sen die aan het werk gaan moeten het verschil ook echt voelen in 
de portemonnee. Door dit verschil te verkleinen, vergroten we de 
groep die niet aan het werk gaat. In deze goede tijd met ontzettend 
veel vacatures vinden we het onacceptabel dat mensen die wel 
kunnen, niet meedoen.

Grondbedrijf: behoud voor toekomst!
Al jaren wil de VVD de winsten die zijn behaald met verkoop 
van gronden in Luchen, ook besteden binnen het grondbedrijf. 
We hebben hier ook een financiële buffer nodig voor eventuele 
tegenslagen, maar ook voor de verduurzaming van het woning-
bestand. In ieder geval hoort deze winst niet gebruikt te worden 
om de algemene reserve aan te vullen die leeg gaat aan de zorg. 

Woningbezit en duurzaamheid gaan hand in hand en dat moet in 
de begroting ook tot uitdrukking komen, net als in de woonvisie.
Risico’s beheersen: doen!
Risico’s die we zien moeten worden afgebouwd. De grootste ri-
sico’s die wij zien zijn zwembad de Smelen en het contract met 
Laco dat telkens kortlopend wordt verlengd, de bouw van de af-
valnascheidingsfabriek Renescience, maar ook een lagere alge-
mene uitkering door het Rijk eind 2019 dan verwacht. Gek genoeg 
zien we dat voor dergelijke risico’s geen reserve wordt aangelegd, 
maar de reserveringen juist worden verkleind. Daarnaast groeit de 
formatie ambtenaren weer met 8 FTE en is met ingang van vorig 
jaar een extra wethouder aangesteld met extra kosten van dien.

Geen kansen laten liggen!
Als VVD vinden we dat er meer interactie moet komen met de re-
gio. We moeten meer gebruik gaan maken van investeringen die 
komen vanuit het Rijk en Brainport. Er is voldoende te verdelen 
en daar moeten we op inspringen. Innovatie kan een aanjager zijn 
voor verlaging van de kosten en het vergroten van de participatie 
in de maatschappij.

Ook het gebrek aan visie op Geldrop centrum zien we als een 
risico. Het is de hoogste tijd om werk te maken van de laatste 
onderdelen van het centrum. Dus niet de ontwikkeling rondom het 
Bezorgershof en Achter de kerk een jaar doorschuiven maar juist 
integraal aanpakken met de centrumvisie. Wat de VVD betreft 
worden winkelpanden buiten de kern dubbel bestemd zodat men 
zelf invulling kan geven aan het pand. Bijvoorbeeld voor detailhan-
del, horeca, wonen of voor een kantoorbestemming. Plannen van 
inwoners en ondernemers moet de gemeente actief ondersteunen 
en niet afhouden en kansen laten lopen.
De VVD wil dat de gemeentefinanciën terug gaan naar de basis, 
we moeten bezuinigen waar dat kan, om zorg te kunnen bieden 
waar nodig. Alleen dan zijn we klaar voor de toekomst en daar 
moeten we vandaag al mee beginnen. Dus…. Doen!

VVD Geldrop-Mierlo
Monica Leenders
Marianne Mulder-Staaijen
Maik Barten
Thomas Schouten
Juliette Kuipéri
Len Snelders
Mathieu Hampton

Reactie 1e termijn op MPB 2020-2023
Onlangs is de Meerjaren Programma 
Begroting (MPB) 2020-2023 aan de 
raad van Geldrop-Mierlo gepresen-
teerd. Na jaren van hoogtij, worden de 
komende jaren gekenmerkt door diep 
rode cijfers waardoor we in 2020, 2021 
en 2022 de verwachte tekorten voor 
een totaal bedrag van € 3 miljoen moe-
ten aanvullen uit de Algemene reserves. 
Pas in 2023 komt de begroting weer op 
een positief saldo uit van € 1,3 miljoen. 

Genoemde tekorten komen allemaal voort uit het Sociaal Domein: 
de jeugdzorg, de WMO en de Participatiewet (uitkeringen). In de 
begroting van vorig jaar waren de eerste tekenen al zichtbaar. Ge-
noemde taken zijn een aantal jaren geleden door het rijk op het 
bordje van de gemeenten gelegd, echter zonder de bijbehorende 
zak met geld. En ondanks het feit dat we komend jaar weliswaar 
méér rijksbijdrage krijgen is het te verwachten tekort op het Soci-
aal Domein toch 3 miljoen. 

Om deze tekorten weg te werken kun je twee dingen doen: je kunt 
proberen op alle mogelijke beleidsterreinen bezuinigingen door te 
voeren, òf je gaat de bezuinigingen zoeken op het terrein waar de 
oorzaak ligt: het sociaal domein zelf.
Dat laatste heeft het college gedaan door het instellen van een 
Taskforce die als opdracht krijgt binnen nu en drie jaren de gaten 
te dichten. Hierbij is de opdracht aan deze Taskforce om de kosten 
terug te dringen tot het kostenniveau van 2017. Wij onderschrijven 
deze visie van het college volledig. Omdat het financieel belang 
wat met het Sociaal Domein is gemoeid enorm is, dragen we het 
college op de resultaten van de Taskforce kritisch te monitoren.

Naast het instellen van de Taskforce, komt het college ook met 
aanvullende voorstellen. Dat is nodig omdat de gemeenteraad ooit 
heeft afgesproken dat we onze Algemene Reserve op een mini-
mumniveau van € 3.500.000 willen houden. 
Het college stelt voor de Inkomensreserve (€ 6.000.000) gefa-
seerd over te hevelen naar de Algemene reserve. De Inkomens-
reserve heeft altijd gediend als een reserve waarvan we de rente 
inkomsten toe konden voegen aan de algemene dienst. Sedert 

2014 is de rente hierop komen te vervallen waardoor deze reserve 
geen specifieke functie meer heeft. 
Wat betreft DPM kan deze inkomensreserve per 1 januari 2020 
in zijn geheel over worden geheveld naar de Algemene reserve; 
waarom een reservepotje aanhouden als deze geen functie meer 
heeft?

Een ander voorstel van het college is het verhogen van de OZB 
met 3%, bovenop de normale indexering. Normaal gesproken is 
de DPM geen voorstander om de OZB als een soort sluitpost van 
de begroting te beschouwen. Maar gezien de financiële situatie 
die hiervoor is geschetst én het feit dat we graag een gemeente 
blijven met een sociaal gezicht, kan de DPM zich vinden in de toe-
voeging die het college doet om volgend jaar bij de behandeling 
van de begroting deze maatregel opnieuw af te wegen.  Op die 
manier is de verhoging niet op voorhand al “dichtgetimmerd” voor 
alle komende jaren.

Overigens is het niet alleen kommer en kwel wat deze begroting 
aangaat. Zonder het tekort op het Sociaal Domein hebben we im-
mers een financieel gezonde positie. 
We zijn daarom blij dat het college toch ook geld uittrekt voor 
een aantal zaken die van belang zijn voor de toekomst van onze 
gemeente en aansluiten bij het Kernakkoord van de coalitie. Er 
wordt de komende jaren fors geïnvesteerd in de verbetering van 
de wegen in het buitengebied, zo ook in fietsstraten, het clubge-
bouw van Hockeyclub Mierlo wordt gerenoveerd, we krijgen min-
der speeltuinen, maar wel die voldoen aan de normen van deze 
tijd. Voor de verbouwing van de theaterzaal van Hofdael is in ieder 
geval al geld gereserveerd, maar dit dossier is nog volop in behan-
deling en wij werken graag mee aan plannen die Hofdael in zijn 
geheel weer toekomstbestendig maken.

DPM stelt het college voor om het invoeren van de blauwe par-
keerzone in het centrum van Mierlo uit te stellen. Op dit moment 
parkeren de ambtenaren van de Dienst Dommelvallei veelal voor 
de deur van het oude gemeentehuis. Plekken die we graag be-
schikbaar willen maken voor winkelend publiek. Er moet eerst een 
oplossing komen voor langparkeerplekken voor deze ambtenaren, 
anders  zou de invoering van de blauwe zone alleen maar méér 
overlast opleveren voor de omgeving. 

Tenslotte zijn we blij met de opmerkingen van het college over 
Senzer.
DPM heeft als een van de weinige partijen altijd een kritische blik 
gehad op Senzer, over de risico’s die we lopen met een groeiend 
aantal uitkeringsgerechtigden en het feit dat onze gemeente ken-
nelijk nooit heeft kunnen profiteren van een aantrekkende arbeids-
markt.
Het college en Senzer hebben eindelijk onderkend dat veel meer 
aansluiting gezocht moet worden bij de vacaturemarkt van de ar-
beidsmarktregio Eindhoven en de aandacht moet uitgaan naar de 
uitstroom van uitkeringsgerechtigden. Naar onze mening biedt de 
huidige arbeidsmarkt volop kansen. 
We willen het college de suggestie doen om de kosten voor Sen-
zer in 2021 te onttrekken aan de Reserve WWB; daar hebben we 
deze pot ooit voor bedoeld.

Bij deze willen we de ambtenaren en het college danken voor het 
opstellen van deze begroting. Door hier gezamenlijk de schouders 
er onder te zetten zijn we ervan overtuigd dat we ook deze zware 
financiële periode tot een positief einde zullen brengen.
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 Reactie fractie GroenLinks op MPB 2020
Het zal geen verrassing zijn 
dat GroenLinks zich groten-
deels kan vinden in deze 
begroting. Het college heeft 
een pakket aan maatregelen 
die in deze tijd realistisch en 
haalbaar zijn, zeker nu we 
eigenlijk geld te kort komen. 
Helaas merken we dat het 

Sociaal domein (jeugd, zorg en welzijn) enorm zwaar drukt op 
onze begroting, maar eigenlijk op alle begrotingen van gemeen-
ten. De vergoeding die het Rijk daarvoor geeft, kunnen die kosten 
niet dekken. Het sociaal domein is voor ons heel belangrijk en het 
is dan ook goed dat dit college daarin blijft investeren. We vinden 
het fijn dat allerlei zaken nu niet kapot bezuinigd worden.

Onze eigen wethouder zet veel en grote stappen op het gebied 
van duurzaamheid, natuur en milieu, desondanks lijken ook wij 
als gemeente geen goed antwoord te kunnen vinden op de grote 
problemen en uitdagingen waar wij als samenleving mee te ma-
ken hebben. Klimaatverandering, schone lucht voor mens en dier, 
behoud van onze waardevolle natuur. GroenLinks vindt het niet 
uit te leggen aan deze en volgende generaties als we er niet alles 
aan hebben gedaan om deze aardbol (we hebben er maar één) 
te redden, we de natuurschoon vernietigen en dat sommige dier-
soorten dreigen uit te sterven. Talloze vogels en bijensoorten zijn 
al in de problemen geraakt. Natuurorganisaties vinden vooral dat 
er meer variatie moet komen in Nederlandse landbouwgebieden 
en dat het gebruik van intensieve bemesting en pesticiden omlaag 
moet. Daarnaast moet ingezet worden op versterking van de bio-
diversiteit.

GroenLinks is in dat opzicht uniek in de gemeenteraad van 
Geldrop-Mierlo, wij zijn wellicht de enige partij die echt nadenkt 
over de lange termijn, het behoud van onze natuurlijke omgeving 
en hoe ook wij als gemeente hieraan onze bijdrage kunnen leve-
ren. 
Wij helpen ons college daarom graag met goede groene initiatie-
ven, die nagenoeg geen geld kosten (dat geld hebben we overi-
gens ook niet), maar die wel hele positieve effecten hebben voor 
onze natuurlijke en leefbare omgeving.

Groen en biodiversiteit:
GroenLinks wil actief beleid zien ten aanzien van verbetering 
leefomgeving van bijen en wil dat de gemeente aanspraak gaat 
maken op subsidie van de provincie. Daarnaast heeft GroenLinks 
enkele concrete voorstellen, zoals de mogelijkheid van het adop-
teren van boomspiegels. Deze vaak saaie zandbakken onder de 
bomen kunnen door straten of wijken ‘geadopteerd’ worden om te 
vergroenen. Veel gemeenten in onze regio doen dit al.
GroenLinks wil dat we onze braakliggende terreinen in onze ge-
meente gaan inzaaien met wilde bloemen. Daarnaast willen we de 
rotondes in onze gemeente uitbesteden aan hoveniersbedrijven 
of tuincentra. 

Rotonde uitbesteed aan  Groene boomspiegels. 
hoveniersbedrijf.

Zij mogen in ruil voor reclame hun gang gaan om de rotondes in 
onze gemeente volledig op te fleuren en echt een groen hart te 
realiseren tussen onze wegen.

GroenLinks wil ook dat de gemeente lid wordt het keurmerk Kleur-
keur. De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur hebben het keur-
merk Kleurkeur opgezet. Deze zet in op ecologisch bermbeheer. 
Dit moet ons huidig plantsoen een enorme biodiversiteits-opfrisser 
geven. Zo moeten we minder fors gaan maaien, zeker langs auto-
wegen….Laat de natuur daar haar gang gaan. 

Groene bermen naast wegen.

Natuurinclusieve Landbouw.

Tevens wil GroenLinks dat we ons als gemeente aansluiten bij 
stichting Steenbreek. Dit helpt ons bij de aanpak van ‘steen eruit, 
groen erin’. Naast een enorme winst voor de biodiversiteit levert dit 
ook een winst op voor onze waterberging. Het is GroenLinks een 
doorn in het oog om te zien dat prachtige groenen tuinen vervan-
gen worden door steen, met alle gevolgen van dien. De gemeente 
moet zelf het goede voorbeeld geven en beleid ontwikkelen hoe 
we allemaal de verstening kunnen tegengaan.  
Het groenbeheer en de bomenkap in de gemeente wordt door een 
groot deel van de inwoners als rigoureus ervaren. Dat is niet altijd 
terecht. We krijgen graag meer inzicht in de te kappen bomen en 
de compensatie daarvan. Daar moeten we beleid op maken. 
Wij willen dat er beleid komt, ten aanzien van natuur inclusief bou-
wen en natuur inclusieve landbouw, zoals stimuleren van natuur-
lijke akkerranden. 

Steen eruit, Groen erin!  Natuur Inclusief bouwen.

Klimaat en duurzaamheid:
GroenLinks is blij dat het college inzet op windmolens in Geldrop-
Mierlo. Wij willen dat de te starten projecten (zonneparken, wind-
molens, e.d.) bij voorkeur coöperatief opgezet worden, zodat onze 
inwoners hierin kunnen investeren en de opbrengsten van deze 
projecten terugvloeien naar onze gemeenschap.
Uit onderzoek van Universiteit van Wageningen blijkt dat open 
winkeldeuren (in de winter, terwijl de kachel aanstaat) een heel 
zichtbare vorm van energieverspilling is, dat ontmoedigt mensen 
om thuis moeite te doen om energieverspilling tegen te gaan. 
GroenLinks wil een einde aan deze zinloze energieverspilling.

Poster voor winkels in GM.

Binnenkort krijgen we een nieuw gemeentehuis, waarin wij zelf 
gastheer kunnen zijn. Het past bij de gemeente Geldrop-Mierlo, 
met een uitdagende duurzaamheidambitie. Een gemeente die een 
grote verantwoordelijkheid heeft om de uitstoot van broeikasgas-
sen te verminderen en de Geldrop-Mierlose ecologische footprint 
te verkleinen, om voortaan quota af te spreken over de aanwezig-
heid van vegetarische en veganistische alternatieven. Waar mo-
gelijk zoveel mogelijk gebruik te maken van duurzame producten. 

Begroting 2020
GroenLinks zal diverse moties indienen die hopelijk veel steun krij-
gen van de overige fracties. Zoals gezegd onderschrijven we deze 
begroting van het college op twee zaken na. De bezuiniging op 
conciërges vinden we op dit moment niet goed. Het rijk geeft extra 
geld aan scholen, en wij zouden het nu als gemeente weghalen 
bij die scholen. Dit is ridicuul vinden wij als groene onderwijspartij. 
Daarnaast moet het budget voor culturele initiatieven structureel 
omhoog. Lokale culturele initiatieven, zoals GeldropPride, De An-
dere Mert, Mierlo Artistique zijn de aderen van onze gemeente, 
daar moeten we niet op willen beknibbelen. 

Fractie GroenLinks Geldrop-Mierlo
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Laatste spaarvarken kapot slaan om tekort te dekken  
is slecht voor gemeente!

Voor het tweede opeen-
volgende jaar legt het col-
lege van burgemeester en 
wethouders een begroting 
voor aan de gemeenteraad 
met een fors tekort. Het te-
kort wordt geraamd op ruim 
€ 1,07 miljoen. Ook voor 
2021 wordt nog een tekort 
geraamd van € 524.000. 

Tekorten die fors hoger zijn dan vorig jaar werd verwacht. Som-
bere vooruitzichten dus! De kosten van de Jeugdzorg en de WMO 
zijn de belangrijkste oorzaak van de stijgende tekorten. Het col-
lege komt met voorstellen de komende 2 jaar ook fors investeren 
in nieuw beleid. Zowel in 2020 als in 2021 wordt daarvoor jaarlijks 
€ 2,3 miljoen uitgetrokken. Om de plannen te kunnen financieren 
kiest het college er voor om een forse greep in de reserves te 

doen. De komende 2 jaar wordt er een greep van € 6 miljoen uit 
de reserves gedaan. Door deze laatste spaarpot van de gemeente 
helemaal te plunderen en te vertrouwen op betere tijden, rekent 
het college zich naar een sluitende begroting. Een slechte zaak 
vindt D66.

Sluitende begroting
D66 vindt dat we als gemeente jaarlijks een sluitende begroting 
moeten hebben. Het college kiest ervoor gedurende meerdere ja-
ren forse tekorten te accepteren. Bezuinigingen worden vooruit 
geschoven. Om te voorkomen dat de tekorten nog hoger worden, 
worden de gemeentelijke belastingen jaarlijks ook nog eens extra 
verhoogd. D66 vindt dat dit onverantwoorde keuzes zijn die door 
het college worden gemaakt. Vorig jaar hebben we het college ook 
al gewaarschuwd dat de plannen te ambitieus waren en de risico’s 
te groot. Dat blijkt ook wel, omdat het tekort in 2019 zal oplopen 
van € 1,2 miljoen naar € 3,2 miljoen. D66 wil niet op deze manier 

gokken op een goede afloop. Als de gok van het college verkeerd 
uitpakt zullen de lasten voor de inwoners van Geldrop-Mierlo nog 
sneller omhoog gaan dan ze de laatste jaren al zijn gegaan.

Sociaal domein
D66 kan instemmen met de aanpak van het college om de kosten 
in het sociaal domein terug te brengen. Deze zijn de afgelopen 2 
jaar erg fors gestegen. Om deze in de hand te houden zal er goed 
gekeken moeten worden naar de manier waarop budgetten aan 
inwoners worden toegekend, naar de inkoop van de producten, 
maar ook naar de eigen organisatie. 
De gemeente ontvangt van het Rijk tot en met 2021 een bedrag 
van € 650.000 extra voor de jeugdzorg. De Vereniging van Neder-
landse Gemeenten heeft een circulaire gestuurd waarin staat dat 
de gemeente er in de meerjarenbegroting van uit mag gaan dat dit 
geld ook na 2021 ontvangt. De provincie heeft medegedeeld de 
meerjarenbegroting dan goed te keuren. 
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Opzet eerste termijn reactie SAMEN op MPB 2020-2023
De begroting voor 
2020 – 2023 ligt 
voor. De komen-
de jaren duiken 
we flink de min 
in om in het laat-
ste jaar weer in 
de zwarte cijfers 
te belanden. De 

wethouder heeft daar een uitleg bij gegeven en SAMEN kan zich 
daar wel in vinden. Neemt niet weg dat we nog wel een paar aan-
dachtspunten hebben. 

Algemeen
Wat we al een tijd wisten is dat door de toegenomen lasten op het 
Sociaal Domein er nu een begroting voorligt waarin we in de ko-
mende jaren zo’n 3 miljoen euro in de rode cijfers duiken om vanaf 
2023, als alles goed gaat, weer in de zwarte cijfers te belanden. 
Echter om deze niet sluitende meerjarenprogrammabegroting te 
kunnen realiseren, dienen we de komende jaren zo’n 6,6 miljoen 
euro aan spaargeld aan te spreken waar vooralsnog geen com-
pensatie tegen over staat. Wethouder van de Laar van financiën 
vergewiste ons dat we desondanks nog steeds een gezonde fi-
nanciële positie behouden, waarin we simpelweg minder rijk zijn 
dan voorheen. 
Moeten wij ons nu zorgen maken? Op basis van de cijfers die 
voorliggen zou het antwoord nee zijn. Echter deze cijfers zijn be-
paald op de aanname dat we de tekorten op het Sociaal Domein in 
de komende jaren kunnen terugdringen, waar op dit moment nog 
geen enkele garantie over gegeven kan worden of dat ook daad-
werkelijk gaat lukken. Echter de zekerheid die de middelen uit het 
Sociaal Domein bieden aan de mensen die daarvan afhankelijk 
zijn is voor SAMEN een belangrijke pijler in het sociaal gezicht van 
onze gemeente. We spreken daarom nu al onze zorg uit dat de 
beoogde besparingen niet mogen resulteren in een verschraling 
van het sociale gezicht van onze gemeente!
Vinden wij dat er nu andere keuzes gemaakt moeten worden? Het 
antwoord op die vraag is nee. Wij denken dat de begroting die nu 
voorligt de minst slechte keuze is om te maken en ondersteunen 
dan ook het plan om in te teren op de gemeentelijke spaargelden 
in de wetenschap dat we daarmee een gezonde financiële positie 
behouden. 

We willen op een aantal thema’s wel reageren.
Gebiedsgericht werken
SAMEN is tevreden over het beleid en de middelen die ingezet 
worden om de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid van wijken 
te behouden en te verbeteren en dat er hiervoor stevig wordt in-

gezet op samenwerking met de bewoners zelf. In de afgelopen tijd 
is er veel aandacht geweest voor Braakhuizen-Zuid. De manier 
waarop de burgers betrokken zijn mag wat SAMEN betreft nog 
wel eens goed geëvalueerd worden. Hebben de werkgroep leden 
daadwerkelijk het gevoel gekregen dat ze serieus genomen zijn? 
Wij twijfelen daar sterk aan en hopen dat daar in de toekomst ste-
viger op ingezet zal gaan worden. Uiteraard zijn we het erover 
eens dat er snel overgegaan moet worden tot concrete aanpak. 
En als het dan gaat om concrete aanpak dan hopen we dat de St. 
Jozefkerk heel snel aangepakt zal gaan worden, zodat deze een 
aangenaam en duurzaam onderdeel wordt van de wijk in tegen-
stelling tot de verloederde staat waarin deze nu verkeert. 

Veiligheid en Handhaving
We zijn blij met het Dommelstroom Interventie Team. Dit team 
moet misstanden en criminaliteit gaan aanpakken. In het team 
werken de Dommelstroomgemeenten samen met partijen als de 
politie, brandweer, Belastingdienst, de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit en Enexis. Als SAMEN vinden we het ook heel 
belangrijk dat bijvoorbeeld het jongerenwerk betrokken wordt en 
het Plusteam. De uitwassen van de criminaliteit hebben soms ook 
veel invloed op gezinnen. Dat laatste gezegd hebbende vinden 
we het ook heel erg belangrijk dat bij uithuiszettingen altijd goed 
gekeken wordt naar het gezin en wat de beslissing voor gevolgen 
kan hebben. Daarmee zeggen we niet dat uithuiszettingen niet 
goed zouden zijn, maar we zijn en blijven een gemeente met hart.

Werk en inkomen
SAMEN heeft al eens vaker aangegeven dat we ons zorgen ma-
ken over een grote groep mensen met een uitkering. Hoe kun-
nen deze mensen weer aan het werk geholpen worden? Wat SA-
MEN betreft mogen we creatiever worden en moeten we meer 
naar maatwerk kijken. Voorbeelden waaraan gedacht zou kunnen 
worden: Dorpswerkplaatsen of een soort van stadsleerbedrijf, mis-
schien wel tijdelijk met behoud van uitkering? Maar we denken 
ook aan opleidingen en omscholingen. Iemand die nog langere tijd 
in de uitkering zou kunnen zitten zou een opleiding moeten kun-
nen krijgen in een richting waarin veel banen beschikbaar zijn. De 
uitkeringsperiode zou daarmee verkort kunnen worden.

Cultuur/ Hofdael
‘Geldrop-Mierlo heeft een duidelijk cultureel gezicht’ is de kop van 
het hoofdstuk, waarin vervolgens valt te lezen dat er iets beoogd 
wordt met ‘Community’ art kunstzinnige projecten die gekoppeld 
worden aan sociale vraagstukken en een cultuurverkenner die 
aan de slag gaat om partijen in het culturele veld bij elkaar te bren-
gen. Geen woord wordt er in dit hoofdstuk gerept over ons Sociaal 
CULTUREEL Centrum Hofdael. Pas wat later staan er wat verwij-

zingen in naar Hofdael dat er geld bij moet vanwege het vrijwil-
ligers tekort en t.b.v. de aanpak van de grote zaal. Ondertussen 
zijn we een thema-avond over Hofdael verder en in plaats dat daar 
een stap vooruit mee is gezet, zoals de coalitie ons allen deed 
voorkomen toen ze om een reflectie momentje vroegen, zijn we 
op dit moment verder van huis met het vitaliseren van Hofdael 
dan ooit. Een goed functionerend stichtingsbestuur heeft het bijl-
tje erbij neergegooid, gefrustreerd door de besluiteloosheid van 
deze raad en geen planning wat dan ook wanneer er tot een con-
crete aanpak van Hofdael en de grote zaal wordt overgegaan. 
Als we echt willen dat Hofdael het bruisend cultureel centrum van 
Geldrop-Mierlo moet worden dienen we eerder meer dan minder 
geld daarvoor beschikbaar te maken. Ondanks de gewisse situ-
atie waarin het dossier Hofdael zich nu bevindt blijft SAMEN een 
warm pleidooi houden om benodigde de middelen zoals die nu zijn 
opgenomen in de begroting te handhaven en zien we graag dat er 
met gezwinde spoed gewerkt aan een voorstel om ook daadwer-
kelijk tot aanpak over te gaan. 

Jongeren
Dat jongeren op straat willen hangen is van alle tijden. Zelfs in 
deze tijd, waarin veel jongeren de deur amper uitkomen is het voor 
een aantal jongeren van belang om op een goede plek te kunnen 
hangen. SAMEN wil dat de gemeente aanvragen daarvoor facili-
teert. Waarschijnlijk gaat het dan niet om grote bedragen, maar 
meer om vergunningen, het maken van goede afspraken met de 
initiatiefnemers, maar misschien vooral wel open staan voor de 
aanvraag. Het lijkt wel of de gemeente niet wil dat jongeren op 
straat hangen, maar het is wel een wezenlijk onderdeel van het 
jong zijn voor velen. 

Bouwen en Wonen
Als het gaat om bouwen en wonen is SAMEN het eens met de 
ambitie die in de begroting staat, maar die lijkt niet overeen te 
komen met de woonvisie. We vinden het belangrijk om de door-
stroom te bevorderen, maar willen die zeer zeker niet afdwingen. 
De gemeente mag, of misschien wel moet, het wel aantrekkelijker 
maken om door te stromen. We moeten echter vooral zorgen voor 
voldoende nieuwe woningen. De wachtlijsten bij woningcorpora-
ties zijn zo enorm lang. SAMEN gaat inventariseren wat er aan 
problemen is.

Conclusie
SAMEN is tevreden met wat voorligt en begrijpt dat er op dit mo-
ment geen betere oplossingen zijn om de tekorten op te vangen. 
We gaan er wel vanuit dat Geldrop-Mierlo bij alles blijft nadenken 
over het sociale gezicht. We zijn tenslotte niet voor niets die ge-
meente met hart. 

Het college boekt dit geld alleen tot en 2022 in (dus niet meer tot 
2023). Wij vinden dat het college een consequente keuze moet 
maken: óf het geld alleen tot en met 2021 inboeken, óf het struc-
tureel ook na 2021 opnemen. Onze voorkeur heeft het volgen van 
de aanbeveling van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 

Duurzaamheid
Wij constateren dat de besluitvorming rondom het ambitieuze  pro-
ject om zoveel mogelijk afval te recyclen (REnescience) steeds 
vooruit wordt geschoven. De voorbereidingskosten zijn al 10x ho-
ger dan aanvankelijk begroot, zonder dat de gemeenteraad hierop 
invloed heeft kunnen uitoefenen. De zekerheid over het realiseren 
van de doelstelling, meer dan 85% van het restafval recyclen, ver-
dwijnt naar de achtergrond. De discussie gaat steeds meer over 
de kosten die er voor de deelnemende gemeenten aan verbonden 
zijn en wie het risico loopt. Aan deze onzekerheid moet op zo kort 
mogelijke termijn een einde komen. Onlangs bleek dat de besluit-
vorming opnieuw is uitgesteld, nadat hierover door D66 vragen 
zijn gesteld. De discussie moet in het openbaar, met de raad, ge-
voerd worden. 

Onderwijs
Vanaf 2018 hebben de kinderdagverblijven het werk van de peu-
terspeelzalen overgenomen. D66 heeft vragen gesteld over de 
budgetten voor deze voorschoolse educatie. Wij kregen geen ant-
woord over aantallen kinderen dat nu wordt bereikt. Wij vragen 
ons af of er evenveel kinderen worden bereikt als in de oude situ-
atie. Voorschoolse educatie en peuterspeelzaalwerk zijn belang-
rijk voor de ontwikkeling van deze jonge kinderen. Gelijke kansen 
voor alle kinderen begint hier al. En ook vanuit oogpunt van pre-
ventie speelt voorschoolse educatie een belangrijke functie.

Het afschaffen van de bijdrage aan de scholen voor conciërges als 
een van de weinige bezuinigingsmaatregelen vinden wij slechte 
keuze. Conciërges zorgen ervoor dat werkdruk bij leerkrachten 
wordt verminderd en de conciërges vervullen een belangrijke soci-

ale functie. D66 vindt dit voorstel een verkeerd signaal. Het levert 
nauwelijks substantieel geld op. 

Hofdael
De discussie over de toekomst van Hofdael de afgelopen periode 
in de gemeenteraad is schadelijk voor het vertrouwen van de in-
woners in de politiek. Lastige besluiten worden vooruitgeschoven 
en discussie over overschrijdingen van 50% van de toegekende 
subsidies wil het college niet voeren met de gemeenteraad. D66 is 
voorstander van een breed en rijk cultureel leven. Of dat betekent 
dat de huidige theaterzaal ook verbouwd moet worden, is de grote 
vraag. Er is geen enkel behoefte-onderzoek gedaan en theaters in 
omliggende gemeenten kampen ook met grote tekorten en proble-
men met de programmering. Ook hier geldt dat we zuinig moeten 
omspringen met gemeenschapsgeld. D66 is wel van mening dat 
de gemeente cultuur moet blijven stimuleren. Cultuur draagt bij 
aan de leefbaarheid en het welzijnsgevoel van inwoners.

De Smelen
De besluitvorming over de toekomst van zwembad De Smelen 
loopt al vele jaren. D66 vindt het belangrijk dat er een zwembad 
blijft in de gemeente, Geld om fors te investeren is er niet de ko-
mende jaren. Daarom vindt D66 dat het huidige contract met Laco 
voor 5 jaar moet worden verlengd. Dan is er nu zekerheid voor de 
inwoners en kan er voor de langere termijn gekeken worden naar 
duurzame zwemmogelijkheden in de gemeente. 
. 
Economische ontwikkeling
D66 blijft zich inzetten voor levendige winkelgebieden in Geldrop 
en Mierlo. Vanuit de gemeente moeten inspelen op het teruglo-
pende winkelaanbod en innovatieve detailhandelsconcepten sti-
muleren. 

Mobiliteit
We roepen het college op om ook op het gebied van mobiliteit 
meer aandacht te schenken aan de positie van fietsers en voet-

gangers. Uit onderzoek is gebleken dat de meeste bezoekers van 
de winkelcentra uit de eigen gemeente komen die bovendien met 
de fiets of te voet komen. Verblijfskwaliteit en duurzaamheid vindt 
D66 belangrijker dan autobereikbaarheid. 

D66 is van mening dat er met betrekking tot het wegenonderhoud 
prioriteit dient te worden gegeven aan de verkeersproblemen in 
de dorpskernen boven het buitengebied, zoals Zomerland en 
Geldropseweg, In alle gevallen moet veiligheid voorop staan.

Regionale samenwerking
Economie, wonen, werken, mobiliteit, energietransitie en voorzie-
ningen zijn thema’s die belangrijk zijn voor inwoners. In regionaal 
verband wordt op deze thema’s steeds intensiever samengewerkt. 
Dat is in de ogen van D66 ook belangrijk omdat we elkaar in de 
regio nodig hebben om te wonen, werken en te ontspannen. We 
zijn wel van mening dat ons college zich actiever moet opstellen 
in de regio om de belangen van onze inwoners te behartigen. Ook 
verwachten we van het college dat de raad vaker en beter wordt 
geïnformeerd over de samenwerkingsverbanden in de regio. 

Gemeentelijke belastingen.
D66 vindt dat de inwoners van Geldrop-Mierlo niet meer dan nodig 
aan gemeentelijke belastingen en heffingen moeten betalen. Mo-
menteel is het lastenniveau in onze gemeente, regionaal gezien 
laag. Dat wil D66 zo houden. 

Meer actie met huidige aantal ambtenaren
Net als vorig jaar komt het college met een voorstel om meer amb-
tenaren aan te stellen. Deze uitbreiding vindt D66 niet nodig. Wij 
geven prioriteit aan een sluitende gemeentebegroting, zonder al 
ons spaargeld op te maken. De focus moet komen te liggen op 
uitvoering en actie van de dingen die we belangrijk vinden en die 
moeten. 

Durf keuzes te maken!
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Reactie MPB 2020
Durven en Doen voor onze wijken, werk, zorg en groen

In oktober en november be-
spreekt de gemeenteraad de 
begroting van Geldrop-Mierlo. 
Het gaat om forse bedragen, 
alles bij elkaar zeker 100 mil-
joen euro per jaar. Dat geld 
komt op verschillende manie-
ren binnen en wordt voor aller-
lei zaken uitgegeven. Hoeveel 
wordt uitgegeven en waaraan? 
Dat is een politieke keuze. 

Als lokale partij PvdA Geldrop-
Mierlo durven we keuzes te maken en staan we voor onze ideeën. 
Wij voeren politiek op basis van inhoud; daarom zijn wij Team Dur-
ven en Doen. Onze keuzes maken we op grond van onze politieke 
kleur; rood, links, progressief en sociaal. Op die manier willen we 
ervoor zorgen dat het voor u als inwoner van onze gemeente ze-
ker goed wonen is. 

De gemeente Geldrop-Mierlo gaat diep het rood in. De verwach-
ting is dat we de komende drie jaar structureel 1 miljoen euro per 
jaar tekort komen. De belangrijkste reden daarvoor is het feit dat 
we de kosten van de jeugdzorg niet onder controle krijgen. 

We leggen hieronder uit waar wij voor kiezen bij de behandeling 
van de begroting. Dat doen we aan de hand van onze hoofdthe-
ma’s, waar ons verkiezingsprogramma ook uit is opgebouwd.

1. De gemeente is er voor u, de inwoners

De gemeente is er voor de inwoners en niet andersom. Dat vinden 
wij als PvdA. Precies om die reden waren we hartgrondig tegen  
de verbouwing van het gemeentehuis met een nieuwe “multifunc-
tionele” raadzaal. Het is ons helaas niet gelukt om dit plan te stop-
pen, het wordt nu uitgevoerd en de kosten zijn flink opgelopen. 
Een groot openingsfeest is wat ons betreft zeer ongepast en daar 
hebben we een duidelijk signaal voor afgegeven. 

Ondertussen wordt er wel beknibbeld op gebouwen die van be-
lang zijn voor een bruisende en levendige gemeente. Wij denken 
daarbij met name aan twee zaken; Hofdael en het zwembad. 
 
Cultureel centrum Hofdael
Hofdael, als cultureel hart van Geldrop, wordt gerund door een 
sterke, enthousiaste groep vrijwilligers en hardwerkende mede-
werkers uit onze gemeente. Het hart klopt steeds harder, maar 
het gebouw heeft een verbeterslag nodig. De gemeente heeft dit 
eerder al toegezegd, maar de meerderheid van de raad heeft de 
medewerkers en vrijwilligers tot nu toe in de kou laten staan. Wij 
vinden dat we ons moeten houden aan ons woord en de verbete-
ringen per direct moeten doorvoeren. 

Zwembad de Smelen
Voor wat betreft het zwembad; alle inwoners van onze gemeente 
verdienen een goed zwembad. Hier gaan elk jaar honderdduizen-
den euro’s in om. Dat Laco er een zooitje van heeft gemaakt is ons 
al jaren duidelijk. Wij hadden voor elkaar dat de gemeente ging 
kijken naar een alternatief, mogelijk een nieuw zwembad in eigen-
dom van de gemeente Geldrop-Mierlo. Het bleek dat de jaarlijkse 
kosten daarvan amper afwijken van de bijdrage die we nu kwijt zijn 
aan Laco. Toch hebben met name CDA en DGG dit idee inmiddels 
weer los gelaten. Sterker nog; men wil nu langer met Laco door-
gaan en vindt dat onze inwoners het met een ‘sober’ zwembad 
moeten doen. Een onverstandige keuze, want de staat van het 
zwembad is zo slecht dat het een kwestie van tijd is, voordat Laco 
flinke sommen geld nodig heeft om open te kunnen blijven. Goed-
koop is duurkoop. Maar wij blijven op duidelijke wijze aangeven 
dat de keuze van deze partijen een doodlopend pad is, daar kunt 
u op rekenen.

Steun voor initiatieven van onze inwoners, zoals Stichting 
Straatkat
De gemeente zorgt niet altijd voor de beste oplossingen, daarom 
hebben we in Geldrop-Mierlo als PvdA gepleit voor de ‘right to 
challenge’. Dit betekent dat de gemeente gezamenlijke initiatieven 
van inwoners om zaken die de gemeente sterker maakt, onder-
steunt en stimuleert. Het is inmiddels ingevoerd, maar we zien 
graag dat de gemeente hier meer aandacht aan besteed. Een 
goed voorbeeld, avant le lèttre, is Stichting Straatkat. Een aantal 
vrijwilligers heeft jaren geleden de koppen bijeen gestoken om de 
overlast van zwerfkatten in onze gemeente op een goede, dier-
vriendelijke manier op te lossen door ze te steriliseren. Dit werkt 
fantastisch; op dit moment zijn er amper nog zwerfkatten en veel 
dieren zijn geholpen. Het succes is niet onopgemerkt gebleven; de 
stichting oogst overal lof, zelfs vanuit het bestuur van onze provin-
cie. Een dergelijk initiatief verdient positieve erkenning vanuit ons 
gemeentebestuur en ondersteuning waar nodig. Uiteindelijk is dat 
goed voor iedereen; er is meer verbondenheid door de samenwer-

king van vrijwilligers, de katten zijn beter af en de gemeente be-
spaart veel geld, omdat er geen dure organisatie aan te pas komt. 

Burgerparticipatie
Samen met D66 hebben we afgelopen jaar een discussie met ex-
perts georganiseerd over hoe we inwoners meer betrekken bij de 
keuzes die worden gemaakt. Het blijkt dat alle partijen een ander 
beeld hebben bij deze zogenaamde burgerparticipatie. Het belang 
wordt wel erkend en het CDA heeft aangegeven graag met ons 
verder te willen werken aan verbeterstappen. De gemeente heeft 
zichzelf het doel gegeven te bouwen aan en gemeentelijke orga-
nisatie die in gesprek is en blijft met haar inwoners, bedrijven, ver-
enigingen en maatschappelijke instellingen. Een organisatie die 
actief naar buiten treedt en samen met haar inwoners zoekt naar 
gedragen oplossingen.
Hoe dit ingevuld gaat worden is niet duidelijk. De PvdA streeft naar 
een optimale gemeentelijke dienstverlening. Wij zien in de begro-
ting niet terug hoe de gemeente deze doelstelling wil realiseren. 
Het is niet duidelijk of er extra ambtelijke capaciteit wordt vrijge-
maakt of extra budget. In de praktijk zien we dat de inwoners nog 
niet voldoende betrokken worden bij ontwikkelingen. Zo lezen wij in 
de krant dat de Peijnenburgweg en aansluiting Mierloseweg wordt 
opgepakt en de bewoners via een brief worden geïnformeerd.  Het 
speelruimteplan is ter besluitvorming voorgelegd terwijl de parti-
cipatie slechts beperkt is ingevuld en nog niet is afgerond. Naar 
onze mening zijn er nog belangrijke stappen te zetten naar een 
betere burgerparticipatie. 

2. Goed wonen in Geldrop-Mierlo

Als PvdA Geldrop-Mierlo vinden we het belangrijk dat het voor u 
als inwoner prettig wonen is in onze gemeente. Hoe we dat zien, 
kunt u hieronder lezen.

Wijkontwikkelplannen
Wij vinden dat de gemeente een rol heeft om de wijken in Geldrop 
en Mierlo vooruit te helpen. Daarom zijn we sterk voorstander van 
de zogenaamde Wijkontwikkelplannen voor elke wijk. Ons idee 
daarbij is dat de gemeente samen met mensen in de wijken gaat 
bekijken wat er beter kan. Denk bijvoorbeeld aan het aanpakken 
van gevaarlijke verkeerssituaties, zorgen dat buurtverenigingen 
goed kunnen functioneren, verbeteren toegankelijkheid voor min-
der-validen, meer binding tussen mensen in de wijk, meer groen 
en stappen zetten richting duurzaamheid. Het is vooral belangrijk 
om te luisteren naar wat mensen vinden en willen, om op die ma-
nier tot de goede verbetervoorstellen te komen. Het eerste plan is 
dit jaar gepresenteerd; voor de wijk Braakhuizen Zuid. We zien dat 
dit behoorlijk wat stof heeft doen opwaaien. Het plan is namelijk 
nog lang niet volledig, er is nog veel onzeker. Daar hebben we 
steeds gepleit voor een duidelijke planning en het goed betrekken 
van de mensen in de wijk. Er zijn lessen uit te trekken, want het 
loopt niet helemaal soepel. Zo had de gemeente wat ons betreft 
veel eerder en duidelijker de supermarkt in Braakhuizen Zuid als 
belangrijk sociaal ontmoetingspunt van de wijk moeten herken-
nen. We zien wel dat de gemeente de wil heeft om het serieus aan 
te pakken en te leren van dit soort gebeurtenissen. De PvdA houdt 
een oogje in het zeil en volgt niet alleen de gemeente maar luistert 
vooral naar de mensen uit de wijken en hun ervaringen. 

Zeker zijn van goede locaties voor verenigingen en wijkcentra
Om wijken te laten bruisen is het erg belangrijk dat de gemeente 
ook zorgt voor voldoende ruimte voor wijkcentra en allerlei buurt-
clubs en verenigingen. Er zijn heel veel verenigingen die gebruik 
maken van gemeentelijke gebouwen, wij zijn daarom tegenstan-
der van het zomaar afstoten van vastgoed. De PvdA vindt onze 
verenigingen van groot belang omdat ze ervoor zorgen dat men-
sen samen komen. Dit zorgt er ook voor dat we samen prettig 
kunnen wonen in onze gemeente. Er zijn enorm veel verenigingen 
en clubs, die allemaal bouwstenen zijn voor een mooie gemeente.

Een prettig centrum in Geldrop en Mierlo
De afgelopen jaren zijn er al miljoenen euro’s gestoken in de ver-
betering van het centrum van Geldrop en Mierlo. Het centrum van 
Mierlo is nu klaar. Het resultaat is heel goed. Bomen moeten nog 
aangroeien, maar het dorpse karakter is zeker behouden. Het 
dorp heeft een frisse uitstraling en dat werkt; we zien dat het cen-
trum van Mierlo veel mensen trekt om te winkelen en boodschap-
pen te doen. 

Het centrum van Geldrop is gedeeltelijk aangepakt. Het laatste 
grote stuk dat nog wordt verbeterd is de Heuvel en het Markt-
plein. Dit is een belangrijke winkelstraat met parkeerterrein. Als 
PvdA hebben we eerder onze ideeën gedeeld in de raad, maar we 
hebben ook een enquête gehouden onder de inwoners, die door 
een flink aantal mensen is ingevuld. Het blijkt dat mensen zich 
zorgen maken over de leegstand en eentonigheid van winkels in 
het centrum van Geldrop. Men kon 3 verbeterpunten aangeven. 
Ongeveer 40% van de mensen koos voor een betere uitstraling 
van het centrum, zoals op het Horecaplein. Een kwart vindt het 

belangrijk om veiligheid en bereikbaarheid te waarborgen. Het 
overgrote deel van de mensen, bijna 60% kruiste aan dat er meer 
groen moet komen om het centrum aantrekkelijker te maken; en 
ook het gebouw van de bibliotheek dat bijna iedereen op dit mo-
ment afschuwelijk vindt moet een metamorfose krijgen.  

Het voorstel van de PvdA Geldrop-Mierlo om stapsgewijs de par-
keerplekken op het Marktplein bij de Heuvel te laten verdwijnen 
kan op veel steun rekenen. De wethouder heeft aangegeven hier-
mee aan de slag te gaan. Ook de inwoners staan er positief tegen-
over. Slechts 17% van de mensen vindt het een slecht plan, 74% 
vindt het een goed plan. Ruim een derde geeft zelfs aan het gelijk 
nu in het geheel te willen. Het plan om van de parkeerplekken op 
de Heuvel een groen plein te maken heeft enkele voordelen. Auto-
verkeer gaat niet meer over het Horecaplein en de uitstraling van 
het centrum wordt veel beter. Wel moet het voor evenementen en 
de weekmarkt inzetbaar blijven. 

Tenslotte zijn voor ons de thema’s bereikbaarheid en veiligheid 
van groot belang. In aanloop naar de uitvoering van de nieuwe 
plannen hebben we duidelijk aangegeven dat rekening gehouden 
dient te worden met de bereikbaarheid van het centrum voor min-
der validen. Daarnaast hebben we gepleit voor betere handhaving 
om overlast en veiligheidsrisico van racende scooters en auto’s in 
het voetgangersgebied aan te pakken. Ook op de Heuvel worden 
hiervoor camera’s geplaatst.

De juiste woningen in Geldrop-Mierlo
Prettig wonen in onze gemeente betekent ook dat we vinden dat 
starters op de woningmarkt de mogelijkheid moeten hebben om 
een betaalbaar huis te vinden. In de huidige tijd is dat een serieus 
probleem. Dit is de reden waarom we ons hard blijven maken voor 
de starterslening, of een eventueel alternatief. Maar ook vinden 
we dat er bij bouwplannen meer rekening moet worden gehouden 
met jongeren, ouderen en mensen met een kleine portemonnee, 
door bijvoorbeeld ook kleinere woningen te bouwen. 

We willen ervoor zorgen dat sociale woningbouw sterk genoeg 
is om betaalbaar wonen voor onze inwoners mogelijk te maken. 
Daarnaast is er aandacht nodig voor de ‘midden huur’ en door-
stroming op de woningmarkt. Iedereen moet een juiste, betaalbare 
woning kunnen vinden.

Prettig opgroeien en onder worden in onze gemeente
Prettig opgroeien betekent onder andere dat we binnen onze ge-
meente verscheidenheid in scholen willen hebben en die stimu-
leren om het beste uit onze jeugd te halen. We vinden het erg 
belangrijk dat er een middelbare school in onze gemeente is en 
zijn dan ook erg positief over het feit dat de nieuwbouw van het 
Strabrecht College op dit moment wordt uitgevoerd. Daarbij heb-
ben we de ambitie verdedigd om het gebouw duurzaam te maken. 
Dat is gelukt; het nieuwe gebouw wordt gebouwd met het principe 
‘nul op de meter’ als doel. 

Het Jongerenwerk is van onschatbare waarde in onze gemeente. 
Alle jongeren kunnen er naar toe om zichzelf te ontplooien, sociale 
contacten te leggen en om hun ei kwijt te kunnen. We willen dat 
het jongerenwerk voldoende ruimte heeft om preventief proble-
men te voorkomen. Op die manier helpen we de jeugd om op een 
fijne manier op te groeien in onze gemeente.

De gemeente moet zich hard blijven maken voor ouderen in onze 
gemeente. Samen met de belangenverenigingen en de ouderen 
zelf zorgen we ervoor dat het prettig ouder worden is in Geldrop-
Mierlo. Als PvdA hebben we daarbij onder andere aandacht voor 
stille armoede en vereenzaming, de mantelzorger, dementie en 
mobiliteit. Er bestaan op deze thema’s allerlei initiatieven van in-
woners in onze gemeente, die steun verdienen vanuit onze ge-
meente. 

3. Goede zorg in Geldrop-Mierlo

De gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren van jeugd-
zorg en zorg aan huis. In Geldrop-Mierlo hebben we dit geregeld 
binnen het gemeentehuis, via het Centrum Maatschappelijke 
Deelname (CMD) en het Plusteam. Het uitgangspunt ondersteu-
nen wij van harte; de PvdA wil niet dat de zorg in onze gemeente 
via een marktpartij wordt georganiseerd. Wij kiezen voor mense-
lijke maat boven een extreem goedkope zorg waarbij het alleen 
om kille euro’s draait. Er dienen weloverwogen keuzes gemaakt 
te worden om de oplopende miljoenentekorten in Geldrop-Mierlo 
een halt toe te roepen.

Op dit moment loopt er een project binnen onze gemeente om de 
kosten voor de zorg onder controle te krijgen. Vanuit de gemeen-
teraad is slechts een klein aantal partijen hier direct bij betrokken; 
CDA, DGG en D66. De PvdA Geldrop-Mierlo had graag meege-
dacht, maar men is daar niet op in gegaan. De voortgang van 
de werkzaamheden valt voor ons tegen en we zien signalen van 
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zorgpaniek. Aangezien zorg zo belangrijk is voor onze partij heb-
ben we onze visie gedeeld met de werkgroep en we hopen dat ze 
onze punten meenemen in het traject. 

Op onze website staat aangegeven hoe wij vinden dat de zorg 
beter georganiseerd kan worden. We vinden dat er niet kortzichtig 
bezuinigd moet worden op preventieve maatregelen. Maatrege-
len die voorkomen dat mensen in de problemen komen zijn veel 
goedkoper, dan op een later moment iemand uit de goot te moeten 
vissen. 

We willen niet dat uurtarieven voor zorg blindelings verlaagd wor-
den. Wat ons betreft is het beter om te schrappen in de winstper-
centages en overhead van onze zorgaanbieders. Het zorg-geld 
dat we uitgeven is namelijk bedoeld voor mensen die zorg nodig 
hebben en mensen die zorg verlenen, niet voor directeuren en 
megawinsten. Wij zien graag dat Geldrop-Mierlo actief optrekt met 
andere gemeenten in de regio die hier extra aandacht aan schen-
ken.

Het is belangrijk dat we bewaken dat de juiste zorg wordt ver-
leend, waarbij we niet doorschieten. De marktwerking stimuleert 
bijvoorbeeld het zoveel mogelijk ‘verkopen’ van zorg. Men schiet 
door omdat het winsten optimaliseert. Wat ons betreft gaat onze 
gemeente veel stelliger werken aan het verlenen van zorg die 
wordt ingegeven door behoefte vanuit degene die zorg nodig 
heeft. We dienen meer te leunen op wat nodig is dan op protocol-
len en winstbejag.

De PvdA Geldrop-Mierlo ziet het liefst ziet dat zorg dicht bij de 
mensen wordt georganiseerd. Dat is effectiever, goedkoper en 
menselijker. Daarom vinden we het belangrijk dat de gemeente 
meer gaat inzetten op zorg in de wijk. Daar past ook bij dat we 
onze mantelzorgers goed ondersteunen. Sinds ruim een jaar is 
hier nu gemeentelijk beleid voor, dankzij aanhoudende opmerkin-
gen vanuit de PvdA.

Al met al is het enorm belangrijk dat bij het doorvoeren van de 
bezuinigingen niet alleen naar geld wordt gekeken, maar ook naar 
de invloed op de kwaliteit van de zorg. Daarom dringen wij er bij 
de gemeente op aan om de kwaliteit van de zorg in Geldrop-Mierlo 
de komende tijd met extra aandacht te monitoren, zodat we voor-
komen dat mensen die zorg keihard nodig hebben buiten de boot 
vallen.

En nog een laatste punt; we willen zekerstellen dat kinderen die 
opgroeien in armoede mee kunnen doen met hun leeftijdsgenoot-
jes. De landelijke PvdA heeft vanuit Den Haag hier nog geld voor 
vrij kunnen maken, het is nu zaak dat de gemeente dit goed inzet. 
We blijven hierop letten. 

4. Goed werk en een eerlijke arbeidsmarkt

De PvdA Geldrop-Mierlo wil dat de gemeente mensen die op zoek 
zijn naar werk zoveel mogelijk de kans biedt om goed werk te vin-

den. Werk is belangrijk, betaald of als vrijwilliger. Het is niet alleen 
een bron van inkomen, het sociale element en de zelfontwikkeling 
zijn even belangrijk. Er moet meer worden gedaan om mensen 
die thuis zitten op een positieve manier weer actief te krijgen. Wij 
geloven in een positieve aanpak; mensen vanuit hun kracht aan 
de slag krijgen. Vorig jaar werd een experiment om deze aanpak 
uit te proberen op het laatste moment weggestemd door andere 
partijen. Gelukkig gaat het experiment nu toch door. Daar heeft 
onze fractie een belangrijke rol in gehad, tijdens een gesprek tus-
sen werkplein en de gemeenteraad. 

Er is nog veel ruimte voor verbetering als het gaat om goed werk 
in Geldrop-Mierlo. En we maken ons zorgen over hoe het bestuur 
van Geldrop-Mierlo hiermee omgaat. Wat ons betreft gaat onze 
gemeente daar veel meer invulling geven aan goed werk. Dat 
kan op verschillende manieren. Allereerst haalt onze gemeente 
de norm niet als het gaat om zogenaamde garantiebanen voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We willen dat daar 
wat aan gaat gebeuren. Maar daarnaast zouden wij graag zien dat 
de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft door voor zelf plek-
ken vrij te maken voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. 
Daar mag geld voor vrij worden gemaakt. Maar we vinden ook dat 
we van leveranciers van de gemeente mogen verwachten dat zij 
hun steentje bijdragen. Tenslotte; het laatste dat we willen is dat 
de gemeente een race-to-the-bottom doet op arbeidsloon. Dat is 
niet in het belang van de maatschappij en dus ook niet voor de 
inwoners van onze gemeente. We menen dit te bespeuren in de 
laatste aanbesteding van buurtsportcoaches en gaan dit dan ook 
goed onderzoeken en de wethouder hierover ondervragen.

We hebben eerder aangegeven dat we een prijs willen instellen 
voor bedrijven die zich inzetten voor de maatschappij. Hiervoor 
was geen meerderheid, maar we blijven dit als een goede manier 
zien om aandacht te krijgen voor het recht op goed werk voor ie-
dereen. 

5. Een groene, gezonde gemeente

Onze gemeente scoorde de afgelopen jaren steeds slechter op 
het gebied van duurzaamheid. Vorig jaar bereikten we een diep-
tepunt met een landelijk rapportcijfer van 4,2. Hoog tijd om écht te 
gaan bouwen aan een klimaatneutrale gemeente; er is maar één 
planeet en daar moeten we zuinig mee zijn. De PvdA Geldrop-
Mierlo heeft de afgelopen jaren vaak het onderwerp duurzaam-
heid op de agenda kunnen zetten. Een belangrijke stap was dat op 
initiatief van de PvdA de wethouders voortaan bij elk plan schrijven 
wat ze daarin doen op gebied van duurzaamheid. Maar dat is niet 
genoeg. 

We hebben samen met GroenLinks gepleit voor een klimaatbegro-
ting en kregen een meerderheid in de raad vorig jaar, echter deze 
begroting is nog niet ingevoerd. Ook ons plan om tot een duur-
zaamheidsprijs te komen kreeg steun, maar is in onze gemeente 
nog steeds niet doorgevoerd. De problematiek is ingewikkeld, 
maar we missen daadkracht bij de wethouder. Het is belangrijk 

dat we tot concrete plannen komen, die uitgevoerd gaan worden, 
ook vanuit Den Haag en de provincie komen er steeds duidelijkere 
richtlijnen, zoals het gasloos bouwen. Als PvdA vinden we het be-
langrijk dat het investeren in duurzaamheid niet ten koste gaat van 
de portemonnee van mensen die nu al moeilijk rondkomen. Daar 
geven we extra aandacht aan. 

Duurzaamheid betekent ook dat we als gemeente meer aandacht 
gaan geven aan de manier waarop mensen zich verplaatsen. Er-
varing leert dat de inrichting van straten en pleinen invloed heeft 
op of mensen lopen, fietsen of de auto pakken. Deze ervaringen 
willen we gaan inzetten in Geldrop-Mierlo om ervoor te zorgen 
dat we als inwoners vaker de neiging hebben om in beweging te 
komen. Dat is gezond en daarmee goed voor mens, natuur en 
maatschappij. Bij de inrichting pakken we ook de verstening aan. 
Wij hebben hier bij de verkiezingen al een punt van gemaakt en 
zien dat de gemeente dit nu ook meeneemt en toezegt te gaan 
vergroenen. Behalve het centrum vragen wij ook aandacht voor 
andere versteende gebieden zoals de parkeerplaats bij het St. 
Anna ziekenhuis en de Albert Heins in Genoenhuis en aan de 
Eindhovense weg, en straks ook bij de nieuwe Lidl in winkelcen-
trum De Wielewaal. 

6. Geen achterkamertjes, maar openheid 

Wij zien graag dat de gemeente goed doordachte, duidelijke 
keuzes maakt en besluiten neemt. Dat kan alleen als er op een 
open manier gewerkt wordt. De afgelopen maanden signaleerden 
we meer en meer achterkamertjespolitiek, zoals we dat gewend 
waren in de tijd dat DGG het voor het zeggen had. We hebben 
hard aan de bel getrokken, want alleen met een open debat in de 
gemeenteraad maken we deze gemeente sterk. Op die manier 
weten inwoners waar elke partij voor staat en wordt gezamenlijk 
met goede ideeën naar oplossingen gezocht. Onze boodschap is 
luid en duidelijk aangekomen, de raad is wakker geschud en wij 
hebben er vertrouwen in dat we gezamenlijk kiezen voor een open 
debat zonder achterkamertjes.

Tot slot… 
Dit geeft een beeld van wat wij voor u als inwoner van Geldrop 
belangrijk vinden. Bij onze fractie kunt u er zeker van zijn dat we 
ons inzetten met een rood hart; sociaal, progressief en links. We 
hebben lang niet alles kunnen noemen, er speelt nog veel meer 
rondom de begroting en de gemeenteraad. Als u vragen heeft, 
schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Hoe? Onze 
gegevens staan op onze website: geldropmierlo.pvda.nl

Met rode groet, 
Team Durven en Doen, Fractie PvdA Geldrop-Mierlo,

Richard van de Burgt
Dorien te Dorshorst
Paul Elsendoorn
Bart Oortwijn
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