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Hoe kijkt u tegen verkiezingsuitslag aan? 
 
De PvdA constateert: 

‐ De landelijke trend heeft het Bossche beeld in belangrijke mate bepaald. De uitslag voor de 
partij zelf is –ondanks dat een verlies was voorzien- teleurstellend. Zeker afgezet tegen de 
inzet die in de afgelopen 4 jaar door de PvdA binnen het gemeentebestuur voor de stad is 
gedaan.  

‐ Uit de verkiezingsuitslag kan niet direct de conclusie getrokken worden dat het beleid van het 
zittende college/coalitie is afgestraft. 

‐ Wel is kleur van de raad in enige mate veranderd. De PvdA stelt zich, net zo als zij heeft 
gedaan na de winst van 2006, bescheiden op. De PvdA weet dat ze nu niet meer leidend is 
maar zou toch nog wel graag een bijdrage leveren aan het bestuur binnen een nieuw college. 
 

Ambities en problemen 
Het motto van het vorige programma is onverminderd van toepassing. Het is zaak ruimte te blijven 
bieden aan de creativiteit die in de stad zit. (Ruimte voor de kracht van de stad, versie 2) 
 
Onderkend wordt dat de financiële vooruitzichten niet gunstig zijn. Maar de PvdA vindt dat niet te 
overhaast gereageerd moet worden, zeker omdat nog niet duidelijk is hoeveel er bezuinigd moet 
worden. Bij bezuinigingen moet ook goed gekeken worden naar de ruimte die er nu nog zit in de 
begroting. Zij pleit er voor om tijd te nemen en een zorgvuldig proces af te bakenen waarlangs 
gekomen wordt tot een aanpak. Voor alles moet voorkomen worden dat met te forse –achteraf 
onnodige- ingrepen de stad voor jaren op slot wordt gedaan of voorzieningen worden afgebroken die 
straks weer hard nodig zijn. Behoud en voortzetting van duurzaamheid en sociale kwaliteit moeten in 
de aanpak de boventoon voeren. Dat wil niet zeggen dat er niet nu al kritisch gekeken moet worden 
naar de uitgaven (principe oud voor nieuw). Voor de PvdA geldt: houdt de ambitie op peil; een stad 
zonder (soms dure) plannen is de dood in de pot. Zoek het vooral in samen investeren en soms in 
temporiseren van investeringen. De PvdA vindt dat voor alles voorkomen moet worden dat door 
bezuinigingen op het onderhoud van de openbare ruimte de kwaliteit van de omgeving, met name in 
de wijken, achteruit gaat. Dat brengt je in de toekomst in de problemen (achterstand). Schoon en heel 
draagt ook bij aan het veiligheidsgevoelen.  
 
De realisering van de sportpunten, doorgaan met het brengen van cultuur in de wijken is voor de 
kwaliteit van wonen, verblijven en ontmoeten in de wijken heel belangrijk. 
 
Wat betreft het armoedebeleid wil de PvdA het niveau 2010 met indexering handhaven. Dit is voor de 
partij een zwaar bespreekpunt als zij wordt uitgenodigd voor onderhandelingen over een 
collegeakkoord. 
 
De bouwopgave van de afgelopen periode moet gehandhaafd, met name als het gaat om de sociale 
woningbouw en de inzet op energiebesparende maatregelen in de woningbouw (met het oog op 
verlaging woonlasten). 
 
Wat betreft de lasten is noodzakelijk dat daarover in een collegeakkoord heldere afspraken worden 
gemaakt. De PvdA staat op zich niet afwijzend tegenover een lichte verhoging van de tarieven als een 
middel om de ambities te realiseren. Maar zij onderkent ook de politieke werkelijkheid op dit punt. Wel 
dient in haar visie de waardedaling verwerkt te worden in de tarieven. De opbrengst uit OZB qua 
volume moet tenminste gelijk blijven. 
 
De PvdA gaat uit van het beginsel dat niet teruggekomen moet worden op genomen besluiten. Dat 
betekent dus ook dat de parkeergarage aan de Hekellaan doorgang moet vinden en dus in principe 
ook niet meer aan de orde is. Maar wanneer de nieuwe samenstelling van het college dat vergt zal de 
PvdA haar standpunt hierover nadrukkelijk inbrengen. 
 



In die lijn past ook de uitvoering van het GZG-masterplan. De parkeervoorziening daarbinnen heeft 
een één op één relatie met de gewenste winkelvoorzieningen. Maar wel zou nog eens goed met 
elkaar gekeken moeten worden naar de aanvoer. De PvdA vindt dat hierover in een collegeakkoord 
heldere afspraken moeten worden gemaakt. Dit kan en mag geen vrije kwestie worden. 
 
Voor de PvdA gelden nog steeds de door de raad vastgelegde randvoorwaarden voor de realisering 
van hostels. In een collegeakkoord moeten solide afspraken gemaakt worden over het vervolg. De nu 
ingezette lijn van het zoeken van meer draagvlak en het openlaten van alternatieven wordt 
onderschreven. Als er een haalbaar alternatief wordt aangedragen vanuit de bewoners moet dat ook 
overgenomen worden. En als blijkt dat sprake is van structurele overlast moet een hostel ook gewoon 
gesloten worden. De PvdA vindt niet dat de gemeente moet bijdragen in de exploitatie. Wel kan de 
gemeente geld steken in de randvoorwaarden met betrekking tot omgevingsbeheer en veiligheid. En 
de PvdA wil ook geen woningen opkopen. 
 
Theater aan de Parade. 
Er moet snel duidelijkheid komen over de toekomst. Niets doen is niet aan de orde. Het bestaande 
theater voldoet niet meer. Wel is het zaak om met elkaar nog eens goed helder te maken wat we voor 
de stad willen. Voor de PvdA is de in het vorige collegeakkoord en door de gemeenteraad 
geformuleerde ambitie om te behoren tot de landelijke top-10 nog steeds het uitgangspunt. Op basis 
van een antwoord op de wat-vraag komt daarna aan de orde: renoveren of nieuw. De lokatie bij nieuw 
is voor de PvdA nog niet beslist. En vervolgens komt dan de wanneer vraag. Aan zo’n onderzoeksfase 
moet een strak tijdpad verbonden worden. 
 
De PvdA wil graag duidelijkheid over de beheersstructuur van het Noordbrabants Museum en het 
SM’s.  
 
  
Nieuw college/collegeakkoord 
De huidige coalitie heeft naar tevredenheid gefunctioneerd. Wel wordt gesignaleerd dat de 
samenwerking college-coalitie, met in acht name van de duale verhoudingen, niet altijd optimaal was. 
Er is sprake geweest van kleine irritaties die soms meer opgeblazen zijn dan nodig was. Dat vraagt in 
een nieuw college aandacht. Dat vraagt van het college ook voortvarendheid op de cruciale dossiers. 
 
Belangrijke bespreekpunten voor het collegeakkoord zijn: 

‐ In beginsel wordt uitgegaan van genomen besluiten; 
‐ Invulling bezuinigingen/lastenbeleid 
‐ Armoedebeleid 
‐ Woningbouwopgave 
‐ Onderhoud/inrichting openbare ruimte 
‐ Theater aan de Parade; 

In het akkoord moeten hiervoor een tijdpad worden afgesproken; 
‐ GZG-masterplan 
‐ Voortgang hostels binnen vastgestelde uitgangspunten; 
‐ Relatie Noordbrabants Museum-SM’s; 

 
De PvdA gaat voor een stabiel college uit van tenminste 22/23 zetels. Zij wil graag deelnemen aan 
een nieuw college, samen met de zittende partijen. In de optiek van de PvdA past Rosmalens Belang 
daar het beste bij. RB heeft zich een prettige partij betoond die constructief oppositie heeft gevoerd. 
Bosch Belang wordt niet uitgesloten maar is minder consistent. D66 is interessant maar nog 
onbekend. De SP zal gelet op de veranderde kleur van de raad en het verlies, helaas, moeilijk te 
combineren zijn.  


