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Plannen genoeg! Aan de slag.

Het gaat goed met Eindhoven, horen we regelmatig. Maar net hoe je kijkt. 
Zeker, we hebben een krachtige stad. De werkloosheid is stevig gedaald van 
circa 11.000 mensen in 2014 naar circa 6000 mensen eind 2017. Den Haag 
ziet onze regio inmiddels als een van de drie economische hoofdcentra van 
Nederland. We hebben goede studiemogelijkheden, een goede zorgvoor-
ziening. 1 op de 4 (EEN.OP.DE.VIER!) Eindhovenaren doet een vorm van 
vrijwilligerswerk. Als PSV en Oranje-Rood weer kampioen worden, is het 
helemaal super. 

Maar een idealistische partij als de PvdA kijkt vooral naar wat er te verbe-
teren valt. De hulp aan mensen met schulden bijvoorbeeld. Dat niet alle 
inwoners er vanzelfsprekend bij horen. Dat sommige kinderen echt minder 
kansen hebben dan andere. Te veel mensen moeten nog te lang wachten op 
een betaalbare woning. De veiligheid is niet overal op orde. En ja, ook de ver-
deling van werk en geld mag heel wat beter. Het lijkt alsof een steeds groter 
deel van het beschikbare geld terecht komt bij een klein groepje mensen. 
Veel private rijkdom en tegelijk veel publieke armoede. Gaat het dan goed? 
Niet voor iedereen. 
Natuurlijk kan de gemeente Eindhoven alleen in Eindhoven iets verande-
ren. Wij kunnen keuzes maken in het voordeel van mensen die het nodig 
hebben. Blijven knokken voor fatsoenlijke banen. En voor hulp aan mensen 
zonder baan. Want werk of niet, mensen moeten een fatsoenlijk leven kun-
nen leiden. Dat gesprek willen we in Eindhoven voeren met iedereen die er 
open voor staat. En we willen in de stad onderzoeken wat de mogelijkheden 
zijn. 

Het gaat dus niet slecht in Eindhoven, maar het kan nog heel wat beter. 
Want eigenlijk gaat het gaat pas echt goed als we in onze stad verbonden 
zijn met elkaar. Als iedereen bestaanszekerheid heeft, als iedereen zonder 
gepuzzel kan rondkomen. Als we bij elkaar willen horen, met zijn allen 
samenkomen. En als mensen de kans hebben om hun dromen en ambities 
uit te laten komen. Die waarden staan voor ons centraal. Ze zijn het uit-
gangspunt van ons handelen, ook in de komende periode. Let trouwens op 
het woord ‘handelen’. We willen dat de overheid de handen uit de mouwen 
steekt. 
Mede dankzij de PvdA zijn we goed op weg in Eindhoven, maar we willen 
nog verder komen. Dat klinkt idealistisch en dat is het ook. We zijn niet voor 
niets de sociaal-democratische Partij van de Arbeid. 

Meer doen!
Praten is zilver, doen is goud. Daarom introduceren we Eindhovenbreed het 
Right to Challenge. Het recht om uit te dagen. De kern is dat inwoners de ge-
meente kunnen uitdagen. Dat wil zeggen: een groep (georganiseerde) bewoners 
kan voorstellen om taken van de gemeente in de directe leefomgeving over te 
nemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan. Het 
kan gaan om het onderhoud van een park, beheer van sportvelden of andere 
maatschappelijke voorzieningen. 
We gaan zelfs een stapje verder: we willen experimenteren met het recht op 
overname. Als de gemeente een maatschappelijke voorziening en de bijbehoren-
de functie wil laten overnemen, krijgen lokale verenigingen of buurtbewoners 
het eerste recht. 

Leeswijzer
Dit is een verkiezingsprogramma. We geven aan wat we in de komende jaren 
willen verbeteren voor mensen in Eindhoven. 
Die doelen lees je onder Dit willen we bereiken, dat regelmatig terugkomt.
Tegelijk kun je lezen wat we de afgelopen jaren bereikt hebben. Niet alleen, 
maar samen met andere partijen in de stad. Zie Mede mogelijk gemaakt door de 
PvdA.

Hebben we niet meer bereikt dan dat? Zeker wel. 
Willen we niet meer bereiken dan wat we hier schrijven? Zeker wel!
Hier beperken we ons tot de hoofdzaken. Als je die allemaal eens naast elkaar 
legt, kun je alleen maar zeggen: veel gedaan, nog zat te doen!

Minder beleid, meer doen!

We hebben wel genoeg beleid! 
Daarom stellen we voor:
• Bij nieuw beleid moet min-
stens een ‘oud’ beleid geschrapt 
worden;.
•  Een beleidsplan moet altijd 
een hoofdstuk ‘uitvoering’ 
hebben.
•  Elk nieuw beleid krijgt een 
harde einddatum waarna het 
geëvalueerd kan worden.
•  De evaluatie gebeurt on-
afhankelijk, dus niet door de 
afdeling die de uitvoering heeft 
verzorgd. 
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Werkloosheidspercentage 
Eindhoven daalt van 9% in 2014 
naar 6,8% in 2016.



Rondkomen bij ons in Eindhoven

Iedereen wil genoeg inkomen hebben om normaal rond te kunnen komen, 
en liefst een beetje meer. Kinderen gaan naar school en misschien stude-
ren, omdat ze willen leren. En daarna een baan met een fatsoenlijk salaris. 
Arbeid is niet het enige, maar wel belangrijk. Werk is de basis. Met werk 
houden we onze broek op, betalen we het dak boven ons hoofd, ons eten, 
sporten, uitgaan. En werk zorgt voor sociale contacten. Het ideaal is dat 
iedereen die kan werken, een baan heeft. De realiteit is dat de politiek daar 
niet alles over te zeggen heeft. Maar wat de Eindhovense politiek kan doen, 
moet ze doen. Met volle kracht. Om te beginnen: aangeven waar de banen 
liggen. We hebben keiharde tekorten aan metselaars, technische mensen, 
verpleegkundigen, doktersassistenten. Wij zeggen: leid jongeren daarvoor 
op en school ouderen om. Zorg voor een fatsoenlijk salaris. Bedrijven heb-
ben mensen in techniek hard nodig. Zorg dat Den Haag meer geld stort voor 
deze soms duurdere opleidingen. Stimuleer werkgevers en werknemers in 
Brainport-verband af te spreken dat jongeren, maar ook zij-instromers, die 
deze opleidingen kiezen een werkgarantie krijgen. Ten tweede: vervang 
noodzakelijke banen niet door vrijwilligerswerk. Werk dat gedaan moet 
worden, moet ook betaald worden. Ten derde: zorg dat geen talent verloren 
gaat. Zorg dat alle jongeren in het onderwijs eruit kunnen halen wat erin 
zit. Zodat ze kansen hebben als ze op de arbeidsmarkt beginnen. Zorg dat de 

Rondkomen
Hier gaan we voor:
• Mensen die kunnen werken 
hebben een fatsoenlijke baan met 
een fatsoenlijk salaris. De gemeen-
te geeft het goede voorbeeld in alle 
inkoop- en samenwerkingen van 
de gemeente. 
• Meer mogelijkheden voor vrij-
willigers om vrijwilligerswerk te 
doen met behoud van uitkering.  
• Een ‘banenpool met inkomens-
garantie’. Dit is een experiment 
waarin werkgevers/werknemers, 
UWV, GAK en andere partijen 
‘banenpools’ creëren. Flexibiliteit, 
en inkomensgarantie (via een 
basisinkomen) spelen een rol. De 
gemeente zet het experiment op 
en ondersteunt het. Begeleiding 
door een universiteit.  
• Werkgevers geven een werk-
garantie aan mensen met een 
techniek- en zorgopleiding in Eind-
hoven. Dat maakt deze sectoren 
aantrekkelijker.
• Een inhaalslag om banen te 
scheppen voor mbo-ers op niveau 
1 en 2. Ook hiervoor willen we met 
werkgevers afspraken maken over 
baangaranties.
• Gemeente en werkgevers inves-
teren samen in de groep 45 plus 
door het aanbieden van opleidin-
gen, leerwerktrajecten en baanga-
ranties.
• We vragen Brainport om ook 
in Eindhoven de gemeentelijke 
kanalen te gebruiken om ambiteu-
ze en talentvolle mensen aan werk 
te helpen. De knappe koppen én 
de gouden handjes! Wat bij expats 
lukt, moet ook bij onze eigen 
werkzoekenden kunnen lukken. 

Rondkomen 
Mede mogelijk door de PvdA: 
• De economie groeit in Eind-
hoven harder dan gemiddeld. 
Brainport heeft 10 miljoen uit 
Den Haag gekregen voor voor-
zieningen als de internationale 
school en Dutch Design Week. 
De provincie heeft er 10 miljoen 
bijgedaan. Dat geld zorgt voor 
extra banen. Niet alleen voor de 
creatievelingen in de stad maar 
ook voor mensen in de horeca, 
de kapper  etc. 
• Op Brainport Industries Cam-
pus (BIC) worden straks de nieu-
we dingen ontdekt en gemaakt 
- zo duurzaam mogelijk. Hier 
komen ook de beroepsopleidin-
gen van Summa en Fontys. Goed 
voor flink wat banen in de regio.
• De fraudewet krijgt een men-
selijke maat. Eindhovenaren die 
vastlopen in de bureaucratie, 
worden geholpen, niet meteen 
gestraft. 
• Werklozen en bijstandsgerech-
tigden krijgen extra begeleiding 
van de gemeente Eindhoven en 
maken daardoor meer kans op 
werk. Sinds 2014 neemt mede 
daardoor de werkloosheid af.
• We hebben de kwetsbare 
jongeren in beeld en zorgen voor 
extra ondersteuning. 
• Bij aanbestedingen krijgen be-
drijven voorrang als ze mensen 
met afstand tot de arbeidsmarkt 
een plek in hun bedrijf aanbie-
den.
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regio aantrekkelijk is voor werkgevers en werknemers. Dat arbeidsvraag en 
aanbod goed bij elkaar komen. Help initiatieven zoals Stichting Koenraad 
(sociaal ondernemen) met raad en daad vooruit. 
WIJeindhoven versterken, zodat generalisten mensen doelgericht kunnen 
helpen werk te vinden en te houden. En zorgen dat mensen alle nodige hulp 
krijgen om actief te worden of te kunnen zijn op de arbeidsmarkt.

En we moeten werkgevers – ook de gemeente - af zien te krijgen van het 
schoonheidsideaal voor werknemers. De ideale werknemer is een werk-
nemer die zijn werk aan kan en aan wil. Die de organisatie vooruithelpt, 
en daarmee zichzelf. Punt. Kleur, afkomst, leeftijd, geloof, geslacht, seksuele 
geaardheid, wel of niet zwanger hebben daar niets mee te maken. En ja, de 
ideale werkgever zorgt voor fatsoenlijk werk tegen een fatsoenlijke belo-
ning.

En dan nog dit: we willen alle vrijwilligers een enorm groot compliment 
geven voor hun werk, waarmee ze de Eindhovense samenleving helpen 
draaiende houden. Dank!

Armoedebeleid
Als je pech hebt in het leven, heb je geluk als je in Eindhoven woont. We 
hebben het armoedebeleid mede mogelijk gemaakt en geknokt om het over-
eind te houden, ook toen de economische crisis raasde. Daar willen we mee 
doorgaan! Het ideaal is dat iedereen van zijn/haar zelf verdiende geld kan 
rondkomen. Als dat door omstandigheden niet lukt, willen we mensen een 
handje helpen. Je bent sociaal en solidair of niet. 
Ons doel is een einde aan armoede. Bij de bestrijding van armoede rich-
ten we ons vooral op de ruim 6000 kinderen die in Eindhoven in armoede 
opgroeien. We willen dat ook zij meedoen. Zich voorbereiden op hun toe-
komst. Want wie nu meedoet, vergroot zijn kansen. Meedoen met sporten, 
kunnen leren, mee kunnen op schoolreisje. Investeren in de ontwikkeling 
van talenten en mogelijkheden van kinderen levert de gemeenschap veel 
voordeel op. Dus als de stad daarin investeert - een Eindhovens studiefonds 
zou een goede zaak zijn - is dat een goede zaak. 
Daarom hebben we  we de subsidies voor de Stichting Leergeld en het 
jeugdsport- en het cultuurfonds verhoogd. 
Eindhoven kent ook  een meedoen-bijdrage voor alleenstaanden met kinde-
ren. Met de bijdrage aan de ziektekostenverzekering en de reiskostenvergoe-
ding voor werkende armen. Deze willen we behouden.

Eindhoven 2017: 650 inwoners in budgetbeheer, 500 in een sane-
rings- of bemiddelingstraject en 2500 in bewindvoering.

De Brainport Industries Campus



Schuldenvrij!
De economie trekt aan. Tijd om te zorgen dat iedereen daarvan profiteert. 
Ook mensen met schulden. Ja, die zijn er veel. Landelijk loopt een op de vijf 
huishoudens risico op problematische schulden. Dat is in Eindhoven niet 
anders. Zijn de inkomens gewoon te laag?
In de schuld komen is erg, eraf komen bijna onmogelijk. Want schulden 
vreten energie, die je dus niet aan andere dingen kunt besteden. En je krijgt 
boete op boete, omdat je niet betaalt, terwijl je niets hebt om mee te betalen! 
Daar wordt niemand wijzer van.
Daarom: zorg dat mensen met schulden zich sneller durven melden. En 
werk samen aan een goede oplossing waarbij alle betrokkenen hun verant-
woordelijkheid moeten nemen. 

 Rondkomen in de praktijk
 In Gestel, Stratum, Strijp en Tongelre is de Werkplaats Financiën actief. 
 Open voor iedereen die hulp kan gebruiken met administratie en geldproble-
 men. Gratis. De hulp komt van ervaringsdeskundigen die weten wat de 
 regelingen zijn, hoe je formulieren invult, aanvragen doet en wat de 
 mogelijkheden zijn als je een rekening niet kunt betalen. Geweldig initiatief 
 dat de PvdA graag blijft ondersteunen.

Schuldenvrij
Hier gaan we voor:
• WIJeindhoven krijgt specialisten voor schuldhulpverlening. Bij schuldencrisis: direct hulp bieden. 
• Instelling schuldenplafond. Schulden waar de gemeente invloed op heeft, zijn nooit hoger dan 120% van de oor-
spronkelijke schuld. Dat begint uiteraard bij de gemeente zelf. In Eindhoven wordt niet verdiend  aan het invorderen 
van schulden aan de gemeente! Wie niet kan betalen, krijgt geen ophoging op vorderingen, ook niet de wettelijk toe-
gestane. De gemeente gaat in gesprek en waar het knelt, probeert ze goede afspraken te maken en indien nodig hulp 
aan te bieden via WIJeindhoven. 
• Opzetten van een ‘Eindhovense Robin Hood marktplaats’ waar gevers en ontvangers elkaar kunnen ontmoeten. Er 
zijn veel Eindhovenaren die spullen willen geven aan mensen die het nodig hebben. Die mensen willen wel weten dat 
het goed terecht komt. Dat moet dus goed geregeld worden. De werknaam is: #Ikhelp040.nl  
• Pilot om af te stappen van individuele schuldsanering en de schulden van inwoners collectief te regelen. Door bij-
voorbeeld afspraken met woningcorporaties en energieleveranciers over alle problematische schulden van inwoners 
van de gemeente. 
• Bureaucratievrij budget voor hulpverleners om naar eigen inzicht in te kunnen zetten. Zo is echt maatwerk moge-
lijk om grotere maatschappelijke problemen te voorkomen. 
• Focus op preventie: WIJeindhoven komt eerder in actie wanneer sprake is van niet tijdige betaling gemeentebelas-
ting, of achterstanden die geregistreerd zijn bij het BKR. 
• Een proef waarbij de gemeente, als inwoners in een zeer problematische financiële situatie zitten, de schulden over-
neemt en de bewoner een haalbare terugbetalingsregeling aanbiedt. Eerst hulp, dan boetes. En geen boete op boete. 
Voorbeeld: Utrecht.
• In Eindhoven heeft iedereen een dak boven het hoofd. Het aantal huisuitzettingen bij woningbouwcorporaties in 
verband met financiële problemen wordt teruggebracht tot nul, in overleg met welzijnsorganisaties en woningbouw-
corporaties. 
• Eindhoven gaat experimenteren met de sociale supermarkt. Wie normaliter afhankelijk is van de voedselpakketten 
van de voedselbank kan zelf in de sociale supermarkt producten uitkiezen. In Helmond bestaat dit al. Goed voorbeeld 
doet volgen.
• Vanwege de wildgroei aan  bewindvoerders zetten we in op bewindvoerders in dienst van de gemeente.
• De zogenaamde ‘ Klijnsmamiddelen’ worden ingezet waarvoor ze bedoeld zijn: voor kinderen die leven in armoede
• We willen de inkomenstoeslag in laten gaan in het 3e jaar van de bijstand, in plaats van in het 5e jaar nu.

Schuldenvrij
Mede mogelijk door de PvdA: 
• De PvdA heeft afgelopen jaren 
gezorgd voor stevige investerin-
gen in het bestrijden van armoe-
de. De  subsidies voor de Stichting 
Leergeld en het jeugdsport- en 
het cultuurfonds zijn verhoogd. 
• Ondernemers die het financieel 
moeilijk hebben, komen net als 
particulieren in aanmerking voor 
kwijtschelding van de gemeen-
telijke belastingen. Ook gunstig 
voor zzp-ers.
• De gemeente betaalt facturen 
van zzp’ers en andere opdracht-
nemers binnen 30 dagen. 
• Als je een tijdelijke baan aan-
neemt, hoef je na einde dienst-
betrekking niet opnieuw in de 
wachtrij voor je uitkering.
• Vrijlating van kostendelers-
norm: je wordt niet gekort op je 
uitkering wanneer je huisgenoot 
een mantelzorger, statushouder, 
zwerfjongere of dakloze is.
• Behoud gratis openbaar 
vervoer voor inwoners met een 
inkomen tot 120% van het mini-
mum. 
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Betaalbaar wonen 
Een dak boven je hoofd is een basisbehoefte, net als een warme maaltijd. Die 
behoefte heeft iedereen. Helaas kan niet iedereen in Eindhoven een wo-
ning vinden die past. Er wordt wel druk gebouwd, vooral voor studenten en 
expats. Woningen voor tijdelijke huur van maximaal een jaar. Voor studen-
ten die hun hele studie hier willen doen, is er echter een woningprobleem. 
Jonge tweeverdieners verdienen al snel te veel voor een sociale huurwo-
ning, maar te weinig voor een koopwoning. Middeldure huurwoningen 
zijn er nauwelijks in de particuliere sector. Wie zijn huis wil verlaten voor 
een kleinere woning, moet desgewenst in de buurt terecht kunnen. We 
willen dus geen getto’s voor doelgroepen, maar buurten waar je van start 
tot gezin tot senior kunt blijven wonen. De gemeente zal zich sterk moeten 
maken voor initiatieven op dit terrein. Los hiervan zien we dat huishoudens 
vaak circa 40% van hun inkomen kwijt zijn aan woonlasten (huur, energie). 
Onmogelijk als je een laag inkomen hebt (AOW, alleenstaande moeders). 
Huurtoeslag is dan geen oplossing meer. We willen dat inkomens tot 38.000 
euro niet meer dan 35% van hun inkomen kwijt zijn aan woonlasten. 

De woningmarkt staat onder druk. Wie een ruim inkomen heeft, kan op de 
(koop- of huur-)markt terecht, al wordt ook dat in het midden- en lage seg-
ment steeds moeilijker. Maar iederéén wil fatsoenlijk, betaalbaar én prettig 
wonen. Daarom staan we erop dat Eindhoven door de hele stad heen genoeg 
betaalbare huurwoningen krijgt en houdt. Dat betekent afspraken maken 
met corporaties over de toevoeging van extra sociale huurwoningen. Met ei-
genaren van kantoorgebouwen over de ombouw van kantoren naar woon-
ruimte. Met projectontwikkelaars over een minimum percentage betaalbare 
sociale huurwoningen in nieuwbouwprojecten. We eisen heldere afspraken 
met buurgemeenten over de spreiding van de sociale woningbouw en van 
de financiële lasten. En we gaan door met de aanpak van huisjesmelkers.

 Gebouwd in de sociale sector 2014 2015 2016
 Amsterdam 970 736 626 
 Rotterdam 420 587 544
 Utrecht 492 185 407
 Eindhoven 701 753 1811

De gemeentelijke portemonnee
De PvdA wil het huishoudboekje op orde hebben, maar niet ten koste van 
alles. Simpel: je kunt mensen die per se hulp (zorg, armoedebestrijding) 
nodig hebben, niet in de kou laten staan. Dat heet menselijkheid. Wij noe-
men het ook wel solidariteit. Als de gemeente daardoor rode cijfers schrijft, 
zullen we gedreven zoeken naar oplossingen. Uiteindelijk willen we gewoon 
zwarte cijfers. Als het voor een sociale en zorgzame stad nodig is dat de loka-
le lasten omhoog gaan, dan mag dat wat ons betreft. De sterkste schouders 
dragen dan de zwaarste lasten. Dus betalen grote ondernemingen wat meer. 
Kleine ondernemers, zzp’ers en de sociale huursector ontzien we als het kan. 
We willen dat de totale woonlasten in Eindhoven lager liggen dan in verge-
lijkbare steden. 
Het zou helpen als Den Haag de regionale positie van Eindhoven erkent en 
de financiering daarop afstemt. We hoeven niet per se de 160 miljoen die 
Amsterdam krijgt, maar wel het bedrag waar een economisch centrum als 
Eindhoven redelijkerwijs recht op heeft. 

Zie  ook pagina 29: Hoe betalen we dit?

Betaalbaar wonen 
Mede mogelijk door de PvdA: 
• De lasten voor bewoners in 
Eindhoven (huur, rioolrecht e.d.) 
liggen 8% lager dan het gemid-
delde van vergelijkbare steden. 
• Er zijn afspraken gemaakt met 
de corporaties over een gematig-
de huurontwikkeling. Voor de 
laagste inkomens is de huur-
verhoging  beperkt gebleven 
tot gemiddeld enkele euro’s per 
maand.
• Steeds meer woningen in 
Eindhoven hebben een sociale 
huurprijs.
• Flexwoningen, tijdelijke woon-
ruimte die meteen beschikbaar 
is, voor gescheiden mensen, 
arbeidsmigranten, ex bewoners 
van zorginstellingen of opvang-
huizen.
• Van midden 2014 tot midden 
2017 zijn er 1224 statushouders 
gehuisvest in 553 woningen.
• Sommige wooncorporaties ge-
ven huurverlaging aan huurders 
die structureel bijdragen aan de 
veiligheid en leefbaarheid van 
hun buurt. 

Hier gaan we voor: 
• Lage inkomens mogen  niet 
meer dan 35% van hun inkomen 
kwijt zijn aan woonlasten.
• Duurzaamheidsmaatregelen in 
de sociale sector zonder huur-
verhoging. We maken daar af-
spraken over met de corporaties 
(een duurzaamheidspact). Maar 
we willen ook dat bewoners zelf 
worden gestimuleerd om ener-
gie-collectieven op te richten.
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   De publieke 
  zaak is belangrijk 
   genoeg om goede mensen 
   op te zetten. De werkgever 
  (de gemeente Eindhoven) 
  moet zorgen dat die mensen 
	 	 efficiënt	werken.	

• De gemeente maakt presta-
tieafspraken met de woning-
bouwcorporaties over het 
ouderenproof maken van sociale 
huurwoningen. 
• Betaalbaar wonen hangt steeds 
meer samen met de energielas-
ten. We willen dat het eenvoudi-
ger en voor iedereen betaalbaar 
wordt om bestaande woningen 
te verduurzamen. Bijvangst: la-
gere woonlasten! Daarom willen 
we met de woningbouwcorpo-
raties afspraken maken over een 
ambitieuze verduurzaming van 
de woningen. Maar willen ook 
dat bewoners zelf worden gesti-
muleerd om energiecollectieven 
op te richten. 
• Groei van de sociale sector, 
zodat de wachttijden afnemen 
en er meer te kiezen is, ook voor 
lage inkomens.
• Meer flexwoningen, woon-
complexen met een magic mix 
van  bewoners, die goed en in-
tensief beheerd worden, passend 
bij de groepen die er wonen.
• Slim registreren en toewijzen 
van aangepaste woningen (voor 
senioren en mensen met beper-
kingen),  dat scheelt wachttijd.
• Ruimte in het budget om de 
regels rond woningsplitsing en 
kwamerverhuur consequent te 
handhaven.



Gemeente als werkgever
De gemeente Eindhoven is werkgever van veel werknemers. De PvdA 
Eindhoven maakt zich sterk voor een goed werkgeverschap. Dus willen 
we een efficiënte bedrijfsvoering voor de gemeentelijke diensten. Willen 
we stimuleren dat mensen het beste uit zichzelf halen, in het voordeel van 
de inwoners van Eindhoven. Als we werk uitbesteden, gaat het niet om de 
laagste kosten. Zaken als sociaal ondernemerschap en een fair salaris voor 
de mensen die het werk doen, tellen minstens even zwaar. De vuistregel is: 
hetzelfde loon voor hetzelfde werk.
Als werkgever moet de gemeente zich ook eens achter de oren krabben over 
het hoge ziekteverzuim. Dat moet omlaag. Beter voor de werknemer, beter 
voor de publieke zaak. 

Gemeente als dienstverlener
Er is veel te regelen en te doen in een stad als Eindhoven. Daar heb je goede 
mensen voor nodig. Maar die moeten dan wel goede regels volgen. Het is 
bijvoorbeeld vreemd dat ambtelijke diensten voor bijna elk verzoek van een 
inwoner zes weken tijd mogen nemen voor een antwoord. Daarna kunnen 
ze vaak nog eens zes weken verlengen. Maar... als een inwoners ergens 
een dag mee te laat is, ontvangt hij de volgende dag een herinnering of een 
boete. Dat kan evenwichtiger. Een boze overheid maakt boze burgers. Doe 
wat nodig is, doe het zo simpel mogelijk en in begrijpelijke taal. Maak snel-
heid waar het kan, en vertel gewoon wat je doet en waarom. Anderzijds is er 
geen reden om inwoners permanent te wantrouwen. Stel de regels, hand-
haaf de regels, maar houd ruimte voor afwijkingen als er goede argumenten 
en overwegingen zijn.
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Gemeente als  dienstverlener
Mede mogelijk door de PvdA: 
• De publiekscontacten zijn 
verbeterd.
• Minder administratieve 
lastendruk voor bedrijven en 
inwoners; bijvoorbeeld tijdsbe-
sparing door gebruik van vooraf 
ingevulde formulieren.

Hier gaan we voor:
• Handhaven is goed, maar 
begint altijd met een redelijk 
gesprek. Dat noemen wij de 
menselijke maat. 
• De gemeente communiceert 
in heldere en begrijpelijke taal 
bij al haar uitingen. Elke brief 
die niet begrepen wordt, wordt 
op verzoek van de ontvanger 
persoonlijk toegelicht door de 
ambtenaar die hem schreef. Dat 
noemen we het recht op begrij-
pelijke taal. 
• Als inwoners betrokken zijn in 
de planfase, houdt de gemeente 
hen op de hoogte van verdere 
ontwikkelingen en hebben ze 
daar inspraak op. Ze krijgen een 
uitnodiging om het eindresultaat 
te bekijken en te beoordelen.

Gemeente als  opdrachtgever/
werkgever
Mede mogelijk door de PvdA: 
• Bedrijven waarmee de ge-
meente zakendoet, creëren 
nieuwe banen voor mensen met 
afstand tot de arbeidsmarkt.
• Bovengrens aan lonen voor 
medewerkers van instellingen 
die gemeentelijke subsidie ont-
vangen en verbonden partijen 
waar Eindhoven zaken mee 
doet.

Hier gaan we voor:
• Minder inhuur van externe 
krachten en minder flex. In-
vesteren in talentontwikkeling 
bestaande medewerkers. 
• Het ziekteverzuim bij de 
gemeente moet structureel om-
laag. Uitgangspunt is niet meer 
dan landelijk gemiddelde van de 
Nederlandse gemeenten.
• Bij aanbestedingen eist de 
gemeente dat de mensen die 
het werk doen een cao-loon 
ontvangen. Dit geldt ook voor 
onderaannemers.
• Bij elke aanbesteding worden 
harde afspraken gemaakt over 
de gewenste diversiteit in de 
organisatie van de aanbieder.
• De gemeente streeft ernaar 
dat de ambtelijke medewerkers 
even divers zijn als de totale 
bevolking. 
• De gemeente geeft zelf mensen 
met afstand tot de arbeidsmarkt 
een reële kans. Onze ambitie is 
10% van de vrijkomende vacatu-
res.



te informeren over alle kansen die er liggen, ook na het praktijkonderwijs. 
Door het onderwijs toe te snijden op de mogelijkheden van leerlingen, 
zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen en dit kunnen aanbieden op de 
arbeidsmarkt. Door met het bedrijfsleven te overleggen over hoe de be-
roepspraktijk aantrekkelijk gepresenteerd kan worden op scholen. En door 
mensen te stimuleren om zich te blijven ontwikkelen en leren. 

Vooruitkomen in wonen
Er is weinig keuzevrijheid op de woningmarkt voor de middeninkomens. 
Wooncarrière maken is er niet meer bij. Mensen verdienen vaak net te 
veel om nog in aanmerking te komen voor een corporatiewoning. Maar te 
weinig om een woning te kunnen kopen. De prijzen op de woningmarkt 
stijgen razendsnel. Anno 2017 worden ook in Eindhoven de vraagprijzen 
overboden, om maar aan een woning te komen. En betaalbare woningen in 
de particuliere sfeer, middeldure huurwoningen zijn er niet genoeg.

Corporaties zijn sinds 2015 aan strengere regels gebonden bij de woningtoe-
wijzing.  De woningvoorraad gaat vooral naar huishoudens met een inko-
men tot € 34.000,-, zodat er weinig huurtoeslag uitbetaald hoeft te worden. 
Dat zorgt ervoor dat wijken met veel sociale huurwoningen steeds eenzijdi-
ger worden qua samenstelling. Jammer, we waren in Eindhoven juist trots 
op onze gemengde wijken!

Vooruit met de bedrijventerreinen
We trekken met de gemeenten in de regio op om meer bedrijven in de regio 
te krijgen. We kijken op welke bedrijfsterrein in het stedelijk gebied een 
bedrijf het beste kan landen. Waar en op welke manier het bedrijf het beste 
kan bijdragen aan en gebruik maken van het ecosysteem. We concurreren 
niet op prijs van de grond. 
We gaan door met in het Stedelijk Gebied samen bepalen welke bedrijfster-
reinen ontwikkeld worden en welke kunnen wachten. We gaan zuinig om 
met onze groene en open ruimte. 

Vooruit met privacy 
Veel van wat we op het internet doen, wordt vastgelegd. Maar weten we 
wel wie onze gegevens heeft en wat ermee gedaan wordt? En hebben we 
wel in de gaten hoe gemakkelijk we allerlei privégegevens prijsgeven? Voor 
we het weten worden ze verzameld en gebruikt zonder toestemming. Ook 
de cybercrimineel is al lang geen nieuw beroep meer. Eindhoven is leading 
in technology. Als er ergens iets uitgevonden kan worden om datagebruik 
en misbruik te stoppen....
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Vooruitkomen bij ons in Eindhoven

Iedereen heeft zijn eigen manieren en middelen om vooruit te komen. 
Creativiteit bloeit. De gemeente hoeft daar vaak helemaal niet aan te pas 
te komen. Maar niet iedereen heeft dezelfde mogelijkheden om op eigen 
kracht vooruit te komen. Daar heeft de gemeente wel een rol. Ook als men-
sen grenzen overschrijden. Bijvoorbeeld door zichzelf vooruit te helpen ten 
koste van anderen. 

Vooruit met elkaar
Eindhoven wordt bewoond door mensen uit alle 
windstreken, met uiteenlopende gewoonten, 
godsdiensten en van alle leeftijden en seksuele 
geaardheden. We komen als stad pas echt voor-
uit als we elkaar de ruimte geven. Samen sterk 
staan. Als we onderling de verbinding maken, 
zodat we elkaar in straat, buurt en wijk weten te 
vinden. Helaas staat de onderlinge verbonden-
heid onder druk. We horen en lezen verhalen 
van jongeren die geen stageplek kunnen vinden 
vanwege hun religie of afkomst. Of van homo-
seksuele leraren die in de klas liever niet voor 
hun seksuele gerichtheid uitkomen. Er zijn de 
verhalen van moslims die nageroepen worden 
door vreemden. 

Vooruit op school
Eindhoven heeft zonder meer goede onderwijsvoorzieningen. We zijn de 
enige stad in Nederland die kinderopvang en voor- en vroegschoolse educa-
tie heeft samengevoegd, waardoor kinderen werkelijk samen opgroeien. En 
waardoor we in een zeer vroeg stadium bij veel kinderen (taal)achterstanden 
kunnen wegwerken. Daarmee zijn we er niet. Want ook op school zouden 
kinderen gelijke kansen moeten hebben. Iedereen die dat nodig heeft moet 
huiswerkbegeleiding krijgen. Als er schoolreisjes of andere activiteiten zijn, 
moet iedereen kunnen deelnemen, ongeacht het inkomen. En omdat bewe-
gen belangrijk is voor iedereen, willen we op de basisscholen het goede voor-
beeld laten geven. Dus komt wat ons betreft de vakleerkracht bewegen terug. 

Het onderwijs en de arbeidsmarkt sluiten nooit perfect op elkaar aan. Kan 
ook niet. Maar het kan wel beter dan nu. Door ouders en kinderen goed 

Vooruit op school
Mede mogelijk door de PvdA: 
• Er is in crisistijd geld vrijge-
maakt om te zorgen dat alle 
scholen in Eindhoven er piekfijn 
bijzitten en bieden goed on-
derwijs. Kijk eens naar de Frits 
Philipsschool of De Burgh.
• Wat nog niet lang geleden de 
zwakste school was in Woen-
sel-West, is nu de beste van 
Brabant! 
• De Internationale school is een 
doorslaand succes. Het helpt 
om aantrekkelijk te blijven voor 
kenniswerkers.

Hier gaan we voor:
• We willen gratis huiswerkbe-
geleiding/bijles voor iedereen 
die dat nodig heeft, eventueel 
door studenten. Scholen sluiten 
niemand uit. 
• We willen samen met scholen 
en maatschappelijke organisaties 
een iedereen-doet-mee-conve-
nant realiseren. 
• Als ouders van een school 
een buurtschool willen maken, 
waarop alle kinderen uit de wijk 
onderwijs volgen, ondersteunt de 
gemeente dat. 
• Stimuleren leven lang leren, 
omdat we daar een leven lang 
plezier van hebben. 
• Stimuleer zij-instromers en on-
dersteun leerwerktrajacten voor 
mensen die onderweg zijn naar 
een (nieuwe) baan. 
• Baanuitreiking voor leerlingen 
uit het voortgezetspeciaal onder-
wijs, praktijkonderwijs en entree 
studenten in plaats van diplo-
ma-uitreiking. In samenwerking 

met lokale overheid, scholen, 
werkgevers. 

Vooruitkomen in wonen
Mede mogelijk door de PvdA:
• Nieuwe afspraken met de 
gemeenten in het stedelijk gebied 
Eindhoven, zodat er ruimte is om 
meer te bouwen.
• Bouw van 1000 middeldure in 
laatste jaren huurwoningen en 
nog 1500 in de planning.
• 3D printer-woningen zijn nu 
mogelijk.
• We experimenteren met Tiny 
Houses, nieuwe woonvormen 
etc. in zogenaamde Living labs.
• Eindhoven kent een Klimaat-
plan en werkt hard aan reductie 
van de CO2 uitstoot.

Hier gaan we voor:
• Eindhoven geeft een Woonga-
rantie, woonzekerheid voor lage 
en voor lage middeninkomens.
• We bouwen hard door aan 
middeldure huur-, starterskoop- 
en flexwoningen. 
• We zorgen ervoor dat middel-
dure huurwoningen ook mid-
delduur blijven, en maken daar 
regels voor. 
• Als er te weinig middeldure 
huur en of starterskoopwoningen 
zijn, krijgen deze lage middenin-
komens weer toegang tot de 
sociale sector.



Vooruit in mobiliteit 
Goed lopend verkeer is super belangrijk. Voor de economie en de arbeids-
markt is de bereikbaarheid van Eindhoven een centraal punt. Meer asfalt, zou 
je zeggen. Maar dat gaat ten koste van de leefbaarheid van de binnenstad. Te 
veel fijnstof, verkeerslawaai en verstoppingen maken onze stad onaantrek-
kelijk. Dus moet de organisatie van het verkeer anders. We willen slimme 
manieren vinden om de auto vaker te delen en vaker te laten staan voor de 
fiets en de bus. Nog beter openbaar vervoer. Nog meer meer goede fietsroutes. 
Openstaan voor nieuwe vervoersconcepten als Mobility as a Service. Dat is 
één digitaal platform waar mensen hun reizen kunnen plannen met trein, 
bus, greenwheels, huurfiets, regiotaxi en dergelijke. Ofwel: minder wachttijd, 
minder milieulast en grotere bereikbaarheid van meer plekken in de stad. 

1413

Vooruit met Eindhoven Airport
Eindhoven Airport gaat heel Zuid-Oost-Brabant aan. Daarom neemt de 
PvdA Eindhoven met een aantal omliggende gemeenten een gezamenlijk 
standpunt in: 

• Eindhoven Airport mag vanaf 2020 blijven groeien, mits er draagvlak 
voor is in de omgeving.

• Groei in het aantal vluchten 
 o Alleen mogelijk binnen de momenteel daadwerkelijk gebruikte 
  geluidsruimte.  
 o Extra vluchten kunnen worden  verdiend door minder overlast te 
  veroorzaken.
 o Groei passagiersaantallen alleen bij inzet van moderne, schonere
   en stille vliegtuigen.
 o Milieuwinst gebruiken voor extra vluchten.
 o Er zal worden gestuurd op de toename van het aantal zakelijke vluchten:
  - die ten dienste staan van de Brainportregio, 
  - kwalitatieve groei ten koste van vakantievluchten.
• Het aantal vakantievluchten neemt niet meer toe. 
 o Grotere vliegtuigen ten opzichte van uitbreiding van het aantal 
  vluchten.
• De nachtvluchten worden teruggedrongen. 
 o Geen geplande landingen na 23.00 uur. 
 o Geen geplande starts voor 07.00 uur en in het weekend niet voor 
  08.00 uur. 
• Er komt een groter leefbaarheidsfonds zoals bij Schiphol. 
• De luchthaven krijgt vanaf 2020 een eigen treinstation om de landzijdige 

ontsluiting te borgen.

Vooruit met de economie en de werkgelegenheid
De arbeidsmarkt is een zaak van werknemers en werkgevers, de overheid 
kan alleen de arbeidsomstandigheden controleren, verbetering afdwingen, 
en cao’s algemeen verbindend verklaren. Er zullen echter altijd mensen zijn 
die hulp nodig hebben op hun weg. Soms kan de gemeente Eindhoven daar 
nuttig zijn. Door scherp in de gaten te houden welke doelgroepen de boot 
dreigen te missen en hier actie te ondernemen. Denk aan ouderen zonder 
baan, maar ook aan jongeren. Een belangrijke doelgroep in dit verband be-
staat uit uitkeringsgerechtigden die er met een baan in inkomen op achter-
uit dreigen te gaan. Zo’n armoedeval kan natuurlijk niet de bedoeling zijn, 
de gemeente dient maatregelen te nemen om dit te voorkomen. Ook tijdelijk 
werk moet lonen.

Vooruit met privacybescherming
Hier gaan we voor:
• De gemeente Eindhoven gaat 
respectvol om met de eigen gege-
vens en die van inwoners. 
• Eindhoven heeft met Antwer-
pen en Amsterdam duidelijke 
spelregels opgesteld voor bedrij-
ven die data in de publieke ruimte 
in deze steden willen verzamelen. 
Voor privacy en veilige digitale 
toepassingen. We willen deze 
regels in de Algemene Plaatselijke 
Verordening.
• De gemeente gaat initiatieven 
in het kader van privacybescher-
ming actief ondersteunen. 
Bijvoorbeeld door elke maand 
een zaal gratis ter beschikking 
stellen voor een privacycafé. 
Daarin leren vrijwilligers aan 
inwoners hoe ze hun laptop en 
mobiele telefoon goed kunnen 
beveiligen.
• Slimme technologie moet ten 
goede komen aan alle inwoners. 
We willen heldere afspraken 
over waarborgen van privacy en 
toegankelijk maken van slimme 
technologie.  

Vooruit in mobiliteit
Mede mogelijk door de PvdA: 
•  De grootste ‘vloot’ elektrische 
bussen in de wereld. 
•  In plaats van de Ruit hebben 
we het bereikbaarheidsakkoord 
‘aangelegd’. Focus: slimme mobi-
liteit, goede fietspaden, (Hoog-
waardig) Openbaar Vervoer, 
goede overstapmogelijkheden 
tussen verschillende vervoer-
systemen.
•  Geluidsoverlast rond spoor 

Mobility as a Service (MaaS) 
is één mobiele dienst om in elke situatie de beste vorm van vervoer te regelen. Geen 
auto nodig. Je betaalt voor het gebruik van mobiliteit, niet voor het bezit.

Tongelre aangepakt. 
•  Gratis Openbaar Vervoer voor 
mensen uit gezinnen met een 
inkomen tot 120% van het soci-
aal minimum. 
•  Station bij winkelcentrum 
Woensel.
•  Groene golf op de ring van 
Eindhoven.

Hier gaan we voor:
•  Handhaven gratis Openbaar 
Vervoer voor mensen uit gezin-
nen met een inkomen tot 120% 
van het sociaal minimum. 
•  Snelle uitvoering van het 
bereikbaarheidsakkoord.  O.a. 
HOV, snelfietspaden, uitbreiding 
fietsproject, P en R aan randen 
van de stad, goede doorstroming 
van autoverkeer over de rond-
weg). Aanleggen veilige fietszo-
nes naar alle bedrijventerreinen.
•  Investeren in de rondweg van 
Eindhoven om de doorstroom 
van het autoverkeer te vergro-
ten.
•  Goede busverbindingen; met 
name aandacht voor locaties die 
bezocht worden door ouderen. 
•  Handhaving overtredingen in 
30-km zones. 
• Treinverbinding Eindho-
ven-Düsseldorf
• Bij de volgende aanbesteding 
voor Openbaar Vervoer geldt: 
100% zero-emission. In 2026 
rijden er uitsluitend 100% ze-
ro-emission taxi’s in Eindhoven.
•  Bouw platform Mobility as 
a Service met Amsterdam en 
provincie Noord-Brabant.



Aan werkgeverskant zal de gemeente in woord en daad oog moeten hebben 
voor de belangen van het mkb. 95% van alle bedrijven in Eindhoven heeft 
20 of minder werknemers en hoort dus tot het mkb. De grootste groei van 
de werkgelegenheid wordt hier geboekt. De gemeente dient dus permanent 
in overleg te zijn met vertegenwoordigers, om wensen en mogelijkheden op 
elkaar af te stemmen. Meer werkgelegenheid betekent dat mensen gemak-
kelijker kunnen instappen en doorgroeien, waardoor langdurige werkloos-
heid zoveel mogelijk buiten beeld blijft. 

Vooruit in gezondheid
Niet iedereen is even gezond. Maar iedereen zou wel dezelfde mogelijk-
heden moeten hebben om zo gezond mogelijk te blijven. Armoede helpt 
bijvoorbeeld niet. De bestrijding van armoede blijft daarom een hoofdpunt 
voor de PvdA. Andere dingen kunnen mensen veel meer in de hand heb-
ben. Niet roken, gezond eten, voldoende bewegen. Een gemeentebestuur 
kan mensen niet dwingen gezond te leven, maar kan het wel stimuleren.

Daarom willen we dat de gemeente het project Eindhoven de gezondste 
start. Daarin nadruk op preventie om de gezondheid van Eindhovenaren te 
vergroten, zoals meer bewegen, stoppen met roken en gezonder eten. Om dit 
voor iedereen bereikbaar te maken, wil de PvdA een betaalbare Eindhoven-
se collectieve zorgverzekering met veel aandacht voor preventie.

Tot slot is de PvdA Eindhoven voorstander van  sportief en actief mee kunnen 
doen. Wij steunen Positieve gezondheid. Dat is het vermogen van mensen 
zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele 
en sociale uitdagingen van het leven. 
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Vooruit met de economie en de 
werkgelegenheid
Mede mogelijk gemaakt door de 
PvdA: 
•  Als een uitkeringsgerechtigde 
een baan accepteert, kan hij 
na (onverhoopte) afloop weer 
direct gebruik maken van de 
bijstand. Geen wachttijden dus. 
•  Eindhoven is met Amsterdam 
de plaats voor – met name tech-
nische - startups. Goed voor de 
werkgelegenheid en de innova-
tieve slagkracht. 
•  Ondernemers kunnen OZB en 
reclamebelasting gespreid betalen.

Hier gaan we voor:
•  Ook de komende periode wil-
len we actief bedrijven en banen 
voor gouden handjes en knappe 
koppen naar onze stad halen.
•  Wie vanuit een uitkering een 
tijdelijke baan aanneemt,  krijgt 
na afloop direct weer een uitke-
ring zonder wachttijd. Dit om 
schuldvorming te voorkomen.

• We willen een scholingsof-
fensief voor onze inwoners om 
hen de vaardigheden en compe-
tenties te bezorgen om aan het 
werk te blijven. 

Vooruit in gezondheid
Dit willen we bereiken:
• We investeren in een stadsnet-
werk door een sportieve infra-
structuur (fietsroutes, activitei-
tenparken) neer te zetten. Deze 
openbare gratis toegankelijke 
activiteitenparken (openbare 
fitnessapparaten) zorgen ook 
voor waardevolle ontmoetingen 
tussen bewoners.
• De PvdA stimuleert netwerken 
van samenwerkende organisa-
ties zoals WIJeindhoven, GGD, 
Huisartsen, gezondheidscentra, 
zorgverleners  en gespecialiseer-
de instellingen die ook samen 
met verzekeraars en sponsors 
(fondsen, bedrijven en instellin-
gen) het concept van positieve 
gezondheid een centrale plaats 
geven in Eindhoven.
• Sporten en bewegen bevor-
deren de gezondheid. Daarom 
blijven we ons er hard voor 
maken dat sport en spel haalbaar 
blijft voor kinderen van wie de 
ouders een clublidmaatschap 
niet kunnen betalen.
• Een Eindhovense collectieve 
zorgvoorziening met veel aan-
dacht voor preventie. We willen 
de kracht van de collectiviteit 
benutten. We willen het moge-
lijk maken om als inwoners van 
Eindhoven samen een zorgver-
zekering te realiseren met veel 
nadruk op preventie van ge-
zondheidsproblemen.

WIJeindhoven werkt | Praktijkverhaal
“Ik begeleid sinds een jaar een vrouw van 27 jaar die haar inkomen al een 
paar jaar kreeg vanuit de bijstand. Ze woont door omstandigheden bij haar 
ouders en heeft een zoontje van 8 jaar. Ze heeft een ontzettende afkeer van 
de hulpverlening. Ik heb kennis gemaakt, haar verhaal gehoord en lang-
zaam vertrouwen opgebouwd. Van daaruit hebben we stappen gezet. CV 
gemaakt, geoefend met solliciteren, urgentie aangevraagd, tools aangereikt 
voor hoe om te gaan met haar zoontje, dat nogal eens woedeaanvallen ver-
toonde. Met moeder samen zoontje leren fietsen, zij kon dit niet i.v.m haar 
lichamelijke gezondheid.
Deze jonge vrouw is sinds september aan het werk voor 30 uur. Zij krijgt 
volgende week de sleutel van haar nieuwe woning. Ze is uit de uitkering en 
geeft zelf aan er ook uit te willen blijven. Haar zelfvertrouwen lijkt enorm 
gegroeid. 
Super trots op mijn inwoonster.”

Uit privacyoverwegingen laten we de namen van de cliënt en van de 
medewerker van WIJeindhoven weg

WIJeindhoven werkt ook | praktijkverhaal
“Sinds twee weken heeft mijn cliënt die sinds 2007 een Participatiewet uitke-
ring heeft, een fulltime baan. Het is een lang traject geweest om meneer zover 
te krijgen.

Ongeveer een jaar geleden ben ik met meneer in contact gekomen en zijn we 
een traject aangegaan met als gezamenlijk doel een fulltime baan. Meneer 
komt heel erg goed over in de gesprekken die we hebben. Het lukt echter niet 
om een baan te vinden die hij passend vindt. Ik vond het Werk Leer Traject 
(WLB)  na verloop van tijd een geschikte plek voor meneer om ervaring op te 
doen. Meneer wilde niet, mede door de verhalen die hij hoorde van de mensen 
om hem heen.

Meneer spreekt slecht Nederlands en het lukte mij niet om goed uit te leggen 
wat het WLB voor hem kan betekenen. Collega Marwan kon in de taal van 
meneer wel de uitleg geven. Meneer is vervolgens naar het WLB gegaan en 
heeft een traject doorlopen. Dit ging met ups en downs waarbij meneer zelfs 
een aangeboden baan heeft geweigerd. Hierop hebben we een mooi gesprek 
gehad met het WLB, meneer, mijn collega en ik. We hebben we nieuwe af-
spraken gemaakt over de toekomst. Het mooie is: twee weken later vond me-
neer een fulltime baan bij een supermarkt. Hij is inmiddels uit de uitkering.”

Uit privacy-overwegingen laten we de namen van de cliënt en van de 
medewerker van WIJeindhoven weg



Vooruit in duurzaamheid
Duurzaamheid is een breed begrip. Energie wordt steeds kostbaarder. Ener-
gieverbruik is een belasting voor het milieu. Een en een is twee: als het ener-
gieverbruik omlaag gaat, zijn mens en milieu hier goed mee. Wie het energie-
verbruik in zijn woning omlaag kan brengen, brengt de totale woonkosten 
omlaag. Zeker omdat de gemeente de lokale lasten al tijden laag gehouden 
heeft. Maar energiebesparende maatregelen kosten geld. De huidige subsidies 
voor energiebesparing komen vooral terecht bij de rijke Nederlanders (3/4 
van het totaal budget). Dat moet dus anders! Duurzaamheid moet betaalbaar 
zijn voor modaal Eindhoven. 
De klimaatwijzigingen stellen steden voor een grote uitdaging. In de zomer 
is het in de stad als snel 4/5 graden hoger dan erbuiten. Om over de hevige 
regenbuien maar niet te spreken. 
Een slimme stad bereidt zich daarop voor met een lokaal klimaatbeleid. Met 
meer ruimte voor groen en water! Een slimme stad denkt ook na over de 
rekening van deze noodzakelijke maatregelen. Laat bewoners, de gemeente 
en verzekeraars samen een plan bedenken. 

Vooruitkomen in het groen
Eindhoven is 1 van de groenste steden van Nederland en dat willen we 
graag zo houden en verder uitbreiden. Bomen en planten zijn om drie rede-
nen zeer belangrijk. Ten eerste verbeteren ze de luchtkwaliteit in de stad. 
Ten tweede zorgen bomen voor minder hitte in de stad, schaduw werkt 
verkoelend en daardoor hebben we minder airco’s nodig, die de omgevings-
temperatuur weer laten stijgen. En ten derde zorgen bomen en planten voor 
de afvoer van water in de stad. Ze nemen veel water op,en leveren daarmee 
een bijdrage aan een gezonde waterhuishouding in de stad. 

Goede groenvoorzieningen beperken zich niet alleen tot bomen en planten. 
We willen ook behoud van vogels en insecten. Flora heeft immers een ster-
ke relatie met fauna. Denk bijvoorbeeld aan het aantal muggen dat vleer-
muizen eten op 1 nacht, of aan de bijen die we nodig hebben om onze fruit-
bomen te bestuiven. Huismussen staan bijna op uitsterven, daarom pleiten 
we voor meer diversiteit in het groen-aanbod in de stad, waar deze vogeltjes 
kunnen huizen. Als we zorgvuldig omgaan met onze natuur en deze koeste-
ren en uitbreiden, draagt biodiversiteit bij aan een leefbare en gezonde stad.
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Vooruit in duurzaamheid
Mede mogelijk gemaakt door de 
PvdA: 
• Eindhoven staat op initiatief 
van de PvdA 100% achter  het 
klimaatakkoord van Parijs. 
• Lokaal klimaatbeleid. 55% min-
der CO2 uitstoot in 1030, 95% 
minder in 2050. In 2045 wordt 
alle energie duurzaam opgewekt. 
• Eindhoven heeft een klimaat-
begroting en een klimaataf-
spraak met de corporaties.
• Biomassacentrale die 1,25% van 
het totale energieverbruik van 
de stad levert. Een groot deel is 
groene energie. 

Hier gaan we voor:
• Alle nieuw te bouwen wonin-
gen energieneutraal en gasloos.
• Alle  sociale woningen binnen 
10 jaar goed geïsoleerd. Hierover 
maken we bindende afspraken 
met corporaties. De netto woon-
lasten mogen daardoor niet om-
hoog gaan.  We maken gebruik 
van de slimme technologie van 
TU/e en Sollicance. De afspraak 
omvat een plan van aanpak voor 
(kleinschalige) energieopwekking 
voor/door huurder.
• De gemeente koopt 100% 
duurzame stroom in. Ook onze 
leveranciers en subsidie-ont-
vangende organisaties worden 
hiertoe aangezet/verplicht.
• De energietransitie mogelijk 
maken; ook binnen de Eindho-
vense gemeentegrens.   
• Met juridische ondersteuning 
en  subsidies stimuleren we de 
totstandkoming van energiecoö-
peraties. 

Vooruitkomen in het groen
Hier gaan we voor:
• Pilot met variabele rioolheffing. 
Stijgt of daalt afhankelijk van 
mate van afkoppelen en groene 
tuinen/daken.
• Bodem, water en groen en 
water als basis voor stedenbouw 
in Eindhoven. Rood daarbinnen 
passend maken en niet anders-
om.



Samenkomen bij ons in Eindhoven

De PvdA is geen partij van ieder voor zich en god voor ons allen. Mensen 
moeten het met elkaar doen. In huis, op het werk, in buurt, wijk en stad. De 
meeste mensen willen dat ook graag. Maar het gaat niet vanzelf. Logisch. Con-
tact moet je willen maken. Verbinding moet je willen leggen. Solidariteit moet 
je willen voelen. In huis, in de straat, in de wijk, op het werk, op de (sport)club. 
Samenkomen begint bij mensen. Mensen kunnen de eenzaamheid van ande-
ren doorbreken. Wie in een sociaal isolement belandt, kan aan een uitgesto-
ken hand genoeg hebben. Als gemeente hoeven we er alleen voor te zorgen 
dat mensen de ruimte houden om elkaar te ontmoeten en iets voor elkaar te 
betekenen. Soms betekent dit dat de gemeente grenzen moet stellen. Om te  
zorgen dat iedereen zich veilig kan blijven voelen. 
Soms is dat niet ingrijpen. Soms iets mogelijk maken door belemmeringen weg 
te nemen, of geld vrij te maken, of verantwoordelijkheden af te staan. Dus: 
ruimte voor burgerinitiatief. Open staan voor suggesties van huurderscom-
missies. De basis is: mensen aan het woord laten, luisteren, en niet alleen naar 
de mensen die veel en hard praten. De gemeente neemt zelf initiatieven als ze 
ziet dat het nodig is, bijvoorbeeld om een eerlijke verdeling van middelen te 
bereiken. 

Samen wonen
We zijn voorstander van gemengde buurten. Gewoon omdat Eindhoven al lang 
bewijst dat het de leefbaarheid bevordert. En omdat een levende en toekomst-
bestendige stad geen armen- en rijkengetto’s kan gebruiken. Dus bouwen we 
in overleg met woningcorporaties en marktpartijen koop en huur door elkaar, 
groot en klein, duur en goedkoop. De gemeente moet er daarom op letten dat 
de meest aantrekkelijke bouwgrond niet alleen gereserveerd wordt voor het 
hogere segment, maar ook voor sociale woningbouw. Zodat jongeren, ouderen, 
mensen met en zonder kinderen, een- en twee oudergezinnen, alleenstaand 
of niet, met migratieachtergrond of niet, elkaar blijven ontmoeten. Kwestie 
van samenleven. Zoals we dat altijd hebben gedaan in Eindhoven. Ook al toen 
Philips haar dorp bouwde. Dat gaat niet vanzelf, want hoe meer verschillen 
hoe moeilijker de communicatie. Maar wegkijken helpt niet. We zullen het met 
elkaar moeten doen. Er werk van maken dat ontmoeten, elkaar kennen in de 
wijk, weer normaal wordt. 
Buurtbewoners vertellen de laatste tijd meer over woonoverlast. Vaak wordt 
die veroorzaakt door méér bewoners per woning (kamerverhuur, woningen die 
gesplitst worden in een paar appartementen). Natuurlijk wordt het in de vijfde 
stad van het land steeds drukker, maar woonoverlast moet bestreden worden!

We constateren dat veel inwoners, met name ouderen, zich zorgen maken over 
hun woontoekomst. Mensen vragen zich af of ze in hun woning kunnen blij-
ven wonen? Of de woning aangepast kan worden? Of ze misschien toch beter 
hun huis kunnen voorkopen en gaan huren? Daarom is het belangrijk dat er 
een duidelijk onafhankelijk loket is waar senioren terecht kunnen met vragen 
hierover. Bij ons in Eindhoven geeft WoonIncPlus Vitalis het goede voorbeeld.

Samen leven
Leefbare buurten maak je samen. De bewoners onderling en samen met 
bedrijven, instellingen en de gemeente. De rol van de gemeente is om ruim-
te te laten aan de bewoners en om de buurten toegankelijk te maken voor 
iedereen, ook voor mensen met een beperking. 
Maar de hoofdrol is voor de bewoners. Die moeten hun rol dan wel kunnen 
spelen. Dat wordt moeilijker als je veel voor je kiezen krijgt. Omdat je je 
baan kwijt bent, of je zieke vader moet verzorgen, of met drie flexbaantjes 
je brood moet verdienen. Juist dan heb je elkaar nodig, moet je naar elkaar 
omkijken. Daarom heeft de PvdA zich bijvoorbeeld sterk gemaakt voor 
buurtbudgetten (voor activiteiten die de samenhang in de buurt bevorde-
ren) en buurtcontracten (extra geld en aandacht voor wijken die het nodig 
hebben). We zien: het woonklimaat knapt ervan op als mensen er zelf meer 
zeggenschap over krijgen. Daarom willen we nu de volgende stap zetten: 
meer ruimte voor initiatieven van bewoners. 

Samen leven in de regio
Als gemeenten rond Eindho-
ven niet zelfstandig willen/
kunnen blijven, staan we 
open een fusie. Hoe groter de 
stad, hoe groter het belang 
van het wijkgericht werken. 
Want je identiteit ontleen je 
naast je stad ook aan je wijk. 
Dat maakt Eindhoven groots 
en dorps tegelijk.
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Samen wonen 
Hier gaan we voor:
• Ruim baan voor inwoners, die 
samen nieuwe woonvormen 
willen creëren. 
• Heldere prestatieafspraken 
met wooncorporaties over be-
taalbare huurprijzen. 
• In het kader van de leefbaar-
heid en sociale cohesie is het 
essentieel dat de gemeente
ervoor zorgt dat er locaties voor 
buurtontmoeting gegarandeerd 
worden. 
• De gemeente initieert samen 
met de woningbouwverenigin-
gen en andere partijen 1 loket 
voor woonvragen specifiek voor 
senioren.
• Voorkomen dat duurdere 
huurwoningen aan de vrije 
sector worden toegevoegd.
• Wij kiezen voor gemengde 
wijken. Soms is scheefwonen 
nodig om de diversiteit van een 
wijk te bevorderen. 
• In alle afspraken met corpo-
raties en ontwikkelaars zijn ge-
mengde wijken het uitgangspunt.
• De gemeente wijst in overleg 
met de corporaties de voorraad 
goedkoopste huurwoningen 
aan en draagt er zorg voor dat 
die goedkope huurwoningen 
verspreid over de verschillende 
wijken liggen. Dit om de ne-
gatieve effecten van passend 
toewijzen zoveel mogelijk te 
beperken.
• Coöperatieve woonvormen, 
o.a. voor ouderen, sterk stimule-
ren. Nieuwe collectieven zorgen 
voor nieuwe vormen van 
gemeenschapszin.

Samenkomen
Mede mogelijk door de PvdA: 
• We hebben een echt stadshart 
met wonen, werken en recreë-
ren. Denk aan de Spoorzone, de 
Emmasingel en Strijp-S. Mede 
dankzij de PvdA zijn dit plekken 
van samenkomst voor iedereen.
• Binnenkort ligt er in heel 
Eindhoven een glasvezelnet-
werk tot aan voordeur en naar 
de meterkast. Dat noemen wij 
digitaal verbinden! 

Samen wonen
Mede mogelijk door de PvdA: 
• In Tongelre heeft Woonbedrijf 
seniorenwoningen gebouwd 
in buurten waar ze nog niet 
stonden. Senioren blijven in 
hun eigen buurt en betaalbare 
eengezinswoningen komen vrij 
voor starters en jonge gezinnen. 
• Woontoren op de plaats van 
het oude postkantoor voor 
buitenlandse studenten.
• Duidelijke afspraken over het 
aandeel sociale woningen in 
het stadshart en de huurprijzen. 
Ruim 30% sociale huurwonin-
gen gebouwd in het Emmasin-
gelkwadrant en de vvv-locatie.
• In de Deken van Some-
renstraat is duur en goedkoop 
door elkaar gebouwd. Is een 
typisch Eindhovense keuze. 
• Stadhuisplein is van iedereen. 
Ook als daar dadelijk nieuwe 
woon-, werk- en recreatieplek-
ken komen.



Samen werken
Op de werkvloer wordt niet alleen 
gewerkt. Mensen vinden elkaar, stimu-
leren elkaar. Geloof, ras, leeftijd, natio-
naliteit, seksuele voorkeur, arbeidsver-
mogen, de verschillen smelten in het 
dagelijkse werk en bij een kop koffie. 
De gemeente stimuleert dat klimaat in 
de eigen omgeving, en blijft erover in 
gesprek met de werkgevers.

Samen langer thuis wonen
Ouderen zijn langer dan voorheen gesteld op hun zelfstandigheid. De PvdA 
ondersteunt die ontwikkeling. Dus willen we dat de zorg gegeven wordt 
die nodig is om langer thuis te kunnen wonen. Dat betekent maatwerk en 
een persoonlijke aanpak. De driehoek huisarts, wijkverpleegkundige en 
WIJeindhoven werkt goed. Daarbinnen krijgt de wijkverpleegkundige de 
ruimte om maatwerk te leveren. Altijd in overleg met de ouderen en hun 
familie. 
Mocht er sprake zijn van een ziekenhuisopname, dan is terugkeer naar huis 
goed geregeld. Er wordt goed samengewerkt tussen ziekenhuis, huisarts en 
WIJeindhoven, ook voor goede verzorging bij thuiskomst. Immers, ook veel 
Eindhovense ouderen willen langer thuis blijven wonen en dat maken we 
mogelijk dankzij een goede uitvoering van de WMO door WIJeindhoven. 
Voor senioren die niet meer in staat zijn om thuis te wonen, blijft er een 
plek in een zorginstelling beschikbaar. Persoonlijke zorg en kleinschaligheid 
is de norm.
Voor partners op hoge leeftijd die mantelzorger zijn voor hun partner, is er 
respijtzorg.

Samen. Iedereen doet mee!
De PvdA vindt het belangrijk dat ie-
dereen zoveel mogelijk mee kan doen 
in Eindhoven. Eindhoven is tenslotte 
van ons allemaal. De PvdA is zich er 
terdege van bewust dat de participatie-
maatschappij twee kanten heeft. Voor 
velen biedt de participatiemaatschappij 

de mogelijkheid om weer mee te kunnen doen. Een kans om erbij te horen. 
De andere kant is dat er steeds meer inwoners bijkomen die gedeeltelijk of 
zelfs helemaal niet mee kunnen komen. Wij willen deze tweedeling zoveel 
mogelijk voorkomen en daar moet de juiste aandacht naar uitgaan. De PvdA 
wil zorgen dat mensen die langer thuis willen en kunnen blijven wonen dit 
verantwoord kunnen doen. Daarvoor zal extra aandacht moeten zijn voor 
zorgafhankelijke thuis wonende inwoners met kleine of grotere verstande-
lijke en/of fysieke beperkingen, inwoners die eenzaam zijn of sociaal geïso-
leerd dreigen te raken en dementen en senioren. Tijdig signaleren en pre-
ventief ingrijpen en het inzetten van de juiste dienstverlening  zijn hierbij 
sleutelwoorden. 
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Samen leven
Mede mogelijk door de PvdA: 
• Buurtbudgetten. Buurtcon-
tracten. 
• De BuitenBeter app, waar-
mee de inwoner helpt om de 
leefbaarheid te verbeteren. De 
resultaten zijn zeer positief.
•  We willen fors meer inzet op 
handhaving van de woonoverlast. 
• Designers in de wijken inge-
zet om op een andere manier 
ontmoeting mogelijk te maken.
•  Met de Tunnelvisie heeft de 
gemeente humor teruggebracht 
in de openbare ruimte. 

Samen leven
Hier gaan we voor:
• We zorgen voor sterke cliën-
tenraden bij zorg- en andere 
hulpverleningsorganisaties en 
gebruikersoverleggen bij sport-
parken, buurthuizen en andere 
buurtvoorzieningen.
• We geven bewoners ruimte 
om eigen initiatieven in hun 
buurt te ontplooien. Burgerini-
tiatieven moeten toegankelijk 
zijn voor alle bewoners. Waar 
burgerinitiatieven niet vanzelf 
van de grond komen, helpen we 
met (tijdelijke) ondersteuning. 
Dat kan bijvoorbeeld in de vorm 
van opbouwwerk,
• WoonoverlastApp om snel 
overlast te kunnen melden. 
• Eenzaamheid is één van de 
grootste problemen in onze 
samenleving is. Eenzaamheid 
is er onder jong en oud. 

Dit probleem kan de gemeen-
te niet alleen oplossen; wij 
willen een Eindhovens maat-
schappelijk offensief tegen 
eenzaamheid. Wij bestrijden 
eenzaamheid door ontmoetings-
activiteiten te faciliteren.

Samen werken 
Mede mogelijk door de PvdA 
• Werkloosheid sinds 2014 met 
circa de helft gedaald. 
• Om ook in de toekomst nieu-
we bedrijven met banen voor 
hoog en laag opgeleide mensen 
in onze stad te houden en te 
laten groeien zorgen we ervoor 
dat ook in tijd van economische 
groei en stijgende vastgoedprij-
zen er op diverse locaties in de 
stad (strijp-S, Strijp-T etc.) betaal-
bare ruimte behouden blijft 
voor startende bedrijven en 
bedrijven die willen groeien.
•  We werken in Eindhoven 
succesvol samen op het gebied 
van economie en innovatie in 
Brainport. En we werken samen 
met bedrijven om de sociale 
agenda van de stad te realiseren. 
Met inzet van PvdA wethou-
ders is Impact040 opgericht. De 
komende jaren willen we dat 
verder uitbouwen zodat bedrij-
ven en hun medewerkers nog 
actiever een bijdrage leveren 
Dit zijn organisaties die onaf-
hankelijk van de overheid zijn 
en zich op een of andere manier 
richten op een maatschappelijk 
belang.



Samen veilig
Een gelukkige samenleving is een veilige samenleving. Eindhoven moet 
veiliger. De criminaliteitscijfers moeten omlaag. En dan hebben we het niet 
alleen over woninginbraken en fietsdiefstallen. Ook de vermenging van de 
onder- en bovenwereld moet stoppen. Deze ondermijnt onze samenleving 
en onze democratie. De pakkans moet omhoog, criminaliteit mag niet lonen.
Ook over de veiligheid en het veiligheidsgevoel wil de PvdA dat de burge-
meester, samen met de Officier van Justitie en de politiechef, het gesprek 
aangaat met alle buurten. Ahmed Aboutaleb geeft het goede voorbeeld in 
Rotterdam.
Maandelijks in een andere buurt praten over veiligheid en over de gewenste 
aanpak. Op basis van harde cijfers en kennis van binnenuit willen we syste-
matisch de veiligheid en het gevoel daarvan verhogen. En ja, dan beginnen 
we in wijken waar het probleem het grootst is. 
Overlastgevers worden in eerste instantie aangesproken door mede-buurt-
bewoners. Levert dat niets op, dan komen de professionals snel in actie. Het 
geduld met overlastgevers is dan beperkt. Wie structureel de leefbaarheid 
aantast, kan rekenen op maatregelen.

Samen zorgen  
De gemeente is verantwoordelijk geworden voor de zorg. Dat was en is een 
grote opgave, Met name de financiële gevolgen hiervan hebben vaak de 
krant gehaald. Maar laten we duidelijk zijn. De PvdA Eindhoven laat men-
sen die zorg nodig hebben niet in de kou staan. Dus geen budgetplafond wat 
ons betreft.

Een goede gezondheidszorg is van waarde voor ieder van ons en voor de 
samenleving als geheel. Aandacht, kwaliteit en betaalbaarheid vormen de 
basis van goede zorg. Daarom werken we in ons verkiezingsprogramma aan 
zorg die betaalbaar is en waar je beter van wordt. En daar hoort ook meer 
waardering bij voor onze zorgverleners en mantelzorgers. 

De PvdA blijft achter de inhoudelijke transformatiedoelstellingen staan om 
onze inwoners zoveel mogelijk in hun eigen omgeving te helpen en kinde-
ren met goede hulp zoveel mogelijk te laten opgroeien in hun eigen gezin. 
Deze preventieve inzet zorgt ervoor dat minder jeugdigen gebruik hoeven te 
maken van de vaak duurdere en zware specialistische hulp. Senioren willen 
we zolang mogelijk de juiste zorg bieden om langer thuiswonen mogelijk te 
maken. 

Problemen bij kinderen hebben vaak te maken met problemen van de 
ouders (zoals armoede, onvoldoende taalvaardigheid, opvoedingsonmacht, 
psychische problematiek, schulden, spanningen binnen de relatie, werkloos-
heid of ziekte). Daarom is samenhang nodig in de aanpak van de problema-
tiek.
We willen dat mensen, patiënten en medewerkers,  meer te zeggen krijgen 
in de zorg. Zowel bij de aanbieders, bij gemeenten als bij de verzekeraars.

Samen veilig
Hier gaan we voor:
• Structueel wijkveiligheids-
overleg van de burgemeester, 
Officier van justitie en Korps-
chef. Met wijkbewoners in 
gesprek over veiligheidsproble-
men en oplossingen in hun wijk.
• Bewoners bepalen samen 
waar stadstoezichthouders in 
hun buurt tijd aan besteden. De 
inzet kan dus verschillen.
• Verplicht register voor parti-
culiere verhuur, zodat illegale 
activiteiten doelgerichter zijn 
aan te pakken.
• Prioriteit bij herinrichting/on-
derhoud van wegen en fietspa-
den bij aanpak van de locaties 
waar meeste verkeersslachtof-
fers vallen.
• Per 5.000 inwoners één wijk-
agent die 80% van zijn tijd in de 
wijk is. 
• Burgerwachten, buurtvaders 
en fietsende burgers kunnen de 
veiligheid in hun wijk bevor-
deren. Bewoners mogen corri-
geren en aanspreken, maar de 
overheid treedt op en bestraft.
• Wij willen meedoen aan een 
pilot voor reguliere wietkweek 
om de aanvoer naar de coffee-
shops te reguleren. Goede voor-
lichting aan schooljeugd over 
gebruik van drugs en alcohol.

Samen zorgen
Mede mogelijk gemaakt door de 
PvdA: 
• Generalisten van WIJeindho-
ven kunnen, dankzij de PvdA, 
langdurige indicaties afgeven 
voor langdurig en chronisch 
zieken. 
• De PvdA heeft gezorgd voor 
extra aandacht voor mensen 
met een licht verstandelijke 
beperking die op alle leefgebie-
den (wonen, werk en zorg)  in de 
knoei dreigen te komen als niet 
tijdig herkend wordt dat sprake 
is van een beperking. 
• Inwoners die zorgafhankelijk 
zijn, blijven hun zorg behouden.
• De generalist kan op maat 
beschikkingen afgeven voor 
noodzakelijke zorg. 
• Binnen WIJeindhoven wordt 
specifieke en specialistische 
kennis onderling goed gedeeld 
(WIJacademie).

Hier gaan we voor:
• De PvdA Eindhoven laat 
mensen die zorg nodig hebben 
niet in de kou staan. Dus geen 
budgetplafond wat ons betreft.
• Geen taakuitbreiding voor 
WIJeindhoven in de komende 
periode. 
• Onafhankelijke indicatiestel-
ling voor de zorg. 
• Generalisten van WIJeindho-
ven krijgen ruime mogelijkhe-
den om hun kennis- en hande-
lingsvaardigheden op niveau te 
brengen en te houden. 
• Alle informatie en gebouwen 
in de publieke ruimte moeten 
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Vaak weten ze zelf (de medewerkers en niet de managers) heel goed wat 
nodig is om problemen op te lossen. Patiëntenorganisaties, zorgcoöperaties 
en cliëntenraden krijgen ondersteuning. 

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom willen we preventieve maatre-
gelen die de gezondheid en betaalbare zorg vergroten, zoals de Eindhovense 
collectieve zorgverzekering.

De PvdA taat nog steeds achter de missie en visie van WIJeindhoven. Dit 
ontstond als initiatief om het aantal professionele hulpverleners in één 
gezin te beperken. Er werd veel langs elkaar heen gewerkt. De keuze voor 
het werken met generalisten was en is daarom prima. Maar we vinden dat 
de uitvoering  beter moet en kan. De generalist heeft nog vaak teveel taken; 
het kennisniveau moet omhoog. Wij waren de afgelopen periode regelmatig 
kritisch op de kwaliteit van de uitvoering. Wij gaan ook de komende periode 
positief kritisch de prestatie van WIJeindhoven volgen. 

Samen voor goede jeugdzorg
De jeugdzorg is sinds 2015 een verantwoordelijkheid voor de gemeente. 
Hierdoor zijn meer jeugdigen en hun gezinnen beter in beeld gekomen bij de 
gemeente. Dat heeft veel gevraagd van de gezinnen, van de kinderen en van 
de medewerkers van de jeugdzorginstellingen. We willen nu meer stabiliteit 
en rust in de jeugdzorg. Dat geeft ook mogelijkheden om de financiële zaken 
op orde te krijgen. 

voor iedereen toegankelijk zijn.
• Heldere richtlijnen voor de 
best mogelijke match tussen 
cliënt en generalist.  
• Met minder bureaucratie en 
betere contracten met de zorg-
aanbieder houden we de zorg 
goed én betaalbaar.  
• Zo min mogelijk administra-
tieve lasten voor zowel zorgin-
stelling als inwoners met een 
zorgvraag.

Samen voor goede jeugdzorg
Hier gaan we voor: 
• Gezinnen zoveel mogelijk in 
hun eigen omgeving helpen, 
kinderen met goede hulp zoveel 
mogelijk laten opgroeien in het 
eigen gezin.
• We willen dat in de jeugdzorg 
meer de nadruk komt te liggen 
op jeugdbeleid dat uitgaat van 
preventie, waardoor minder 
zware hulp nodig is.
• Bij aanbestedingen in de zorg 
zijn kwaliteit (prestaties afgelo-
pen jaren) én prijs leidend. Als 
door de aanbesteding de con-
tracten overgaan naar nieu-
we aanbieders, worden deze 
verplicht tot het overnemen 
van het personeel van de vorige 
contractpartner. Mens volgt 
werk!
• Bezuinig op zorgpartijen die 
gaan voor de winst in plaats 
van goede zorg tegen een reële 
kostprijs.
• We blijven ons inzetten voor 
een positief persoonsgebonden 
budget (PGB). Fraude met PGB’s 
pakken we aan. We willen 
mantelzorgers extra ondersteu-
nen en helpen met praktische 
oplossingen.
• Dat vraagt van WIJeindhoven, 
de gemeente, de huisarts en de 
specialistische zorginstellingen 
dat zij meer met elkaar samen-
werken en informatie uitwis-
selen die ervoor zorgt dat de 
juiste zorg op het juiste moment 
wordt ingezet. Preventie is het 
toverwoord.
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Samen sporten 
Sport verbroedert, nog steeds. Het is leuk, ontspant, draagt bij aan saam-
horigheid, aan leefbaarheid, aan sociale contacten en aan de gezondheid. 
Wie wil sporten, moet kunnen sporten. Omdat vroeg geleerd oud gedaan is, 
willen we de vakleerkracht bewegen terug op de basisschool. Te beginnen 
op scholen in buurten waar relatief weinig aan sport wordt gedaan. 
Verder horen er in elke wijk voldoende beweeg- en speelplekken te zijn. De 
taken van de gemeente zijn simpel: voldoende veilige, betaalbare en goede 
sportvoorzieningen mogelijk maken. Vanzelfsprekend ook voor mensen 
met een beperking. Met hen willen we overleg over waar het meest behoef-
te aan is. 
Met voorzieningen zijn we er uiteraard niet. Er zijn sterke verenigingen 
nodig om de sport te organiseren. Bijvoorbeeld om jongeren die beginnen te 
ontsporen, aan de club te binden. Want die sociale binding kan een stevig 
vangnet zijn. Dat vraagt veel van vrijwilligers. Maar ook van onze topspor-
ters. Zij kunnen een ambassadeur zijn voor hun wijk. En de samenwerking 
met PSV laat zien hoe een sportclub jongeren kan stimuleren om zichzelf te 
ontwikkelen, mee te doen in de wijk. Deze samenwerking wordt nationaal 
en internationaal nagevolgd. Daarom zeggen wij: alle ballen op PSV United!

De kracht van de sport, een praktijkverhaal
Laat je ‘moeilijke’ kinderen verloren gaan voor de club of probeer je hen te 
helpen? Patrick van Tuijn, initiatiefnemer van het project De Pedagogisch 
Coördinator bij RKVV Brabantia weet het wel. Hij wil de kinderen en betrokken 
vrijwilligers extra begeleiding geven om op de juiste manier binnen de
club te functioneren. 
Zijn plan ontstond nadat een jeugdspeler van de club plotseling moeilijk gedrag
begon te vertonen en dreigde uit te vallen. Met hulp van gemeente, KNVB en 
HALT slaagden vrijwilligers erin om deze jongen op voetbal te houden. 
Het mes snijdt aan twee kanten, weet Van Tuijn: “We hoeven niet meer bang 
te zijn voor kinderen met een rugzakje en kunnen ze behouden voor de club. 
Ook de vrijwilligers helpen wij hier mee. Zij kunnen door een moeilijk kind het 
plezier in hun werk verliezen en uiteindelijk ook opstappen. Dit voorkomen wij 
door de juiste ondersteuning.”

Cultuur verbindt
Cultuur doet veel voor een stad. Het biedt ontspanning, draagt bij aan ver-
binding tussen verschillende groepen, daagt uit om zaken vanuit een ander 
perspectief te bekijken en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van ta-
lenten van mensen. Cultuur draait dus niet om de instellingen en instituten, 
maar om mensen en verbinding met buurten. Gelukkig heeft Eindhoven 
een goed cultureel aanbod. Dat willen we in stand houden om een aantrek-
kelijke stad te blijven, waar mensen van binnen en buiten samenkomen. 
Ons streven is dat zoveel mogelijk vormen van cultuur voor zoveel mogelijk 
bewoners toegankelijk en betaalbaar zijn. 
Om het betaalbaar te houden blijven we in Den Haag erop aandringen om 
van het Van Abbe een rijksmuseum te maken. Daarnaast blijven we met de 
regiogemeenten en de provincie in overleg over het aanbod en de financie-
ring ervan met de bijdrage per inwoner. 

Samen onze culturele geschiedenis in
Erfgoed en cultuurhistorie zijn de wortels van het DNA en de identiteit 
van Eindhoven. Om de zichtbaarheid en toegankelijkheid te vergroten, als 
bijdrage aan de toekomstige ontwikkelingen van de stad, vragen we aan 
de betrokken instellingen om de samenwerking verder te intensiveren en 
indien mogelijk door te groeien naar één samenwerkende archeologie en 
erfgoed-instelling.

Samen sporten
Mede mogelijk door de PvdA: 
• PSV United gestart in Tongelre 
en de Bennekel.
• De gemeentelijke sporttarie-
ven zijn laag gehouden. 
• Eindhoven toonaangevend 
gemaakt in Urban Sports.
• Betaalbare toegang tot de Ton-
gelreep.
• Sporten mogelijk voor kinde-
ren die opgroeien in gezinnen in 
armoede via Jeugd Sportfonds 
Eindhoven.
• De ijsbaan behouden.

Hier gaan we voor:
• We willen zoveel mogelijk 
sport voor zoveel mogelijk men-
sen in Eindhoven. Hoe? 
o Meer vakleerkrachten in het 
basisonderwijs.
o Professionele ondersteuning 
van vrijwilligers, zodat zij ook 
‘lastige’ jongeren in het sociale 
verband van de club en hun 
omgeving kunnen houden.
o Kinderen uit alle wijken moe-
ten speel- en beweegruimte in 
de buurt hebben. We willen de 
Jantje Betonnorm handhaven.
o Sport mogelijk voor kinderen 
die opgroeien in gezinnen in ar-
moede via het Jeugd Sport Fonds 
Eindhoven.
o “Daar waar groepen achter 
blijven in deelname moeten we 
sporten actief stimuleren. Denk 
aan allochtone meisjes, senioren 
en kinderen.
• Betaalbare voorzieningen, dus 
geen tariefsverhogingen boven 
de inflatie.
• Meer buurtsportcoaches.

Cultuur verbindt
Mede mogelijk door de PvdA: 
• Het budget van het Centrum 
voor de Kunsten Eindhoven 
(CKE) gehandhaafd, zodat 
kunst- en cultuuronderwijs 
voor iedereen toegankelijk 
blijft.
• Cultuur mogelijk voor kinde-
ren die opgroeien in gezinnen 
in armoede via Cultuurfonds 
Eindhoven.

Hier gaan we voor:
• Intensievere samenwerking 
binnen de cultuursector, waar-
bij de inverdieneffecten in de 
sector blijven om de positie van 
instellingen te versterken en 
nieuwe initiatieven mogelijk te 
maken.
• Cultuur toegankelijk voor 
iedereen waarbij we onderzoe-
ken of het mogelijk is om alle 
Eindhovenaren met een inko-
men tot 120% van het minimum 
jaarlijks te laten genieten van 
twee gratis cultuurvoorstellin-
gen (BIS-instellingen).
• De bibliotheek en PO-scholen 
helpen mee de laaggeletterd-
heid aan te pakken.
• Het CKE krijgt de natuurlijke 
opdracht om het bereik van mu-
ziekonderwijs te vergroten voor 
kinderen die nog niet bereikt 
worden
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Hoe betalen we dit? 

Uitgangspunten 
1. Je blijft alleen baas over je eigen uitgave als je begroting helder en op orde is. We hebben dus een sluiten-
de begroting, zoals wettelijk voorgeschreven.
2. We hebben als gemeente financiële normen waar we ons aan houden. Uitzondering hierop is het weer-
standsvermogen, waar we tijd voor moeten nemen om dit op orde krijgen.
3. Basis van deze financiële paragraaf is de goedgekeurde begroting 2018-2021. Hierin zijn al een aantal voor 
de PvdA belangrijke zaken geregeld. Denk onder andere aan sportvoorzieningen zoals de ijsbaan en zwembad 
en de extra middelen tegen kinderarmoede.
4. Rijksbezuinigingen en intensiveringen vertalen we door naar de gemeentelijke begroting.
5. Als de PvdA in het college plaatsneemt worden vooraf afspraken gemaakt over de bestemming van mee- 
en tegenvallers.
6. Als het voor een sociale en zorgzame stad nodig is dat de lokale lasten omhoog gaan, dan mag dat wat ons 
betreft. We willen dat de totale woonlasten in Eindhoven lager liggen dan in vergelijkbare steden” 
7. Bij eventueel noodzakelijke ombuigingen is het uitgangspunt van de PvdA dat de sterkste schouders de 
zwaarste lasten dragen. En dat de mensen die het meest nodig hebben worden ontzien.
8. Het extra geld dat de gemeente in 2018 uit het gemeentefonds (bijdrage van het Rijk) ontvangt (het zoge-
naamde accres), is al meegenomen in de begroting 2018-2021. Indien hier nog een meevaller in zit, wordt deze 
benut om mogelijke tegenvallers in 2018 op te vangen.
9. Het extra geld (accres) dat de gemeente over de jaren 2019-2022 uit het gemeentefonds ontvangt, gebruikt 
de PvdA om haar prioriteiten te financieren.
10. We zullen kritisch blijven kijken naar subsidieprogramma’s met als doel dat maatschappelijke euro’s opti-
maal besteed worden.

Een sluitende begroting.

Lokale lasten.
De lokale lasten in Eindhoven liggen nog steeds 6 tot 8% onder het landelijke gemiddelde. De PvdA wil over een 
langere periode de lokale lasten onder het gemiddelde van vergelijkbare steden houden. Tegelijkertijd wil de PvdA 
zo snel mogelijk het weerstandvermogen van de Gemeente Eindhoven versterken.
Daarom worden de lokale lasten over de periode 2019 tot en met 2022 jaarlijks met 2% bovenop de inflatie ver-
hoogd. We vragen deze gezamenlijke inspanning, waarbij natuurlijk de sterkste schouders de zwaarste lasten 
dragen, tot het weerstandsvermogen op het benodigde niveau is. De bovengrens van de stijging van de lokale lasten 
is het gemiddelde van de G32 gemeenten. Op het moment dat het weerstandvermogen op het gewenste niveau is, 
2023, worden de lokale lasten niet meer verhoogd. En dit voor een periode die lang genoeg is om de gemiddelde 
stijging vanaf 2019 uit te laten komen op de gemiddelde inflatie. Niet hoger dus.
Dit levert jaarlijks over de komende periode € 2 miljoen extra op dat aangewend wordt om het weerstandvermogen 
te versterken. Over deze periode van 4 jaar, 2019-2022, een totaal bedrag van ongeveer € 20 miljoen ter versterking 
van het weerstandsvermogen.

De PvdA is er voorstander van dat Eindhoven Airport jaarlijks 60% van haar nettoresultaat als dividend aan haar 
aandeelhouders uitkeert. Dit is jaarlijks een bedrag van ongeveer € 2 miljoen en dus over de periode 2019-2022 € 8 
miljoen ter versterking van het weerstandsvermogen.

Weerstandsvermogen
Het weerstandvermogen van de gemeente is de buffer voor slechtere tijden. Deze moet zo snel mogelijk op het 
gewenste niveau zijn, ongeveer € 80 miljoen. In betere economische tijden, nu dus, moet er gespaard worden voor 
mindere tijden. Het weerstandsvermogen zal zakken naar een niveau van € 40 miljoen en het vorige college heeft 
er 10 jaar voor uitgetrokken om het gewenste niveau te bereiken. De PvdA vindt dit te lang. Met de extra tijdelijke 
inspanning op de lokale lasten en het dividend van Eindhoven Airport, kan het weerstandsvermogen over een 
periode van 5 jaar weer op orde zijn om in mindere tijden de investeringen en voorzieningen in onze stad op peil te 
houden.

Inflatie
In het meerjarenbeeld gaan we er vanuit dat elk jaar de uitgave stijgen met een geschat inflatiepercentage van 2%. 
Dit wordt opgevangen vanuit de jaarlijkse basisverhoging van het gemeentefonds (het accres), dat iets hoger ligt 
dan 2%.

Verhoging gemeentefonds (Accres)
De komende jaren, vanaf 2019, ontstaat er financiële ruimte omdat de uitkering van de Rijksoverheid (het gemeen-
tefonds) meer groeit dan de jaarlijkse basisverhoging om de inflatie te dekken. Dit extra geld is nog niet meege-
nomen in de begroting 2018-2021. Over de periode 2019 tot en met 2022 bedraagt dit cumulatief meer dan € 30 
miljoen. 

Extra armoedemiddelen
Over de periode 2019 tot en met 2022 zijn er jaarlijks € 0,3 miljoen aan extra middelen voor armoedebestrijding 
beschikbaar. Deze worden een op een doorgezet.

Prioriteiten Partij van de Arbeid
De tijdelijke verhoging van de lokale lasten en het dividend van Eindhoven Airport worden, samen met het positie-
ve rekeningresultaat van 2020 en 2021 (€ 8 miljoen), gebruikt om het weerstandvermogen op peil te brengen.
De ruimte die ontstaat door de hogere stijging van het accres en de extra armoede-middelen benut de PvdA om te 
investeren in een sociale, leefbare en economisch sterke stad en regio.

Cultuur en sport.
De sporttarieven laten we niet meer boven de inflatie stijgen. Subsidies worden geïndexeerd op het inflatieniveau. 
In de stad wordt met betrokken partijen de discussie gevoerd op welke manier we kosten kunnen besparen en in-
komsten kunnen verhogen door beter samen te werken.
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   2019 2020 2021 2022

Jaarlijkse extra stijging accres *  13,9  6,7  4,8  8,0
Cumulatieve stijging accres  13,9 20,6 25,4 33,4
Extra armoede-gelden rijk   0,3  0,3  0,3  0,3
Structureel beschikbaar  14,2 20,9 25,7 33,7

Sociaal domein**   5,0  6,7  8,4 10,1
Armoede   0,3  0,3  0,3  0,3 
Leefbaarheid en veiligheid   1,5  1,5  1,5  1,5
Duurzaamheid   1,5  1,5  1,5  1,5
Bereikbaarheid   3,0  3,0  3,0  3,0
Onderwijs / IHP   0,0  2,0  2,0  2,0
Sport en cultuur   1,5  1,5  1,5  1,5
Brainport investeringsagenda   1,4  4,4  7,5 13,8 
Structurele uitgaven of reservering 14,2 20,9 25,7 33,7

Ruimte   0,0  0,0  0,0  0,0

*   Na aftrek van de financiele ruimte die nodig is ter dekking van de loon- en prijsindexering.

** Ter dekking van volumegroei, o.a. veroorzaakt door toename van het aantal ouderen.



Verkiezingsprogramma PvdA Eindhoven 2018 - 2022

Rondkomen
Vooruitkomen
Samenkomen


