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2014-2018: Kansen uit Kracht 

• Kijken vooruit 

• Kansen uit onorthodoxe aanpak

• Kwaliteit en daadkracht bestuurders

• Krachten bundelen; partijbelang =out(d)

• Kantelen achterhaalde tradities: durf, lef en 

creativiteit NU plaats 1 



Onorthodox

• PvdA voor de grote lijnen; details voor 

deskundige bestuurders (college)

• PvdA kiest voor vernieuwing – daarom 2 

wethouders van 4 partijen

• PvdA wil breed debat over toekomst  lokale 

politiek 



• PvdA wars van overbodig ceremonie:  geen 

Algemene Beschouwingen op papier 

• PvdA gaat voor de inhoud 

Onorthodox



Speerpunten PvdA 2014-2018 

• Vertrouwen

• Actieve samenleving

• Sociaal en Zorgzaam

• Veilige samenleving

• Actief Bestuur



Speerpunten PvdA 2014-2018 

• Prioriteit bij werklozen en minima

• Masterplan werkgelegenheid

• Bestaande minimaregelingen handhaven

• Ideeën en initiatieven uit samenleving

• Maatwerk in buurten, wijken en kernen



Eerste indruk

• Half jaar onderweg.

• Trots op coalitie en dit college

• Was onorthodox proces:

• Samen de schouders eronder:

• Kwaliteit en daadkracht van bestuur:

• Eerste signalen van durf, lef en creativiteit:



• Actieve Samenleving

• Sociaal en Zorgzaam

• Prioriteit bij werklozen en minima

• Bestaande minimaregelingen handhaven

• Stimuleren sportactiviteiten

• Cultuurbeleid opstellen met samenleving

• Ideeën en initiatieven uit de samenleving

• Masterplan werkgelegenheid 2015

Eerste indruk: hoopgevend



• Aanbieding begroting, proces, 

inspraakmogelijkheden

• Communicatie met ondernemers

• Plan aantrekkingskracht centrum

• Duurzaamheidsbeleid

• Afschaffen Starterslening

Eerste indruk: tegenvallend



Begroting/ombuigingen

• Toekomst financiën zorgelijk en onduidelijk.

• Sociale voorzieningen blijven op peil.

• OZB omhoog, afvalheffing omlaag, lastendruk gelijk



Begroting/ombuigingen

• 1 miljoen structureel (coalitieakkoord):

– Regionale uitvoeringsdiensten

– Onderhoud wegen

– Veiligheidsregio Twente

– Geen toevoeging reserves voor uitvoering 

Wmo: €350.000  

• Andere maatregelen

– Starterslening



Begroting/ombuigingen

• Taakstellingen 2016 e.v.

– €250.000 /€350.000

• Overleg samenleving



• Keuzes maken noodzakelijk:

 PvdA kiest voor mensen, zorg en 

welzijn.

 PvdA kiest daarom niet voor asfalt en 

stenen.

Begroting/ombuigingen



Afspraken Noord-Zuid verbinding

• “Kritisch te kijken naar de uitvoering en op 

onderdelen in te zetten op versobering.”

• “We starten met de uitvoering wanneer de 

gemeentelijke financiën dat toelaten.”



• Financiën laten het niet toe.

• Geld nodig voor zorg, grondexploitatie, 

allerlei risico’s, etc. 

• Geen weg: geen taakstelling 2,5 ton 

2016/2017

• Daarom: niet aanleggen en alleen 

oplossen knelpunten

Afspraken Noord-Zuid 

verbinding



Toekomst

• Positief: samen de

schouders eronder

• Uitdaging: over je

eigen schaduw durven springen

• Maar wel:

– Kritisch en alert: strakke controle door de raad



Ruim zicht

• De betekenis van ons leven ligt in het verschil 

dat we maken in de levens van anderen. 

(Mandela)


