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Vanavond bespreken wij de kadernota 2015 getiteld ‘financieel gezond’. Onze fractie is- net als alle 
fracties hier- groot voorstander van een financieel gezonde gemeente, maar wij streven niet alleen 
gezondheid voor de gemeentefinanciën, maar ook voor al onze inwoners na. Wij kiezen hierbij voor 
de nieuwe definitie van de Gezondheidsraad en Zonmw: Gezondheid: het vermogen om zich aan te 
passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen 
in het leven.  
 
Met deze gezondheidsdefinitie is onze gemeente inderdaad financieel gezond. Met een voldoende 
weerstandsvermogen en het adequaat volgen en bijsturen op onze grexen, voert de gemeente 
financieel haar eigen regie en kan de verschillende uitdagingen goed aan. Ook in dit jaar met de 
decentralisaties hebben we de financiën heel goed op orde.  
 
Waar de PvdA zorgen over heeft is of het beleid en de regelingen die wij met elkaar maken en 
vaststellen, wel onze inwoners bereikt die dit het hardste nodig hebben. Vorige week bij de 
bespreking van de jaarrekening 2014 heeft mijn fractie aandacht gevraagd voor het veel te weinig 
gebruik dat er van de Bijzondere Bijstand wordt gemaakt. Maar 45% van deze groep inwoners maakt 
gebruik van 1 van de regelingen. Het budget dat wij hebben om deze groep inwoners met de smalste 
beurs tegemoet te komen wordt niet opgemaakt. Dit terwijl de groep inwoners met een inkomen tot 
110% van het sociaal minimum juist groeit, het aantal stijgt in absolute en relatieve zin. De redenen 
dat onze inwoners deze regelingen niet gebruiken zijn: schaamte, ze kennen het bestaan van de 
regelingen niet of de procedure is te ingewikkeld. Dat schuurt, zeker als je weet dat zo’n 800 
kinderen in onze gemeente opgroeien in armoede en deze regelingen juist zijn bedoeld om hen- en 
alle andere inwoners die leven in armoede- te ondersteunen. Daarom roept mijn fractie het college 
op door middel van een motie om nog actiever kenbaar te maken bij onze inwoners en 
maatschappelijke organisaties wat de mogelijkheden zijn. Een financieel gezonde gemeente, wil 
toch ook inwoners met een financieel gezond huishouden?  
 
Daarnaast dient mijn fractie een amendement in voor het Jeugdsport- en cultuurfonds. Wij roepen 
op om vanaf nu de Raad direct te informeren zodra een tekort ontstaat. Ook dienen wij een motie in 
om meer maatwerk toe te passen bij de toekenning vanuit het fonds, omdat  we van 
maatschappelijke organisaties horen dat kinderen om praktische redenen geen gebruik maken van 
het fonds omdat ze verplicht zijn gebruik te maken van een vereniging in een andere kern. Wij willen 
het gebruik van dit fonds graag stimuleren zodat meer kinderen kunnen sporten of deelnemen aan 
culturele activiteiten in onze gemeente! Door deze deelname wordt direct de participatie en de 
netwerken van kinderen voor versterkt. Dit draagt bij aan hun gezondheid in dezelfde definitie, zoals 
al uitgesproken.    
 
Onze fractie heeft de afgelopen jaren de zorgen voor het ontbreken van een passend woonaanbod al 
vaak bij de raad ingebracht. Met de groeiende komst van vluchtelingen in onze gemeente is deze 
uitdaging actueler dan ooit tevoren. De wachttijd voor een sociale huurwoning is inmiddels 
opgelopen tot gemiddel zeven jaar. Jongeren die een actieve rol in het verenigingsleven spelen 
moeten soms noodgedwongen verhuizen naar een andere gemeente. Ouders die na hun scheiding 
dicht bij elkaar in de buurt willen blijven wonen moeten toch naar buiten onze gemeente verhuizen. 
Met een laag inkomen kom je de woningmarkt van Pijnacker-Nootdorp niet zomaar op. Terwijl we in 
de Toekomstvisie met elkaar hebben afgesproken dat al onze inwoners een lokale wooncarrière 



moeten kunnen doorlopen. Hoog tijd om het tekort aan te pakken. Dat het kan, bewijst bijvoorbeeld 
de gemeente Almere die een prijsvraag uitschreef voor de realisatie van energiezuinige huizen onder 
de 550 euro: er kwamen 20 plannen van ontwikkelaars die dit wilden doen. In Zwolle kunnen door 
afspraken met de woningbouwcorporaties 300 sociale huurwoningen versneld gebouwd worden. Het 
kan dus wel, maar dan moet de gemeente uit de afwachtende rol en samen met de 
woningbouwsector aan de bak. Het is de hoogste tijd. Daarom dienen wij een motie in die het 
College oproept in de Uitvoeringstrategie Wonen die in oktober in de raad komt een hoofdstuk op te 
nemen over mogelijke manieren waarop de bouw van sociale huurwoningen in onze gemeente 
versneld kan worden. Er zijn genoeg voorbeelden in het land om van te leren en over te nemen!  
 
Gezond zijn nemen veel mensen voor lief. We realiseren ons vaak pas hoe bijzonder ‘gewoon 
gezond’ is als je zelf of iemand om je heen ziek wordt. Soms is het botte pech dat je ziek wordt, soms 
kun je door gezonde levensgewoonten voorkomen dat je ziek wordt. Preventie is dus belangrijk. Dat 
vraagt om een actieve houding zodat we niet alleen nu gezond zijn, maar ook in de toekomst gezond 
blijven. Financieel kijkt de gemeente vooruit naar de toekomst. Maar ook in het beleid is het 
belangrijk om aan preventie te doen.  
 
 
  


