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1. Voor Eindhoven 

2014 was een historisch jaar voor de SP in Eindhoven. Ruim 11.000 Eindhovenaren gaven hun stem 
aan de SP. Daarmee ging de SP van 4 naar 7 zetels.  Bovendien nam de SP verantwoordelijkheid en 
stapte met 2 wethouders in het stadbestuur.  Als lijsttrekker ben ik er trots op wat er met de SP in 
het college voor Eindhoven is bereikt.  
 
Om te beginnen hadden veel mensen op de SP gestemd omdat men de aanleg van een snelweg door 
het natuurgebied het Dommeldal niet zag zitten. Direct na haar aantreden heeft Jannie Visscher werk 
gemaakt van dit dossier. Dat is gelukt. In plaats van deze wegverbinding worden nu knelpunten op de 
A67 en de A58 aangepakt. Samen met  provincie, buurgemeenten en anderen is ook het fietsverkeer 
en het openbaar vervoer verbeterd. 
 
Ons verkiezingsprogramma uit 2014 had de titel "Sociaal Investeren" Dat is precies wat we in deze 
periode hebben gedaan.  
 
De kracht van de SP is dat we samen met mensen die erbij zijn betrokken,  zoeken naar oplossingen 
om het leven in Eindhoven te verbeteren.  Maandelijks bezoekt onze fractie een wijk. Tijdens de 
wijkbezoeken horen we graag wat de inwoners vinden van het beleid van de gemeente. Zo gaan we 
niet zitten vergaderen over zaken waar niemand op zit te wachten.  Problemen die aangekaart 
worden, worden meteen opgepakt. Bijvoorbeeld: Raadsleden van de SP hoorden tijdens een 
wijkbezoek dat mensen bang waren dat hun her-indicatie niet op tijd bekend zou zijn en dat ze dan 
geen zorg zouden krijgen. Wij hebben de betreffende wethouder  hierop aangesproken. Die heeft 
ervoor gezorgd dat er extra capaciteit werd ingezet.  
 
De SP wethouders, Jannie Visscher en Jakob Wedemeijer, hebben in de afgelopen periode laten zien 
dat ze betere oplossingen vinden als ze eerst gaan luisteren bij de mensen die erbij betrokken zijn. Zo 
is er een plan gekomen voor een betaalbaar gezinsbad bij de Tongelreep. Ook met mensen die 
baantjes willen blijven zwemmen tijdens de verbouwing is een oplossing gevonden.  Er is een 
praktisch huisvestingsplan voor scholen gemaakt. Daardoor kon de uitvoering, die jarenlang was 
uitgesteld, gewoon beginnen. Leerlingen en leerkrachten van het Augustinianum en het Frits Philips 
Lyceum zijn hier heel blij mee.  Met de voetbalverenigingen is een voetbalvisie opgesteld waar ze 
echt mee aan de slag konden. Dat heeft tot gevolg dat de voetbalverenigingen, naast een goede pot 
voetbal, zich ook inzetten voor doelen in het sociaal domein.  De jeugdzorg is nieuw voor de 
gemeente en het is moeilijk om het goed te organiseren.  Samen met de buurgemeenten zijn 
daarom, onder leiding van SP wethouder Jannie Visscher  "Adviesvangers" aangesteld. Dit zijn 
jongeren die op onderzoek gaan onder de jeugd om te horen wat jongeren belangrijk vinden. Met 
deze adviezen kunnen de gemeenten hun jeugdbeleid verbeteren. Wethouder Jakob Wedemeijer 
heeft de samenwerking met RADAR gezocht om discriminatie op school, op het werk en in het 
uitgaansleven actief aan te pakken. 
 
Als lijsttrekker ben ik er trots op dat de SP in Eindhoven 75% van haar verkiezingsbeloften uit 2014 
heeft kunnen realiseren. Samen met nieuwe en ervaren SP-ers sta ik klaar om ook vanaf 2018 vanuit 
het stadhuis te werken aan een stad waar iedereen meetelt. Waarin mensen niet steeds met elkaar 
hoeven te concurreren, maar met elkaar kunnen samenwerken. Waar voldoende banen zijn waar je 
een fatsoenlijk inkomen mee kunt verdienen.  En vooral een stad waar mensen zich thuis voelen.  
 
Voor u ligt ons programma voor de nieuwe raadsperiode.  Ik ga me er, samen met de andere SP-ers 
uit de afdeling Eindhoven, hard voor maken dat we in de komende vier jaren opnieuw onze 
voorstellen voor EIndhoven kunnen waarmaken.  
 
Murat Memis, lijsttrekker. 
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Een stad met de menselijke maat 

De SP wil dat Eindhoven een stad is waar iedereen mee kan doen en waar iedereen zich thuis voelt.  
Een stad waar we op een sociale manier met elkaar om gaan. Waarin mensen niet steeds met elkaar 
hoeven te concurreren, maar met elkaar kunnen samenwerken. Kortom een stad waar je wilt wonen.  
 
De standpunten die we innemen komen niet uit de lucht vallen. Ze vloeien voort uit drie 
uitgangspunten die samen het fundament zijn onder al het werk en alle ideeën van de SP. Die 
uitgangspunten zijn: 

 Menselijke waardigheid: Ieder mens moet bestaanszekerheid hebben, plus het recht om in 

vrijheid mee te beslissen over de inrichting van de samenleving en een eerlijke kans om, met 

respect voor anderen, zijn persoonlijke geluk  na te streven. 

 Gelijkwaardigheid: Alle mensen zijn gelijkwaardig. De een is nooit meer dan de ander. 

 Solidariteit: De mogelijkheden die mensen hebben, verschillen sterk. Daarom moeten we 

voortdurend de solidariteit tussen mensen organiseren, zodat we iedereen een eerlijke kans 

geven bij het streven naar een gelukkig leven. 

Voor de SP staat de menselijke maat centraal. Bij alles wat de gemeente doet, moet gekeken worden 
naar wat het betekent voor mensen. We willen dat in Eindhoven iedereen kan meedoen, op haar of 
zijn eigen manier. Wij staan voor een inclusieve samenleving en willen drempels en hindernissen, 
zowel letterlijk als figuurlijk, zoveel mogelijk wegnemen.  

2. Voldoende betaalbare en duurzame woningen  

Iedereen in Eindhoven wil een plek hebben om prettig te wonen. Er moet voldoende en betaalbare 
woonruimte beschikbaar zijn voor de verschillende behoeften van mensen.   Wijken moeten zoveel 
mogelijk zijn gemengd met verschillende soorten woningen en bewoners en zo zijn ingericht dat ze 
uitnodigend zijn om elkaar te ontmoeten en samen activiteiten op te zetten.  De gemeente  moet via 
afspraken die ze maakt met woningcorporaties en projectontwikkelaars ervoor zorgen  dat er 
betaalbare en duurzame woningen gebouwd worden.  We willen de woningnood voor de 
middengroepen en de starters niet uit het oog verliezen. Er lijkt een tekort aan betaalbare woningen 
in de regio te ontstaan. De SP vindt het belangrijk dat er regionaal samengewerkt wordt op het 
gebied van woningbouw.  Dit ook om te voorkomen dat er een bevolkingssamenstelling op basis van 
economische draagkracht ontstaat.  

Huurbeleid 

De groep woningzoekenden wordt in Eindhoven alsmaar groter. Er wordt steeds vaker beroep 
gedaan op de sociale huisvesters. De gemeenteraad van Eindhoven en de huurders krijgen gelukkig 
steeds meer invloed op de woningen en de omgeving via de Woonvisie en de jaarlijkse 
Prestatieafspraken. Dit zijn afspraken tussen de gemeente, de woningcorporaties en de 
huurdersverenigingen.  Een belangrijke voorwaarde volgens de SP is dat alle drie de partijen op 
hetzelfde informatieniveau zitten en een gelijke stem hebben. De Prestatieafspraken zijn de 
afgelopen jaren steeds concreter geworden. De financiële huishouding van de woningcorporaties is 
ook meer inzichtelijk geworden, zodat er een betere sturing op prestatie kan plaatsvinden. Dit alles 
vraagt om een proactieve houding van de gemeente. De SP ziet meer dwingende afspraken tussen de 
gemeente en de woningcorporaties als voorwaarde voor een goed sociaal huurbeleid. Voorbeelden:  
de huurprijs (kale huur en servicekosten) niet méér verhogen dan de inflatie; minstens 30% netto 
sociale huisvesting realiseren bij nieuw- of verbouw; focus van nieuw- en verbouw leggen op sociale 
huisvesting voor álle groepen woningzoekenden ipv alleen op studenten en expats. Gelijke kansen 
voor iedereen. De afspraken moeten gebaseerd zijn op glasheldere informatie: Over de echte vraag 
naar huurwoningen; we willen weten hoeveel actief woningzoekenden er zijn en wat de beschikbare 
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woningvoorraad is; Over wachttijden;Over beperkingen en wensen van huurders en 
woningzoekenden.  
 
De SP wil dat gemeente en woningcorporaties precies weten hoe we meer kunnen bereiken met de 
beperkte middelen, door een  gerichtere samenwerking tussen de drie partijen (gemeente, 
woningcorporaties, huurdersverenigingen). We willen goede afspraken over maximale aantallen 
sloopvergunningen voor woningen en verkoop van sociale huurwoningen door woningcorporaties. 
We gaan niet akkoord met sloop of verkoop van sociale huurwoningen als er onvoldoende 
betaalbare sociale huurwoningen voor terug komen.  
 
Ouderen doen steeds langer een beroep op sociale huurwoningenvan de woningcorporaties, omdat 
ze langer in hun eigen huis blijven wonen. Er moet meer aandacht komen voor het langer zelfstandig 
kunnen blijven wonen. Daarom vindt de SP dat er afspraken moeten komen over voldoende voor 
ouderen geschikte woningen passend bij hun inkomen. Dit kan betekenen dat aanpassingen in de 
woning gedaan worden, maar ook dat eengezinswoningen  gemakkelijk verruild kunnen worden voor 
een beter toegerust appartement zónder huurverhoging.  De SP vindt in dit kader ook dat de 
gemeente ondersteuning moet geven aan  groepen mensen bij het zelfstandig ontwikkelen (huur of 
gemengd) en beheer van gemeenschappelijke woonvormen. De gemeentelijke procedure voor het 
bouwen van een mantelzorgwoning aan huis moet zoveel mogelijk worden vereenvoudigd. 

3. Ondernemen en werken in Eindhoven 

De regio Zuidoost-Brabant is erkend als Brainport van Nederland. Belangrijke basis hieronder is een 
samenwerkingsverband tussen onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheid. De SP is van mening 
dat deze samenwerking kansen biedt die wij hard nodig hebben voor de werkgelegenheid in 
Eindhoven. De technologische sector dient meer te zijn dan een werkplek voor hoogopgeleiden. Wat 
in deze regio uitgevonden wordt, kan hier ook geproduceerd en vanuit de regio verhandeld worden. 
Daardoor kan ook voor de mensen met een MBO of lagere opleiding voldoende werk gegarandeerd 
worden. De gemeente moet werken aan stimulerende randvoorwaarden om werk voor iedereen te 
realiseren en niet alleen voor de grote bedrijven in de maakindustrie en dienstverlening, maar zeker 
ook voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). Het MKB is immers de motor achter de bedrijvigheid van 
de toekomst.  

Ondernemen 

Het Eindhovense bedrijfsleven is een goed en efficiënt werkende economische motor. Dat geldt voor 
zowel de grote bedrijven als het midden- en kleinbedrijf (MKB). Het MKB vormt het hart van onze 
economie. Het MKB is wendbaar, innovatief en in staat maatwerk te leveren in de meest 
uiteenlopende specialisaties. Het MKB en het grootbedrijf kunnen niet zonder elkaar bestaan. Lokale 
Ondernemers hebben hart voor de zaak. Ze hebben dat in de recente crisisjaren laten zien; ondanks 
de extreem moeilijke periode zijn toch veel ondernemingen in onze regio overeind gebleven. Dat is 
mede te danken aan de regionale samenwerking waarbij de lokale politiek oog had voor de belangen 
en problemen van de kleine bedrijven.  
De SP vindt dit nog niet genoeg. Er wordt niet altijd rekening gehouden met de effecten voor het 
MKB bij het opstellen van nieuwe plannen en regels. De SP vindt dat de politiek actief dient te 
luisteren naar het MKB. Onze gemeente moet bijvoorbeeld aanbestedingen zo inrichten dat het MKB 
extra kansen krijgt hierop in te schrijven. De gemeente stimuleert haar onderaannemers al tot 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit willen we uitbreiden naar alle ondernemers door 
goede voorbeelden te stellen via bemiddeling, facilitering en stimuleringsmaatregelen.  
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De SP is voorstander van het toepassen van vooruitstrevende technieken. We ondersteunen het 
innovatiebeleid van Eindhoven van harte, waaronder het geven van podium aan regionale 
ondernemers die innoveren.  
 
Bedrijven die zich in onze regio willen vestigen dragen bij aan de versterking van onze economie. 
Waar mogelijk moet de gemeente ondersteunen dat de maakindustrie gaat groeien in onze stad en 
regio, omdat daarmee werkgelegenheid ontstaat voor de mensen met een MBO of lagere opleiding 
(vakkrachten).  De SP maakt zich daarbij zowel op landelijk als lokaal nivo hard voor een 
omscholingsbeleid dat boven het MBO-2 nivo uitstijgt, zodat het gat tussen werkzoekenden en 
werkgevers kleiner wordt. 
 
De SP wil het aantal koopzondagen beperken ter bescherming van zelfstandige winkeliers (MKB).  

Bedrijventerreinen 

De SP pleit ervoor om op elk bedrijventerrein een parkmanagement te realiseren, waarin meer oog is 
voor de bestrijding van ongelukken, voor integrale rampenplannen, voor duurzame 
energieoplossingen en  voor de gezondheid van gebruikers, bezoekers en omwonenden. Daarbij 
moeten we leren van al bestaande parkmanagementorganisaties.  

Werk voor iedereen. 

Wij willen dat iedereen naar vermogen kan meedoen en meekomen in de samenleving. We willen 
eerlijk delen en gunnen iedereen die naar vermogen werkt een leefbaar inkomen. Ook als iemand 
niet kan werken  – bijvoorbeeld vanwege een handicap, verslavingen, psychische problemen of 
dakloosheid -, moet hij/zij wel menswaardig kunnen leven. We laten niemand vallen, álle 
Eindhovenaren hebben recht op een menswaardig bestaan. 
 
De SP wil dat zo veel mogelijk mensen die graag een baan willen naar een baan begeleid worden en 
dat de gemeente haar best doet om nieuw werk te creëren, zoals buurtconciërges of door samen 
met de woningcorporatie een project te starten om huizen te renoveren en te isoleren.  
 
De SP wil dat mensen met een arbeidsbeperking op een goede manier aan een baan worden 
geholpen. Daarom houdt  de gemeente vast aan haar beleid om minimaal 5 procent 
arbeidsgehandicapten in dienst te nemen, danwel via inhuur in te zetten. Hierbij creëert  zij 
voldoende beschutte werkplekken.  
 
Veel mensen met een arbeidsbeperking maken zich grote zorgen over hun inkomen en hun 
werk. Voor de sociale werkplaatsen heeft het rijk een sterfhuisconstructie bedacht. De sociale 
werkvoorziening willen we behouden. Die kan tevens dienst doen als leer-werkplaats en om mensen 
met een arbeidsbeperking te bemiddelen naar werk bij een reguliere werkgever (‘garantiebanen’). 
De gemeente volgt daarbij de landelijke cao sociale werkvoorziening en verzet zich tegen het verder 
uitkleden hiervan.  
 
Een grote zorg zijn kwetsbare jongeren. Dit zijn jongeren die het niveau van de entree-opleiding van 
het MBO niet kunnen halen, uitvallen op MBO 2-3-4 of vanuit praktijkonderwijs en speciaal onderwijs 
de aansluiting met de arbeidsmarkt missen. Deze jongeren komen zonder startkwalificatie op de 
arbeidsmarkt. Om hen toch kansen te geven op de arbeidsmarkt zet de SP zich in voor 
leerwerktrajecten binnen het onderwijsdomein (‘perspectiefjaar’). 
De SP blijft actief bestrijden dat jongeren vroegtijdig (zonder diploma) school verlaten omdat het 
hebben van een diploma de kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Jongeren zonder uitkering die niet 
werken of studeren, moeten intensief naar school of naar werk begeleid worden. Jongeren die 
zichzelf niet melden moeten actief opgezocht worden. Ook wil de SP dat jongeren aan de slag 
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geholpen worden die  geen verklaring omtrent gedrag kunnen overleggen omdat ze ooit in de fout 
gegaan zijn. Hierbij willen we maatwerk toepassen.  
 
Uitkeringsgerechtigden mogen hun eigen re-integratietraject indienen. Reiskosten worden vergoed 
en kinderopvang voor sollicitatiegesprekken wordt mogelijk voor werkloze minima. Er wordt weer 
vanuit vertrouwen gewerkt;  Mensen die een bepaalde tijd geen werk hebben gehad, hebben 
aandacht nodig en geen strafkorting op de uitkering. Als er al  zogenaamde `maatregelen`  opgelegd 
worden, moet dit een uiterste middel zijn.  Het werkt contraproductief om hiermee vanaf de 
allereerste communicatie al  te dreigen. Ervaringen met commerciële re-integratiebedrijven zijn 
veelal niet positief. Als SP pleiten we er daarom voor dat de overheid zelf de regie en nog liever de 
uit uitvoering op zich neemt als het gaat om re-integratie. We volgen kritisch de ervaringen met het 
inzetten van WIJ-generalisten als eerste contact inzake participatie van uitkeringsgerechtigden in het 
arbeidsproces.  
 
We maken ons hard voor goede omscholingstrajecten voor mensen die op latere leeftijd langer 
werkloos worden. Het moet mogelijk zijn om op het oude opleidingsniveau om te scholen, dus niet 
beperkt naar MBO-2 niveau.  
 
Als voor mensen betaald werk geen reële optie is, is naar onze mening altijd een andere vorm van 
participatie mogelijk. Dat kan door deel te nemen aan activiteiten,  vrijwilligerswerk en mantelzorg. 
De gemeente moet zorgen dat mensen geholpen worden hun weg naar activiteiten te vinden. 
Waarbij de SP vindt dat maatschappelijke participatie en vrijwilligerswerk  geen loonarbeid is en dit  
ook nooit mag verdringen.  
De SP wil geen gedwongen tewerkstelling of verplichte tegenprestatie voor bijstandsgerechtigden en 
geen zinloze re-integratietrajecten. Er wordt niet gewerkt onder het minimumloon en er worden 
geen bestaande banen verdrongen door werk met behoud van uitkering 
 

4. Wie zorg nodig heeft, moet dit krijgen.  

Iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft moet dat kunnen krijgen. Dat vindt de SP één van de 
belangrijkste taken van de overheid. De overheveling van de WMO en jeugdzorgtaken naar de 
gemeenten heeft vaak grote gevolgen voor de Eindhovenaren die van deze zorg afhankelijk zijn.  Het 
regelen van deze zorg is nieuw voor de gemeente. Het goed organiseren van  de uitvoering  door de 
gemeente brengt ook de komende jaren veel uitdagingen met zich mee.  
 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) stelt dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het 
hulp bieden aan mensen die niet meer zelfredzaam zijn. De taken die de gemeente op dit gebied 
heeft zijn in 2015 fors uitgebreid. Kern van de nieuwe WMO is om ondersteuning en zorg te 
organiseren rond de behoeftes van mensen/gezinnen. Dat betekende de afgelopen jaren een einde 
aan de verkokering in de zorg door het starten van WIJ-Eindhoven.  
 
De SP vindt het goed dat WIJ-Eindhoven samen met de Eindhovenaren bespreekt wat er voor 
iedereen individueel nodig is. Maar het gaat nog niet goed genoeg. Niet iedereen krijgt de zorg die 
nodig is. Wij zien ook  verspilling in tijd en energie bij WIJ-Eindhoven. We vinden dat dit in de 
komende periode moet verbeteren. Als SP willen we dat in Eindhoven niemand tussen de wal en het 
schip valt. De SP wil daarom versneld zorgen dat WIJ-Eindhoven overal in onze stad functioneert 
zoals het moet. De SP wil  WIJ-Eindhoven dichter bij de gemeente organiseren. Als dat meer geld kost 



8 

  verkiezingsprogramma Eindhoven 2018-2022 

dan nu beschikbaar is gesteld moet dat er meer geld voor beschikbaar komen. Verder vindt de SP dat 
niet iedere WIJ-medewerker overal verstand van kan hebben maar iedere WIJ-medewerker moet wel 
in staat  zijn om in te schatten welke deskundigheid nodig is. Daarover moet de WIJ-medewerker 
gemakkelijk kunnen beschikken.  
 
Voor mensen met (zware) psychiatrische problematiek die soms ook voor overlast en hinder voor 
anderen zorgen moet er gespecialiseerde hulp zijn. Ook wanneer mensen tijdelijk buiten de 
samenleving hebben verkeerd (bijvoorbeeld door gevangenisstraf, periode van dakloosheid of 
opname in een gesloten kliniek) is gespecialiseerde ondersteuning nodig om weer een plek te vinden 
in onze stad. Tussenkomst van een WIJ-generalist is hierbij overbodig.  Pas als iemand zijn plek 
gevonden heeft, wordt teruggevallen op WIJ-Eindhoven.   
 
Ook voor mensen die behoefte hebben aan dagbesteding of begeleiding moet dit in hun nabijheid 
beschikbaar en gemakkelijk toegankelijk zijn.  
 
Gelukkig spelen de mensen die zorg of ondersteuning ontvangen zelf in Eindhoven een belangrijke 
rol bij het bepalen van het beleid. Zo zijn er bijvoorbeeld de "Cliëntenraad sociaal domein 
Eindhoven" en de "Adviesvangers" voor de jeugdzorg. Maar de SP wil dat er de komende jaren 
intensiever en systematischer wordt samengewerkt met cliënten en patiënten. Niet alleen bij het 
bedenken en evalueren van beleid maar vooral ook bij de uitvoering van het beleid. Ook de 
beroepskrachten die het werk doen wil de SP een prominentere rol geven in het uitvoeren en 
verbeteren van zorg en ondersteuning. En uiteraard moeten de ervaringen van de dankzij de SP 
geïnstalleerde Ombudsman leiden tot verbeteringen van zorg en ondersteuning.  
  
Ook al is er een belangrijke rol weggelegd voor WIJ-Eindhoven, de gemeente heeft ook zelf nog veel 
taken op het gebied van zorg en ondersteuning, zoals bijvoorbeeld het regelen van hulpmiddelen en 
huishoudelijke zorg. Voor de SP moet hierbij klantvriendelijkheid en klantgerichtheid voorop staan. 
Dat betekent geen onnodig ingewikkelde procedures, vlotte leveranties en goed kijken naar de 
werkelijke behoeften van de hulpvrager.  Een goede controle vanuit het ambtelijk apparaat op de 
prijs/kwaliteitsverhouding en bruikbaarheid van de geleverde hulpmiddelen is daarbij noodzakelijk.  
 
Belangrijk is dat mensen de ondersteuning krijgen die nodig is. Hiermee in strijd is dat momenteel 
het aantal nominale uren van begeleiding maximaal 12 uur bedraagt. Wij willen af van deze regel en 
maatwerk bieden die past bij de mensen om wie het gaat.  Als onderdeel van de volgende 
ontwikkelingsfase wil de SP dat WIJ-Eindhoven een cliëntenraad installeert.  

Jeugd  

Eindhoven is een fijne stad om op te groeien. We hebben in vergelijking met andere steden heel veel 
natuur en ruimte om te spelen. De SP wil dit zo houden. Wanneer we de komende jaren gaan 
bouwen voor nieuwe inwoners moeten we zorgen dat er genoeg groen en goede speelruimte 
overblijft.  
 
We vinden het belangrijk dat kinderen een goede start maken in hun leven waardoor ze kunnen 
opgroeien tot wereldburgers. Cruciaal hierbij is dat ouders in staat zijn hun kinderen goed te 
verzorgen en op te voeden. Wanneer ouders vragen hebben over  opvoeden moeten zij 
laagdrempelig in hun eigen buurt terecht kunnen. Wanneer het mis gaat in een gezin moet dit zo snel 
mogelijk worden gesignaleerd en hulp geboden.  
 
De SP wil de goede Eindhovense gewoonte van laagdrempelige SPIL-centra (SPIL staat voor SPelen, 
Integreren, Leren) met kinderopvang, basisonderwijs en andere voorzieningen onverkort in stand 
laten evenals de Voor- en Vroegschoolse Educatie waarmee leer- en ontwikkelingsachterstanden 
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worden bestreden. Bij het ontmantelen van de bibliotheken in 2013 is in ieder SPIL-centrum een 
leesvoorziening ingericht. Hier zijn we zuinig op.  
 
Al op jonge leeftijd moeten kinderen in ons land keuzes maken die bepalend kunnen zijn voor de rest 
van hun leven. Ze verdienen steun om de goede keuzes te maken. De SP vindt dat we als 
samenleving zuinig moeten zijn op onze jongeren. Dat betekent dat we samen met het onderwijs en 
anderen die betrokken zijn bij de jeugd ze de kans moeten bieden om zich te ontwikkelen. Hierbij 
speelt het algemeen toegankelijke jeugdwerk een cruciale rol. 
Belangrijk vindt de SP goed georganiseerd jeugdwerk met als doel het stimuleren van zinvolle 
vrijetijdsbesteding van jongeren waardoor ze zich breed kunnen ontwikkelen en 
verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun eigen leven en dat van anderen. Er moet voldoende 
capaciteit zijn om jongeren te kunnen bereiken. We willen jongeren actief betrekken bij het inrichten 
van de buitenruimte en mede-verantwoordelijk maken voor het onderhoud van eigen 
jongerenplekken.  
 
 Onderdeel van goed jeugdbeleid is ook jongeren helpen zich weerbaar op te stellen tegen zaken 
waarvan ze schade kunnen ondervinden. Denk hierbij aan genotmiddelen (drugs, drank), seksuele 
weerbaarheid, blijvende gehoorschade, opbouwen van schulden, enz.  
 
Wanneer het niet goed gaat met jongeren is er de jeugdzorg. Die moet zoveel mogelijk aansluiten bij 
het dagelijks leven. Dat wil zeggen bescherming en zorg zoveel mogelijk in het gezin of zonodig een 
plaatsvervangend gezin (pleeggezin, gezinshuis), op de kinderopvang, op school enz. Wanneer het 
niet anders kan uithuisplaatsing naar een instelling. Jongeren die in instellingen verblijven moeten zo 
goed mogelijk contact houden met de buitenwereld en goed worden voorbereid op hun toekomst 
buiten de instelling. De overgang naar de volwassen leeftijd moet zo soepel mogelijk worden 
begeleid. Bijvoorbeeld wanneer een kind in een pleeggezin 18 jaar wordt en het beter is voor het 
kind dat hij/zij hier nog een tijdje blijft dit mogelijk moet zijn. 
 
Wij zien dat een aparte portefeuille jeugdzaken in het college van B&W goed werkt. De SP zal zich 
ervoor hard maken dat dit in het volgende college ook zo wordt ingericht.  

Armoede 

 Ook al trekt de economie aan, we zien dat er nog steeds veel mensen in armoede leven. De weg uit 
de armoede is niet altijd gemakkelijk. Tegenwoordig is zelfs het hebben van een baan geen garantie 
tegen armoede. De SP streeft naar een armoede pact met grote inzet van het maatschappelijk 
middenveld. Daarnaast  hebben we in Eindhoven een sociaal vangnet met meerdere 
armoederegelingen. We hebben geconstateerd dat deze regelingen meer dan ooit worden gebruikt. 
Daaruit kunnen we helaas afleiden dat de armoede is gegroeid. 
 
De SP vindt het triest dat in ons rijke land zo’n armoede kan bestaan. Voedsel- en kledingbanken 
zouden niet nodig moeten zijn. Helaas kunnen we daar nog niet zonder. Wij zullen ons als SP dan ook 
blijven inzetten voor de bestrijding van alle armoede en in het bijzonder de armoede in de meest 
kwetsbare groepen zoals kinderen en ouderen.  
 
Omdat de SP vindt dat de bijstandsnorm en het minimumloon te laag is kiest de SP ervoor om in 
Eindhoven de regelingen voor minima te handhaven op 120% van het minimumloon. Wel willen we 
onderzoeken of we hierbij een grijs gebied hanteren voor mensen die net boven de norm uitkomen 
zodat deze groep ook aanspraak kan maken op de armoederegelingen. De SP wil dat de weg naar de 
financiële hulpverlening overzichtelijker en toegankelijker wordt opdat mensen sneller, op tijd, hulp 
kunnen krijgen met hun financiën zodat financiele problemen minder groot worden. Mensen met 
problematische schulden moeten snel terecht kunnen bij betrouwbare ondersteuners. Om echt iets 
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op te lossen moeten regels afgestemd kunnen worden op de persoonlijke situatie, zodat een traject 
op persoonlijke maat gestart kan worden.  
 
De SP is er tegen dat mensen hun huis uit gezet worden als ze de huur niet meer kunnen betalen. De  
maatschappelijke kosten van een huisuitzetting zijn vele malen hoger dan de kosten van adequate 
schuldhulpverlening.  
We zorgen ervoor dat het kindpakket blijft bestaan. Dat kinderen in armoede opgroeien kunnen wij 
niet toestaan 

5. Een natuurlijke en mensvriendelijke stad.  

Zuinig zijn op de omgeving waarin je leeft staat bij de SP hoog in het vaandel. Dat betekent zuinig zijn 
op de stadsnatuur en zorgen voor een gezonde omgeving  om in te wonen. De SP streeft naar een 
circulaire economie, met nadruk op zoveel mogelijk hergebruik en hanteert het principe dat de 
vervuiler moet betalen. Gelukkig heeft de gemeente Eindhoven jaren geleden “the natural step” 
geïntroduceerd. Een aanpak voor duurzame ontwikkeling met als vier principes: 

o De bodem niet uitputten 

o Geen schadelijke chemische stoffen gebruiken 

o De natuur niet aantasten 

o Aandacht hebben voor mensen 

Belangrijk voor een duurzame toekomst is dat er meer moet worden gedacht over beleid voor de 
langere termijn. Dit kan op gespannen voet staan met de levensduur van een gemeenteraad die 
slechts vier jaar is. Het is daarom belangrijk dat het duurzaamheidsbeleid van onze gemeente op 
volle kracht wordt voortgezet. Zo moet de onlangs vastgestelde klimaatverordening ertoe leiden dat 
de komende jaren de emissie van het schadelijke CO2 flink wordt teruggedrongen.  
Daarnaast heeft de regio een krachtig instrument voor het vergroten van duurzame oplossingen in 
het kader van energievoorziening, afvalvermindering enzovoorts via Brainport. Er moet een deltaplan 
komen voor verduurzaming van onze maatschappij. Alles wat in Brainportverband ontwikkeld wordt, 
kan hier in de regio uitgeprobeerd worden. Gemeenten in de regio moeten zich opstellen als stabiele 
"launching customer". Dat betekent een plaats bieden om de innovaties als eerste in praktijk te 
brengen en te helpen de kinderziektes eruit te halen. Eindhoven kan hierin een voortrekkers rol 
vervullen.  
De SP wil dat de gemeente open staat voor en actief op zoek gaat naar duurzaamheids-initiatieven 
van inwoners en organisaties in de stad en deze zonodig ondersteunt en/of verder verspreidt.  
Belangrijk is ook dat de gemeente in haar eigen bedrijfsvoering het goede voorbeeld geeft met 
milieuvriendelijk gedrag.  
 
Om ergens zuinig op te zijn moet je er de waarde van inzien. Daarom vindt de SP het heel belangrijk 
dat kinderen al op jonge leeftijd leren over en kennismaken met de natuur. Goede natuur- en 
duurzaamheids-educatie is daarvoor een “must”.  

Luchtkwaliteit 

Eindhoven heeft een beter meetsysteem voor luchtkwaliteit dan veel andere steden. We weten 
daardoor goed hoe het met de luchtkwaliteit is gesteld. De SP streeft ernaar dat de metingen worden 
uitgebreid en dan vooral dat de concentratie van meer verschillende stoffen (zoals ultrafijn stof en 
roet ) wordt gemeten.  
De luchtkwaliteit is de afgelopen jaren verbeterd maar is op teveel plekken niet goed. Dat moet echt 
veranderen. Niet alleen de hoge concentraties van stikstofdioxide door het gemotoriseerde verkeer 
spelen een rol, ook de hoge concentraties fijnstof en ultra-fijnstof vormen een groot gevaar voor de 
volksgezondheid. Het is bewezen dat kinderen die opgroeien in een grote vervuilde stad veel minder 
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longinhoud hebben en baby’s hebben bij de geboorte een lager gewicht als de moeder in een 
vervuilde stad leeft. De algemene sterfte en de sterfte door enkele specifieke ziektes neemt toe als 
de lucht geen goede kwaliteit heeft. 
 
Een belangrijke bron van luchtvervuiling wordt gevormd door gemotoriseerd verkeer. De 
maatregelen die de SP voorstelt zijn te lezen in het hoofdstuk “Mobiliteit en bereikbaarheid”.  
 
Houtstook is als oorzaak van roet en fijn stof niet te verwaarlozen. Met name voor longpatienten is 
het schadelijk als er in de buurt veel rook is door houtstook.  
De SP wil dat de gemeente een actief voorlichtingsbeleid ontwikkelt dat gericht is op het beperken 
van het kleinschalig stoken van hout door huishoudens.  Daarnaast richt dit beleid zich op verstandig 
stoken, bijvoorbeeld door de "Tien stooktips uit de Toolkit 2014 (Ministerie van I&M)" onder de 
aandacht te brengen. 
 

Afval 

De SP is behoorlijk tevreden over het afvalbeleid van Eindhoven. Belangrijk vindt de SP dat de 
milieustraten gratis blijven. Daarmee belonen we goed gedrag van onze inwoners. Het zwerfafval 
moet worden teruggedrongen. Dat betekent dat de gemeente Eindhoven druk moet uitoefenen op 
de rijksoverheid om het probleem van de wegwerpverpakkingen aan te pakken, bijvoorbeeld door 
veel meer gebruik te maken van statiegeld zoals in de landen om ons heen. In onze eigen stad wil de 
SP het zwerfafval terugdringen op evenementen en festivals. Na een groot feest loop je soms tot 
over je enkels door het plastic. Dat kan anders en beter.  
 
De SP vindt dat het beleid in Eindhoven gebaseerd moet zijn op het Cradle tot Cradle – beginsel. Dit 
kan bijvoorbeeld onderdeel worden bij aanbestedingen, inkoop en in de subsidierelaties van de 
gemeente. 

Energie 

Het is van levensbelang dat er zo min mogelijk energie verspild wordt en dat zo snel mogelijk wordt 
overgeschakeld op duurzame energie. De klimaatverordening moet hiervoor worden uitgevoerd. Dit 
betekent het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van de uitstoot in 1990 
met tenminste 55 % in 2030 en tenminste 95 % in 2050 en het 100 % duurzame energie opwekken in 
2045. Duurzame energie vraagt om grote oppervlaktes en volumes. Het verduurzamen van 
Eindhoven lukt slechts in nationaal verband. Daarbij mag een evenredig deel van de windopbrengst 
op de Noordzee aan Eindhoven worden toegerekend.  
 
Het grootste probleem bij het verduurzamen van stad en regio zit bij de industrie. De gemeente en 
de industrie moeten gezamenlijk een plan maken waardoor de industrie diepgaand en snel 
verduurzaamt. Daar horen een aantal instrumenten bij: 

o een energieparagraaf in bestemmingsplannen, 
o krachtig gebruik van de wettelijke instrumenten zoals bijvoorbeeld de energieregels in de 

Wet Milieubeheer, bij het maken van afspraken in de vergunningverlening en handhaving, 
o een krachtig en omvattend duurzaamheidsbeleid als Brainport-regio, 
o streven naar hergebruik van elkaars restwarmte en restproducten. 

 
Verder moeten er  maatregelen worden getroffen met effect op gemotoriseerd verkeer en de 
bebouwde omgeving. Zie hiervoor ook de hoofdstukken “Wonen en Wijken” en “Mobiliteit”.   
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Daarnaast zal de SP Eindhoven bij de landelijke politiek, maar ook bij bijvoorbeeld Brainport en de 
regionale onderwijsinstellingen, erop aandringen om te blijven investeren in onderzoek naar 
oplossingen voor verduurzaming.  
 
Enerzijds kan de overgang naar energieneutraliteit niet zonder een krachtige politieke leiding. 
Anderzijds moet deze omschakeling niet over de hoofden van de bevolking heen gaan. De SP zal zich 
dan ook actief inzetten om lokale bewonersinitiatieven te ondersteunen.  
Verder vindt de SP dat de lasten van de energietransitie eerlijker verdeeld moeten worden en dat de 
lusten, meer dan tot nu toe, bij de bevolking terecht komen. 
 

Groen en water 

Eindhoven is een van de groenste steden van Nederland. Waar vind je een rivier zoals de Dommel die 
door hartje stad stroomt?  En welke stad heeft vrijwel geen wijk waar geen park op loopafstand te 
vinden is? Welke plaats heeft een compleet biologisch boerenbedrijf, de Genneper Hoeve, binnen de 
stadsgrenzen? Groen in de stad is niet alleen mooi om naar te kijken maar het heeft ook belangrijke 
functies. Zo zorgt groen in de zomer voor verkoeling  en vangen vooral bomen luchtverontreiniging 
op. Ook is er minder agressie in steden waar veel groen is. Tegenwoordig hebben steden in 
Nederland een veel grotere biodiversiteit dan het platteland. De SP wil dat we heel zuinig zijn op de 
prachtige stadsnatuur van Eindhoven. Concreet betekent dat dat we de “ecologische hoofdstructuur” 
respecteren en beschermen en dat de gemeente het goede beleid voor groen en water van de 
afgelopen jaren onverkort voortzet. In sterk versteende wijken moet er meer groen komen als zich 
daartoe goede gelegenheden voordoen. Voor water betekent dat onder meer zorgen voor goede 
opvang van regenwater door oppervlaktes te “ontharden” en doorgaan met het scheiden van 
regenwater en afvalwater. Hierdoor wordt voorkomen dat het schone regenwater wordt vermengd 
met vies rioolwater en er onnodig energie en geld wordt verspild met het zuiveren van schoon 
regenwater.   

Verduurzaming woning voorraad 

Binnen de energietransitie is de verduurzaming van met name de bestaande woningbouw een 
wezenlijk onderdeel. In de Eindhovense huurwoningen wordt daar nog veel te weinig aan gewerkt, 
en, voor zover er iets gebeurt, zit er geen zichtbaar planmatig systeem in. 
Er moet een plan komen om de bestaande huurwoningen voortvarend te verduurzamen, zodat eind 
2023 alle Eindhovense huurwoningen minstens energielabel B hebben op een wijze, die verdere 
opwaardering niet uitsluit. Een flink deel van deze woningen moet energieneutraal zijn.  
 
Wat betreft de huizen, in eigendom van woningcorporaties, moet dit voornemen vastgelegd worden 
in de eerstvolgende Prestatieafspraken. 
Wat betreft de vrije sector-huurwoningen willen we onderzoeken hoe de juridische instrumenten 
gebruikt kunnen worden om bij eigenaren af te dwingen dat  een minimum onderhoudstoestand 
wordt  gerealiseerd. Duurzaamheid beschouwen we hierbij als onderdeel van de 
onderhoudstoestand. De gemeente bepleit bij het Rijk dat er nieuwe wetgeving komt (mogelijk in 
een nieuwe Klimaatwet) waarin de gemeente meer sturende bevoegdheden krijgt. 
De verduurzaming van de bestaande huurwoningen gaat het beste als dit in grotere gehelen (blokken 
of appartementencomplexen) wordt georganiseerd. Het is een groot voordeel als die grotere 
eenheden juridisch in één hand zijn. Dit is een extra argument tegen de verkoop van huurwoningen 
als deze deel uitmaken van een groter bouwkundig geheel. 
De gemeente treedt in overleg met Verenigingen Van Eigenaren over de wijze, waarop 
koopwoningen in collectief beheer verduurzaamd kunnen worden.. 
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6. Een sociale stad voor iedereen 

Die stad hoort een plaats te zijn waar men zich thuis voelt en waar men een sociaal volwaardig 
bestaan kan opbouwen. Daarbij denken we o.a. aan cultuur, sport en natuur. 

Diversiteit 

Eindhoven profileert zich, zowel economisch als sociaal,  als een steeds internationalere stad. De 
verscheidenheid aan culturele en sociale achtergronden van onze inwoners verrijken de stad en 
versterkt onze internationale positie. De SP ondersteunt dit. 
 
De SP constateert wel dat er problemen zijn die de mogelijkheden tot volledige deelname aan onze 
samenleving van een aantal groepen mensen met dezelfde achtergronden beperken. Vooral daar 
waar het  sociaal en economisch zwakkere situatie’s betreft, dient de gemeente Eindhoven extra 
aandacht te besteden en middelen in te zetten om ook die groepen mee te laten doen. Te denken 
valt aan extra ondersteuning in taalonderwijs, het voltooien van een studie of het vinden van werk. 
Bij het laatste zou ook het bedrijfsleven extra aangemoedigd moeten worden.  
 
Organisaties van mensen met meerdere culturele achtergronden die zich inzetten om deze 
tweedeling en integratie te bevorderen, moeten actief door de gemeente  worden betrokken bij 
beleid en uitvoering. Dit geldt ook voor organisaties die opkomen voor groepen die sociale integratie 
bevorderen van mensen met een (dreigende) uitsluiting van deelname aan onze maatschappij met 
vereenzaming als gevolg. Met name zelfzorgorganisaties spelen hier een actieve rol in.  
 
Iedere vorm van discriminatie en geweld is onacceptabel. De gemeente Eindhoven zou actief 
voorlichting moeten bevorderen om sociale acceptatie van gelijkheid te bevorderen. Dit kan op 
scholen, het actief opzoeken van overtreders en  de inrichting van de publieke ruimte (de 
regenboogtunnel is hier een mooi voorbeeld van). Hierbij moet er ook aandacht zijn voor 
discriminatie binnen etnische groepen.  
 
In Eindhoven willen we geen segregatie. Daarom streven we naar beter gemengde schoolklassen qua 
leraren- en leerlingenbestand. De SP wil onderzoeken in hoeverre de gemeente het instrument 
onderwijshuisvesting hiertoe kan gebruiken.  
 
Menselijke waardigheid en verantwoordelijkheid zijn uitdrukkelijk de uitgangspunten hoe 
vluchtelingen en illegalen moeten worden benaderd. De SP vindt dat de gemeente Eindhoven 
zonodig de randen van de wet moet opzoeken om hen te kunnen ondersteunen. Het huisvesten van 
statushouders krijgt prioriteit in Eindhoven.  
 

Buurtontmoeting 

Heel belangrijk vindt de SP dat de basisvoorzieningen goed op orde zijn. Zo moeten er voor iedere 
Eindhovenaar laagdrempelige en uitnodigende plekken zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, 
samen activiteiten kunnen ondernemen en elkaar kunnen helpen.  
Buurthuizen worden niet zomaar ontmanteld. In elke buurt moet er een laagdrempelige vorm van 
buurtontmoeting bestaan. Dit kan in verschillende vormen, waarbij buurtorganisaties en bewoners 
samen een advies uitbrengen over wat er minimaal nodig is om buurtontmoeting te laten 
plaatsvinden en om lokale activiteiten te kunnen organiseren. 'Laagdrempelige buurtontmoeting' 
betekent wat de SP betreft een plek waar mensen elkaar – zonder agenda, zonder budget en zonder 
fysieke beperkingen (zoals een gesloten deur of een rolstoelonvriendelijke ingang) – kunnen 
tegenkomen. 
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Buurtbudgetten worden centraal geregeld en eerlijk verdeeld. De gemeente ziet erop toe dat 
initiatieven zich kunnen ontplooien en kunnen voortbestaan. Buurtbudgetten kunnen ook tot 
onderlinge ruzie in de buurt leiden. De gemeente bewaakt de spelregels om dit te voorkomen. 

 
Van oudsher staat Eindhoven bekend om het grote aantal vrijwilligers en mensen die iets voor 
anderen over hebben. De gemeente moet hiervoor de ondersteuning bieden die nodig is. Dit kan op 
allerlei manieren. Bijvoorbeeld door  het organiseren van digitale platforms, het bieden van 
faciliteiten aan vrijwilligers en het ondersteunen van mantelzorgers.  
 
De jeugd heeft de toekomst. Als we willen dat die toekomst er beter uitziet zullen we goed voor onze 
jongeren moeten zorgen. Zij hebben een plek nodig. Een plek waar ze uitgedaagd worden en zich 
kunnen ontwikkelen. Dit kan de school zijn, het buurtcentrum om de hoek, een hangplek voor 
jongeren of voor de kleinere kinderen een speeltuin. Deze plekken moeten goed bereikbaar zijn voor 
de doelgroep. Bij de aanleg van nieuwe wijken dient er goed nagedacht te worden over de behoeften 
van de jeugd en de ontwikkelingen in een wijk. Plekken om te skaten, te voetballen, voor urban 
sports of gewoon hangplekken zijn belangrijk.  Door de stad aantrekkelijk te maken voor jongeren 
blijven we impuls geven aan de vernieuwing en verbetering van de stad. 
 
Langer thuis wonen of gewoon in de buurt wonen voor ouderen en mensen met een verstandelijke 
handicap is normaal aan het worden. Soms is het echter een recept voor eenzaamheid. In een sociale 
stad als Eindhoven staat de SP een actief beleid voor om deze mensen te betrekken in wat er in de 
buurt gebeurt. Dit kan door middel van eetpunten, koffieuurtjes, buurtvrijwilligers, etc.  
 

Kunst & Cultuur 

Cultuur is belangrijk voor het welzijn en de welvaart in Eindhoven. Cultuur zorgt voor een prettige 
leefomgeving en verbinding van mensen. Kunst en cultuur bieden mensen de kans om zich te 
ontwikkelen, te ontspannen en elkaar te ontmoeten. Ook wordt de stad aantrekkelijker voor 
bezoekers en bedrijven.  
 
Belangrijk voor de SP is dat kunst en cultuur toegankelijk is voor alle Eindhovenaren en dat kinderen 
er al op jonge leeftijd mee in aanraking komen. Cultuur moet zichtbaar en voelbaar zijn in alle wijken 
en buurten. Kunst moet aanzetten tot meedoen.  We willen zuinig zijn op de overgebleven 
bibliotheken als culturele bewaarplaats en ontmoetingsplek.  
 
Met de geschiedenis van Eindhoven willen we zorgvuldig omgaan. Bijvoorbeeld zoals die deels nog 
zichtbaar is in het patroon van straten en pleinen en in bebouwing en functies.  
 
De regionale samenwerking kan veel beter dan nu het geval is. In plaats van zich te veel op dezelfde 
doelgroepen te richten kan een meer gevarieerd en onderscheidend cultuuraanbod worden 
gecreëerd wanneer gemeenten in de regio onderling beter daarover gaan afstemmen.  
 
De SP wil onderzoeken of het verstandig is om het budget voor kunst en cultuur te splitsen in een 
budget voor de inhoud en een budget voor de faciliteiten (huisvesting en onderhoud).  
 
Wat de SP betreft mag kunstonderwijs niet onderhevig worden aan marktwerking.  

Monumenten 

De SP wil zuinig zijn op ons erfgoed. De lijsten met gemeentelijke monumenten en monumentale 
bomen dienen gewaarborgd te blijven. 
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Er zijn ook bomen, aangezichten en gebouwen die deze status (nog) niet hebben, maar die wel 
monumentwaardig zijn of daarvoor in aanmerking komen. Bijvoorbeeld de Vandaelbouw-woningen 
rondom de Rustenburgstraat, waarvoor nu sloopplannen zijn, zouden de status van een gemeentelijk 
monument moeten krijgen en gerenoveerd moeten worden.  

Sport 

De SP wil zich volledig inzetten op de ontwikkeling van de breedtesport. In de afgelopen periode 
heeft de SP wethouder samengewerkt met alle betrokken partijen en is de "sport- en beweegvisie" 
tot stand gekomen. De daarin geformuleerde ambitie om elke Eindhovenaar minimaal aan de 
beweegnorm te laten voldoen ondersteunt de SP van harte. De SP vindt sporten in de openbare 
ruimte , zoals  hardlopen, wandelen en fietsen belangrijk. Op deze manier kan iedereen, ook mensen 
met een smalle beurs, voldoende bewegen. 
De SP wil bewegen door middel van buurtsportcoaches, beweeginitiatieven in de wijk en eventueel 
wijksportverenigingen krachtig stimuleren. In de Sport- en beweegvisie is de ambitie geformuleerd 
om sporten en bewegen in te schakelen in het sociaal domein.  De SP wil daarom dat 
sportaccommodaties multifunctioneel kunnen worden gebruikt om ook onnodige leegstand te 
voorkomen. 
 
De SP wil dat de gemeente de sportverenigingen die projecten op het gebied van het sociaal 
domein ontwikkelen extra ondersteunt. De gemeente moet inzetten op het zo veel mogelijk inzetten 
van sportverenigingen in het sociaal domein. De meer dan 200 sportverenigingen in Eindhoven zijn 
zeer belangrijk. De SP is van mening dat een goede samenwerking tussen gemeente en 
sportverenigingen essentieel is voor de uitvoering van de sport- en beweegvisie. De SP zet daarom in 
op uitbreiding en versteviging van de bestaande verenigingen. Daar hoort bij dat de verenigingen 
niet te veel hoeven te betalen voor hun sportaccommodaties. Het bestaande tarievenbeleid moet 
daarom worden herzien en transparanter worden gemaakt. De sportverenigingen moeten volop 
worden ondersteund en waar nodig worden ondersteund in hun bestuur, financiën en 
vrijwilligersbeleid waarbij wel het uitgangspunt is dat de vereniging op eigen benen moet kunnen 
staan en levensvatbaar is. 
 
Op financieel gebied was de afgelopen periode een roerige. Voor de SP is het belangrijk dat sport niet 
langer onder druk komt te staan en daarom moet er gestopt worden met het bezuinigen op sport. 
Wel moet worden doorgegaan met het efficiënter inrichten van het gemeentelijke sportbedrijf. De 
bezuinigingen die daaruit voortvloeien kunnen worden gebruikt voor het uitvoeringsprogramma. 
Topsportevenementen kunnen worden geacht voldoende sponsorinkomsten van private partijen te 
genereren. We stoppen met het subsidiëren van topsportevenementen en gebruiken dat geld voor 
het uitvoeringsprogramma van de …..breedtesport?.  
 

De binnenstad groen en sociaal 

De binnenstad van Eindhoven is het hart van de regio. De Binnenstad is van en voor iedereen: 
bewoners, ondernemers en bezoekers. Het is daarom goed dat wij hier speciale aandacht aan 
besteden.  Met het vaststellen van de Binnenstad-visie is door de gemeente een eerste stap gezet. 
Het is nu zaak om daar samen met de partners in de stad uitvoering aan te geven. De SP is voor een 
coördinerend wethouder die alle projecten die de gemeente ter hand neemt in de binnenstad op 
elkaar afstemt. Ieders belang moet aan bod komen waarbij we niet uit het oog mogen verliezen dat 
het MKB de motor is van de binnenstad. Helaas ontbreekt het de binnenstad aan een signatuur zoals 
andere Brabantse steden die wel hebben. Wij willen de Binnenstad de signatuur geven van groenste 
binnenstad en willen dat onze unieke positie op het gebied van Techniek en Design goed zichtbaar is. 
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De SP wil samen met de partners in de stad komen tot een actieplan om geleidelijk de binnenstad 
autoluw te maken zodat de leefbaarheid vooruit gaat. In 2030 zou de volledige binnenstad  autoluw 
moeten zijn. De SP wil samen met de partners in de stad komen tot een actieplan om de binnenstad 
te vergroenen zowel in de openbare ruimte door de gemeente als ook bij de individuele panden door 
de pandeigenaren te motiveren tot bijvoorbeeld het aanbrengen van gevelgroen. Laten we ambitieus 
zijn. In 2030 moet de binnenstad van Eindhoven de groenste en sociaalste binnenstad ter wereld zijn.  
 
De SP wil samen met bewoners en ondernemers komen tot actie- en handhavingsmaatregelen tegen 
geluidsoverlast om de toenemende geluidsoverlast terug te dringen. De gemeente moet inzetten op 
het stevig optreden tegen overtreders of dat nu bewoners, bezoekers of ondernemers zijn.  De 
gemeente moet ook meer inzetten op communicatie over de grote evenementen zodat de bewoners 
zich daarop kunnen instellen 

Dierenwelzijn 

Dieren zijn voor heel veel mensen in onze stad belangrijk of je nu een hond, kat of konijn hebt, het 
maakt niet uit, ze zijn onderdeel van het gezin. De SP heeft dierenwelzijn hoog in het vaandel staan 
en wil graag iets doen voor de dieren en dierenliefhebbers in Eindhoven.  
Als bewoners dat aangeven wil de SP zich inzetten voor een extra hondenuitlaatterrein in de buurt.  
De SP wil graag dat asiel De Doornakkers een mooie nieuwe locatie krijgt. De huidige locatie voldoet 
niet meer helemaal aan de moderne standaard die verlangd wordt voor de opvang van dieren. 
Daarom wil de SP samen met het asiel gaan kijken naar mogelijkheden die er zijn om de financiering 
hiervoor rond te krijgen en een geschikte nieuwe locatie te vinden.  

Mobiliteit 

We vinden het belangrijk dat onze stad en regio goed bereikbaar is en blijft. Dit betekent onder meer 
een heel goed georganiseerd “daily urban system” oftewel dat mensen hun dagelijkse gang van huis 
naar werk of school en vice versa op een gemakkelijke manier kunnen maken. Tegelijkertijd willen we 
zuinig zijn op het milieu en leefomgeving en op de gezondheid van de bewoners. Gemotoriseerd 
verkeer is een belangrijke bron van uitstoot van broeikasgassen. De “agenda emissievrije mobiliteit” 
moet daarom voortvarend worden uitgevoerd. Dit betekent dat het aandeel elektrische auto’s flink 
moet groeien en dat meer mensen kiezen voor openbaar vervoer of fiets.   
 
Het busvervoer is een verantwoordelijkheid van de provincie. Als lokale SP afdeling willen we vanuit 
de gemeente wel inspraak in goede busverbindingen in onze stad. Waar het meerwaarde voor de 
reizigers oplevert willen we het OV (Openbaar Vervoer) combineren met het gemeentelijke 
doelgroepenvervoer.  
 
Belangrijk is het zoeken van "smart-mobility" oplossingen om de gemeente goed bereikbaar te 
maken en te houden. De gemeente zou hier in de ogen van SP ook de komende jaren volop gebruik 
moeten maken van de kennis en mogelijkheden die binnen Brainport aanwezig zijn.   
Er komt een integraal plan  voor de bevoorrading van winkels met goederen en voor de explosief 
groeiende distributie van thuisbezorgde goederen. Doel is dat er minder grote vrachtauto’s in de stad 
komen, dat elektrisch distributievervoer meer kans krijgt en dat het aantal verkeersbewegingen door 
een rationele aanpak zo  klein mogelijk gemaakt wordt. Eindhoven tekent het landelijke convenant 
Zero Emission Stadslogistiek. 
 
Mede dankzij de SP zijn de plannen voor een ‘Ruit’ om Eindhoven van tafel gegaan. Dat vinden we 
nog steeds een goede zaak. Nu moeten we zorgen dat het regionale beleid zoals beschreven in de  
“Bereikbaarheidsagenda” met daarin slimme en duurzame mobiliteitsoplossingen zo snel mogelijk 
wordt uitgevoerd. Het autoverkeer dat een bestemming buiten onze regio heeft moet zo snel 
mogelijk naar de snelwegen worden geleid. Het is belangrijk dat auto’s vlot kunnen doorrijden op de 
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routes hiernaartoe waarbij de leefbaarheid in woonwijken  en dorpen zo min mogelijk wordt 
aangetast. Het is mooi dat de komende jaren gewerkt wordt aan betere doorstroming op de A67 en 
A58 en dat onderzoek wordt gestart naar de situatie op de A2.  
 
De SP wil de luchtvaart integreren en, waar  mogelijk, vervangen door een netwerk van Europese 
hogesnelheidslijnen waardoor in een groot deel van de vervoersvraag binnen Europa kan worden 
voorzien. Dit veronderstelt dat de treinverbindingen tussen Eindhoven en Düsseldorf, via Breda, via 
Weert, via Hamont en via Maastricht naar Luik verbeterd worden. 
Samen met andere pleitbezorgers moet de gemeente Eindhoven zich hiervoor blijven inspannen. 
Binnen de regio wil de SP de frequentie van sprintertreinen verhogen zodat een “metro-achtige” 
dienstregeling ontstaat, waardoor mensen nog makkelijker voor de trein kiezen dan voor de auto.  
 
In onze stad vind je een intensief gebruikt spoornet waar zowel personen- als goederentreinen 
gebruik van maken. In sommige wijken geeft dit geluidsoverlast en bezorgdheid voor de veiligheid 
van de bewoners. De SP heeft bereikt dat er geluidsisolatie langs het spoornet komt, zodat bewoners 
in Tongelre minder geluidshinder ondervinden. Heel Nederland heeft plezier van het 
goederenvervoer over het spoor. De SP wil dat door de rijksoverheid in Eindhoven de juiste 
maatregelen worden genomen om geluidsoverlast en veiligheidsrisico's te beperken. 
  

Parkeren 

In Eindhoven is het parkeerbeleid een van de instrumenten om de overstap van auto naar een ander 
vervoermiddel te stimuleren. Zo is onlangs het parkeernormenbeleid aangepast waardoor bouwers 
in de binnenstad de mogelijkheid hebben minder parkeerplaatsen te bouwen wanneer ze zorgen 
voor een goed alternatief (bijv. deelauto's). Maar nog steeds ervaren veel Eindhovenaren 
parkeeroverlast. 
De SP is voorstander van het fors uitbreiden van de P & R-voorzieningen. Deze voorzieningen moeten 
aantrekkelijk worden ingericht zodat automobilisten er graag gebruik van maken. Ook wil de SP dat 
werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen voor het parkeergedrag van hun werknemers. Met als 
doel dat ze minder parkeren in omliggende woonwijken. De SP vindt het belangrijk dat mensen in de 
woonwijken niet te ver van hun eigen huis kunnen parkeren. Eenzelfde verantwoordelijkheid ziet de 
SP voor organisaties waarvan de bezoekers voor parkeeroverlast zorgen zoals bijvoorbeeld 
Eindhoven Airport en evenementen. Verder wil de SP ervoor zorgen dat bestaande parkeergarages, 
die soms (groten)deels leeg staan, beter worden benut. 
  

Eindhoven Airport  

De groei van Eindhoven Airport heeft beperkte economische voordelen, maar die wegen niet op 
tegen de geluids- en milieuoverlast, de aantasting van het klimaat en de economische schade door 
waardedaling van vastgoed en de door de geluidscontour. beperkte ruimtelijke 
ontwikkelingsmogelijkheden.  
Tot 2020 liggen de groeimogelijkheden voor Eindhoven Airport vast. De SP zal zich er sterk voor 
maken dat Eindhoven Airport vanaf 2020 niet ongebreideld verder kan groeien, bijvoorbeeld door 
invloed uit te oefenen, mede via Brainport, op een eventueel nieuw Luchthavenbesluit en op de 
nieuwe Luchtvaartnota van de regering. 
De SP steunt het Manifest van het Beraad Vlieghinder Moet Minder, waarvan het centrale punt is dat 
de door het vliegveld veroorzaakte hinder (in ruime zin) niet verder mag toenemen. Als door nieuwe 
technische ontwikkelingen vliegtuigen stiller en schoner worden, komt de helft van deze winst aan de 
omgeving ten goede, zodat de geluidsoverlast, de lozing van giftige stoffen en de klimaatschade 
teruggedrongen worden.  
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Het vliegveld gaat door de week niet voor 07.00 uur open, in het weekend en op feestdagen niet 
voor 08.00 uur en na 23.00 uur worden geen landingen ingepland. De boete op overschrijding van 
deze bepalingen blijft bestaan. Economische schade door het vliegveld wordt aan de regio vergoed. 
 

7. Een stad waar je je veilig voelt 

Eindhoven staat al jaren hoog in de lijsten als het over de (on)veiligheid gaat. Onze stad scoort hoog 
voor die zaken die in lijsten over criminaliteit worden bijgehouden en vergeleken. Delicten worden 
gepleegd door individuen en niet door bevolkingsgroepen. Dit is een basisbeginsel van onze 
rechtsstaat. Het verziekt de samenleving als bevolkingsgroepen als potentiële criminelen 
afgeschilderd worden. De SP verzet zich tegen het aanwakkeren van emoties rond gevoelens van 
onveiligheid.  

Preventie en handhaving 

Bij alle vormen van criminaliteit vindt de SP dat de gemeente vooral moet inzetten op preventie. Het 
bestraffen van strafbare feiten is niet aan de gemeente maar aan de rechter. De gemeente kan wel 
samen met de inwoners maatregelen nemen die het plegen van strafbare feiten ontmoedigt.  
Voor zover mogelijk moet de gemeente wel meer inzetten op handhaving van….en op samenwerking 
tussen alle ambtenaren en partners die in de wijken actief zijn.  
 

High Impact Crimes 

Onder deze noemer vallen de criminele activiteiten die veel invloed hebben op het dagelijkse leven 
van slachtoffers. Auto-braken, woninginbraken, overvallen, zakkenrollerij zijn enkele voorbeelden.  
Hoort hier niet ook seksueel misbruik bij? De gemeente moet samen met bewoners en ondernemers 
programma’s ontwikkelen waarbij meer wordt gedaan aan preventie van criminaliteit. Bijvoorbeeld is 
nog altijd een aanzienlijk deel van de woningen niet goed beveiligd tegen inbraak. Het is belangrijk 
dat de gemeente bij voortduring de inwoners van Eindhoven daarvan bewust maakt.  
 

Overlast verwarde en verslaafde mensen 

Verwarde en verslaafde mensen kunnen vaak voor veel overlast zorgen. De SP is er voor dat zoveel 
mogelijk wordt gezorgd dat deze mensen weer een perspectief krijgen op een beter leven. Dat is die 
beste manier om nieuw overlast tegen te gaan. Dat is vaak een lange weg omdat er vaak sprake is 
van complexe problematiek. Tegelijkertijd kan een buurt veel last hebben van deze personen en 
moet er serieus met klachten worden omgegaan. De gemeente moet er op toezien dat instellingen 
die deze personen opvangen goed omgaan met klachten van de buurt en de overlast zoveel mogelijk 
beperken.  
 

Kleine criminaliteit in de wijken en buurtpreventie 

Deze delicten hebben gevolgen voor de leefbaarheid in onze wijken. We hebben het hierbij oa over  
overbewoning, woonoverlas en  (kleine) criminaliteit door jongeren. Door samen te werken in de 
wijken door organisaties als de politie, stadstoezicht, Wij Eindhoven, de woningcorporaties en vele 
anderen moet de gemeente beter in staat zijn om zicht op de problemen in de wijk te krijgen en 
preventieve maatregelen uit te voeren.  
Dit vraagt ook inzet van de bewoners door bijvoorbeeld deel te nemen aan de Buurtpreventie. In 
steeds meer wijken zijn groepen inwoners actief en verenigen zich in een buurtpreventie team. Het is 
goed dat deze betrokken inwoners op deze manier hun wijk willen helpen. Helaas is dit nog niet in 
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alle wijken zo. Wij pleiten ervoor om meer ondersteuning te bieden aan de bestaande 
buurtpreventieteams en het organiseren van buurtpreventieteams in andere wijken.   
Een goedlopend buurtpreventieteam mag echter onder geen beding de vervanging van de wijkagent 
zijn. Daar tegenover staat dat de gemeente de signalen die zij krijgt van de buurtpreventieteams 
serieus moet nemen, zowel als het gaat om veiligheid en organisatorische ondersteuning.  
Aanwezigheid van de politie op straat blijft belangrijk, het werkt preventief en verhoogt  het 
veiligheidsgevoel.  
De gemeente moet bij de rijksoverheid blijven lobbyen voor meer agenten, ook  in de wijk.  

Georganiseerde criminaliteit. 

De georganiseerde criminaliteit is de grootste bedreiging van de de Eindhovense samenleving. De 
drugscriminaliteit, vooral de productie van (soft)drugs,  is veel te groot geworden. De SP pleit al jaren 
voor legalisering van de teelt van softdrugs.  
De SP is van mening dat de gemeente ondermijning binnen zijn mogelijkheden moet bestrijden. Elke 
mogelijkheid om geld wit te wassen door criminelen moet worden voorkomen. Tegelijkertijd ziet de 
SP dat vele bewoners worden gebruikt of beter: verleid om wietplantages aan te leggen, omdat het 
door schulden of anderszins verleidelijk is voor bewoners om in te gaan op dergelijke verzoeken. Bij 
ontdekking zijn de gevolgen voor de bewoner vaak draconisch. Vaak raakt men zijn woning kwijt en 
moeten allerlei heffingen worden betaald. De SP komt er voor op dat personen die nog nooit eerder 
een strafbaar feit hebben begaan niet zo hard worden aangepakt en de kans krijgen om zich te 
rehabiliteren. Ze zouden in elk geval niet hun woning moeten kwijtraken.   

8. Voor een betrokken stadsbestuur 

Burgerparticipatie is een groot goed voor de SP, waarbij te allen tijde het algemeen belang goed in 
het oog wordt gehouden. De gemeente wil haar inwoners laten meepraten op ieder beleidsterrein. 
Daartoe zijn enkele goede aanzetten gedaan, maar het kan nog veel beter! Iedere Eindhovenaar die 
zich inzet voor het verbeteren van zijn of haar leefomgeving moet serieus genomen worden. Wij 
hechten hier sterk aan, omdat de SP sinds haar ontstaan een partij is, die naar de burgers toegaat en 
samen met hen naar oplossingen zoekt. De SP werkt niet alleen in het stadhuis, maar vooral ook in 
de wijk. Daar vinden wij inspiratie, ideeën en feedback voor ons politieke werk. Elke Eindhovenaar 
moet kunnen meepraten over onze stad. Op grond van de wetgeving kan de gemeente een 
“verordening op het raadplegend of raadgevend referendum” (volksstemming) vaststellen. De SP zet 
dit punt actief op de agenda van de gemeenteraad. 
 

Integriteit en besturen 

De basisvoorwaarde voor een goede omgang met elkaar is vertrouwen. De SP vindt dan ook dat er 
niet alleen hoge eisen gesteld moeten worden aan de integriteit van de overheid, maar ook aan 
maatschappelijke partners van de overheid. Integriteit is maatschappij breed. Een logisch uitvloeisel 
van dit standpunt is dat overheidsvertegenwoordigers slechts nevenfuncties kunnen hebben die 
verenigbaar zijn met hun functie. Zakelijke en overheidsbelangen gaan niet samen. De SP is voor 
strakke integriteitseisen bij de overheid, voor een gedragscode bij zakenpartners en gesubsidieerde 
instellingen. De SP is ervoor om vaker de Wet Bibob in te zetten, bijvoorbeeld bij bouwopdrachten. 
Bij integriteit hoort ook het vraagstuk van de beloning van raadsleden, commissieleden en 
wethouders. De SP strijdt er al jaren voor dat deze beloning in verhouding staat tot de beloning van 
een gemiddelde Eindhovenaar. Dit doen we door zelf het goede voorbeeld te geven en de top van de 
vergoeding af te dragen aan de partij. We blijven ons inzetten voor normalisering van de vergoeding 
van volksvertegenwoordigers en bestuurders.  
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De gemeente als werkgever 

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie als werkgever. De werknemers van de gemeente 
Eindhoven moeten samen een afspiegeling zijn van de samenleving. Dit geldt ook voor het inzetten 
van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op dit moment voldoet de gemeente niet aan dit 
criterium.  Dit moet in de komende jaren beter. 
Daarnaast moet de gemeente het inhuren van derden fors terugbrengen ten gunste van het eigen 
personeel. Kennis en kunde moeten “in huis blijven” of ten minste in het samenwerkingsverband met 
buurgemeenten worden gedeeld.   
 
Verder hebben we in de afgelopen bestuursperiode ervaren wat voor een desastreuze gevolgen 
jarenlange reorganisaties en bezuinigingen hebben voor de ambtenaren van de gemeente. Het 
werken in de gemeente moet weer op menselijke maat worden, met leidinggevenden die 
professionaliteit en betrokkenheid bij hun medewerkers ondersteunen. Als het aan de SP ligt, komt 
er in de nieuwe bestuursperiode aandacht voor een goede werkcultuur, waarbij ambtenaren zich 
kunnen inzetten vanuit hun kennis en kunde, hun talenten en betrokkenheid bij de stad.  

Samenwerking en herindeling van gemeenten 

Als er iets is wat van de mensen zelf hoort te zijn is dat wel de lokale democratie. Fusie en 
herindeling van gemeenten zijn daarom bij uitstek onderwerpen waarover de bevolking het laatste 
woord moet hebben. 
De afgelopen jaren zijn er vanuit de rijksoverheid veel taken op het bordje van de gemeenten 
bijgekomen. Deze decentralisaties gingen meestal gepaard met een bezuinigingsopdracht. Hierdoor 
is voor veel gemeenten het totale takenpakket als zelfstandige gemeente financieel niet (meer) 
haalbaar. Dit leidde tot de oprichting en uitbouw van moeilijk te beheersen en vaak minder 
democratische intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. De roep tot gemeentelijke 
schaalvergroting en fusies wordt hierdoor versterkt met als risico dat de afstand tussen bestuur en 
inwoners toeneemt en de transparantie afneemt. 
 
Feitelijk worden gemeenten op deze manier door de rijksoverheid opgezadeld met problemen die ze 
zelf niet veroorzaakt hebben. De lokale politiek en democratie worden zo kapot gemaakt. Zelfstandig 
blijven als gemeente betekent dat een groot deel van het gemeentelijke budget feitelijk onder 
beheer komt van diffuse gemeenschappelijke regelingen., Een fusie tussen gemeenten betekent dat 
het bestuur verder van de inwoners komt te staan.  
 
Uitgangspunten voor de SP bij samenwerking en herindeling zijn daarom 

 De SP is niet principieel voor of tegen samenwerking tussen gemeenten, gemeentelijke 

herindeling of gemeentelijke fusies. Draagvlak, het belang van de inwoners en democratische 

controlemogelijkheden staan voor de SP centraal. 

 Samenwerking en schaalvergroting mogen niet leiden tot hogere kosten die afgewenteld 

worden op de inwoners, mogen niet leiden tot het vergroten van de afstand tussen overheid 

en de inwoners en een goed niveau van dienstverlening moet verzekerd zijn en blijven. 

 Als SP zien we dat het niet mogelijk is de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden vorm 

te geven met behoud van lokale autonomie. We zien het als een uitdaging te blijven zoeken 

naar mogelijkheden voor democratische controle, transparantie en inspraak. 

 Herindeling of fusies tussen gemeenten vragen om goede argumenten. Alleen economische 

winst voldoet hierbij niet. Wij willen dat er ook gekeken wordt naar het welzijn van de 

inwoners. Daarnaast moeten de risico’s helder in kaart worden gebracht 
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 Bij een herindeling of fusie moeten de inwoners nauw in het proces worden betrokken. Een 

fusie vereist instemming van de bevolking. Dit moet worden vastgesteld door een 

volksraadpleging, inwonersenquête of referendum. Zonder draagvlak steunen we het opgaan 

in een grotere gemeente niet en zonder draagvlak lijven we geen kleinere gemeente in. 

9. Voor een gezonde gemeentebegroting 

De gemeente Eindhoven heeft moeilijke jaren achter de rug. Eindhoven heeft na de crisis 100 miljoen 
euro bezuinigd. Bij de transitie van de (jeugd)zorg in 2015  is er door de rijksoverheid enorm 
bezuinigd met als gevolg dat Eindhoven net als veel andere gemeenten financieel tekort komt op de 
aan de gemeente overgedragen zorgtaken. Dit geld moet elders in de begroting gevonden worden of 
de inkomsten moeten worden verhoogd.  
 
Om de zorgtaken goed uit te voeren is door de gemeente de organisatie  “WIJ-Eindhoven” opgericht. 
De verwachting was dat door de inzet van WIJ-Eindhoven  binnen een aantal jaren 30% op de 
zorgkosten zou worden bespaard . Dit is niet gelukt. De tekorten in het Sociaal Domein zijn in de 
afgelopen periode mede daardoor fors opgelopen.  
De te nemen maatregelen zullen vanaf 2018 naar verwachting wel besparingen gaan opleveren. 
Echter de financiële tekorten zullen nog niet meteen weggewerkt worden. Daar is een aantal jaren 
voor nodig.  
In 2017 is geanalyseerd dat de jeugdzorg en beschermd wonen voor een forse overschrijding van het 
budget zorgen. Verder is er ook een flink tekort ten gevolge van de uitkeringen die de gemeente aan 
werklozen betaalt omdat ondanks de groeiende economie het aantal uitkeringen hoog blijft. Het 
blijkt dat de mensen, die een bijstandsuitkering hebben, moeilijk een plaats op de arbeidsmarkt 
kunnen verwerven waardoor de gemeente veel meer geld uitgeeft aan deze uitkeringen dan was 
voorzien. Het is nog onbekend of de maatregelen die in 2017 zijn getroffen voldoende effect gaan 
opleveren. De SP zal dit kritisch blijven volgen.  
 
De SP vindt het belangrijk dat de gemeente een structureel sluitende begroting heeft. Er mag  niet 
méér geld uitgaan dan er binnenkomt. We zullen zeker kritisch naar de uitgaven kijken en kijken waar 
de inkomsten verhoogd kunnen worden. Mogelijkheden die we zien zijn: het verhogen van de OZB  
(Ontroerende Zaak Belasting ) tot het niveau van de grotere steden en de landelijke overheid 
aanspreken op haar verantwoordelijkheid om gelden vrij te maken voor Brainport op het nivo van de 
andere mainports (Randstad) en de bezuinigingen in de zorg financieel te compenseren.  De SP zal 
zich daarvoor hard maken. 
 


