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We zijn aanbeland in een bijzonder situatie. Immers na jaren van crisis waarin we als 
gemeente de financiën aardig op orde kregen, blijkt dat we nu, in een periode van 
economische voorspoed, met flinke tekorten worden geconfronteerd. 
En niet alleen dat, maar ook met het feit dat we eigenlijk nog in onvoldoende mate 
inzichtelijk hebben gekregen wat de effecten gaan zijn van de alle maatregelen die in de 
voorliggende begroting gepresenteerd worden. 
Een ding is echter altijd zeker, namelijk dat de uitkomsten van iedere begroting onzeker zijn. 
Het vervelende is dat met name in het Sociaal domein, waar we werken met juist die 
mensen die het om de een of andere reden al moeilijk hebben, de tekorten en dus de 
onzekerheden het grootst zijn. En deze onzekerheid raakt juist die mensen die dit niet 
kunnen gebruiken omdat ze al kwetsbaar zijn. 
 
Die onzekerheid voor deze grote mensen lijkt mogelijk onvermijdelijk, maar is voor de PvdA 
moeilijk te accepteren. 
 
Verwacht vandaag van de PvdA dan ook geen kritiek zonder oplossingen. De PvdA kom dan 
ook met een tweetal moties die wat de PvdA betreft de begroting beter maakt.  
En we willen dus met volle kracht met deze begroting en de bijbehorende maatregelen aan 
de slag, bij voorkleur inclusief de verbeteringen die we met onze moties voorstellen. 
 
Ten eerste willen we met een Reserve Hardheidsclausule zoveel mogelijk onzekerheden weg 
nemen bij die mensen die afhankelijk zijn van de zorg. We willen de stad en zeker de mensen 
die afhankelijk zijn een gevoel van comfort geven. Geen valse verwachtingen, maar wel het 
gevoel dat deze stad er voor hen is als de nood aan de man komt. 
We willen dus geld vrijmaken om ervoor te zorgen dat, ondanks de noodzakelijke 
ombuigingen, individuele en categorieën zorgvragers niet tussen ‘wal en schip’ raken. De 
PvdA denkt aan een duidelijk gelabelde reserve van € 2 miljoen, voldoende om snel de 
eerste nood te ledigen mochten er zich door de benodigde ombuigingen problemen voor 
doen. 
We roepen in de motie ‘Niemand tussen wal en schip’ de Raad op om: 
• Bij de eerstkomende begrotingswijziging in december te komen met een nieuwe reserve 

‘Hardheidsclausule Sociaal domein’ (€ 2 mio) om te voorkomen dat mensen met een 
terechte zorgvraag tussen ‘wal en schip’ komen. 

• Deze reserve gezamenlijk, dus in een overleg tussen het college en een kleine groep 
raadsleden, verder vorm te geven. 

 
 
Dit gezegd hebbend constateren we ook dat het college stevig ingrijpt richting 
zorgaanbieders. Er is in de begroting namelijk een bezuiniging van 15 miljoen ingeboekt. Lukt 
dit en zijn we dus succesvol hierin, dan hebben we een mooie stap gezet in de realisatie van 
deze benodigde ombuigingen. 
De PvdA zal wel dit proces met de zorgaanbieders met zorg blijven volgen, immers wij willen 
dat het maatschappelijke geld wdat we vrij maken voor zorg ook daar terecht komt waar het 
hoort. Dus bij de mensen die de zorg echt nodig hebben. En niet in overdaad in de zakken 
van zorgaanbieders. 



 
De PvdA vindt het, zoals gezegd, belangrijk dat de druk en zorgen bij mensen die 
afhankelijk zijn van zorg zoveel mogelijk wordt weggenomen. 
Dat betekent dat wij blij zijn dat de toezegging van het college dat ze gaat onderzoeken of de 
herindicatie van huishoudelijke ondersteuning voor langdurig zieken, een PvdA motie uit 
2014, ook van toepassing kan worden voor een bredere groep inwoners met een 
levenslange zorgvraag. Duidelijkheid van zorg voor specifiek deze groep inwoners doet hun 
kwaliteit van leven toenemen en haalt onnodige onrust weg. Het opnieuw herindiceren is 
voor de PvdA dan ook geen goed idee. We zullen dit nauwlettend blijven volgen en heb 
daarom de RIB geagendeerd voor de A-avond begin december.  
 
Afgelopen dinsdag heeft het college ook toegezegd dat ze aan de slag gaat met het PvdA 
voorstel om schulden waar de gemeente direct invloed op heeft niet hoger mogen oplopen 
dan 120% van het oorspronkelijk bedrag. Het college gaat dit onderzoeken en de PvdA ziet 
dit onderzoek, met een eerste aanzet tot een voorstel hoe en wanneer we dit gaan invoeren, 
graag voor het einde van dit jaar tegemoet. Kan het college dit toezeggen. 
 
Ook zijn we blij met de harde toezegging over de Klijnsma middelen, in de begroting te 
vinden op pagina 62. Daar wordt duidelijk dat de Klijnsma middelen volledig worden 
ingezet voor het bestrijden van de kinderarmoede. 
Ook hier zien we graag een uitvoeringsvoorstel tegemoet voor het einde van dit jaar, immers 
we willen als PvdA, en ik denk ook de wethouder, geen tijd meer verliezen op dit dossier. 
 
Een punt dat van de ‘to-do’ list van het college af kan is de oproep aan het college om in Den 
Haag te protesteren tegen de aangekondigde bezuiniging van € 100 mio op de 
wijkverpleging. Dit is overbodig geworden. Immers de PvdA heeft samen met GL en de SP 
het in de Tweede kamer al voor elkaar gekregen om deze ondoordachte bezuiniging door 
het nieuwe kabinet in te laten trekken. 
 
Voor zover het Sociaal domein. 
 
Vandaag komt, zoals aangekondigd, de PvdA terug met een motie om te komen tot een 
dividenduitkering van Eindhoven Airport. Bij de jaarrekening heeft de PvdA een soortgelijke 
motie, die het college oproept om bij EA aan te dringen op een substantiële 
dividenduitkering, al ingediend. De toezegging van het college hierop heeft helaas geen 
resultaat gehad tot op heden. Deze nieuwe motie is aangepast aan de richtlijnen die 
Schiphol, meerderheidsaandeelhouder EA, zelf hanteert bij de eigen dividenduitkering. 
Oftewel, als we bij EA dezelfde lijn volgen als die van de grootste aandeelhouder, Schiphol, 
wie kan er dan nog op tegen zijn om op deze wijze ons weerstandsvermogen de komende 
jaren substantieel met meerder miljoenen te verbeteren? En dit is geld, vele tientallen 
miljoenen, die nu bij EA nodeloos op de plank liggen en die we in Eindhoven goed kunnen 
gebruiken om ons weerstandsvermogen dus zo snel als mogelijk weer op peil te brengen. 
 
De derde PvdA motie heeft betrekking op de nieuwe omgevingswet. Dit is een complexe 
operatie waar tot 2024 10 miljoen voor gereserveerd staat. Een fors bedrag en we zijn dan 
ook blij met de toezegging van de wethouder dat zoveel mogelijk de samenwerking wordt 
gezocht met de B5 en de regio om kostenbesparingen te vinden. Verder is onze insteek om 
dit zoveel mogelijk met eigen medewerkers te doen. Zodat zij leren werken met de nieuwe 
Omgevingswet en de kennis in huis blijft. Met deze motie willen we dit vooropstellen.  



 
Tot slot vindt de PvdA het instellen van een Saldireserve Algemeen, beslispunt 3 in het 
Raadsvoorstel, een overbodige exercitie. Sommige collega’s hebben dit benoemd in hun 
inbreng vorige week, we wachten af wat er verder gaat komen. Afhankelijk hiervan 
overwegen we om het amendement van de VVD hierover te steunen. 
 
 
Als PvdA ondersteunen we de begroting. 
En we proberen deze met twee concrete moties een stukje beter te maken. 
Ten eerste willen we het weerstandsvermogen versterken met jaarlijks een bedrag aan 
dividend van Eindhoven Airport. Door dit onbenutte maatschappelijk geld van de plank te 
halen hebben we ons weerstandsvermogen een paar jaar eerder op orde. Immers het gaat 
om een bedrag van ongeveer € 20 miljoen over een periode van 10 jaar. 
 
Tot slot, en dat vinden we het belangrijkste, wil de PvdA met de motie over de reserve 
Hardheidsclausule ervoor zorgen dat niemand die een terechte zorgvraag heeft tussen wal 
en schip raakt. Dat we fors moeten ombuigen in het Sociaal Domein is evident. En dat doen 
we ook. Echter de eventuele onrust die dit teweeg brengt moeten we zovele mogelijk 
wegnemen. Mensen hebben immers recht op zorg die ze echt nodig hebben. En deze 
garantie willen we, in beperkte mate, bieden met deze reserve Hardheidsclausule. 
 
We staan met z’n allen voor een gigantische opgave. Een opgave om de financiën zo snel 
mogelijk weer helemaal op orde hebben. Daar staan we samen voor. Dus de samenwerking 
waar we in Eindhoven bekend om zijn is nu hard nodig. 
Immers we zijn en blijven een stad met veel ambitie en kansen. En tegelijkertijd willen we 
ook een sociale stad blijven die we nu zijn. 
Daarvoor moeten we nu gezamenlijk de schouders eronder zetten. Vandaag debatteren we 
over de begroting, morgen gaan we er samen mee aan de slag om een zo mooi mogelijk 
resultaat te behalen. 
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