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Van waarde voor Eindhoven



De slimste regio ter wereld, Brainport, creatieve 
magneet, de economische motor van Nederland... 
Eindhoven staat op de kaart. We hebben de Dom-
mel als groene long, de high tech campus als 
kenniscentrum, Strijp S als design broedplaats en 
een gezellige binnenstad met theaters, cafés en 
bioscopen voor de ontspanning. Natuurlijk is niet 
alles hosannah. Eindhoven scoort slecht op veilig-
heid. Onderwijs en werk sluiten niet altijd goed op 
elkaar aan en ook in Eindhoven is de werkloosheid 
te hoog. En, we kunnen wel wat meer maakindus-
trie in de stad gebruiken zodat al die fraaie con-
cepten die hier bedacht worden, hier ook gemaakt 
kunnen worden. Dan staat ‘made in Eindhoven’ 
niet alleen meer op de patenten, maar ook op de 
producten zelf.

Als PvdA kunnen we niet iedereen een baan beloven, 
maar we doen er alles aan om zo veel mogelijk werk 
voor de stad te behouden en nieuwe banen te creëren, 
uiteraard betaald volgens de CAO. Wie werkt en een 
CAO onder het minimumloon heeft, denk als voor-
beeld aan arbeidsgehandicapten met een baan, moet 
de bijstandsuitkering aangevuld krijgen tot het mini-
mumloon. De gemeente moet samen met bedrijven en 
onderwijs werken aan innovatie, zodat we ook in de 
toekomst zeker zijn van voldoende werkgelegenheid. 
We blijven eraan werken dat iedereen een baan heeft.

Voor wie niet kan werken of geen werk kan vinden, is 
er een uitkering. Want elk mens heeft in principe recht 
op dit minimum aan bestaanszekerheid. Die zekerheid 
is nodig, zodat mensen in vrijheid hun leven kunnen 
leiden. Vrijheid begint met bestaanszekerheid.

Van waarde voor Eindhoven



Vrij ben je nooit in je eentje. Iedereen is verbonden met 
anderen. 
We willen een verbonden stad, waarin mensen zich 
thuis en veilig voelen. Een stad waarin mensen besef-
fen dat hun eigen voorspoed niet alleen aan zichzelf 
te danken is: de CEO bij een groot bedrijf heeft zijn 
internationale carrière ook te danken aan, bijvoorbeeld, 
zijn lerares Engels. 
We willen een stad waar mensen zonder betaald werk 
met respect worden behandeld en een perspectief 
wordt geboden. We zijn met elkaar verbonden en kun-
nen niet alles op ons eigen conto schrijven.

De verbonden stad is niet vanzelfsprekend. Zeker niet 
in tijden van crisis en bezuinigingen. De werkloosheid 
is hoog, de consumptie daalt; daardoor komt er minder 
belastinggeld binnen. De landelijke overheid draagt 
bovendien allerlei zorgtaken over aan de gemeentes, 
maar die hebben minder geld dan voorheen om die ta-
ken goed uit te voeren. Daar zijn we niet blij mee, maar 
het is de realiteit. In deze realiteit doet het er zeker toe 

welke keuzes de lokale politiek maakt.
Het doet er toe of je, zoals wij willen, bij het geven van 
subsidie eist dat er geen over-de-top-inkomens betaald 
worden aan de leiding van gesubsidieerde instellingen. 
Het doet er ook toe dat:

…we bij gemeentelijke opdrachten voorrang geven aan 
bedrijven die meer banen creëren voor mensen zonder 
werk.

…we kinderen die in armoede opgroeien een steuntje 
geven om mee te kunnen doen op school of de sport-
club. 

…we ondernemers zoveel mogelijk ruimte en zo min 
mogelijk regels willen geven.

…we ervoor kiezen de lokale lasten laag te houden. …
we liever investeren in onderwijs en in groen dan in nog 
meer asfalt. 

…we inwoners graag laten meebeslissen over de inzet 
van toezichthouders en buurtbudgetten in plaats van 
alles op het stadhuis te bedenken.

…we geld reserveren om mensen te helpen die tussen 
wal en schip terecht komen bij de verschuiving van de 
zorgtaken naar de gemeente.

… we papierwinkels als bijvoorbeeld de jaarlijkse indi-
catie van chronisch zieken afschaffen en hen zonder 
bureaucratie hulp voor de lange termijn garanderen. 

Deze tijd vraagt om sociaaldemocratische keuzes die 
ertoe doen – om de PvdA in de gemeenteraad. Daarom 
hopen wij in maart 2014 op uw stem.
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Eindhoven is de tweede economische regio van 
Nederland. De centrale vraag is: hebben we ook in 
de toekomst werk voor iedereen? De verantwoor-
delijkheid daarvoor ligt allereerst bij de werkge-
vers. De rol van de lokale overheid is: er alles aan 
doen om te zorgen dat Eindhoven een aantrek-
kelijke plaats is voor werkgevers en werknemers. 
Kansen zien en benutten door snel te handelen. 
Overbodige regels schrappen. De aansluiting van 
onderwijs op arbeidsmarkt verbeteren. 

Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat er meer tech-
nisch personeel opgeleid moet worden op zowel lbo-, 
mbo-, als hbo- en wo-niveau. De creatieve industrie zal 
ook in de toekomst veel brengen, en met een goede 
maakindustrie kunnen we de producten zelf maken en 
de nodige werkgelegenheid bieden. Het Techniekpact 
was een goede eerste stap. We moeten daar op volle 
kracht mee doorgaan. Stichting Brainport Development 
kan een volgende stap zetten. De ambitie: zorgen dat 
onze regio de logische plek is voor wereldbedrijven om 
innovaties te vertalen naar machines of onderdelen 
daarvan. In dat kader willen we dat de gemeente onder 
leiding van onze burgemeester intensiever deelneemt 
aan handelsmissies, zodat onze regio nationaal en 
internationaal nog beter onder de aandacht komt en 
bedrijven met hun banen zich hier vestigen.

De internationale reputatie van Brainport is een stimu-
lans voor bedrijven om zich hier te vestigen. De PvdA 
erkent de spilfunctie van Brainport Development, die 
kansen moet zien en de samenwerking moet aanja-
gen tussen kennisinstellingen en bedrijven. De kracht 
van Eindhoven is de combinatie van high tech met de 
maakindustrie. De PvdA steunt het initiatief van Brain-

port Industries (een grote groep maakbedrijven) om 
een nieuwe campus vlak bij het vliegveld te ontwikke-
len. De maakindustrie is immers een belangrijke banen-
motor voor onze stad. 

Wie kan werken, zoekt een baan en daar hoort uiter-
aard een CAO-conform salaris bij. Wie geen werk kan 
vinden, of voor wie door beperkingen werken onmo-
gelijk is, heeft recht op bijstand. Daar staat tegenover 
dat men zich inzet om de stap naar betaald werk te 
zetten, of om aan de slag te gaan in een stage of in 
het vrijwilligerswerk.

1.1 Betere aansluiting onderwijs met arbeidsmarkt
De aansluiting van studenten op de arbeidsmarkt kan 
verbeterd worden en dat vraagt samenwerking en 
flexibiliteit van het onderwijs en het bedrijfsleven. De 
innovatieve en technische sectoren vragen om goed 
opgeleid technisch personeel, waar op dit moment 
een tekort aan is. Ofwel: alleen met voldoende goede 
vakmensen kunnen bedrijven in onze regio tot bloei 
komen. De PvdA wil met de ROC’s en met het be-
drijfsleven afspraken maken over voldoende stage- en 
werkplekken voor alle studenten om hen vertrouwd te 
maken met werk. Daarnaast neemt de PvdA het initi-
atief om met het bedrijfsleven in gesprek te gaan om 
meer productiebedrijven terug te halen naar de stad 
(reshoring). 

Om het onderwijs en bedrijfsleven beter op elkaar te 
laten aansluiten wil de PvdA dat de gemeente samen 
met het bedrijfsleven in kaart brengt wat kansrijke 
sectoren zijn, en dat het beroepsonderwijs daarop in-
springt. Met werkloos thuis zittende jongeren gaan we 
afspraken maken over stage- en werkplekken. 

De werkende stad
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1. De PvdA is voorstander van de invoering van de 
Eindhovense bijsluiter. Deze geeft informatie per oplei-
ding over arbeidsmarktkansen in onze regio. 
2. We willen 250.000 euro per jaar reserveren (totaal 1 
miljoen) voor ondernemende jongeren die tijdens hun 
studie innovatieve ideeën ontwikkelen om de stap naar 
ondernemerschap te stimuleren. Dit geld is beschikbaar 
om een groter aantal initiatieven (ontstaan in o.a. Inno-
vation in a Week, Brains Awards) de kans te geven zich 
te ontplooien in een bedrijf. 
3. De PvdA neemt het initiatief om met zorgwerkgevers 
en ROC om snel afspraken te maken om op langere 
termijn voldoende vakbekwame mensen op te leiden 
voor de zorg, zoals dit voor de techniek in gang is ge-
zet door het Brainport Industries College.
 
1.2. Wie kan, doet mee 
Het ideaal is dat iedereen die kan werken, een baan 
heeft. Wie geen baan heeft, maakt van het zoeken een 
fulltime job. Wie daarbij ondersteuning nodig heeft, 
krijgt die op maat van de gemeente. Dat varieert van 
leren solliciteren tot leren netwerken. De PvdA wil dat 
de gemeente platforms voor werkzoekenden onder-
steunt met kennis, ervaring en eventueel een sollicita-
tiewerklocatie. 

De PvdA wil iedereen die in de WW of bijstand zit aan 
een passende baan helpen. We zorgen dat het UWV en 
de gemeente nauw gaan samenwerken en kennis en 
ervaring gaan delen, door concrete afspraken te maken 
over begeleiding van werkzoekenden op maat. Het 
Werkleerbedrijf van de gemeente kan daarbij helpen. 
We willen werkgevers directer dan voorheen betrekken 
bij het Werkleerbedrijf, zodat de resultaten verbeteren 
en meer mensen een baan vinden. 

Er mag geen bureaucratische hindernis zijn als werk-
gevers voor nieuwe medewerkers kandidaten zoeken 
bij gemeente en UWV. Werkgevers moeten voor alle 
vragen bij één loket terecht kunnen. Ze krijgen drem-

pelloos toegang tot de ‘bestanden’ of krijgen hulp om 
de juiste match snel tot stand te brengen. 

1.3 Gezonde stimulans 
Wanneer er weinig banen zijn, krijgen mensen met 
afstand tot de arbeidsmarkt het moeilijker. De PvdA 
wil daarom stimuleringsmaatregelen voor jongeren in 
stand houden, evenals de startersbeurs en de werkche-
que voor 45+’ers. 
Verder willen we afspraken maken met werkgevers 
over extra stageplaatsen voor jongeren en werkerva-
ringsplaatsen voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. 
In het in april 2013 gesloten landelijk sociaal akkoord 
heeft het kabinet toegezegd 25.000 extra banen te 
creëren voor mensen met een beperking/grote afstand 
tot de arbeidsmarkt, naast de 100.000 extra banen die 
de werkgevers gaan realiseren. Lineair omgerekend zou 
dit voor onze regionale werkgevers 2000 en voor de 
gemeente Eindhoven 500 extra banen betekenen. De 
PvdA vindt dat in het licht van de per 2015 ingaande 
Participatiewet een minimale ambitie waarop de Brain-
portregio en een nieuw College zich zouden moeten 
vastleggen. Ter vergelijking: in de samenwerking tussen 
de gemeente Eindhoven en Ergon werken nu reeds 
2500 mensen in vergelijkbare banen. Voor de gemeen-
te als werkgever en mede-eigenaar van Ergon zouden 
hier dan 500 ‘participatiebanen’ bij moeten komen.
Door te streven naar een aanpak met een regionaal 
sociaal akkoord kan deze ambitie nog naar boven wor-
den bijgesteld. 

Om deze minimaal 2500 banen te realiseren bepleit de 
PvdA een (regionale) Taskforce, met zichtbare trekkers, 
met werkgevers en werknemers en herkenbare deel-
name van de portefeuillehouder in het nieuwe College. 
Deze Taskforce bedenkt, ontwikkelt en voert uit, geheel 
in de geest en het kader van Brainport, via te monito-
ren programma-lijnen en –projecten. De banen dienen 
waar mogelijk regulier te zijn. Waar nodig en haalbaar 



biedt de gemeente financiële en andere ondersteu-
ningsarrangementen aan. Meer banen mag natuurlijk 
altijd, vanuit de PvdA visie dat bovenkant en onderkant 
van de arbeidsmarkt in onze Brainportregio verbon-
den moeten zijn en blijven, ter voorkoming van een 
op termijn funeste tweedeling tussen hoger en lager 
opgeleiden. 

1.4 Social return bij aanbestedingen
De PvdA wil het beleid voortzetten dat de gemeente bij 
aanbestedingen en zakelijke overeenkomsten maat-
schappelijke doelen blijft stellen (social return), die 
leiden tot concrete afspraken zoals het in dienst nemen 
van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De 
keuze valt dus niet per se op de goedkoopste aanbie-
der. Het criterium geldt ook voor bedrijven waar de ge-
meente aandeelhouder van is. Het Social Return-beleid 
wordt eveneens ingevoerd bij organisaties die van de 
gemeente subsidies ontvangen boven de € 100.000,-. 
We pleiten ervoor dat bedrijven die werkzoekenden 
met een afstand tot de arbeidsmarkt tenminste zes 
maanden aan betaald werk helpen, een voorkeurspo-
sitie krijgen bij opdrachten van de gemeente. Met de 
Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) meten we 
of bedrijven mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 
structureel aan het werk houden. Gebruik van de PSO 
voorkomt dat bedrijven sociaal ondernemen uitsluitend 
gebruiken als een middel om contracten te scoren. 

Tot slot: we willen het goede voorbeeld blijven geven 
door de post en het groenonderhoud ook in de toe-
komst te laten verzorgen door ERGON en haar dienst-
verlening waar mogelijk verder uit te breiden. 

1.5 Ondersteunen zzp’ers
De PvdA wil extra aandacht voor zzp’ers die door de 
crisis in zwaar weer zijn terechtgekomen. Onder be-
paalde voorwaarden moet vrijstelling van de gemeen-
telijke belastingen mogelijk zijn en uiteraard kunnen zij 
gebruik maken van de hulp van de gemeente om weer 

aan het werk te komen.

1.6 Werkgeversplan gemeente Eindhoven 
De gemeente kan als werkgever de afstand tot de 
arbeidsmarkt van bepaalde groepen mensen verminde-
ren. Dat begint met hun ruimte te geven om werkerva-
ring op te doen bij de gemeente. We willen 20 werk-
ervaringsplaatsen (1% van het personeelsbestand) en 
25 leerwerkbanen scheppen. Het gaat om extra werk, 
werk dus dat nu blijft liggen of ‘erbij gedaan’ moet 
worden. 

1.7 WW of bijstand en toch meedoen 
We willen voorkomen dat mensen die niet zelf in hun 
inkomen kunnen voorzien, onder het bestaansmini-
mum komen. Tegelijk verwachten we dat ze naar hun 
mogelijkheden actief meedoen in de samenleving. De 
eigen vaardigheden zijn het vertrekpunt. De tegen-
prestatie en de tijdsduur moeten helder zijn, zodat 
WW’ers en bijstandsgerechtigden niet in pseudoba-
nen belanden. Passend vrijwilligerswerk of werk met 
behoud van uitkering kan prima, mits het leidt tot een 
stijging op de participatieladder. Het mag niet gaan om 
verdringing van betaald werk. Vrijwilligerswerk moet 
een Erkenning van Verworven Competenties kunnen 
opleveren. 

We willen de dienstencheque naar Belgisch model in-
voeren. Met dit betaalmiddel kunnen particulieren huis-
houdelijk werk thuis of buitenshuis tegen een voordelig 
tarief laten uitvoeren. Dienstencheques creëren nieuwe 
arbeidsplaatsen en helpen zwartwerk te bestrijden.

1.8 Werken bij de gemeente
De gemeente snijdt in 2014 ruim 400 arbeidsplaatsen 
weg. We willen dat realiseren zonder gedwongen ont-
slagen. De medewerkers van wie de gemeente afscheid 
moet nemen, proberen we van werk naar werk te helpen. 

De gemeente vraagt veel van toekomstige ambtena-



7

ren. De kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden is echter 
vooral goed voor oudere werknemers. Om ook voor 
jongeren een aantrekkelijke werkgever te zijn, wil de 
PvdA dat het budget voor ambtsjubilea fors verlaagd 
wordt. De opbrengst kan gebruikt worden om de ar-
beidsvoorwaarden voor jongeren te verbeteren.

1.9 Vrijwilligerswerk
Altijd hebben we ons er sterk voor gemaakt: iedereen 
moet mee kunnen doen. In de participatiesamenleving 
is dat uitgangspunt leidend gemaakt. Er wordt een 
beroep gedaan op vrijwilligers, omdat hun werk – in al 
zijn vormen – onmisbaar is om de samenleving draai-
ende te houden. Dat gaat om vrijwilligers die in wijken 
en buurten en verenigingen actief zijn; die op scholen 
actief zijn; de mantelzorgers, de thuiszorgers etc. Als je 
zoveel verwacht van vrijwilligers en hun inzet, moet je 
vrijwilligerswerk minstens op alle mogelijke manieren 
vergemakkelijken. 
De PvdA wil dat vrijwilligers goed ondersteund worden. 
Dat er voldoende trainingscapaciteit is, bijvoorbeeld op 
de vrijwilligersacademie van het Vrijwilligerspunt. 
Vrijwilligers ontvangen een blijk van waardering in de 
vorm van korting op de toegang tot bepaalde eve-
nementen of festiviteiten in de stad. De PvdA wil dat 
handhaven en zo mogelijk uitbreiden. 

1.10 Armoede de baas worden
De PvdA heeft de afgelopen periode extra geld gere-
serveerd voor armoedebeleid. Logisch, we willen dat 
iedereen mee kan doen. Daarom hebben we structu-
reel de financiering geregeld voor Stichting Leergeld, 
het jeugdsport- en het cultuurfonds. En we hebben het 
budget voor de meedoen bijdrage, de bijdrage ziek-
tekostenverzekering en de reiskostenvergoeding voor 
werkende armen verhoogd. En het openbaar vervoer 
blijft gratis voor Eindhovenaren met een inkomen tot 
120% van het minimum.

Alleenstaanden met kinderen hebben het financieel 
vaak moeilijker dan tweeoudergezinnen. Om alleen-

staanden met kinderen te ondersteunen, willen we de 
meedoen bijdrage voor alleenstaanden verhogen.
De PvdA wil ervoor zorgen dat beschikbare middelen 
van de meedoenbijdrage die bestemd zijn voor kin-
deren daadwerkelijk en efficiënt worden ingezet ten 
behoeve van deze doelgroep. 

Chronisch zieken en gehandicapten verbruiken elk 
jaar het eigen zorgrisico. Wanneer zij een inkomen tot 
120% van het minimumloon hebben, moet 100 euro 
van hun eigen risico gecompenseerd worden.

Schulden zijn een belangrijke oorzaak van armoede. Een 
schuldhulpverleningstraject en een goede bewindvoer-
der zijn essentieel om zo snel mogelijk van schulden af 
te komen. De rol van de bewindvoerder is belangrijk; 
er is helaas veel kaf onder het koren en daarom wil de 
PvdA dat de gemeente de regie voert op deze trajecten 
om zo de kwaliteit te kunnen waarborgen.

Steeds meer mensen raken in financiële problemen als 
gevolg van economische omstandigheden, bijvoorbeeld 
door ontslag of faillissement van een eigen zaak. Hier-
door ontstaat een nieuwe doelgroep voor het armoe-
debeleid. Doorgaans zijn deze mensen niet bekend met 
(gemeentelijke) regelingen of ondersteuningsmogelijk-
heden. De PvdA wil dat er extra inspanningen worden 
gedaan om de bestaande ondersteuningsmaatregelen 
actief bij deze mensen bekend te maken.

Jongeren met schulden gaan meer dan gemiddeld 
voortijdig van school. De PvdA wil dat de gemeente 
plannen maakt met telecomproviders, studiebeurs-
verstrekkers (DUO), middelbare scholen en ROC’s om 
problemen te voorkomen. Tegelijk willen we dat de 
gemeente jongeren met schulden helpt om deze te 
saneren. Daar kan een tegenprestatie voor gevraagd 
worden, b.v. school afmaken. 

Inkomensondersteuning tot 120%
De PvdA wil dat inkomensondersteunende maatregelen 



gelden voor inkomens tot 120% van het minimum. 
Alle gezinnen met een gezamenlijk inkomen tot 1500 
euro netto per maand blijven recht houden op financië-
le ondersteuning. Door het verschil in inkomsten tussen 
werkenden en niet werkenden te vergroten, gaat werk 
ook echt lonen! Op deze manier worden zogenaamde 
werkende armen ondersteund in hun financiële situ-
atie. Tevens wil de PvdA bepaalde regelingen voor al-
leenstaanden, chronisch zieken en gehandicapten gaan 
verhogen. 

Steun voor ondernemers die knel zitten
Ondernemers die het financieel moeilijk hebben, moe-
ten net als particulieren in aanmerking kunnen komen 
voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

Voor:

• Inkomensondersteunende maatregelen gelden voor 
gezinsinkomens tot 120% van het minimumloon. 
• Eén loket voor alle werkgeversvragen. Vermindering 
bureaucratie.
• Invoering van de dienstencheque.
• De bijdrage aan de ziektekostenverzekering van ge-
handicapten en chronisch zieken moet naar 200 euro 
per jaar. 
• Iedereen doet mee naar mogelijkheden.
• De gemeente schept 20 werkervaringsplaatsen en 
25 leerwerkplekken.
• In lijn met het landelijke Sociaal Akkoord wil de 
PVdA een regionaal Sociaal Akkoord, met als doel 
2500 extra banen, waarvan 500 van overheidswege.
• Bedrijven die Maatschappelijk Verantwoord Onder-
nemen (Social Return) krijgen via bonuspunten voor-
rang bij aanbestedingen.
• We willen vier miljoen euro uit het participatiefonds 
(een derde deel) besteden aan loonkostensubsidie voor 
maatschappelijke instellingen (b.v. scholen, zorg) en 
bedrijven als zij mensen in dienst nemen die duurzaam 

weinig kans maken op de arbeidsmarkt).
• Instandhouding stimuleringsmaatregelen voor jon-
geren, evenals de startersbeurs en de werkcheque voor 
45+’ers. 
•	 Afspraken met werkgevers over extra stageplaatsen 
voor jongeren en werkervaringsplaatsen voor mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
• Een regionaal sociaal akkoord over het creëren van 
meer stage- en werkervaringsplaatsen en banen voor 
arbeidsgehandicapten. 
• Ook ondernemers moeten in aanmerking kunnen ko-
men voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. 
• Mogelijkheid tot collectieve zorgverzekering voor 
mensen met een laag inkomen.
• Aanstelling werkbegeleiders uit het participatiefonds 
om werkgevers te ontzorgen als zij mensen met ar-
beidsbeperking in dienst nemen.
• De oprichting van een international Desk in Brain-
port verband om samen met onderzoeksinstellingen 
en bedrijven de internationale acquisitie van bedrijven 
enhandelsmogelijkheden vorm te geven.    
• De PvdA wil in overleg met de marktpartijen ervoor 
zorgen dat iedere inwoner over een snelle glasvezel-
aansluiting beschikt. Dat maakt diensten op gebied van 
onderwijs, zorg en veiligheid sneller beschikbaar.
• Met de invoering van een flitsvergunning (bouw) wil-
len we het voor bedrijven eenvoudiger maken zich in 
Eindhoven te vestigen. 
• De ambtelijke organisatie stelt zich dienstbaar op te-
genover bedrijven die zich in onze stad willen vestigen 
of die willen uitbreiden. 
• Een gastvrije ontvangst van nieuwkomers. Zij bou-
wen mee aan de toekomst van Eindhoven. We willen 
onderzoeken of er animo is onder trotse Eindhove-
naren om als welkomstmaatje voor nieuwkomers te 
fungeren.
• Alle kinderen moeten mee kunnen doen aan schoolreis-
jes. Ook als hun ouders niet zo veel geld hebben. We blij-
ven hierover met de schoolbesturen en ouders in gesprek.
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Vanaf 2015 komen er twee zorgtaken bij op het 
bordje van de gemeente: de jeugdzorg en een 
deel van de AWBZ. Met de verschuiving van de 
jeugdzorg naar de gemeenten verwacht de rege-
ring voortaan sneller en effectiever ondersteuning 
en hulp te kunnen bieden. 
De sociale basiszorg is het deel van de AWBZ dat 
om begeleiding en verzorging van mensen draait, 
zoals hulp bij aan- en uitkleden en hulp bij haren 
wassen. Deze taken zouden voortaan onder de 
Wmo vallen. Als dit doorgaat, moet de gemeente 
vanaf 2015 bepalen wie nog hulp nodig heeft en 
welke dan. Ons uitgangspunt is in dat geval: we 
houden de kwaliteit van de zorg op peil, voor 
iedereen die dat nodig heeft. 

Een voordeel van deze verschuiving van zorgtaken is, 
dat de gemeente deze veel beter als maatwerk voor 
haar bewoners kan organiseren dan ‘Den Haag’. Dat 
moet dan wel met minder geld gebeuren dan er nu 
beschikbaar is. De onvermijdelijke conclusie is dat er een 
kwaliteitsslag nodig is. Want als je met minder geld de 
hulp wilt bieden die nodig is, dan moet je super doel- en 
taakgericht werken. Alle bureaucratie wegsnijden en de 
zorg weer iets van mensen maken, niet van systemen. 
Expertise boven regels, is onze keuze. 

2.1 Eén gezin, één plan, één zorgregisseur
De gemeente Eindhoven brengt zorg dichter bij de 
mensen en organiseert de zorg vraaggericht. De 
zorgregisseur coördineert de beantwoording van de 
zorgvraag door de juiste mensen. Formele en informele 
zorg wordt op elkaar afgestemd. De onlangs ingezette 
methodiek van Wijeindhoven sluit aan bij deze ontwik-
keling. 

WIJeindhoven kan een bron zijn van oplossingen voor 
actuele en toekomstige problemen van burgers door 
burgers zelf. De gemeente moet daarvoor de eigen 
kracht/samenkracht van mensen stimuleren en facilite-
ren. De PvdA wil mensen zelf aan het stuur; en voorko-
men dat WIJeindhoven tot een topdown gemeentelijk 
programma verwordt. De PvdA pleit hier voor een 
bestuur dat afstand houdt. Bij de start van een nieuw 
College zou WIJeindhoven vanuit deze optiek bekeken 
moeten worden.

Als de gemeente zorg- en welzijnstaken qua uitvoering 
overlaat aan geprofessionaliseerd particulier initiatief 
uit de samenleving, in feite vormen van georganiseerde 
eigen kracht/samenkracht van burgers, dient de ge-
meente ook professionele ruimte en vrijheid te bieden 
aan dat particulier initiatief. De PvdA wil dit op twee 
gronden kunnen intomen. Een: een gesubsidieerd 
initiatief beschaamt het vertrouwen/blijft niet binnen 
door de gemeente gestelde kaders. Twee: de gemeente 
vindt (of heeft bewezen) dat ze de taak zelf beter uit 
kan voeren.

Hoe belangrijk een leefbare wijk ook is, hoe goed 
dienstverlening dicht op de huid van bewoners ook 
mag zijn, het wijkniveau is niet altijd de belangrijkste 
organisatieschaal. ‘De wijk’ is voor een aantal voorzie-
ningen niet automatisch de beste c.q. noodzakelijke 
aanbodplek. Een aantal vragen van bewoners is ook 
niet wijk-gerelateerd. Voor de PvdA geldt dichtbij waar 
nodig en zinvol, (zie bijvoorbeeld hoofdstuk 3), niet 
‘dichtbij’ als organisatie-dogma voor gemeentelijke 
organisatie en particulier initiatief.

De zorgzame stad



•	 Stimuleren van voorzieningen die sport en bewegen
bevorderen. 
•	 Weg met de wachtlijsten in de jeugdzorg. We willen 
dat er meer pleeggezinnen bijkomen, liefst in het eigen 
netwerk van het kind.
• Minder regels, meer direct contact met degene die 
zorg vraagt. We investeren in het gesprek vooraf.
• De criteria bij aanbestedingen moeten gericht zijn 
op kwaliteit, cliënttevredenheid, goed personeelsbeleid 

Wijkteams horen qua bemensing een behoorlijke 
afspiegeling te vormen van de wijken waarin ze werk-
zaam zijn. 

Voor:

• Geld van het rijk dat voor zorg bestemd is, wordt 
ook aan zorg uitgegeven. 
•• Bij grote veranderingen, zoals de verschuivingen in 
de zorg, zijn er altijd mensen die tussen de wal en het 
schip terecht komen. De gemeente heeft 25 miljoen 
gespaard heeft om mensen in die gevallen op te van-
gen. De PvdA wil dat dit gebruikt kan worden om men-
sen te steunen die de dupe dreigen te worden van de 
zorgverschuiving.
•  Per gezin, één plan en één regisseur.
• WIJeindhoven kan alleen slagen wanneer formele en 
informele zorg op elkaar aansluiten. Om dat te stimu-
leren willen we onderzoeken of het mogelijk is een 
bonus uit te loven voor efficiënte samenwerking. 
•  Ruim baan voor het sociaal doe-het-zelven in de 
vorm van zorginitiatieven van bewoners. Wij geloven 
in samenredzaamheid. We willen ondersteuning van 
initiatieven zoals zorgcoöperaties, maatjesprojecten, 
communities, buurtkamers, stadsdorpen en buurtge-
richte zorgbedrijfjes. De coördinatie van deze steun kan 
via WIJeindhoven verlopen. 
•• Voor gehandicapten, chronisch zieken en kwetsbare 
senioren moet Eindhoven dagbesteding blijven facilite-
ren. Iedereen moet kunnen meedoen aan de samenle-
ving. Wij willen investeren in vormen van beschut werk 
voor mensen met weinig aansluiting op de arbeids-
markt. 
••	De PvdA gaat voort op de via WIJeindhoven ingesla-
gen weg, meer uitvoering, minder beleid, meer ‘van en 
door de wijk’, minder ‘gemeentelijk’, via coöperatieve 
samenwerking met instellingen en met een open oog 
voor bovenwijkse preventieve oplossingen via werkge-
legenheidsbevorderend beleid.
 
•
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en lage overheadkosten. Bij aanbestedingen geldt wat 
ons betreft de ‘Balkenendenorm’, zoals ingevoerd door 
onze wethouder Staf Depla, voor medewerkers en 
bestuurders van gesubsidieerde of door de gemeente 
ingehuurde instellingen. 
• We willen investeren in E-health: zorgondersteuning 
via het internet. Steeds meer mensen, ook senioren, 
hebben toegang tot het internet. Op vragen is online 
een antwoord. Via internet kunnen eenzame senioren 

gekoppeld worden aan maatjes. 
•	 Beleid dat erop is gericht om vanuit Ziekte en Zorg 
te werken aan Gezondheid en Gedrag. Hierbij werkt 
de gemeente nauw samen met de zorgaanbieders en 
zorgverzekeraars.
•	 De PvdA is voorstander van een Eindhovense Zorg-
norm. In overleg met zorgvragers en het werkveld 
willen we criteria vaststellen waar zorgverlening in 
Eindhoven per se aan moet voldoen. 
•	 De decentralisatie van AWBZ gebruiken om zorg en 
welzijn meer met elkaar te verbinden. Preventie loont 
en is een kwestie van lange adem. 
•	 Bindende afspraken met corporaties over de bouw 
van voldoende levensloopbestendige woningen. 
•	 We willen de paarse krokodil ook in de zorg defini-
tief uitroeien. Als voorbeeld: chronisch zieken hoeven 
niet onnodig vaak geïndiceerd te worden. Maar ook:
gemakkelijker toegang voor nieuwe zorgondernemers.
• Prioriteit voor de aanpak van eenzaamheid door te 
investeren in welzijn in buurten en wijken.
• We zetten vrijwilligers en mensen die op zoek zijn 
naar een baan in om hulp te bieden waar mogelijk. 
Bijvoorbeeld bij het doen van boodschappen of bij klus-
sen in huis. Hulpvrager en aanbieder houden zich aan 
een nader uit te werken gedragscode.
• Zorg voor elkaar is een kwestie van geven en ont-
vangen. Veel mensen die zorg krijgen, kunnen zelf ook
nog een steentje bijdragen aan de samenleving door 
anderen, bijvoorbeeld te helpen met het invullen van 
belastingformulieren. 
•	 In de wijken willen we goede voorzieningen (huis-
artsen, wijkverpleegkundigen, WIJeindhoven, apotheek 
etc.) stimuleren. Zij moeten zich goed kunnen vestigen, 
dichtbij de mensen.

 2.2 Ondersteuning mantelzorgers
Onze mantelzorgers zijn cruciaal voor de hervorming 
van de AWBZ. Die komt er namelijk op neer dat de 
lichtere zorg wordt overgeheveld van het formele 
zorgdomein (de professionele hulp) naar het informele 
zorgdomein (familie, bekenden, buurt). 



Echter, tot midden deze eeuw zal het aantal senioren 
toenemen en het aantal potentiële mantelzorgers af-
nemen. Terwijl mantelzorgers nu al een grote belasting 
ervaren. Ze zorgen vol inzet voor hun kinderen, ouders 
of partners. De combinatie met werk is vaak lastig. 
De verschuiving in de AWBZ geeft dus alle reden om 
mantelzorgers extra te ondersteunen en te ontlasten, 
waarbij we altijd in het achterhoofd zullen houden, dat 
mantelzorgers tot niets verplicht worden. Ze zetten zich 
vrijwillig in.

2.3 Senioren
De PvdA is van mening dat er veel kennis en kunde 
aanwezig is bij de senioren in Eindhoven. In het stre-
ven naar zo lang mogelijke zelfstandigheid wordt van 
deze kennis en ervaring gebruik gemaakt; De PvdA wil 
hiervoor samen met de senioren van Eindhoven beleid 
ontwikkelen.

Voor:

•	 De PvdA wil dat mantelzorgondersteuners en -orga-
nisaties zoals het steunpunt Mantelzorg Verlicht, extra 
capaciteit krijgen om mantelzorgers op te zoeken en te 
helpen met praktische oplossingen.
•	 Bij re-integratieverplichtingen wordt rekening gehou-
den met mantelzorgtaken.
•	 Stimuleren van respijtzorg (tijdelijke opvang van het 
zorgbehoevende familielid of vervangende zorg). 
•	 Het voeren van tussentijdse gesprekken met de 
mantelzorger om overbelasting te voorkomen. Regie 
behouden over eigen leven is belangrijk.
•	 Afspraken met corporaties om mantelzorgers die 
dichtbij hun zorgvrager willen wonen eenvoudiger een 
urgentieverklaring te geven. Ook over medehuurder-
schap wanneer een mantelzorger bij de zorgvrager 
gaat wonen. 
•	 Mantelzorgers die (tijdelijk) bij de zorgvrager intrek-
ken, worden niet gekort op hun bijstandsuitkering.

•	 De PvdA vindt dat er voldoende levensloopbestendige 
woningen moeten worden gebouwd of bestaande wo-
ningen levensloopbestendig worden gemaakt waar dat 
op niet te ingrijpende wijze mogelijk is.
•	 De PvdA stimuleert initiatieven om te komen tot klein-
schalige woonvormen voor ouderen en dementerenden.
•	 De PvdA wil dat er middelen ter beschikking ko-
men om langer wonen in de eigen woning mogelijk te 
maken. Dit vereist het bij elkaar brengen van alle bij dit 
proces betrokken partijen. De PvdA kan d.m.v. voorlich-
ting bij dit proces een grote rol spelen, ook waar het 
gaat om voorlichting over een mogelijke inkomensaf-
hankelijke eigen bijdrage. 
•	 De gemeente Eindhoven moet een dementievriende-
lijke gemeente worden.

In het kader van de Algemene Zorgplicht van de ge-
meente stelt de PvdA het volgende centraal:
1 Voorop staat het behoud van zelfstandigheid en zelf- 
redzaamheid. Maatwerk is daarbij uitgangspunt. Er 
wordt eerst gekeken naar wat iemand zelf kan bijdra-
gen aan een oplossing, eventueel met hulp uit eigen 
kring. In alle gevallen is er een vangnet van goede zorg 
en voorzieningen, afgestemd op de persoonlijke om-
standigheden.
2 Lijfgebonden zorg blijft zorg van de professional.
3 De wijkverpleegkundige krijgt een belangrijke rol; de 
vraag van de zorgvrager moet leidend zijn.
4 Zorgverleners en zorgvragers kennen elkaar.
5 Bij aanbestedingen van zorg dient kwaliteit het 
primaire uitgangspunt te zijn. Door te investeren in sa-
menredzaamheid (hulp uit eigen kring), laagdrempelige 
en rechtstreeks toegankelijke hulp, krijgt iemand snel 
en op maat de steun die hij nodig heeft in zijn eigen 
leefomgeving.
6 Indiceren gebeurt niet vanachter een bureau ergens 
in het land, maar lokaal met inzicht in het leefgebied 
van de zorgvrager. Bij verschil van inzicht moet een 
beroep op een onafhankelijke derde partij kunnen wor-
den gedaan.
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Leefbaarheid betekent voor iedereen wat anders. 
Het heeft altijd te maken met prettig wonen, je 
veilig voelen, zeggenschap over je omstandighe-
den. Ons uitgangspunt is dat het in alle wijken 
in Eindhoven prettig wonen en leven moet zijn. 
In sommige wijken is dat gemakkelijker dan in 
andere. De PvdA wil daarom dat de gemeente de 
inzet per wijk, ook financieel, kan blijven variëren. 
Meer inzet van de kant van de gemeente bete-
kent ook een actieve inzet van de bewoners. Wie 
een prettig leefklimaat wil, moet zich daar zelf 
ook sterk voor maken. 

3.1 Leefbare wijken
Mensen weten zelf wel hoe ze graag willen wonen, 
wat er goed is in hun wijk, en wat er beter kan. Hun 
initiatieven om hun wijk of buurt op orde te houden of 
te verbeteren, horen welkom te zijn bij de gemeente. 
Voorwaarde is dat inwoners in elk initiatief aangeven 
welke rol zij zelf hebben en hoe zij deze invullen. De er-
varingen met buurtbudgetten en buurtcontracten laten 
zien dat deze aanpak, ingezet door de PvdA, werkt. 
Voor de gemeente zijn het oefeningen in loslaten. 
Daarmee komt meer verantwoordelijkheid te liggen bij 
wie hij hoort: bij de inwoners. De PvdA wil hiermee per 
se verder. De inzet van buurtbudgetten en buurtcon-
tracten is ook een impuls voor de sociale samenhang in 
een wijk, waardoor het gevoel van veiligheid vergroot 
kan worden. 

Daar waar burgers in hun wijk of buurt vrijwilligersta-
ken uitvoeren in het kader van burgerparticipatie wil 
de PvdA laten onderzoeken of het voordeel voor de 
gemeente voor een deel zou kunnen terugvloeien naar 
de wijk of buurt in de vorm van extra wijkbudget.

Kinderen moeten bij voorkeur in hun eigen wijk naar 
school kunnen gaan. Mensen moeten elkaar in hun 
eigen wijk of buurt kunnen ontmoeten, er (dichtbij) 
kunnen sporten en bewegen. Daarom willen we ac-
commodaties zo efficiënt mogelijk benutten en zo-
veel mogelijk delen. Ook hierin kunnen inwoners veel 
invloed hebben op wat er mogelijk is in hun wijk en 
wordt wijkondernemerschap gestimuleerd. 

In veel wijken ervaren mensen woonoverlast. Het meld-
punt woonoverlast heeft hier een goede functie, omdat 
mensen op één punt terecht kunnen en omdat het hen 
aanspoort eerst zelf actie te ondernemen en de over-
last te bespreken met de veroorzaker. Lukt dit niet, dan 
komen professionals in actie. Het meldpunt kan ook 
informatie opleveren over structurele overlast. Deze 
kan vervolgens probleemgericht aangepakt worden. 

Voor: 

•	 Ruimte maken in de begroting om buurtbudgetten 
en buurtcontracten te behouden. 
• Afmaken van de integrale wijkvernieuwing in onder 
andere Woensel West, Doornakkers, Bennekel enz. Dus 
behoud van de gereserveerde budgetten. 
• Samen met bewoners en professionals voortzetten 
van de aanpak van actiegebieden
• In overleg met wijkbewoners zeggenschap van be-
woners over hun wijk of buurt vergroten.
•	 Tegen woningsplitsing. Voor aanpak van de overlast 
van woningsplitsingen. Stimuleren van realisatie van 
kleinere en betaalbare wooneenheden in bijvoorbeeld 
leegstaande kantoren.
•	 Gemeentelijke handhavers moeten een groter deel 
van hun tijd besteden aan de aanpak van de daders 

De leefbare stad



van woonoverlast en de bescherming van de slachtof-
fers. Bij extreme woonoverlast verhuizen de daders, 
niet de slachtoffers. 
•	 De inrichting van een scheidingshotel om te voorzien 
in acute woningbehoefte.
•	 Wij zijn voorstander van BewonersBedrijven zoals het 
Landelijk Samenwerkingsverband Achterstandswijken 
ze schetst (zie: lsabewoners.nl). Het LSA wil wijkbewo-
ners de mogelijkheid geven om een maatschappelijke 
onderneming op te zetten die de wijk economisch, 
fysiek en sociaal helpt ontwikkelen. BewonersBedrijven 
werken van onderaf en spelen in op de behoeften die 
er in een wijk of buurt zijn. Eventuele winsten worden 
geïnvesteerd in nieuwe wijkprojecten. Hierdoor ont-
staan ondernemingen van, voor en door bewoners.
• Kwijtschelding leges voor kleinschalige evenementen 
die georganiseerd worden door vrijwilligers (straatrom-
melmarkt, kinderspeeldagen, enz).

3.2 Wonen
De PvdA wil goede, betaalbare huizen voor alle inwo-
ners. Wij willen een evenwichtig en eerlijk woonbeleid, 
met voldoende betaalbare woningen. Daarin blijft 
eigen woningbezit voor brede groepen bereikbaar, 
eventueel met ondersteuning door de overheid.

De woonlasten beslaan in de meeste gezinnen een fors 
deel van het netto besteedbaar inkomen. Woonlasten 
bestaan uit huur, energie en lokale lasten. De lokale 
lasten houden we in Eindhoven al jaren erg laag. Op 
energieverbruik hebben inwoners zelf deels invloed. 
De huur van sociale woningen wordt bepaald door 
woningcorporaties. Het recente woonakkoord zou tot 
soms forse huurverhogingen kunnen leiden. Om deze 
huurverhoging zo eerlijk mogelijk te verdelen, wil de 
PvdA met de woningcorporaties de huursombenade-
ring afspreken. In het kort: gemiddeld stijgen de huren 
met de inflatie. Maar woningen met een goede prijs 
stijgen met de inflatie mee, met een te hoge prijs stijgen 
ze minder, met een te lage prijs meer dan de inflatie. 

De wijkaanpak van de afgelopen jaren heeft goede re-
sultaten opgeleverd voor de leefbaarheid, de kwaliteit 
van woningen, sociale cohesie en onderwijs. De wijk 
is een belangrijk ontmoetingspunt voor verschillende 
bevolkingsgroepen. Investeren in leefbaarheid blijft 
belangrijk. Schoon, heel en veilig is het uitgangspunt. 

Voor:

• Iedereen moet binnen een redelijke termijn een ge-
schikte, betaalbare woning kunnen vinden. Wij willen 
dit regionaal afstemmen.
• Om woningbouw te faciliteren willen we plan- en 
inspraakprocedures versnellen. Dat kan door ze, waar 
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mogelijk, niet achter elkaar maar tegelijkertijd te laten 
plaatsvinden.
• Bovenwettelijke eisen aan nieuwbouw en renova-
tie worden alleen toegepast wanneer deze (zoals bij 
duurzaam bouwen/slimme energietoepassingen etc.) 
op afzienbare termijn een besparing opleveren.
• Vraaggericht bouwen. Daaronder ook het mogelijk 
maken van zelfbouw van woningen (bijvoorbeeld door 
collectief particulier opdrachtgeverschap). 
• Een voortvarende uitvoering van de gemaakte af-
spraken over studentenhuisvesting. Dus: in 2020 zijn 
er minstens 1500 woningen gebouwd voor studenten. 
Minstens 70% daarvan bestaat uit zelfstandige eenhe-
den of uit kamers met eigen voorzieningen.

• Goede afspraken met onze buurgemeenten en 
corporaties over de spreiding van sociale woningbouw, 
zodat ook de financiële lasten gespreid worden. 
• Huurdersorganisaties betrekken bij het maken van 
de prestatieafspraken tussen gemeente en corporaties.
• Goede afspraken tussen gemeente en corporaties, 
bewoners en bedrijven over welke projecten de komen-
de jaren wel/gefaseerd/vertraagd of niet worden uitge-
voerd. De aanpak van en investeringen in de wijken en 
buurten blijft onze prioriteit. 
• Het opnemen van mantelzorg als een van de criteria 
die tellen bij urgente woningtoewijzing.
• Een wijkcoördinator in iedere wijk als laagdrempelig 
aanspreekpunt.
• Wijken met een gevarieerd woningaanbod: zowel 
koop als huur, duur en goedkoop. De beste garantie 
voor gemengde wijken is keuzevrijheid. Eenzijdige 
samenstelling van wijken willen we voorkomen door 
renovatie en indien nodig sloop/nieuwbouw om keuzes 
te vergroten.
• Experimenteren met invloed van direct betrokkenen 
op woningtoewijzing in eigen portiek/straat.
• De PvdA wil dat de gemeente overlegt met inboedel-
verzekeraars over de mogelijkheid van een collectieve 
inboedelverzekering voor straat of buurt. De besparing 
komt deels ten goede aan de inwoner die meedoet, 
deels aan de straat/buurt. 
• Right to bid: als maatschappelijk vastgoed leegkomt, 
heeft de buurt het eerste recht. De buurt kan zelf een 
plan maken voor de invulling, bijvoorbeeld gericht op 
woongroepen voor senioren, mensen met een beper-
king en andere gewenste combinaties van functies voor 
de buurt.
• De gemeente streeft naar voldoende digitale moge-
lijkheden voor dak- en thuislozen, laaggeletterden en 
anderen die geen internetaansluiting hebben, zo nodig 
door digitale steunpunten in te richten. 



Prettig wonen en leven begint met je veilig voe-
len in je huis, je buurt, wijk, de stad. Rottigheid 
en misdaad zijn helaas niet te voorkomen. Maar 
preventieve maatregelen helpen wel. Daarom 
willen we verder met het beleid van ‘schoon, heel 
en veilig’. Ook willen we verder overleggen met 
inwoners over hoe we het gevoel van veiligheid 
kunnen vergroten. En welke bijdrage zij daar zelf 
aan kunnen leveren; een veilige stad realiseren 
we samen. 
Eerlijk is eerlijk: we zijn er nog niet. In 2012 waren 
er bijvoorbeeld meer autokraken, woninginbra-
ken en zakkenrollerij dan het jaar ervoor. Over 
de daders kunnen we kort zijn. Misdaad mag niet 
lonen, dus stevig aanpakken en straffen.

Voor:

• Aangiftes snel en eenvoudig afhandelen via internet. 
Wie aangifte doet, kan het verloop volgen. 
• Jongeren op verschillende niveaus aanspreken. Via 
de thuiscultuur (aanspreken van ouders en gezinsle-
den), via de straatcultuur en sociale controle (aanspra-
kelijk stellen van ouders voor schade veroorzaakt door 
kinderen), via de schoolcultuur (voorkomen van school-
uitval). 
• Speciale aandacht voor en aanpak van jonge daders. 
Jongeren komen steeds vroeger in beeld als daders. We 
willen fors investeren in de intensieve zorg voor 10- tot 
17-jarigen die op de drempel van een criminele carrière 
staan. Iedereen moet in Eindhoven veilig over straat 
kunnen; een carrière in de criminaliteit is een doodlo-
pende weg. 

• Voortzetting project ‘Uit met ouders’. Raadsleden, 
ouders en kinderen bezoeken een aantal kroegen 
op het Stratumseind en krijgen voorlichting over het 
drank- en het veiligheidsbeleid.
• Stimuleren van bewonersinitiatieven op het gebied 
van veiligheid en preventie. Actieve voorlichting aan 
inwoners.
• Afschaffing wietpas. 
• De bevordering van regionale experimenten met 
gereguleerde wietteelt.
• Realiseren van goede verlichting van die tunnels en 
straten die veel gebruikt worden als loop- en fietsroute.
• Doorgaan met succesvolle aanpak criminele en 
jeugdgroepen die overlast geven.
• Verder onderzoeken van slimme technologische 
oplossingen om de veiligheid te verbeteren. 
• Top-X aanpak. We brengen in kaart wie de groot-
ste, jonge, gewelddadige veelplegers zijn om hen op 
het rechte pad te helpen. Dus: intensief volgen, stevig 
straffen en helpen bij de opbouw van een nieuw leven.
• Tegen discriminatie in de horeca. De PvdA wil met 
Eindhovense horecaondernemers een offensief starten 
tegen discriminatie. 
• De PvdA wil dat de gemeente met grootwinkel-
bedrijven, sportclubs en horeca afspraken maakt om 
drankgebruik van jongeren onder de 18 te voorkomen.

De veilige stad



Elk kind verdient goed onderwijs in een gezond 
schoolgebouw, zodat talenten en kwaliteiten her-
kend en ontwikkeld worden. We kunnen daar niet 
vroeg genoeg mee beginnen. Op dit moment is in 
Eindhoven voor- en vroegschoolse educatie (VVE) 
slechts toegankelijk vanaf de leeftijd van 2,5 jaar. 
De PvdA wil ook tweejarigen toegang geven. Een 
belangrijk doel is om taalachterstanden zo vroeg 
mogelijk effectief aan te pakken. Door te investe-
ren in voor- en vroegschoolse educatie voor alle 
Eindhovense kinderen in hun eigen buurt, wil de 
PvdA stimuleren dat de basisscholen een afspiege-
ling vormen van de buurt. We geloven sterk dat 
de beste school de buurtschool is. Dat is een reden 
temeer om de kwaliteit van de scholen minstens 
op het huidige niveau te houden: Eindhoven heeft 
immers geen zwakke scholen.

5.1 Samen naar school – als het kan
De PvdA vindt dat zoveel mogelijk leerlingen onder-
wijs moeten krijgen in reguliere onderwijsinstellingen. 
Sommige jongeren zijn echter gebaat bij een onder-
wijstraject dat specifiek aansluit op hun bijzondere 
beginsituatie. Daarom pleiten we voor initiatieven zoals 
schoolteams en School 23.

5.2 Drempels toegang (beroeps)onderwijs verlagen
We erkenen het belang van meer technisch geschoolden 
in onze regio. We erkennen het belang van een start-
kwalificatie. De toegankelijkheid van het middelbaar 
beroepsonderwijs moet daarom zo laag mogelijk zijn. 
Financiële drempels mogen geen reden zijn om niet voor 
een bepaalde (technische) opleiding te kiezen. De toe-
komst van kinderen mag niet bepaald worden door de 
(slechte) financiële situatie van hun ouders. Hierover gaan 
we afspraken maken met schoolbesturen in het MBO. 

5.3 Terugdringen aantal schoolverlaters
Geen kind van school zonder diploma, is ons uitgangs-
punt. De PvdA wil het aantal voortijdig schoolverlaters 
(VSV-ers) verder terugdringen. De afgelopen 4 jaar 
heeft het (beroeps)onderwijs een forse stap gezet op 
dit gebied. Helaas is dit ten koste gegaan van het aan-
tal praktijkgericht opleidingen voor 18-plussers en er 
zijn weer meer 18-plussers die hun opleiding niet afge-
maakt hebben. Omdat we ook hun kwaliteiten nodig 
hebben, willen we een onderwijsaanbod dat gericht 
is op 18 Plussers. De onderwijsinstellingen horen hier 
het initiatief te nemen. Onderwijsinitiatieven die zijn 
gericht op het terugdringen van VSV, worden door de 
gemeente gestimuleerd. Scholen, ouders, gemeente en 
werkgevers zorgen samen voor een sluitende aanpak. 

5.4 Meer stage en leer- werkplekken
Voor 18-plussers zijn stageplekken essentieel om een 
opleiding af te kunnen maken. De gemeente heeft 
sinds 2010 het aantal stageplekken aanzienlijk ver-
hoogd. Goede zaak! Echter, veel jongeren hebben een 
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stageplek nodig die aansluit op lagere onderwijsni-
veaus. De PvdA wil daarom dat de gemeente als orga-
nisatie meer niveau 1- en 2-stageplekken creëert: 25 
% van de stageplekken moet van niveau 1 en 2 zijn. 
Tegelijkertijd dient de gemeente afspraken te maken 
met haar partners in de stad om dit voorbeeld te vol-
gen. Bijvoorbeeld: de bedrijven die zaken doen met de 
gemeente en zich houden aan sociale afspraken, zoals 
bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van stageplekken, 
hebben voorrang bij vervolgopdrachten. Ook met wo-
ningbouwcorporaties en maatschappelijke organisaties 
zijn zulke afspraken te maken.

5.4 Aanstelling onderwijsassistenten en conciërges
De overheid heeft 50 miljoen euro beschikbaar gesteld 
voor onderwijsassistenten en conciërges in het pri-
mair onderwijs. De PvdA wil bindende afspraken met 
schoolbesturen om er zeker van te zijn dat het geld zijn 
bedoelde bestemming vindt. Meer onderwijsassisten-
ten maken passend onderwijs mogelijk door kinderen 
op specifieke vlakken persoonlijke aandacht te geven. 
Bovendien ontlasten onderwijsassistenten de docent, 
waardoor zijn expertise productiever te gebruiken is. 
Zo eenvoudig is het: benut ieders kwaliteiten optimaal. 
We zijn groot voorstander van de uitbreiding van het 
aantal conciërges, zodat docenten weer kunnen doen 
wat ze moeten doen: onderwijzen. 
 
5.6 De studentenstad
Eindhoven is een studentenstad. Daar zijn we blij mee, 
want studenten zorgen voor levendigheid, voor kennis, 
voor nieuwe initiatieven. Om de stad prettig te houden 
voor studenten willen we huisjesmelkers aanpakken, 
willen we fietsendiefstal tegen gaan en veilige fietspa-
den (naar de TU/e) bevorderen.

Studentenkamers zijn in Eindhoven minder moeilijk te 
vinden en beter betaalbaar dan in andere studenten-
steden als Amsterdam en Utrecht. Toch kent Eindhoven 
ook huisjesmelkers die studenten voor te veel geld 
slechte kamers verhuren. We willen samen met Eindho-

vense studenten een zwartboek huisjesmelkers maken. 
Dat zwartboek maken we openbaar en de gemeente 
moet de huisjesmelkers aanpakken.

Met name op de TU/e groeit het aantal studenten 
harder dan de ruimte die nodig is voor goed onder-
wijs. Veel studenten volgen nu al colleges via een 
video-verbinding omdat ze niet in een zaal passen. De 
PvdA wil met studenten en de TU/e kijken naar andere 
mogelijkheden om tegelijk college te krijgen door het 
aanbieden van alternatief gebruik van kerken, theaters 
of bioscopen.

Voor:

• Toegankelijk maken voor- en vroegschoolse educatie 
voor tweejarigen.
• Bindende afspraken met schoolbesturen over aan-
stelling onderwijsassistenten en conciërges uit rijksgel-
den. 
• Meer stageplaatsen voor 18-plus leerlingen.
• Gemeente zorgt in eigen huis voor meer stageplek-
ken op niveau 1 en 2 (25% van het totaal).
• Opstellen zwartboek huisjesmelkers.

- Meer niveau 1- en 2-stage-

plekken bij de gemeente



We hebben het Muziekgebouw. Het Van Abbe-
museum, NatLab, het Parktheater, de Effenaar, 
Strijp S, Dynamo en nog veel meer. En, we hebben 
een prachtig aanbod aan kleinschaliger podia, 
ook voor amateurkunsten. Daarnaast hebben we 
topevenementen als GLOW en de Dutch Design 
Week. Goed voor reuring, goed voor onze uitstra-
ling en goed voor de lokale economie. 

Een van onze parels, het Van Abbemuseum, willen we 
opwaarderen tot rijksmuseum. Het museum verdient 
dat, maar ook Eindhoven en Noord-Brabant verdienen 
dat. Want terwijl Noord-Holland 51,40 euro per inwo-
ner krijgt voor cultuur, krijgt Noord-Brabant 2,80 euro 
per inwoners. Dat is karig voor de tweede economische 
regio van Nederland. Zonder een goed cultureel aan-
bod vestigen werkgevers en werknemers zich minder 
makkelijk in onze regio. Ook daarom willen we dat de 
gemeente zich ‘in Den Haag’ sterk maakt voor de pro-
motie van het Van Abbemuseum tot rijksmuseum.
Met de gelden die daardoor vrijkomen op de begro-
ting, kunnen we de basisinfrastructuur in de stad in 
stand houden, cultuur in de breedte stimuleren en 
ruimte maken voor vernieuwing. 

6.1 Cultuureducatie
Sinds 2012 is cultuureducatie een speerpunt in Eind-
hoven. Hiermee krijgt de culturele ontwikkeling van 
leerlingen in het primaire en het secundaire onder-
wijs structureel vorm en inhoud. De PvdA wil dat de 
gemeente cultuureducatie blijvend stimuleert, zodat 
cultuur een vanzelfsprekend keuze kan zijn in de 
levens van alle Eindhovenaren. Daarom willen we dat 
de gemeente bij de toekenning van cultuursubsidie de 

activiteiten op het vlak van cultuureducatie meeweegt. 
Als een gezelschap of instelling daar weinig of niets 
aan doet, staat (een deel van) de subsidie op de tocht. 

6.2 Cultuurhistorie
Ook cultuurhistorie van en in Eindhoven krijgt de 
warme aandacht van de PvdA. Immers verleden, heden 
en toekomst van Eindhoven zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Het Eindhovens erfgoed in de meest 
ruime zin van het woord - ons ‘vitaal verleden’ - is niet 
alleen van waarde voor de huidige generatie bewoners 
maar ook voor ons nageslacht. De Eindhovense cul-
tuurhistorie dient dan ook gezien, ervaren en beleefd 
te worden. Ons industrieel erfgoed, het religieus erf-
goed, de historische radialen zo kenmerkend voor de 
infrastructuur van onze stad, de gebieden aangewezen 
als beschermd stadsgezicht etc. moeten gewaarborgd 
worden in de bestemmingsplannen.

Voor:

• Gemeente en vertegenwoordigers van kennisinstel-
lingen, kunst en cultuur, bedrijven maken bindende 
afspraken over de instandhouding van de basisinfra-
structuur. 
• Eén cultuur-serviceloket waarin alle kunst- en cultu-
rele instellingen samenwerken. Doel: krachtenbunde-
ling en kostenbesparing. 
• Cultuur Totaal. We willen meerjarige subsidiecon-
tracten afsluiten met instellingen en organisaties. De 
afspraken worden tussentijds getoetst en eventueel 
bijgesteld. 
• Meer regionale samenwerking. Samen het totale 
aanbod in beeld brengen en regionaal tarieven afspre-
ken. Doel: elkaar versterken, aanvullen in plaats van 
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concurreren. Samen het aanbod financieren op basis 
van bijdrage per inwoner.
• Opsporen en benutten van alle subsidiemogelijkhe-
den door de provincie Noord-Brabant en de nationale 
en Europese overheid. 
• De contacten tussen gemeente en de diverse particu-
liere initiatieven in Eindhoven op het terrein van cul-
tuurhistorie/erfgoed vragen om intensivering en niet-
vrijblijvendheid. Het adagium: ‘ken uw geschiedenis’ is 
het meer dan waard. 



Sport is leuk. Afgezien daarvan: sport verbindt 
mensen, dient de gezondheid, stimuleert integra-
tie en voorkomt sociaal isolement. Als sportstad 
van het jaar 2013 heeft Eindhoven goede voorzie-
ningen, een goed aanbod en een hoge graad van 
sportparticipatie. Dat niveau willen we vasthou-
den. We willen sportdeelname voor iedereen toe-
gankelijk – dus betaalbaar - houden. En we willen 
verenigingen ondersteunen om dat voor elkaar te 
krijgen. 

De PvdA kiest voor breedtesport. We vinden dat de 
gemeente moet openstaan voor ideeën om sport op 
buurt- of wijkniveau te stimuleren, zeker als deze uit de 
buurt of wijk zelf komen. 
Uiteraard erkennen we de waarde van topsport en niet 
alleen als voorbeeldfunctie voor de jeugd. Topsporte-
venementen zijn goed voor de uitstraling van de stad, 
en voor de economische ontwikkeling en werkgelegen-
heid. De gemeente dient daarom gezonde initiatieven 
– die ook de breedtesport versterken - op dit terrein te 
stimuleren en te faciliteren. Eindhoven financiert top-
sportevenementen uit het evenementenbudget.

Voor:

•	 Sportstimuleringsprogramma’s om mensen aan het 
sporten te krijgen en te houden. Extra aandacht voor 
wijken waar de sportparticipatie achter blijft. Ook voor 
jeugd en senioren.
• Buurtcoaches, verenigingsondersteuning en het 
‘netwerk sportstimulering’ stimuleren initiatieven als 
de ‘wijksportvereniging’, het ‘wijksportpunt’ en andere 
initiatieven uit de wijk. 
• Alle kinderen moeten sportief kunnen meedoen. De 
gemeente brengt de financiële ondersteuningsmoge-
lijkheden via de netwerken in de sport actief onder de 
aandacht van kinderen en hun ouders.
• De samenwerking van Eindhoven met andere ge-
meenten om bovenstedelijke sportvoorzieningen 
betaalbaar te houden.
• Betere benutting van maatschappelijk vastgoed, 
waaronder sportaccommodaties. Medegebruik voor 
bijvoorbeeld onderwijs of buurtactiviteiten.
• Onderzoek naar de mogelijkheden om werkzoeken-
den ervaring te laten opdoen binnen de sport of een 
sportvereniging. Voor uitbreiding van het succesvolle 
sportleerbedrijf. 
• Sporters met een beperking of handicap stimuleren 
wij. Samen waar het kan, apart waar het moet.
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De PvdA wil van Eindhoven een energieneutrale 
stad maken, een stad die evenveel energie opwekt 
als verbruikt (zo min mogelijk). Wat ons betreft is 
het in 2035 zover (excl. verkeer). In 2045 moet de 
stad incl. verkeer energieneutraal zijn. Kan dat? 
Ja, maar dan moeten we wel grote stappen zetten 
en snel beginnen te lopen. Hoe? We zien verschil-
lende mogelijkheden. 

We zijn warm voorstander van het initiatief van de 
gemeente om mensen en geld te reserveren om een 
kant en klaar verduurzamingspakket te ontwikkelen. 
Dit gebeurt samen met corporaties, financiers, installa-
teurs en onderwijs. Straten, buurten en wijken kunnen 
gebruik maken van dit pakket. Ons doel: in 2018 zijn 
er 2.500 woningen in collectieve verbanden verduur-
zaamd met een dergelijk pakket. De bijvangst is een 
beter woon- en leefklimaat in de wijken, werkgelegen-
heid en stageplaatsen.

Een tweede spoor is dat de gemeente het volledige ge-
meentelijke wagenpark verduurzaamt en alle gemeen-
telijke daken voorziet van zonnepanelen. We praten 
dan over in totaal 280.000 m2 zonnepanelen. 

We gaan mensen niet voorschrijven hoe zij hun leven 
inrichten. Hoe vaak ze vliegen, wat zij consumeren 
en in welke hoeveelheden. Maar we kunnen wel als 
gemeente een goed voorbeeld geven, zodat er een 
stimulans uitgaat naar bedrijven en inwoners om ook 
bij te dragen aan een duurzame stad. Want duurzaam 
denken en doen voorkomt dat de generaties na ons 
problemen moeten oplossen die wij veroorzaakt heb-
ben. 

Voor:

• De samenwerking tussen gemeente, corporaties en 
bewoners om energiecorporaties op te richten. Doel: 
fiscaal aantrekkelijk energie gaan produceren met bij-
voorbeeld zonnepanelen. 
• Minder verkeer binnen de ring en beter openbaar 
vervoer. Resultaat: verbetering van de luchtkwaliteit 
en de leefbaarheid, minder geluidsoverlast en gezond-
heidsproblemen. 
• Hergebruik van gebouwen waar economisch moge-
lijk. Ruimte om samen met het bedrijfsleven en het on-
derwijs te experimenteren en te innoveren in duurzaam 
bouwen. Duurzame bouw betreft ook de inrichting 
van de openbare ruimte (wegen, voetpaden, parken, 
stadsmeubilair, verlichting etc.)
• In gang zetten slimme afvalscheiding en -verwer-
king. De extra opbrengsten reserveren we in een 
duurzaamheidsfonds. Dit fonds geeft de opbrengsten 
terug aan de stad in de vorm van slimme en zichtbare 
energiebeparingsvoorzieningen of duurzame energie-
opwekking.
• Het opnemen van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen als criterium in de subsidieverordening en 
het stimuleren ervan bij met de gemeente verbonden 
instellingen en bedrijven.
• Vaart achter de ontwikkeling van het duurzame 
bedrijventerrein Brainport Innovation Campus. Het BIC 
moet een voorbeeld zijn voor andere bedrijventerreinen 
door de toepassing van innovatieve duurzame technie-
ken.
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7.1. Duurzame stedelijke ontwikkeling
De PvdA wil werken aan een duurzame stedelijke ont-
wikkeling. Dus letterlijk bouwen aan de stad van mor-
gen en overmorgen met respect voor de geschiedenis.

Duurzame stedelijke ontwikkeling heeft oog voor het 
milieu en gebruikt dus duurzame materialen. Wat heb-
ben we aan een prachtig aangelegd park dat na een 
paar jaar verpaupert omdat het onderhoud te duur is? 
Maar duurzaamheid heeft ook een sociaal aspect. In 
een sociaal duurzame stad kan iedereen meedoen. 
We moeten dus in de openbare ruimte bijvoorbeeld 
rekening houden met kinderwagens, en rollators en 
rolstoelen.

Ruimtelijke ordening is de afgelopen decennia dicht-
geslibd met regels. Het gevolg is dat plannen vaak 
suboptimaal en onnodig duur zijn. De PvdA wil daarom 
fors minder lokale ruimtelijke regels. Standpunt: alleen 
lokale regels (bovenop landelijke regels) hanteren als er 
duidelijk een publiek belang in het geding is. 

Voor:

• Ruim baan voor kleine particuliere initiatieven (PO en 
CPO) in de bouw. Minimaal 30 procent van de grond-
uitgifte moet zo worden uitgegeven. 
• Een realistische aanpak van leegstand door eigena-
ren te stimuleren om in actie te komen en actief mee 
te werken aan goede plannen. De (financiële) verant-
woordelijkheid blijft bij de eigenaar. 
• Meer ruimte voor de gebruikers van openbare ruimte 
om ‘hun’ openbare ruimte in te richten en te beheren. 
We willen dit eenvoudiger maken en actief promoten. 
• Een voorbeeldfunctie van de gemeente als het gaat 
om duurzaam bouwen en verbouwen.
• Wij willen de lokale bouwregels fors terugdringen. 
Uitgangspunt hierbij is: geen lokale regels boven lan-
delijke regels, tenzij er een nadrukkelijk publiek belang 
gediend wordt. Dit geldt zeker voor regels die duur-
zaam bouwen belemmeren.
• Wij zijn voorstander van het invoeren van de gecer-
tificeerde toets (brandveiligheid, constructie) waarbij 
private partijen zelf zorgen voor kwaliteitsborging. Dit 
leidt tot meer kwaliteit van het gehele bouwproces en 
lagere leges. 
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Eindhoven is inmiddels goed ontsloten over de 
weg, per trein en door de lucht. Goed voor de 
economie en goed voor de recreatie. Dankzij het 
Nieuwe Werken en dankzij demografische ont-
wikkelingen zal het aantal verkeersbewegingen 
afnemen. Bovendien zal mobiliteit beter over de 
dag gespreid worden. Slimme ICT-systemen zul-
len ‘vraag en aanbod’ van mobiliteit in de nabije 
toekomst nog fijner op elkaar afstemmen. De 
leefbaarheid en gezondheid van onze inwoners 
winnen daarbij. Maar auto’s, nog steeds de grote 
vervuilers, verdwijnen niet uit het stadsbeeld. De 
PvdA wil de vervuiling door auto’s zoveel mogelijk 
tegen gaan, zodat het leefklimaat verbetert. We 
zijn geen vijand van de auto, maar wel beter be-
vriend met de fiets en het openbaar vervoer. Deze 
schonere vormen van mobiliteit willen we daarom 
extra stimuleren.

8.1 Auto
De PvdA heeft twijfels bij ‘nut & noodzaak’ van de vol-
ledige wegenruit om Eindhoven en Helmond. Verbete-
ren van bestaande wegen is in het algemeen beter dan 
de aanleg van nieuwe doorsnijdingen. Er is bovendien 
een spanningsveld tussen de huidige plannen en het 
in 2007 vastgelegde bereikbaarheidsakkoord. Daarom 
willen we dat elke volgende voorgenomen stap op 
basis van de meest actuele feiten en prognoses be-
oordeeld wordt, en wel tegen de achtergrond van het 
totale plaatje. We willen verder onderzoeken of het 
overheidsgeld dat gereserveerd is voor de Ruit besteed 
kan worden aan projecten die een hogere bijdrage 
kunnen leveren aan de bereikbaarheid en het succes 
van Brainport dan de Ruit: de ontwikkeling van Brain-
port Avenue. 
Bij elke afweging die we maken gelden twee uitgangs-

punten. Een: de flankerende OV-maatregelen, zoals be-
noemd in het bereikbaarheidsakkoord blijven overeind, 
conform de Ladder van Verdaas. Twee: mocht op basis 
van een maatschappelijke kosten/batenanalyse blijken 
dat een weg langs het Wilhelminakanaal onmisbaar 
is, dan vergt aanleg de ondertunneling van het Dom-
meldal en een goed functionerende aansluiting van 
deze Oost-West verbinding bij Ekkersrijt. Niet voldoen 
aan deze uitgangspunten betekent dat er wat de PvdA 
betreft géén Eindhovens belastinggeld gaat naar dit 
project.

Voor:

• Ontwikkeling van slimme zaken die het verkeer in 
de toekomst beter geleiden. Smart Mobility dus. Meer 
auto’s over dezelfde weg en daardoor minder opont-
houd door files en minder nieuwe (asfalt)wegen. 
• Meer oplaadpunten voor elektrische auto’s, scooters 
en e-bikes aanleggen. Kiezen voor duurzame (auto)
mobiliteit wordt een punt voor de gemeente in onder-
handelingen over contracten met bedrijven. 
• Een autoluwe binnenring. Doorgaand verkeer dat via 
het centrum een ander stadsdeel wil bereiken, wordt 
naar de Ring of N2 geleid. Dit verbetert de luchtkwali-
teit binnen de ring en verlaagt de geluidsoverlast.
• Aanpak van de top-3 van gevaarlijke verkeersknoop-
punten in de komende periode.

8.2 De bus
De PvdA wil het netwerk Hoogwaardig Openbaar 
Vervoer verder ontwikkelen. Omdat de mobiliteitsvraag 
momenteel snel verandert, willen we volgende stap-
pen mede afhankelijk maken van het effect van de 
HOV-lijnen die momenteel aangelegd worden (richting 
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Nuenen en de High Tech Campus). Bij geringe effecten 
willen we bezien of het concept verbeterd kan worden. 

We willen het openbaar vervoer minstens op het 
huidige niveau houden. Naast kwaliteit en betaalbaar-
heid willen we vooral beoordelen op de frequentie op 
hoofdassen, de fijnmazigheid van het netwerk in de 
wijken, duurzaamheid van de bussen en het betrekken 
van reizigers bij de opzet van het netwerk. 

Voor: 

• Gratis openbaar vervoer, zoals nu, voor Eindhovena-
ren met een inkomen tot 120% van het minimum.

8.3 De trein
In het belang van Brainport willen we een snelle, recht-
streekse treinverbinding tussen Eindhoven en Düsseldorf 
en een verbetering van de verbinding met het Duitse 
achterland. Om daar vaart mee te maken wil de PvdA 
provinciaal geld reserveren om de noodzakelijke verdub-
beling van het spoor tussen Dulken en Mönchenglad-
bach mogelijk te maken.

Daarnaast willen we een snelle treinverbinding tussen 
Brainport en Antwerpen. We zijn daarom blij dat de 
Tweede Kamerfractie van de PvdA het voor elkaar heeft 
gekregen dat er een snelle cross-platform overstap 
komt in Breda, zodat de intercity’s Eindhoven-Breda en 
Breda-Antwerpen goed op elkaar aansluiten.

Tot slot willen we onderzoeken of een treinverbinding 
via Weert naar Overpelt of een snelle(H)OV verbinding 
naar Overpelt een goede verbinding met Brussel en/of 
Hasselt en Genk mogelijk maakt.

8.4 Eindhoven Airport
De PvdA is voorstander van een begrensde groei van 
Eindhoven Airport. Deze groei moet aan de voorwaar-
den voldoen zoals besproken aan de Alderstafel. In 
2015 is de eerste meting van de resultaten. Als dan 

niet aan de vereiste voorwaarden is voldaan, wordt 
de groei van het vliegveld stilgelegd totdat wel aan de 
voorwaarden is voldaan. De PvdA wil vasthouden aan 
deze afspraken zodat de groei van de luchthaven de 
leefbaarheid van de omgeving niet verder aantast.

8.5 De fiets
Bij nieuwbouw of herstructurering van wijken moet de 
gemeente als uitgangspunt hanteren dat ze fiets- en 
kindvriendelijk worden ingericht.
Om de leefbaarheid in de stad te vergroten wil de PvdA 
dat de fiets vaker gebruikt wordt in de ritten tot 7,5 
km. Doel: gemiddeld 40% in 2016 en 50% in 2020. 

Voor:

We willen in 2014 het huidige ‘actieplan fiets’ actuali-
seren. De volgende thema’s kunnen daarin leidend zijn:
• Een goed fietspaden netwerk, toekomstbestendig, 
fijnmazig, veilig en goed onderhouden. Veilige routes 
naar school.
• Uitbreiding van ‘rode’, goed herkenbare fietspaden. 
Deze bevorderen de veiligheid.
• Een fietsvriendelijke oplossing bij knelpunten
• Voldoende veilige en gratis bewaakte stalling (Lock & 
Go). Extra aandacht voor het stadscentrum. 
• Zo snel mogelijk na de verkiezingen opruimen van 
niet functionerende fietsbakken. Deze worden ver-
vangen door goed werkende afsluitbare fietsklemmen 
(zoals op het stationsplein).
• Oplaadpunten bij openbare gebouwen en stallingen 
voor e-bikes.
• Een gratis-fietsenplan (traditioneel en e-bikes) in de 
binnenstad (station, VVV).
• Fiets- en scootmobielparkeren mogelijk maken op 
een aantal plekken in de binnenstad zodat winkels voor 
senioren en bewoners die slecht ter been zijn beter 
bereikbaar worden.
• Stimuleren van fietseducatie in het basisonderwijs.
• Goed fietsmanagement bij grotere evenementen.
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Groen bevordert de gezondheid en het welbevin-
den, draagt bij aan het milieu en stimuleert een 
veilige omgeving waar mensen graag verblijven 
om te recreëren, te sporten, elkaar te ontmoeten 
en te wandelen. Veel groen is goed voor de lucht-
kwaliteit (vangt fijnstof op). Groen draagt bij aan 
de leefbaarheid van de stad en aan de afkoeling 
van de stad – fijn nu de zomers warmer worden. 

De PvdA ondersteunt de plannen om de drie 
groene poorten bij de ingang van de stad verder 
te ontwikkelen. De Wielewaal en Genneper par-
ken zijn mooie voorbeelden. Natuurliefhebbers 
vinden elkaar hier, evenals sporters en recreanten. 
De PvdA wil deze ontwikkeling doorzetten.

Voor:

• De PvdA omarmt het idee van het waterschap de 
Dommel om de waterberging te vergroten en de Dom-
mel in de stad weer zichtbaar te maken. De volgende 
stap is om de Gender en de Grote Beek zichtbaar te 
maken voor de stad, ook waar deze is gedempt. 
• De ANWB en de gemeente hebben in het Henri Du-
nantpark de eerste wijkontmoetingsplek ingericht. Bij 
succes willen we dat dit concept verder wordt uitgerold 
in de stad.
• De medewerking van de gemeente aan inwoners die 
stadstuinen willen inrichten op (tijdelijk) braakliggende 
(bedrijfs)terreinen. De inrichting en het beheer van de 
(tijdelijke) stadstuinen zijn de verantwoordelijkheid van 
de wijkbewoners. Bijkomend voordeel kan de groei 
zijn van de cohesie in wijken en buurten. Eventuele 
initiatieven voor tijdelijke invulling van braakliggende 
terreinen zijn welkom.
• De PvdA wil de kwaliteit van het groen in de stad op 
het huidige niveau houden. Sponsoring en zelfwerk-
zaamheid maakt dit financieel eenvoudiger.
• Kennis over de relatie bomen/planten en fijnstof 
gebruiken bij het inrichten van de openbare ruimte

De groene stad



“We hebben geen grondstoffen, geen vruchtbare 
bodem, geen haven. Maar we hebben elkaar”, 
zei ‘onze’ Mary Fiers ooit. Mooi gezegd. Als we 
samen sterk staan, krijgen we veel voor elkaar. 
Dan kunnen we ervoor zorgen dat iedereen in 
Eindhoven mee kan blijven doen. Een droom? 
Zeker, maar dan een die uitkomt. Want de PvdA 
heeft zich de afgelopen periode sterk gemaakt 
om bedrijven en maatschappelijke organisaties te 
verbinden. Daardoor ontstond er voor medewer-
kers van bedrijven ruimte om zich als vrijwilliger 
in te zetten voor maatschappelijke taken. 

Daar bleef het niet bij. Op ons initiatief heeft de ge-
meente met partners in de stad het ‘Eindhoven fonds’ 
opgericht. In dit fonds verbinden fondsen en vermo-
gende particulieren zich aan maatschappelijke initia-
tieven. Inderdaad, om het mogelijk te maken dat meer 
mensen in Eindhoven mee kunnen blijven doen. Want 
dat is misschien wel de grootste verantwoordelijkheid 
die de gemeente heeft.

10.1 Inwoners aan het stuur 
De PvdA kiest voor een overheid die gemeentelijke 
kennis en kunde inzet om initiatieven van inwoners te 
helpen realiseren. Ja, dan kunnen er dingen fout gaan 
en ja, dan moet je soms improviseren in de bestaande 
regelgeving. 
Een voorbeeld: wanneer we minder regels stellen aan 
subsidies voor vrijwilligersactiviteiten, besparen we 
hen veel ‘nutteloos’ bureaucratisch werk en ergernis. 
We geven vertrouwen en leveren controle in. Daarmee 
vergroten we de kans dat meer vrijwilligers enthousiast 
aan de slag gaan zodat de leefbaarheid de winnaar is. 
Mocht misbruik blijken, dan grijpt de gemeente uiter-

aard in. We zien toe op faire grenzen die nodig zijn om 
het prettig samen leven te waarborgen. 
De verantwoordelijke stad laat veel verantwoordelijkhe-
den aan haar inwoners. Ze neemt zelf de verantwoor-
delijkheid voor inwoners die dat zelf wel willen, maar 
niet kunnen. Die verantwoordelijkheid heeft verschil-
lende kanten:

Een: deze inwoners de zorg geven die ze no-
dig hebben. 
Twee: hen zo nodig een financiële bestaans-
zekerheid geven. 
Drie: hen stimuleren om naar hun mogelijk-
heden mee te doen aan de samenleving. 

De verantwoordelijke stad verwacht dat de overheid en 
haar medewerkers meebewegen met de samenleving. 
Actief inspelen op veranderingen. Nieuwe dingen op-
pakken en andere dingen niet meer doen. Of anders 
doen. Dat kan alleen met professionals die begrijpen 
dat rollen veranderen wanneer situaties veranderen. 
Zoals de stadstoezichthouder die mensen de weg wijst 
wanneer zij verdwaald rondlopen maar ook mensen 
bekeurt voor parkeeroverlast. 
Die flexibiliteit en dat inlevingsvermogen verwach-
ten we van alle medewerkers. In elke rol verwachten 
wij dat medewerkers van de gemeente iedereen met 
respect behandelen. Dat respect verwachten we ook 
terug. Want de verantwoordelijke overheid accepteert 
geen agressie en bedreiging aan het adres van haar 
medewerkers. 
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 Voor:

• We willen de paarse krokodil definitief uitroeien. 
Hoe minder bureaucratie, hoe beter.
• Concrete afspraken over minder lokale regels. Af-
schaffen van regels die geen duidelijk publiek belang 
dienen. Een voorbeeld: minder welstandsregels. 
• De ideeënmakelaar helpt mensen bij het realiseren 
van nieuwe dingen. Dit goede initiatief functioneert 
nog gebrekkig. We willen zijn bekendheid verhogen 
en zijn mogelijkheden binnen de gemeente om dingen 
voor elkaar te krijgen.
• De overheid is er voor u. Komen er klachten binnen, 
dan moet de gemeente daar binnen twee werkdagen 
op reageren. Intern moet elke gegronde klacht aanwijs-
baar tot een verbetering leiden. 
• Uw ervaringen met ambtenaren kunnen meetellen in 
de functioneringsgesprekken met ambtenaren. 
• Ambtenaren wonen bij voorkeur in de stad, zodat zij 
voeling houden met de omgeving waarvoor zij werken. 
• Minder beleid en meer uitvoering. In overleg met de 
ambtenaren willen we hier toetsbare afspraken over 
maken. 
• De beste ambtenaren moeten vooral in de uitvoering 
werken. Dat werk moet lonen, daarom willen we het 
loongebouw van ambtenaren aanpassen.
• Stimulering van bewonersinitiatieven door gemeen-
te. Organiseer dat professionals vrijwilligers ondersteu-
nen.
• Verhoging van het tempo voor vergunningen door 
de gemeenten, de gemeentelijke dienstverlening kan 
sneller. 

10.2 (Regionale) Samenwerking
Samenwerking is geen doel, maar een middel om iets 
te bereiken. De regionale voorzieningen in Eindhoven 
zijn een goed voorbeeld. We kunnen deze voorzie-
ningen alleen in stand houden, wanneer de regio-
gemeenten meebetalen (voor het gebruik dat hun 
inwoners daarvan maken). Mochten Eindhoven en de 

omliggende gemeentes in overleg niet tot een redelijke 
oplossing komen, dan stellen wij voor inwoners van 
Eindhoven op vertoon van hun stadspas een korting te 
geven op de toegang tot de voorzieningen. 

Eindhoven werkt samen met veel partijen. De ene keer 
met de campusgemeenten Helmond, Best en Veldho-
ven. Dan weer alleen met Amsterdam, met de provin-
cie of met de gemeenten die voorheen samen het SRE 
vormden. Wat ons betreft geldt bij samenwerking altijd 
dat partijen er beter van moeten worden. Met een goe-
de regionale afstemming kunnen wij bijvoorbeeld onze 
economische positie versterken. 

Op veel terreinen zien we de voordelen van regionale 
samenwerking. Een mooi voorbeeld is de internationale 
school, door Helmond, Veldhoven en Best samen met 
Eindhoven gefinancierd. 
Andere kansrijke thema’s zijn zoals gezegd economie, 
bereikbaarheid en openbaar vervoer. Of het behoud 
van Brainport Regio Eindhoven, een goed woonklimaat 
en hoogwaardige sport-, onderwijs-, cultuur- en zorg-
voorzieningen. 
Regionale samenwerking op deze thema’s versterkt de 
aantrekkingskracht op bestaande en nieuwe bedrijven. 
Eindhoven wil voor de regio een voortrekkersrol vervul-
len als er voldoende mandaat komt van de omliggende 
gemeenten. 
Over welke vorm van samenwerking het ook gaat, 
transparantie is nodig. Er moet altijd een democratische 
controle door de gemeenteraad mogelijk zijn en inwo-
ners moeten de gemeente altijd kunnen aanspreken op 
haar verantwoordelijkheden.

Voor:

• Flexibele samenwerkingsverbanden. Onderwerp en 
doel bepalen wie er aanschuiven. 
• Samen met de betreffende gemeenten thema’s vast-



stellen om samen te werken. In overleg bepalen hoe 
die samenwerking er het beste uit kan zien. 
• Gemeenteraden moeten een belangrijke rol krijgen 
bij de besluitvorming op de samenwerkingsthema’s.
• Met regiogemeenten afspraken maken over hun 
bijdrage aan het financieren en in stand houden van 
regionale voorzieningen 

10.3 Europese samenwerking
Samenwerking in Europa biedt kansen om de lokale 
economie te versterken, innovatie te stimuleren en 
banen te creëren. Die kansen moeten we pakken. Dat 
vraagt een actieve en internationaal georiënteerde poli-
tiek van het lokaal bestuur. In het belang van banen, 
lokaal ondernemerschap en goede sociale voorzienin-
gen kijken we verder dan de grenzen van de gemeente 
en Nederland. 

Economie 
Gemeenten zijn kraamkamers van innovatie. Er wordt 
optimaal gebruik gemaakt van beschikbare Europese 
middelen ter stimulering van innovatie. Samenwerking 
tussen bedrijven, kennisinstituten en overheden zijn 
daarvoor voorwaarde. 

Werk 
De PvdA is voorstander van het vrij verkeer van werk-
nemers in de EU. Wel willen we werkgevers stimuleren 
om eerst in de eigen regio naar arbeidsmarktoplos-
singen te zoeken die aansluiten op hun vraag, en pas 
daarna over de grens te kijken. 
Ons idee: gelijk loon voor gelijk werk in het land waar 
gewerkt wordt. Uitbuiting en schijnconstructies moeten 
worden bestreden. Lokaal gaan we hierop letten bij de 
gemeentelijke aanbestedingen.

Wonen 
Het vrije verkeer van werknemers in de EU leidt soms 
tot wantoestanden op de woningmarkt. De PvdA wil 
dat de gemeente huisjesmelkers aanpakt die migranten 

uitbuiten. De gemeente spant zich in om fatsoenlijke 
alternatieve huisvesting te vinden voor de gedupeer-
den. Dit gebeurt in samenwerking met werkgevers en 
woningbouwcorporaties.

Europese subsidies
In de periode 2014-2020 komen miljarden beschik-
baar via Europa. De gemeente krijgt de opdracht om 
optimaal gebruik te maken van deze middelen. Door 
innovatieve projecten/programma’s te verbinden met 
Europese doelen kunnen we bestaande budgetten ver-
dubbelen. Het ambtenarencorps moet permanent alert 
zijn op mogelijkheden om de contacten met ´Europa´ 
te intensiveren om dit doel te bereiken. Kantoor Brussel 
speelt hier uiteraard een belangrijke rol. 

10. 4 De financiën van de stad. Heldere kaders
In één ding zijn we nogal conservatief: de financiën 
moeten kloppen. Alleen dan kunnen we als gemeente 
de baas blijven over onze eigen uitgaven. Ons uit-
gangspunt is dat we een euro pas uitgeven als we hem 
hebben. We maken uitzonderingen voor investeringen 
die nu extra geld kosten maar op den duur veel bespa-
ringen (geld) opleveren.

Onze spelregels
1. We hebben een sluitende begroting, zoals wettelijk 
voorgeschreven. 
2. We houden ons aan de normen die de gemeen-
teraad in 2013 opgesteld heeft om ook op langere 
termijn een gezonde begroting te houden. 
3. Structurele uitgaven dekken we niet met incidentele 
inkomsten
4. Het meerjarenplan Investeringen is er om de stad 
sterker te maken en niet om gaten in de begroting mee 
te dichten. We blijven daarom investeren. De komende 
periode ruim 270 miljoen euro.
5. Rijksbezuinigingen vertalen we in principe één op 
één door naar de gemeentelijke begroting. Een uitzon-
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dering daarop vormt het armoede- en veiligheidsbeleid. 
De extra middelen die in 2010 zijn vrijgemaakt voor 
armoede, zorg, veiligheid en onderwijs blijven beschik-
baar.
6. Wij willen geen lastenverhoging voor Eindhovenaren 
(wel inflatiecorrectie).
7. Als we in een college plaatsnemen maken we 
vooraf afspraken over de bestemming van mee- en 
tegenvallers.
8. Als er geschrapt moet worden in taken en beleid 
van de gemeente zal de PvdA altijd zorgen dat de 
mensen die het meest nodig hebben worden ontzien. 
Dus: geen bezuiniging op armoedebeleid. Het geld dat 
de stad extra krijgt van het rijk voor zorg (1 miljoen 
in 2014, 1,3 miljoen vanaf 2015) wordt ook exclusief 
aan zorg besteed. De extra middelen (25 miljoen) die 
gespaard zijn om bij de overdracht van zorgtaken naar 
de gemeente mensen te helpen die door invoeringspro-
blemen tussen wal en schip raken, zullen in 2014-2018 
voor dit doel worden uitgegeven.
9. We zullen subsidieprogramma’s periodiek tegen het 
licht houden. Dat helpt voorkomen dat er projecten bij 
het geld gezocht worden. Doel is het rendement van 
de programma’s te verhogen. Dit geldt voor program-
ma’s als design, innovatie en duurzaamheid. Een voor-
beeld? We willen de uitrol van duurzame innovatieve 
straatverlichtingsprogramma financieel mogelijk maken 
door geld vrij te maken binnen innovatiebudget.
10. In de toekomst en in dit programma hebben we 
wensen voor de stad die geld kosten. Bij nieuwe wen-
sen die geld kosten, hanteren we het principe ‘nieuw 
voor oud’. Als we iets nieuws willen doen, moeten we 
iets anders schrappen.
11. Eindhoven heeft veel openbare ruimte per inwoner. 
De kosten voor het onderhoud drukken daarom zwaar 
op onze begroting. Prioriteit leggen we bij de mensen 
en de economie in de stad. Dit betekent dat we zuinig 
onze openbare ruimte onderhouden en bewoners mee 
laten kiezen waar ze prioriteit willen leggen.

We willen geen gat van 24,2 miljoen
Het uitgangspunt in de gemeentebegroting van Eind-
hoven is dat de uitgaven met 2% procent per jaar 
stijgen. Als we dat de komende periode volhouden dan 
geeft de gemeente in 2017 24.2 miljoen meer uit dan 
er binnen komt. 

De basis van deze berekening is het recent door de lan-
delijke politiek gesloten begrotingsakkoord. We gaan 
er dan vanuit dat alle voorgestelde bezuinigingen en 
intensiveringen gerealiseerd worden. Een nieuwe coa-
litie moet hier rekening mee houden. Kiezers hebben 
er recht op om te weten welke keuzes een partij na de 
verkiezingen wil gaan maken.

Zonder maatregelen ontstaat er dus een gat van 24,2 
miljoen euro op de begroting van 2017. Wij maken de 
volgende heldere keuzes om de begroting sluitend te 
krijgen.

Een sluitende begroting in 15 punten:
1. Lokale lasten stijgen slechts met de inflatie
De inwoners van Eindhoven betalen gemiddeld 100 
euro per huishouden minder aan lokale lasten dan de 
inwoners van de 38 grootste steden gemiddeld beta-
len. Toch willen we net als in de periode 2010-2014 de 
totale lokale lasten slechts met de inflatie laten stijgen. 
Doordat de reinigingsrechten voor de gemeente dalen, 
houden we met dit beleid geld over, 1,5 miljoen euro. 
Inwoners merken daar niets van, maar het gat in de 
begroting wordt er 1,5 miljoen kleiner van. 

2. Economische groei en inflatie
De basis van het meerjarenbeleid van de gemeente is 
dat de uitgaven elk jaar met 2 procent stijgen. Daar-
mee wordt de inflatie opgevangen. Deze stijging ver-
oorzaakt 21 miljoen euro van het gat van 24 miljoen in 
2017 (We kijken maar tot 2017 omdat het rijk maar tot 
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2017 haar prognoses geeft). De gemeente gaat ervan 
uit dat bij lage economische groei de inflatie onder de 
2 procent zakt. Dan kan de inflatie dus onder de 2% 
blijven. Het tekort in 2017 wordt dan evenredig kleiner.
Als de economische groei aantrekt (wat na 5 jaar 
economische crisis niet onwaarschijnlijk is) zal ook de 
inflatie stijgen en zullen ook de rijksuitgaven en dus het 
gemeentefonds weer meegroeien met de inflatie. Daar 
is in de meerjarenprognose nog geen rekening mee 
gehouden. 

De PvdA gaat uit van een benodigde indexatie van 1% 
i.p.v. de 2% die de gemeente in haar meerjarenprog-
nose hanteert. Als de inflatie hoger is, gaan we ervan 
uit dat de economische groei hoger is en dat dus het 
gemeentefonds harder groeit dan in de septembercir-
culaire is aangeven. Hierdoor valt het gat 10.5 miljoen 
kleiner uit. 

3. Huisvesting en subsidies
Om huisvestingskosten te besparen maken we samen 
met instellingen die we subsidiëren een huisvestings-
plan. De besparing zit in onze huisvestingskosten 
(kapitaalslasten, onderhoud) of in onze subsidiekosten. 
Dit levert 1.5 miljoen euro op. 

4. Cultuur en sport
De tarieven laten we niet meer boven de inflatie stij-
gen. Om toch kosten te besparen willen we op regio-
naal niveau (met Helmond, Campusgemeenten, stede-
lijk gebied, Tilburg, Den Bosch, Breda en de provincie) 
afspraken maken. Welke bovenlokale en welke boven-
regionale voorzieningen willen we beschikbaar houden 
voor onze inwoners en hoe verdelen we de kosten 
daarvan? Het ligt voor de hand dat regiogemeenten 
gaan meebetalen aan voorzieningen voor regionaal 
gebruik. De financiering van de internationale school 
samen met de campusgemeenten laat zien dat dit kan.
De betrokkenheid van de provincie is belangrijk omdat 
zij zich mede verantwoordelijk voelt voor het in stand 

houden van een aantal bovenregionale voorzieningen 
die van cruciaal belang zijn voor ons vestigingsklimaat.

In de stad zullen we met betrokken partijen in gesprek 
gaan over hoe we kosten kunnen besparen en inkom-
sten kunnen verhogen door beter samen te werken. 
Denk aan een gezamenlijke backoffice van culturele 
instellingen en gezamenlijke ticketverkoop, waardoor 
kantoorkosten worden bespaard en het eenvoudiger 
wordt onze stad te bezoeken.

Het Van Abbe moet opgetild worden tot Rijksmuseum. 
Door de financiële last te nemen doet het rijk recht aan 
de status van de instelling van het culturele achterland 
ervan. 

In totaal moet dit in 2017 zo’n 2,5 à 3 miljoen bijdra-
gen aan het dichten van het gat.

5. Tijdelijk budget besparen op investering
In het meerjarenplan investeringen staan alle ge-
plande investeringen van de gemeente. Elk jaar stort 
de gemeentekrap 10 miljoen euro in de pot waaruit 
de investeringen betaald worden. Vanaf 2015 zou dit 
bedrag met een half miljoen verhoogd worden. We 
schrappen deze verhoging. Opbrengst: 0,5 miljoen 
euro. 

6 Personeel gemeente
De uitloopschalen voor medewerkers, een Eindhovens 
extraatje op de cao, zijn afgeschaft. Dit bespaart op de 
langere termijn (2025) zo’n 8 miljoen op de loonkos-
ten. In 2017 is dat 1,25 miljoen.
De gemeente heeft met werknemers afgesproken dat 
de opbrengst hiervan wordt ingezet voor modernise-
ring van de arbeidsvoorwaarden, o.a. herziening func-
tiewaardering, waardoor werk van frontlinie werkers 
beter beloond wordt. Dit laatste willen we nog steeds, 
maar we regelen bij voorkeur via de landelijke cao-tafel 



waar ook onderhandeld wordt over modernisering van 
de arbeidsvoorwaarden. 
Bij de gemeente Eindhoven bestaat op dit moment nog 
een aantal regelingen die extra zijn bovenop de CAO. 
Die Eindhovense extra’s willen we afschaffen. Dit levert 
0.5 miljoen op. Het is redelijk dit te vragen i.v.m. de 
werkzekerheid die medewerkers tot 1-1-2017 hebben 
gekregen.

De extra taken die het rijk aan gemeenten toebedeelt, 
leveren ook meer budget op van het rijk. In dit budget 
zit ook dekking voor overhead (1,5 miljoen). Verder 
verwachten we krimp in het ruimtelijke domein door 
het succesvol doorvoeren van het programma ‘ontslak-
ken’ (minder regels) en het programma ‘minder regels 
en meer rijdende rechters’

7. Groei van de stad
De gemeente Eindhoven groeit harder dan de gemid-
delde bevolking van Nederland. Daardoor krijgen we 
een groter deel van het gemeentefonds. Dit levert in 
2017 zo’n 1 miljoen meer op omdat we tot die periode 
2500 inwoners harder groeien dan gemiddelde groei in 
Nederland. 

8. Intensivering regionale samenwerking
Eindhoven zit in een aantal gemeenschappelijke rege-
lingen. Het opdrachtgeverschap wordt in elke gemeen-
te apart ambtelijk ondersteund. Dit kan efficiënter door 
samen te werken (500.000 euro).

De hervorming van het SRE bespaart 800.000 euro. 
De inwonersbijdrage van het investeringsfonds blijft 
onaangetast ( 0.8 miljoen per jaar). Immers geza-
menlijk de economie versterken is de basis voor onze 
toekomst. Wel besparen we door meer subregionale 
samenwerking. De ambtelijke ondersteuning daarvan 
wordt betaald uit de reguliere begroting. De opbrengst 
is 600.000 euro, we betalen straks 1 miljoen per jaar. 
Daarnaast willen we de kracht van Brainport Deve-

lopment versterken door het minder als ‘Kamer van 
Koophandel’ te laten functioneren en meer als een 
platform waar samenwerking en projecten weer door 
de aangesloten instellingen, bedrijven en overheden 
gedragen worden. De Brainport-kosten voor Eindhoven 
dalen hierdoor met 200.000 euro. Tegelijk willen we 
ook structureel middelen steken in een gezamenlijke 
(Brainport) internationale desk gericht op internationale 
contacten, handelsmissies etc. 

9. Intensivering fraude aanpak
We willen gebiedsgerichte fraude intensiever onder-
zoeken door uitbreiding samenwerking met belasting-
dienst, UWV, RDW, vreemdelingendienst, SVB, dienst 
toeslagen.
Dit moet per saldo 1 miljoen opleveren (uitkeringen, 
dwangsommen, subsidies)

10. Grondbedrijf
Uit onderzoek door Deloitte blijkt dat we moeten in-
grijpen in het grondbedrijf. Een deel structureel (perso-
neelsplannen aanpassen aan portefeuille en dekking). 
Een deel incidenteel (minder opbrengsten dan begroot 
i.v.m. lagere waardebepaling en minder programma). 
Voor dit laatste hebben we al 14,5 miljoen opzij gezet. 
Indien meer nodig is, dan dekken we dit uit de reke-
ning resultaat van de komende jaren en het opschonen 
van de reserves door het schrappen van projecten. 
Bovendien groeit de economie in onze regio. Hierdoor 
zal op termijn een aanzienlijk deel van het programma 
toch gerealiseerd kunnen worden. Te vroeg het verlies 
nemen in financieel moeilijke tijden is daarom niet 
verstandig. We zullen wel de structurele maatregelen 
nemen.

11. Armoedebeleid
Door bijsturing van de Wmo en meevallers in het 
armoedebeleid (minder groei van de armoede dan ver-
wacht) houden we 6,5 miljoen euro per jaar over. Deze 
reserveren we voor nieuwe zorgtaken waarvoor we van 



het rijk fors minder middelen krijgen. De een miljoen 
extra die we van rijk voor armoede krijgen (vanaf 2015: 
1,3 miljoen) zetten we in voor intensivering van het 
armoedebeleid.

12. Bereikbare stad
Bereikbare stad. Een deel van de middelen die gere-
serveerd zijn voor asfalt (o.a. de ruit) willen we anders 
gebruiken. Bijvoorbeeld om te investeren in duurzaam-
heid (incl. groen en fiets) en onderwijs.

13. Gebruik eigen vermogen van deelnemingen
Geld dat er wel is, willen we ook gebruiken. Denk 
bijvoorbeeld aan het gebruiken van eigen vermogens 
van onze deelnemingen (Eindhoven Airport, Ergon). 
Zo willen we met een hogere dividenduitkering van de 
airport een bijdrage leveren aan de verbetering van de 
landzijdige ontsluiting van het vliegveld. Afgesproken is 
dat dit voorwaarde is voor verdere groei (0.5 miljoen).

14. Verlenging regeling buurtbudgetten
De PvdA wil de bewonerscheques/regeling buurtbud-
getten verlengen. Hiermee krijgen inwoners budget om 
eigen buurtinitiatieven te betalen. De dekking hiervoor 
verwachten we te halen uit de opbrengsten van collec-
tieve verzekeringen (opstal en inboedel) op straat- en 
wijkniveau. Onze wethouder Torunoglu heeft het idee 
daarvoor ontwikkeld en uitgewerkt met verzekerings-
maatschappijen. De korting per huis kan oplopen tot 
30%. Ons voorstel is om tweederde hiervan in de pot 
bewonerscheques te stoppen.

15. Banenstimulans
We besteden komende periode jaarlijks 12 miljoen 
euro om mensen aan het werk te helpen. Deze midde-
len gebruiken we ook om co-financiering uit Den Haag 
en Europa te krijgen. 
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