
 
 

 Voorzitter, Raadsleden, mensen in de zaal en thuis, 

Op 12-juli stonden wij hier ook, met z’n allen, precies 4 maanden geleden. Er zijn 123 dagen 

verstreken. 123 dagen die in het teken stonden van een hete zomer, de start van het Enschede 

Akkoord én het begin van een geheel mannelijk college met de opdracht om met Trots & lef verder 

te bouwen aan een kansrijk Enschede.  

In die 123 dagen is van alles gebeurd, 2 daarvan zou ik nader willen benoemen:  

- Den Haag heeft het licht gezien en heeft ons gecompenseerd voor de jarenlange tekorten in 

het sociale domein.  

- Vanavond is het jongste raadslid van Nederland geïnstalleerd, Deniz, wat zijn wij trots op jou 

en wensen wij jou ontzettend veel succes! 

Dan nu de programma begroting die voor ligt. De PvdA is realistisch kritisch richting deze begroting. 

Realistisch: omdat 123 dagen nu simpelweg niet zoveel tijd is. Maar toch ook kritisch, omdat de wereld 

volgens ons altijd beter en mooier kan. We kunnen lezen dat het steeds beter gaat met Enschede. De 

stad bloeit en steeds meer mensen weten onze mooie binnenstad te vinden. Mooie, positieve 

berichten. Het investeren in de stad is een waardevol onderdeel van het coalitie akkoord. 

Echter, of het goed gaat met een stad gaat over meer dan economische groei alleen. Het gaat over 

mensen. Over Enschedeërs. Want onder deze positieve berichten, gaat nog steeds de harde 

werkelijkheid van alle dag schuil, het leven kan heel moeilijk zijn. Vandaag kwam het CBS met cijfers, 

Het aantal huishoudens met een laag inkomen (1960 gezin 2 kinderen, 1040 alleenstaande) is in 2017 

weer gegroeid. Steeds meer gezinnen zijn langdurig arm en helaas zullen deze landelijke cijfers in 

Enschede worden bevestigd in getallen en verhalen. Om de wijze woorden die mijn voorganger 

Laurens van der Velde vorige week te herhalen: “juist nu is het tijd dat wij kansen creëren voor 

iedereen. Want nog te vaak zijn de kansen die er zijn onbereikbaar en ongrijpbaar voor sommige 

inwoners van onze stad”. Op deze manier heeft de PvdA gekeken naar deze begroting.  

Onderwijs: 

De plek waar je school staat mag nooit bepalend zijn voor het diploma dat je haalt. Je afkomst mag 

niet bepalend zijn voor je toekomst. Daarom is de PvdA blij met het doorgaan met het investeren in de 

LEA, de Pilot Onderwijs-Jeugdhulp Arrangementen en gaan wij door met vroeg- en voorschoolse 

educatie. wel blijven wij alert op eventuele ongewenste effecten, bijvoorbeeld dat het aandeel peuters 

dat hier van gebruik maakt, niet teveel mag dalen door wijzigingen in het beleid.    

Armoede: 

Helaas hebben wij in Enschede nog steeds te maken met armoede onder kinderen. Natuurlijk is de 

PvdA blij met het Enschedese kindpakket en met de ambitie dat we de komende jaren nog meer 

kinderen gaan bereiken. Maar ook hierin onze kritische blik: wat de PvdA betreft gaan we het de 

komende tijd ook hebben over de wortel van de oorzaak van armoede, want armoede is geen gebrek 

aan karakter, maar een gebrek aan geld en mogelijkheden. Wij hebben de overtuiging dat je alleen op 

deze manier iets kan doorbreken, in plaats van armoede alleen maar te verzachten. 



 

Sociale Domein: 

Dan onze blik op het sociale domein. Wij weten allemaal dat het nog niet perfect gaat. Het klinkt 

misschien hard, maar ook in Enschede leveren wij soms slechte zorg voor veel meer geld dan nodig, 

bijvoorbeeld als het gaat om huisuitzettingen om een huurachterstand of het niet kunnen verlaten van 

een dure beschermd wonen plek, omdat er simpelweg geen betaalbare woningen zijn…. Het is geen 

onwil van Enschede en wij zien het in het hele land, het is organisatorisch onvermogen. Gelukkig gaan 

wij daar iets aan doen, bijvoorbeeld met de aanpak ‘inclusieve wijk’ voor de hele stad, het kijken naar 

de echte oplossingen voor en met 100 gezinnen met de nu nog meest omvangrijke zorgvraag en we 

investeren in de wijkteams.  

Daarnaast moeten wij ons beseffen dat er in deze raadszaal nog nooit zoveel is gesproken over de 

vraagstukken in het sociale domein. Zaken die eerst alleen het Rijk aangingen, horen wij nu zelf, en wij 

kunnen er zelf verandering in brengen. Dat stemt hoopvol. Wij zien kansen, en zien dat veel partijen, 

waaronder wijzelf, langzaam aan het veranderen zijn en open staan voor een aanpak die gaat om 

gezondheid en de mens, niet de ziekte of problemen. De PvdA blijft het college herinneren aan dit 

uitgangspunt.  

Naast het verbeteren van de zorg hebben wij ook ambities die gaan over de wijkvoorzieningen in onze 

stad. Hoe zorgen wij ervoor dat basisbehoeften beschikbaar blijven in buurten? Naar aanleiding van 

recente discussies over mogelijke sluitingen van wijkcentra zullen wij het college scherp blijven volgen 

in het behalen van deze ambities.  

Werk voor iedereen:  

 

Werken naar vermogen geldt ook voor iedereen. Want wij willen een samenleving waarin iedereen een 

nuttige bijdrage kan leveren. Ook de gemeente Enschede moet een plek zijn voor collega’s met een 

beperking. Tegenwoordig noemen wij dit garantiebanen. Wij hebben vorige week al aangegeven dat 

wij van onszelf het goede voorbeeld verwachten, dus een tandje erbij. Niet om ons ‘quotum’ te halen, 

maar omdat wij erin geloven. Daarnaast willen wij betere begeleiding van kwetsbare leerlingen van het 

Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs en daarom komen wij hierover met een motie.  

 

Duurzaamheid voor iedereen:  

Tot slot duurzaamheid, niet als laatste omdat het onbelangrijk is, maar juist omdat dit een onderwerp 

is dat programma begroting -  zelfs college periode – overstijgend is. Duurzaamheid gaat niet meer 

van de agenda, en dus moeten wij er alles aan doen om alle Enschedeërs mee te nemen in de 

aanstaande verandering. Dit ongeacht de hoogte van het inkomen of koop- of huurhuis. Alleen op die 

manier halen wij met z’n allen onze doelen, en zijn het niet alleen de happy few die straks in een 

energiezuinig huis wonen. Mensen die hun energierekening niet kunnen betalen gaan wij helpen met 

zowel energie besparen als het energiezuinig maken van hun woning. Hiervoor hebben wij vorig jaar 

een motie aangenomen, die wij nog niet terug zien in de begroting. Wij zullen het college daarop 

kritisch blijven volgen, de komende weken.   

Wij geven zelf het goede voorbeeld, door onze eigen panden versneld te verduurzamen. Daarnaast 

gaan wij met wijken, buurten, inwoners, bedrijven, instellingen, aan de slag zodat wij in goed 



 
Nederlands van Not In My Backyard naar een Yes In My Backyard gaan, van Nee naar Ja, omdat 

iedereen inziet dat het anders moet en anders kan. 

Slot: 

Er blijven genoeg onderwerpen over waar wij het college scherp op blijven volgen, denk hierbij aan de 

juiste zorg voor mensen met verward gedrag, verantwoord omgaan met de bezuinigingen in de 

subsidies, betaalbaar en goed wonen voor iedereen en het afboeken van de gronden.  

Voor de komende jaren geldt: het moet gaan om het maatschappelijke effect van ons beleid en of dit 

beleid ervoor zorgt dat iedereen mee kan doen. Nu meedoen, op alle eerder genoemde vlakken, pas 

dan heeft het zin wat wij hier doen. Pas dan hebben wij de kans Enschede van iedereen te laten zijn.  

Pas dan gaat het echt goed met Enschede. 

Moties: 

- AANGENOMEN → Noodscenario Cultuurhistorie 

Wij hebben deze motie opgesteld met als doel oude panden met cultuurhistorische waarde te 

behouden voor de stad. Ik hoef u allen niet uit te leggen hoe lastig en vervelend de discussie 

is geweest over het oude Reisopera terrein. Deze oude panden vertellen mede het verhaal van 

een stad en dragen bij aan het historisch besef en beleving van de stad. Daarom is het 

essentieel dat wij als stad tijdig betrokken zijn bij sloop- ver-en nieuwbouw plannen, zodat wij 

tijdig kunnen bijsturen als dreigt dat panden worden gesloopt. Helaas zien wij dat er 

momenteel geen geld vrijgemaakt kan worden voor deze taak, maar dat weerhoud ons er niet 

van om er wel degelijk mee aan de slag te willen. Daarom deze motie, die oproept met andere 

partijen in deze stad gezamenlijk aan de slag te gaan.  

 

- INGETROKKEN NA TOELICHTING COLLEGE → Motie praktijk leerling op weg naar een 

werkende toekomst 

Wij maken ons zorgen over de begeleiding van kwetsbare leerlingen van het Praktijkonderwijs 

en Voortgezet Speciaal Onderwijs. Op dit moment helpen jobcoaches deze leerlingen dankzij 

een ESF bijdrage. Echter, dit bedrag is voortijdig uitgeput en er lijkt dus geen geld meer te zijn 

voor dit waardevolle werk. Voor het schooljaar 2018/2019 heeft het Ministerie extra gelden 

beschikbaar gesteld naar aanleiding van de oproep van verschillende partijen. De PvdA wil dat 

jongeren zeker zijn van een goede start op de arbeidsmarkt. Daarom dienen wij de motie 

‘Praktijkleerlingen op weg naar een werkende toekomst in!  

 

- AANGENOMEN → Motie jongerenberaad  

Hebben wij een jongerenberaad? Dat is vaak het eerste wat ik te horen krijg als ik over het 

jongerenberaad begin. Dat is natuurlijk erg jammer want het zijn jongeren die graag meedoen 

en meedenken met wat er speelt in onze stad. Want het gaat hier over inwonerparticipatie, 

hetgeen waar wij zo op willen bouwen. Deze motie staat dan ook in het teken van 

jongerenparticipatie. Onze raad heeft nauwelijks contact met deze jongeren terwijl wij wel 

graag jongeren willen betrekken. Daarnaast staat het woordje jongeren welgeteld 26 keer in 

de gemeentebegroting, waarvan ze nagenoeg allemaal betrekking hebben tot de jeugdzorg. 

De Provincie Overijssel heeft ook een actieve Jongerenraad die meedenkt over beleid en 



 
meedoet en meehelpt bij activiteiten van de provincie. Het is dan ook mooi als we die 

ervaringen in Enschede kunnen toepassen. Zo mooi gezegd, de jeugd heeft de toekomst. 

Laten we ze ook meer mee laten praten over de toekomst! 

 

 

 


