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Hoe kijkt u tegen verkiezingsuitslag aan? 
 

- Het resultaat voor de Socialistische Partij (SP) is ondanks een constructieve bijdrage aan vier 
jaar gemeentebestuur teleurstellend. Dat sprake zou zijn van enig verlies was, gelet op het 
landelijk beeld, wel verwacht. Maar twee zetels verlies wordt als niet verdiend gezien.  
 

Ambities en problemen 
De SP zet in op versterking van de voorzieningen  op wijk en buurtniveau. Dat betekent meer 
kleinschalige voorzieningen. SP is tegen grootschalige sloop van betaalbare sociale huurwoningen. 
Het herstructureringsbeleid van de afgelopen jaren leidt er toe dat het aantal betaalbare woningen 
afneemt. Dit is niet aanvaardbaar voor de SP. 
 
Het is zaak om als gemeentebestuur de voorwaarden te creëren wardoor de burgers de crisis kunnen 
doorstaan. Dat betekent werkgelenheidsbeleid en armoedebeleid. Op zich is het armoedebeleid door 
het vorige college met een nadrukkelijke inbreng van de SP goed aangezet. Maar het is 
onaanvaardbaar dat nog steeds burgers zijn aangewezen op de voedselbank en schuldhulpverlening. 
Afbraak van het armoedebeleid is onaanvaardbaar. 
 
De parkeergarage aan de Hekellaan dient niet gerealiseerd te worden. Door in te zetten op het 
verschuiven van langparkeren naar de randen van de gemeente komt er ruimte voor kortparkeren. De 
SP vindt dat teruggekomen moet worden op de genomen beslissing. Als tijden en inzichten door de 
loop van de tijd veranderen moet er de bereidheid zijn elk besluit opnieuw tegen het licht te houden. 
En te toetsen of het nog steeds de goede beslissing is. Dat geldt dus ook voor deze parkeergarage. 
De bouw van deze parkeergarage in deze raadsperiode zou voor de SP een breekpunt zijn bij 
collegeonderhandelingen. 
 
De SP vindt dat in het GZG-masterplan teveel ruimte wordt ingebouwd voor winkels. Nu al is er 
leegstand in het centrum. Bovendien gaan die winkels ten koste van de middenstand elders in de 
gemeente. De vrijkomende ruimte kan gebruikt worden voor meer (ook goedkope) woningen. 
 
De vestiging van hostels kan voor de SP doorgaan binnen het nu ingezette beleid waarbij nadrukkelijk 
gezocht wordt naar draagvlak in de betrokken wijken. 
 
Voorlopig is er nog geen ruim te voor verbouw of nieuwbouw van het Theater aan de Parade. Eerts 
moet een inhoudelijke discussie worden gevoerd. SP had liever gezien dat het SM’s doorging in het 
Paleiskwartier maar onderkent de feitelijke situatie van een naderende start van de bouw. 
 
Nieuw college/collegeakkoord 
De SP is op zich wel gericht op deelname aan het gemeentebestuur maar acht zich op dit moment 
niet de eerst aangewezene om mee aan te schuiven. Enerzijds vanwege het verlies maar ook omdat 
de uitslag geen ruimte geeft voor een meer links gerichte koers. Op de vraag van de informateur wat 
zijn advies voor een mogelijke samenstelling zou kunnen zijn geeft de SP dat zij dan zou adviseren 
om de mogelijkheid van deelname van lokale partijen te onderzoeken.  
 
De SP pleit er voor dat er geen dichtgetimmerd collegeakkoord wordt opgesteld maar dat ruimte wordt 
gelaten voor het zoeken van wisselende meerderheden binnen de raad 


