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Introductie
Dit verkiezingsprogramma van de PvdA in ’s-Herto-
genbosch is geschreven midden in de veelbesproken 
kredietcrisis. Hoewel de eerste tekenen van herstel 
zich lijken aan te dienen, voelen heel veel mensen in 
onze stad dat toch nog niet zo. Mensen voelen juist 
de schrijnende onzekerheid over dagelijkse ‘vanzelf-
sprekendheden’ als werk, inkomen, bedrijf en wonen. 
Onze stad is kwetsbaarder geworden. Economisch, 
door de dreiging van werkloosheid en faillissement. 
Sociaal, omdat het door de crisis voor mensen 
minder makkelijk is om ‘mee’ te blijven doen. De 
kredietcrisis dwingt ons bovendien vragen te stellen 
over de manier waarop we met elkaar samenleven in 
ons land én in onze gemeente. De crisis dwingt ons 
te kiezen voor wat we belangrijk vinden.

De PvdA richt met dit programma de blik op de 
toekomst. ’s-Hertogenbosch moet eerlijker, sterker 
en veiliger worden. De PvdA is een sociaal-democra-
tische partij. Onze idealen zijn: solidariteit, vrijheid, 
rechtvaardigheid en gelijke kansen voor iedereen. 
Van daaruit zetten we ons in om inwoners in staat te 
stellen het beste uit zich zelf en elkaar te halen. 

In dit programma is te lezen wat we daarvoor de af-
gelopen vier jaar hebben gedaan. Maar meer nog wat 
de voornemens en doelen zijn die we tussen 2010 en 
2014 willen waarmaken.

Veel gedaan, maar veel te doen!
De afgelopen vier jaar heeft de PvdA zich in de 
gemeenteraad én in het college van Burgemeester 
en Wethouders (b&w) ingezet voor meer en betere 
woningen, minder armoede, leefbare buurten, goede 
zorg, opvang voor wie dat nodig heeft en volop ruim-
te voor mensen met initiatieven. We zouden tevreden 
kunnen zijn met wat er is bereikt. Om maar eens een 
paar resultaten te noemen: er zijn in de afgelopen 
vier jaar historisch veel woningen bijgekomen, er is 
heel veel extra geld ingezet voor het bestrijden van 
armoede, het recordaantal van 100.000 banen in 
onze stad is bereikt, het aantal werkzoekenden was 
historisch laag en de stad is veiliger geworden. Er is 
veel bereikt. Maar belangrijker: er is nog héél veel te 
doen om ’s-Hertogenbosch eerlijker en sterker te ma-
ken. We kunnen en willen niet achterover leunen. 

Diversiteit
In vrijheid vreedzaam samenwonen in een stad 
vereist van alle inwoners respect voor elkaar, voor 
elkaars lijf en goed, maar ook voor de onderlinge ver-
schillen in cultuur en levensopvatting. De PvdA sluit 
daarbij niet de ogen voor de pijn en het onbehagen 
dat soms met die verschillen gepaard gaat. Dit willen 
we het hoofd bieden door het scheppen van perspec-
tief voor en met iedereen die deel uit wil maken van 
de Nederlandse samenleving. De PvdA kiest daarbij 
voor de weg van emancipatie. Dit vraagt om 
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het bieden van kansen, het benutten van talent, 
het wegwerken van achterstand en achterstelling.
Uitgangspunt voor de PvdA blijft dat verschillen in 
cultuur en levensopvatting een verrijking van de stad 
zijn. Diversiteit, of met andere worden ‘gelijkwaardig-
heid’ en ‘verschil’ zijn de drijvende krachten achter 
een vitaal ’s-Hertogenbosch.

Kwaliteit, perspectief én houvast
Het gaat om de kwaliteit van het bestaan, zei Joop 
den Uyl al in de jaren zeventig. Ook in dit verkie-
zingsprogramma is die kwaliteit van het bestaan in 
onze gemeente het uitgangspunt. We willen onze 
inwoners, waar we maar kunnen, helpen een zinvol 
perspectief in hun leven te organiseren. En hen bij 
wie dat moeilijker gaat, houvast en bestaanszeker-
heid bieden. Wie dat wil, moet mee kunnen doen. 
Mensen moeten in staat worden gesteld, zelf en 
zelfbewust richting te geven aan het bestaan en de 
kwaliteit daarvan.

Buurt en bewoner centraal
De PvdA wil werken vanuit de concrete belevings-
wereld van de inwoners van onze gemeente. Een 

groot deel van het alledaagse leven van mensen 
speelt zich af in wijken en buurten: daar staat je huis, 
daar onderhouden mensen sociale contacten, doen 
mensen hun boodschappen, gaan kinderen naar 
school en kan worden gesport. De schaal van een 
buurt of wijk leent zich goed om over de sociale en 
ruimtelijke kwaliteit van onze stad in gesprek te gaan 
met mensen en naar oplossingen te zoeken voor 
problemen die mensen bij het leven in hun buurt 
ervaren. De enorme betrokkenheid van bewoners 
in onze gemeente bij het wel en wee van hun buurt, 
wijk en stad verdient veel waardering en aandacht. 
Het stadsbestuur moet dichtbij zijn, gekend wor-
den en open, vriendelijk, en aanspreekbaar zijn. Het 
stadsbestuur moet partner zijn voor iedereen die dat 
wil en gevoeligheid en aandacht tonen voor al die 
dingen die dicht bij huis liggen. Buurten en wijken, 
tussen bewoners, zijn de plekken waar PvdA politici 
en bestuurders veel te vinden zijn. De PvdA levert 
daarom bestuurders die aan deze politieke cultuur 
naar inhoud, taal, toon en houding een bijdrage we-
ten te leveren.
  lees verder  Ω
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Betaalbare huizen in goede wijken
’s-Hertogenbosch is een gemeente waarin het fijn 
wonen is. Onze gemeente scoort dan ook al jaren 
een plek in de top vijf van de aantrekkelijkste steden 
om in te wonen. Dat is een plezierig gegeven. De 
aantrekkelijkheid van de stad heeft ook schaduwzij-
den. De huizenprijzen behoren tot de hoogste van 
het land. Daardoor zijn de goedkoopste koopwo-
ningen voor heel veel mensen toch nog te duur. De 
sprong van een huur- naar een koopwoning wordt 
door weinigen gemaakt. Dit heeft tot gevolg dat de 
huurwoningmarkt is dichtgeslibd. Mensen met een 
smallere beurs komen heel lastig aan een goede 
woning. Daarbij komt dat de openbare ruimte in 
nogal wat buurten en wijken versleten is, of te weinig 
onderhouden wordt. Dit werkt verloedering en (ge-
voelens van) onveiligheid in de hand. Hoewel onvei-
ligheid in beginsel iedereen treft, worden kwetsbare 
groepen het meest geraakt. Mensen die horen tot 
een sociaaleconomische achterstandgroep worden 
vaker het slachtoffer van criminaliteit en agressie. Dit 
moet veranderen.

Wonen en Stadsontwikkeling
Ω  De PvdA wil ook deze periode veel nieuwbouw 

realiseren. Ondanks dat de slechte conjunctuur de 
bouwmogelijkheden tempert, zijn ook de komen-
de periode zo’n 1000 nieuwe woningen per jaar 
nodig om mensen snel aan een goede woning te 
helpen. Het realiseren van de nieuwbouwafspra-
ken van de woningcorporaties is hierin belangrijk. 
Daarnaast dient er extra aandacht te zijn voor de 
productie van voldoende starterswoningen in de 
koopsector.

Ω  De PvdA kiest er allereerst voor de bouwmoge-
lijkheden in de bestaande stad en in de kernen te 
benutten. Dit om groen en natuur te sparen. De 
PvdA wil het bouwen van woningen zoveel moge-
lijk combineren met veel gebruikte functies in de 
stad, zoals werklocaties en openbaar vervoer.

Ω  De PvdA vindt dat bouwers en projectontwikke-
laars meer rekening moeten houden met de speci-
fieke woonwensen van mensen. De dalende vraag 
naar woningen als gevolg van de kredietcrisis kan 
worden gebruikt om dit ‘af te dwingen’.

Ω  De PvdA wil dat, nu nieuwbouw als gevolg van de 
kredietcrisis onder druk staat, meer vaart wordt 
gemaakt met het verbeteren van de kwaliteit van 
bestaande woningen. Renovatie en groot onder-
houd moeten waar mogelijk worden versneld.

Ω  De PvdA wil de uitvoering van de herstructurering 
van wijken versnellen. De vernieuwing van Ham-
baken en Barten-Zuid moet eerder starten dan 
gepland. Bovendien moet er voor enkele wijken 
die op het punt van ‘afglijden‘ staan zo snel als 
mogelijk een plan van aanpak gemaakt worden, 
om te voorkomen dat in deze wijken later noodge-
dwongen woningen moeten worden gesloopt. De 
PvdA kijkt hierbij als eerste naar wijken als Kruis-
kamp en Schutskamp maar zeker ook naar delen 
van ‘nieuwere’ wijken als Maaspoort en Rompert.

Ω  De PvdA wil dat in nieuw te bouwen wijken en in 
herstructureringswijken nog nadrukkelijker aan-
dacht is voor het realiseren van functies die het 
ontmoeten van mensen mogelijk maken.

Ω  De PvdA wil in de komende ‘scheefwonen’ (met 
een hoog inkomen in een goedkope woning 
wonen) zo veel mogelijk tegengaan door scheef-
woners te prikkelen te verhuizen naar een duur-
dere huurwoning of de overstap te maken naar de 
koopsector.

Ω  De PvdA vindt dat de nu volgende grote ruimte-
lijke projecten in de komende bestuursperiode tot 
een afronding moeten komen: de woningbouw-
locatie De Groote Wielen en het Paleiskwartier. 
Naast het afmaken van de 1e fase van De Groote 
Wielen (ca 4500 woningen) wordt begonnen met 
de bouw van de ca 1700 woningen in de 2e fase 
van dit woningbouwprogramma. In het Paleis-
kwartier worden substantiële publieksfuncties 
gevestigd, opdat een evenwicht ontstaat tussen 
wonen, werken en publiekaantrekkende activitei-
ten.

Ω  De PvdA wil voortvarend starten met de uitvoe-
ring van de nu volgende ruimtelijke projecten: 
het omleggen van de Zuid-Willemsvaart, her-
ontwikkeling van het voormalige terrein van het 
Groot-Ziekengasthuis, Willemspoort, Centrum van 
Rosmalen, het voormalige terrein van het Carolus-
Ziekenhuis / Verpleegtehuis De Herven en op 
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de zogeheten HAS/BAD-locaties. Tevens wordt 
gestart met de bouw van de parkeergarage aan de 
Hekellaan. De PvdA vindt dat het starten en reali-
seren van deze projecten bij een overheid past die 
afspraken nakomt en plannen afmaakt.

Ω  De PvdA wil voor de locaties Kop van ’t Zand en 
Avenue2 starten met de planontwikkeling. Om 
ruimtelijke ontwikkelingen niet met elkaar in con-
currentie te brengen, zal de uitvoering van deze 
plannen ná 2014 plaatsvinden.

Openbare ruimte
Ω  De PvdA wil dat de kwaliteit van de openbare 

ruimte in de buurten en wijken versneld wordt op-
gewaardeerd. Hiervoor zijn in de komende jaren 
tientallen miljoenen euro’s nodig. Hiertoe wil de 
PvdA in de gemeentebegroting een ‘Structuur-
fonds Openbare Ruimte’ in het leven roepen. 

Ω  De PvdA wil het onderhoudsniveau voor de open-
bare ruimte opschroeven van ‘sober’ naar ‘basis’ 
voor heel de stad. Daarbij moet veel meer worden 
ingezet op het ruimen van zwerfafval. De PvdA 
vindt het bovendien belangrijk dat de budgetten 
voor onderhoud van openbare ruimte duurzaam 
in de pas lopen met de ambitie en de kwaliteit die 
is nagestreefd bij de inrichting van die openbare 
ruimte.

Ω  De PvdA wil dat in onze gemeente zoveel als 
mogelijk ondergrondse afvalcontainers worden ge-
installeerd. Dit veraangenaamt het straatbeeld en 
helpt verloedering en vervuiling van de openbare 
ruimte in de hand te houden.

Ω  De PvdA wil dat strenger en intensiever wordt 
opgetreden tegen het illegaal dumpen van afval in 
de openbare ruimte.

Ω  De PvdA wil dat de openbare ruimte en openbare 
gebouwen goed toegankelijk zijn voor mensen 
met een beperking.

Veiligheid  
Ω  De PvdA vindt dat investeren in preventie de beste 

medicijn is voor het verbeteren van de veiligheid 
in onze gemeente. Het voorkomen van crimina-
liteit en onveiligheid is effectiever én goedkoper 
dan repressie.

Ω  De PvdA vindt verbetering van buurtgerichte po-
litiezorg en samenwerking met de instanties voor 
welzijn en zorg noodzakelijk. Zo kunnen crimina-
liteit en onveilige situaties worden voorkomen. 

Vooral voor jongeren. Preventie betekent alert zijn 
op spijbelgedrag, investeren in uitgaansmoge-
lijkheden, cultuur, jongerenwerk en sport. Maar 
er moet ook nadrukkelijker worden ingezet op 
contact met ouders/verzorgers vanuit scholen en 
jeugdwerk, aansluitend op de sluitende zorgstruc-
tuur. Wij vinden het belangrijk dat professionals 
contact zoeken met ouders/verzorgers in de 
thuissituatie op het moment dat nog kan worden 
ingegrepen of bijgestuurd.

Ω  De PvdA vindt het onaanvaardbaar dat ’s-Herto-
genbosch onverminderd slecht scoort op aantal-
len vermogensdelicten (inbraak, diefstal etc.) en 
overlast van (criminele) jongerengroepen. Repres-
sie is hierin belangrijk en hierop dient toegewijd te 
worden ingezet. Maar als eerder gesteld: voor het 
bereiken van duurzame resultaten is het voor-
komen van problemen natuurlijk beter dan het 
genezen ervan: het gaat om preventie en nazorg.

Ω  De PvdA vindt dat er in 2010 een portefeuille-
houder Jeugd & Veiligheid moet komen, naast de 
bestaande bevoegdheden op het terrein van veilig-
heid van de burgemeester.

Ω  De PvdA vindt dat sporadisch cameratoezicht en 
preventief fouilleren problemen voorkomen. Beide 
instrumenten moeten selectief én tijdelijk worden 
ingezet worden op plekken waar andere middelen 
niet meer helpen.

Ω  De PvdA vindt dat de aanpak van huiselijk geweld 
stevig moet worden aangepakt. De PvdA vindt 
een goede opvang van vrouwen en kinderen die 
vluchten voor geweld van buitengewoon belang. 
Preventieprojecten moeten worden gestimuleerd. 
Samenwerking tussen justitie, politie en vrouwen 
moet worden bevorderd.

 lees verder  Ω
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De economie verkeert in een crisis en verandert 
intussen steeds meer in een diensten- en kennis-
economie. De ontwikkeling van de lokale economie 
in onze stad is daarvan een heel goed voorbeeld. 
Hoog opgeleide en sociaal wendbare mensen vinden 
hun weg wel in de samenleving. Voor een groei-
ende groep mensen is het meedoen in deze nieuwe 
economie niet gemakkelijk. Voor deze groep dreigt 
sociale uitsluiting omdat ze niet mee (kan) doen aan 
het arbeidsproces. Werk leidt tot integratie, sociale 
acceptatie en activiteit én tot individuele ontwikke-
ling. Participatie in de vorm van betaalt of onbetaald 
werk draagt bij aan de samenhang in onze samenle-
ving, biedt mensen kans hun talenten te benutten en 
draagt bij aan het betaalbaar houden van ons stelsel 
van sociale zekerheid. Om al deze redenen mogen 
we bewoners die geen werk hebben, niet aan de kant 
laten staan. Onze gemeente richt zich op duurzame 
reïntegratie van mensen die nog onvoldoende voor 
de arbeidsmarkt zijn toegerust. Dat betekent meer 
ruimte om te investeren in kwaliteiten van mensen 
en het aanbieden van brede en integrale trajecten 
gericht op hulpverlening, vaardigheden en scholing. 
Zo mogelijk wordt elk traject afgesloten met een 
startkwalificatie.
De PvdA vindt het onaanvaardbaar dat mensen niet 
in hun eerste levensbehoefte kunnen voorzien of 
te weinig geld hebben om sociaal of maatschappe-
lijk actief te zijn. Als deze mensen niet zelf in staat 
zijn hun situatie te verbeteren, ligt daarin een taak 
voor de gemeente die deze taak klantvriendelijk, 
laagdrempelig en zonder onnodige  administratieve 
rompslomp moet invullen.

Werk
Ω  De PvdA wil de bestaande 100.000 arbeids-

plaatsen in onze stad waar mogelijk uitbreiden. 
Het vestigingsklimaat voor bedrijven wordt op 
een hoog niveau gehouden door voldoende en 
adequaat opgeleid personeel en door de beschik-
baarheid van voldoende uitgeefbare bedrijven-
terreinen. Dit laatste wordt gerealiseerd door de 
herstructurering van bestaande bedrijventerreinen 
en de uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen.

Ω  De PvdA wil dat er intensieve bemiddeling moet 
komen voor mensen met een uitkering op grond 
van de Wet Werk en Bijstand, die geen reguliere 
baan kunnen vinden. De bemiddeling moet 
gericht zijn op een (gedeeltelijk) gesubsidieerde 
baan bij overheid en bedrijfsleven. (Bossche Ba-
nen). 

Ω  De PvdA vindt dat het beginsel ‘Work First’ in een 
aantal situaties moet worden losgelaten. Reïn-
tegratietrajecten zijn gericht op investeren in de 
kwaliteit van mensen, integraliteit van dienstver-
lening en duurzame uitstroom naar de arbeids-
markt. 

Ω  De PvdA vindt dat onderzocht moet worden of de 
doelgroep van de Bossche Banen uitgebreid kan 
worden met mensen met een uitkering krachtens 
de WAO, WIA en WA-jong.

Ω  De PvdA vindt dat ruimte op bedrijventerreinen 
intensiever gebruikt moet worden gebruiken door 
tijdelijke bedrijvigheid toe te staan en door het  
versneld vernieuwen van bedrijventerreinen. 

Ω  De PvdA wil de stevige positie van ’s-Hertogen-
bosch op het gebied van gezondheidszorg en 
aanverwante terreinen (voeding en faramcie) nog 
steviger positioneren, mede gelet op het werkgele-
genheidspotentieel van deze sectoren.

Inkomen
Ω  De PvdA vindt dat het bestaande armoedebeleid 

haar vruchten heeft afgeworpen. Dit dient daarom 
met kracht en ruimhartig voortgezet te worden. 
De inkomensgrens voor het armoedebeleid moet 
worden opgetrokken van 110% tot 120% van het 
sociaal minimum. Stapsgewijs wordt ook de grens 
voor de langdurigheidstoeslag verhoogd.

Ω  De PvdA vindt dat onder een ruimhartig armoe-
debeleid een uitbreiding van de doelgroep valt. 
Via bestandsvergelijking wordt de doelgroep op 
adresniveau in beeld gebracht en pro-actief be-
naderd om gebruik van de regelingen te maken. 
Tegelijkertijd wordt ingezet op het slechten van 
barrieres die het gebruik van gemeentelijke inko-
mensvoorzieningen in de weg staan.

B  werk, inkomen & meedoen 
niemand aan de kant
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Ω  De PvdA wil dat de publiciteitscampagne “Per 
saldo positief” voortgezet wordt. 

Ω  De PvdA wil waar nodig en mogelijk uitbreiding 
van de voorzieningen om armoede tegen te gaan. 
Het Jeugdsportfonds moet blijvend worden on-
dersteund, evenals de Stichting Leergeld en het 
Jeugdcultuurfonds. 

Ω  De PvdA vindt dat hondenbelasting onderdeel 
moet worden van het bestaande kwijtscheldings-
beleid.

Ω  De PvdA wil alle fraude hard aanpakken. Bij-
standsfraude heeft ook onze aandacht, omdat 
bijstandsgeld verkregen door fraude zowel het 
draagvlak onder ons minimabeleid aantast als ten 
koste gaat van het voor aanvullende inkomenson-
dersteuning beschikbare geld.

Meedoen
Ω  De PvdA wil dat wordt geïnvesteerd in samenhan-

gende (integrale) dienstverlening aan klanten van 
de Sociale Dienst. Alle vragen en behoeften (bij-
voorbeeld hulpverlening, scholing, werk, schuldsa-
nering) van de klant worden door één medewerker 
ter hand genomen. 

Ω  De PvdA streeft naar de introductie van ‘wijkcoa-
ches’ op buurt en wijkniveau. Een probleemhuis-
houden krijgt één coach mét eigenstandige beslis-
singsbevoegdheid. De coach treedt op namens 
alle instanties (w.o. woningcorporaties, leerplicht, 
sociale dienst etc.) en krijgt de ruimte sluitende 
afspraken met een huishouden te maken. In Ham-
baken wordt begonnen met een pilot.

Ω  De PvdA wil het participatiebudget gebruiken om 
zoveel mogelijk gemotiveerde mensen te stimule-
ren in hun persoonlijke ontwikkeling en emancipa-
tie uit achterstandsituaties. 

Ω  De PvdA streeft naar meer middelen en mogelijk-
heden voor zelforganisatie voor vrouwen. Vrou-
wen krijgen in hun leven gemakkelijker meermalen 
te maken met armoede. Alleenstaande vrouwen 
met kinderen, oudere weduwen, gehandicapten 
en allochtone vrouwen kennen vaak de weg niet 
uit de armoede.

 lees verder  Ω
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Iedereen in de samenleving moet mee kunnen doen 
en wil vaak zo lang mogelijk voor zichzelf (en het 
gezin) zorgen. Zelfstandig blijven wonen in de eigen 
buurt is een wens van de meeste mensen die ouder 
worden, gehandicapt raken of om een andere reden 
tijdelijke ondersteuning nodig hebben. Zonder man-
telzorgers en vrijwilligers die vaak vanzelfsprekend 
hulp bieden, kan de zorg niet. Maar het blijft zaak 
solidair te zijn met mensen die geen sociaal netwerk 
hebben. Hulpverleners dienen op tijd respijtzorg te 
regelen. Inwoners van onze gemeente moeten er op 
kunnen vertrouwen dat er voldoende én goede voor-
zieningen en instellingen zijn als zij het alleen niet 
meer kunnen redden. De weg naar instellingen blijkt 
voor ouderen, zieken en mantelzorgers in veel geval-
len (te) moeilijk. Bij plotselinge problemen weten te 
veel mensen de juiste hulp niet te vinden. Brieven en 
telefonische vragen veroorzaken onbegrip. Persoon-
lijke begeleiding is beter en op termijn tijdsbespa-
rend. Jongeren die risico’s lopen, ouderen met een 
beginnende dementie, mensen die lijden onder een 
ziekte of verslaving hebben begeleiding nodig van 
herkenbare mensen die de zorg in de buurt brengen 
en een gezicht geven: de wijkzuster, de postbode, 
de conciërge ‘nieuwe stijl’. Dat kan door mannen en 
vrouwen die in de gezondheidszorg werken te koppe-
len aan buurtzorg, thuiszorgorganisatie, Wijkwinkel, 
WMO adviespunt, Gezondheidscentrum, Verpleegte-
huis, een Brede Bossche School of een Centrum voor 
Jeugd en Gezin. Volwaardige participatie kan door 
ook in de zorg wijkgericht en buurtgericht te werken.
Ω  De PvdA wil zorg in iedere wijk een herkenbaar 

gezicht geven, bijvoorbeeld door de introductie 
van wijkverpleegkundigen.

Ω  De PvdA vindt dat mensen met een dubbele 
diagnose in woonwijken moeten kunnen wonen. 
Daarvoor is deskundige begeleiding, sluitend be-
heer, betrokkenheid van omwonenden, dagbeste-
ding voor bewoners en handhaving van veiligheid 
noodzakelijk. 

Ω  De PvdA wil dat dak-en/of thuisloze stadsgenoten, 
die om allerlei redenen niet zelfstandig kunnen 
wonen, op een voor hen passende manier in staat 
worden gesteld begeleid te wonen.

Ω  De PvdA vindt dat mensen die zorg nodig heb-
ben, zelf moeten kunnen kiezen uit verschillende 
soorten voorzieningen, vervoer en hulp.

Ω  De PvdA wil de begeleiding en de opvang van be-
ginnend dementerende ouderen en van jongeren 
met een psychische handicap behouden, door bin-
nen de WMO de bezuinigingen op de AWBZ op te 
vangen.

Ω  De PvdA streeft ernaar dat tachtig procent van de 
inwoners van de stad ’s-Hertogenbosch de zorg 
tenminste het cijfer zeven geeft.

Ω  De PvdA wil inzetten op lokaal gezondheidsbeleid  
waardoor gezondheidsproblemen als gevolg van 
sociaal-economische achterstand steviger wordt 
aangepakt.

 lees verder  Ω
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Een stad die investeert in onderwijs, sport en cultuur 
zal sociaal en economisch succesvol zijn. Onderwijs 
brengt sterke, zelfredzame mensen voort, sport 
draagt bij aan goede gezondheid en veiligheid en 
staat samen met investeringen in cultuur voor ambi-
tie en inspiratie.
Talenten ontwikkelen, achterstanden inhalen. Dat is 
het motto van de PvdA als het gaat om de rol van 
onderwijs in onze stad. Onderwijs, opleiding en 
bevordering van creativiteit en innovatie zijn essen-
tieel voor ’s-Hertogenbosch. Hoewel we geen uni-
versiteitstad zijn, is ’s-Hertogenbosch bij uitstek een 
creatieve kennisstad. 
Onderwijs neemt hierin een centrale positie in. Goed 
onderwijs moet gegeven worden door gemotiveerde 
leerkrachten in schone, veilige, overzichtelijke en 
goed onderhouden en geventileerde schoolgebou-
wen. Leerlingen moeten zo de kans krijgen om het 
beste uit zichzelf te halen. 
Net als met onderwijs, investeren we met sport in 
de kracht van de samenleving. Daarom wil de PvdA 
meer ruimte voor sport. Georganiseerd én ongeorga-
niseerd. Iedereen jong of oud, met of zonder fysieke 
of verstandelijke beperkingen moet de gelegenheid 
krijgen om te sporten, bij voorkeur dicht bij huis, in 
de eigen wijk. Sport is gezond, spreekt het talent van 
mensen aan en is volgens de PvdA een belangrijk so-
ciaal bindmiddel. De integratie van de verschillende 
bevolkingsgroepen wordt hierdoor bevorderd. 
Cultuur is een derde belangrijke drager van de sociaal 
en economische kwaliteit van de stad. Cultuur prik-
kelt de creativiteit en talent van mensen en bevordert 
het meervoudig en genuanceerd kijken naar de we-
reld om hen heen. Dat is goed voor de kwaliteit van 
samenleven. Een vitaal cultureel klimaat is bovendien 
in toenemende mate aantrekkelijk voor creatief ta-
lent. Een vitaal cultureel klimaat kan bedrijven ertoe 
zetten zich duurzaam aan onze stad te verbinden en 
is daarmee een economische factor van betekenis. 
’s-Hertogenbosch heeft zich in de afgelopen jaren 
op cultureel vlak geweldig ontwikkeld en hoort tot de 
meest aantrekkelijke steden van het land. Gelet op de 
sociale en economische betekenis van cultuur vindt 
de PvdA dat deze positie moet worden verstevigd en 
mogelijk uitgebouwd. Daarbij hoort het aantrekken 

of organiseren van kunstzinnige en culturele activitei-
ten in het allerhoogste segment.
Het Jheronimus Bosch jaar in 2016 en de ambitie om 
in B5 verband in 2018 culturele hoofdstad van Europa 
te worden zijn belangrijke dragers van deze ontwikke-
ling.

Onderwijs
Ω  De PvdA vindt dat beter gebruik moet worden 

gemaakt van het onderwijs als vindplaats van 
(maatschappelijke) problemen en als vertrekpunt 
van zorg.  Meer energie moet gaan zitten in het 
aanbieden van sluitende zorgstructuren en het 
versterken van de samenhang tussen de inzet van 
verschillende instellingen.

Ω  De PvdA wil nieuwe en bestaande schoolgebou-
wen met bijdrage van het Rijk energiezuiniger 
maken. ’s-Hertogenbosch investeert de komende 
jaren veel in goed onderhouden en schone 
schoolgebouwen. De PvdA vraagt hierin nadruk-
kelijk aandacht voor de luchtkwaliteit in nieuwe 
en bestaande scholen. Deze is bewezen sterk van 
invloed op de gezondheid en leerprestaties van 
leerlingen. 

Ω  De PvdA gebruikt het budget voor onderwijshuis-
vesting ook om het leerlingenbestand van basis-
scholen een afspiegeling van de wijk te laten zijn. 
Er worden afspraken met scholen gemaakt om 
een eenzijdige samenstelling van leerlingen tegen 
te gaan. Initiatieven van ouders/wijkbewoners 
om de populatie van een school evenwichtiger te 
maken worden ruimhartig ondersteund.

Ω  De PvdA vindt dat ouders meer betrokken moe-
ten zijn bij de school en de schoolloopbaan van 
hun kinderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het 
bezoeken van ouderavonden, om huiswerkbege-
leiding en om verkeersbrigadiers. 

Ω  De PvdA wil het nieuw initiatief voor de Week-
endschool –waar door middel van bijlessen en 
extra programma’s voor sport, cultuur en sociale 
vaardigheden achterstand en achterstelling wordt 
aangepakt-  met faciliteiten en geld ondersteunen.

Ω  De PvdA wil alle Brede Bossche Scholen voorzien 
van een wijktheater met een bijbehorend structu-
reel uitvoeringsbudget

D  onderwijs, sport & cultuur 
talenten ontwikkelen, achterstanden inhalen
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Sport
Ω  De PvdA wil versneld kunstgrasvelden aanleggen: 

tot 2015 jaarlijks twee velden. Kunstgras biedt 
clubs de mogelijkheid hun speelcapaciteit te ver-
hogen zonder dat dit meer ruimte kost. Kunst-
gras faciliteert recreatief medegebruik van sport-
voorzieningen door buurtbewoners, scholieren, 
bedrijven, et cetera en is daarmee een hefboom 
voor het beter maatschappelijk benutten van 
sportparken.

Ω  De PvdA wil dat het aantal combinatiefunctiona-
rissen wordt uitgebreid. Tot 2015 ieder jaar twee 
functionarissen extra. Zij dragen bij aan het ver-
sterken van een inhoudelijke, concrete en actieve 
relatie tussen sportverenigingen, scholen en wijk.

Ω  De PvdA wil dat grotere, sterke sportverenigingen 
worden gestimuleerd tot het oprichten van gehan-
dicaptenteams (g-teams).

Ω  De PvdA vindt dat ieder kind in het basisonderwijs 
recht heeft op tenminste twee lesuren bewegings-
onderwijs aangeboden door een gekwalificeerde 
docent.

Ω  De PvdA wil buitensportverenigingen in staat stel-
len hun rol in de wijk waarvan zij deel uit maken 
helpen versterken door samenwerking met bij-
voorbeeld wijkorganisaties, kinderopvangorgani-
saties, scholen et cetera te bevorderen (‘vermaat-
schappelijking’).

Ω  De PvdA wil dat voortvarend wordt geïnvesteerd 
in het op peil brengen van de veldverlichting van 
buitensportverenigingen. Veldverlichting wordt 
energiezuinig aangelegd.

Ω  De PvdA vindt dat de Bossche topsport topfa-
ciliteiten nodig heeft. De (door)ontwikkeling de 
sportcomplexen van FC Den Bosch, Hockeyclub 
Den Bosch, Eiffel Towers en De Dukes moet dan 
ook voortvarend worden uitgevoerd.

Ω  De PvdA wil dat met de Bossche topsportvereni-
gingen in het kader van balans en wederkerigheid 
duidelijke afspraken worden gemaakt over hun 
sociaal-maatschappelijke inzet in onze gemeente.

Ω  De PvdA wil dat de gemeente ’s-Hertogenbosch 
actief participeert in de uitwerking van het Olym-
pisch plan 2028. Het Olympisch Plan geeft rich-
ting en focus in onze investeringen in topsport- en 
breedtesportvoorzieningen. Bovendien kan het 
Olympisch Plan een belangrijke drager van spor-
tieve talentontwikkeling zijn.

Cultuur
Ω  De PvdA wil dat de plannen voor het meerjarige 

structuurversterkende project Jheronimus Bosch 
500 voortvarend worden uitgevoerd. Daarbij let de 
PvdA goed op de betekenis van dit project voor de 
sociale kwaliteit van de stad.  
 De PvdA ziet het project Jeroen Bosch 500 als een 
kans om bewoners langere tijd met elkaar te bin-
den aan de stad. De kritische kunstenaar Jeroen 
Bosch kan een inspiratiebron zijn voor mensen die 
willen werken aan een mooier, beter, eerlijker, ge-
zonder en gastvrijer ’s-Hertogenbosch. De PvdA 
onderstreept hierbij nogmaals het leidmotief dat 
in 2009 is vastgelegd door onze gemeenteraad: 
“groot als het kan, klein als het moet”.

Ω  De PvdA wil de culturele vitaliteit van Brabant een 
impuls geven door de culturele hoofdstad ambitie 
in 2018 te ondersteunen. Ook hier let de PvdA 
scherp op de sociale doorwerking van deze am-
bitie. De provincie Noord Brabant moet zich wél 
manifesteren als substantiële cofinancier om deze 
ambitie te laten slagen. 

Ω  De PvdA wil creatieve bedrijvigheid in ’s-Herto-
genbosch systematisch helpen bevorderen.

Ω  De PvdA wil cultuur in de wijken een flinke impuls 
geven en het beleven en maken van cultuur dicht 
bij wijkbewoners, in het bijzonder kinderen, bren-
gen.  Immers, jong geleerd is oud gedaan. Dat 
kan door de uitvoering van het Fondscultuurparti-
cipatie voortvarend ter hand te nemen. Bestaande 
culturele instellingen worden via de bestaande 
subsidieafspraken gevraagd maatgericht wijkaan-
bod te ontwikkelen. 

Ω  De PvdA wil de komende periode werken aan een 
visie op kunsteducatie. Bestaande projecten als 
‘Klas- en kunst’ en het steeds stevige culturele 
aanbod op Bossche Brede Scholen moet worden 
voortgezet.

Ω  De PvdA wil dat een substantieel bedrag van de 
cultuurbegroting flexibel gemaakt wordt, zodat 
beter kan worden ingespeeld op nieuwe, creatieve 
initiatieven in de stad. Hiervoor moet ook extra 
geld worden vrijgemaakt. De PvdA wil opnieuw 
gebruik maken van een cultureel intendant. Deze 
krijgt de ruimte een deel van deze extra middelen 
naar eigen inzicht in te zetten ter bevordering van 
de culturele dynamiek en innovatiekracht van de 
stad.

10



Ω  De PvdA wil de ambitie uit de Cultuurvisie waarin 
beeldende kunst een meer prominente rol is 
toebedeeld met kracht uitvoeren. Dat betekent dat 
allereerst de versnippering in het beeldende kunst 
domein moet worden verminderd. Ingezet moet 
worden op gerichte, hoogwaardige professiona-
lisering en meer focus en samenhang tussen de 
inzet van instellingen en initiatieven.

Ω  De PvdA wil dat voortvarend een concreet plan 
wordt gemaakt voor een gezonde toekomst van 
het Theater aan de Parade. Daarin moet duide-
lijk worden wat de gebouwelijke voorwaarden 
zijn. Voor 2014 moet wat de PvdA betreft met 
de uitvoering van dit plan zijn begonnen. Dit is 
belangrijk om de positie van ’s-Hertogenbosch als 
prominente theaterstad te behouden en zo moge-
lijk te versterken.

Ω  De PvdA wil de positie van ’s-Hertogenbosch als 
festivalstad verder versterken. Niet primair door 
het aantal festivals uit te breiden, maar door het 
bestaande, ons onderscheidende aanbod in kwa-
liteit te laten groeien (bijvoorbeeld: Festival Boule-
vard, B-There, HipHop in Duketown, IVC).

Ω  De PvdA wil meer structurele ondersteuning voor 
de vele amateurkunstfestivals in onze stad die het 
vanwege het wegvallen van sponsorinkomsten 
als gevolg van de kredietcrisis steeds moeilijker 
krijgen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de St. 
Jansdag, het Beiaardfestival en de Liederentafel.

Ω  De PvdA wil het WII-complex aan de Boschdijks-
traat ombouwen tot een beeldendkunsten-kluster. 

Ω  De PvdA wil de mogelijkheid in beeld brengen van 
een kleinkunstvoorziening in het Paleiskwartier, 
dat na het vertrek van het SM’S een volwaardige 
culturele voorziening ontbeert. Koningstheater, 
Koningstheateracademie en enkele aanverwante 
hogeschoolopleidingen zijn de belangrijkste dra-
gers van deze voorziening.

 lees verder  Ω
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Voor de PvdA is de omschakeling naar een duurzame 
energievoorziening een speerpunt voor de duur-
zame groei van de economische en sociale welvaart 
in onze gemeente. Het zorgt voor nieuwe en extra 
werkgelegenheid. Het maakt mensen zelfredzamer. 
Zij voorzien zelf of in coöperatief verband in hun 
energie en hebben de mogelijkheid om aan anderen 
energie te leveren. Tot slot levert het geld op en komt 
er een einde aan de steeds stijgende energierekening 
van mensen. We staan voor de opgave om de ener-
giehuishouding fundamenteel om te vormen. Van 
fossiele energie naar duurzame energie. Wij vinden 
het een taak van het gemeentebestuur om hierin 
ook te investeren en ervoor te zorgen dat de stad 
meedoet en profiteert van de economische kansen 
die de omschakeling naar een duurzame energie-
voorziening biedt. Wij vinden ook dat het gemeen-
tebestuur dit niet alléén kan. De inzet en actieve 
betrokkenheid van bedrijven en burgers is heel hard 
nodig. Dit vraagt inspanning, offers en het vermogen 
te accepteren dat op termijn pas merkbaar is wat het 
oplevert. 
Bij dit streven past extra aandacht voor de groene 
kwaliteit van de openbare ruimte. Die is wezenlijk 
voor onze leefbaarheid, onze gezondheid, onze 
economie en de biodiversiteit. De winst van groen is 
dat het vele functies tegelijkertijd vervult. Investeren 
in groene kwaliteit leidt tot een hoog maatschappe-
lijk rendement. Groen bepaalt de kwaliteit van ons 
bestaan. Groen is goud waard!

Energie & Klimaat
Ω  De PvdA wil dat de gemeente haar streven naar 

duurzaamheid en haar doel om in 2050 klimaat-
neutraal te zijn, zichtbaar maakt. Dat kan door 
middel van educatie en voorlichting. Maar ook 
het inrichten van een apart klimaat-informatie-
centrum waarbij burgers, studenten en bedrijven 
informatie kunnen halen over (subsidie)mogelijk-
heden. 

Ω  De PvdA wil dat, door de uitvoering van het 
energie- en klimaatprogramma en de maatrege-
len rond energiebesparing door de corporaties, 
in 2015 een energiebesparing van twintig procent 
op het energieverbruik van huishoudens is gerea-

liseerd. Dit vraagt om aanscherping van de be-
staande afspraken hierover.

Ω  De PvdA wil dat in 2020 dertig procent van het 
energieverbruik van de huishoudens in onze stad 
duurzaam wordt opgewekt. 

Ω  De PvdA wil installatie van windmolens op be-
drijventerreinen in de stad (bijv. De Herven, De 
Vutter De Brandt en de Rietvelden) met een totale 
capaciteit voor 5.000 huishoudens in 2015.

Ω  De PvdA streeft naar installatie van biomassacen-
trales met een capaciteit voor 2.500 huishoudens 
in 2015.

Ω  De PvdA streeft naar de installatie van zonneboi-
lers, zonnecellen en energiedaken met een capaci-
teit voor 2.500 huishoudens in 2015

Ω  De PvdA wil de aanleg van groene daken en gevels 
voor huizen en bedrijven stimuleren. Groene 
daken en gevels zorgen voor energiebesparing en 
een betere luchtkwaliteit. Groene daken houden 
het regenwater langer vast en dat is goed voor de 
waterhuishouding in de stad.

Ω  De PvdA wil de opbrengst van de verkoop van het 
aandeel in de kerncentrale Borsele investeren in 
de locale of regionale productie van duurzame 
energie.

Ω  De PvdA wil dat netwerkbeheerder Enexis inves-
teert in de aanleg van een slim energienet in de 
stad. Hierdoor blijven de vastrechtkosten beperkt 
en dat merkt iedereen in de huishoudportemon-
nee. Met zo’n slim energienet kunnen bewoners 
bovendien makkelijker duurzame energie terug le-
veren aan het net en sluiten aanbod en vraag naar 
stroom beter op elkaar aan. De PvdA is eventueel 
bereid om hiervoor haar jaarlijkse dividend in te 
zetten.

Ω  De PvdA wil onderzoek naar de haalbaarheid van 
een gemeentelijk ontwikkelingsbedrijf voor de 
structuurversterking voor de productie en het 
gebruik van duurzame energie en levering van 
warmte in de stad.

Ω  De PvdA staat voor een goed onderhoud van het 
rioolstelsel en wil investeren in het klimaatbe-
stendig maken daarvan. De PvdA streeft naar de 
terugwinning van warmte uit rioolwater.

E  duurzaamheid: energie, milieu & groen 
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Milieu & Groen
Ω  De PvdA wil samen met bewoners werken aan 

meer groen in de buurt. De aanleg van stadstui-
nen door het Bossche Makerhuis juichen we toe 
en geven we onze steun.

Ω  De PvdA wil het programma voor de aanleg van 
wijkspeelplaatsen voortvarend afronden.

Ω  De PvdA wil doorgaan met de ontwikkeling van 
de Groene Delta, de aanleg van het natuurpark 
Diezemond en streeft tevens naar aanleg van een 
fiets/wandelstraat op de Empelsedijk bij de Maas-
poort

Ω  De PvdA streeft naar verbinding en uitbreiding 
van de natuurgebieden het Bossche Broek-zuid 
met de Kloosterstaat

Ω  De PvdA streeft naar de aankoop van het Spar-
renburgse bos en aansluiting op het gemeentebos 
van Hintham. De aankoop kan deels gefinancierd 
worden door beperkte woningbouw aan de ran-
den van het gebied.

Ω  De PvdA wil een voortvarende ontwikkeling van 
het natuurpark Rosmalense Aa als groen-blauwe 
buffer in de A-2/kanaalzone tussen Empel en de 
Groote Wielen.

 lees verder  Ω
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Als vijfde winkelstad van ons land ontvangen we 
jaarlijks miljoenen bezoeken onze stad. In ’s-Herto-
genbosch studeren duizenden studenten. Dagelijks 
komen tienduizenden mensen naar onze stad om te 
werken of te studeren. Iedere ochtend verlaten ook 
veel mensen de stad om elders te gaan werken. Veel 
mensen kiezen er voor om met de auto te reizen. 
Het toegenomen autogebruik trekt een wissel op de 
leefbaarheid van de stad. Zo is er ruimte voor wegen 
en parkeren nodig. Die ruimte is er eigenlijk niet. 
Verder veroorzaakt het verkeer veel lawaai, vervui-
ling en hinder en neemt de verkeersonveiligheid 
toe. Kortom: het gaat hier om bereikbaarheid én om 
leefbaarheid. De PvdA vindt het redelijk dat iedereen 
die kiest voor de auto daarvoor extra betaalt. 
Ω  De PvdA vindt dat de uitvoering van de Koersnota 

Hoofdinfrastructuur, met daarin betere fietspaden 
en fietsenstallingen, meer voorrang en doorstro-
ming voor de bus, de omvorming van hoofdwegen 
naar stedelijke doorstroomassen met voorrang 
voor autoverkeer, de aanleg van nieuwe en ver-
betering van bestaande transferia en het autoluw 
maken van de binnenstad, met extra voortvarend-
heid moet worden uitgevoerd.

Ω  De PvdA vindt dat er extra volop geïnvesteerd 
moet worden in hoogwaardig openbaar vervoer 
als aantrekkelijk alternatief voor de auto in de 
stad. De PvdA wil daarom dat de dienstregeling 
van de bussen in de stad betrouwbaar is. De PvdA 
wil investeren in een snelle doorstroming van het 
busverkeer in de stad.

Ω  De PvdA wil samen met buurtbewoners werken 
aan de aanpak van verkeersoverlast (te hard rij-
den) en parkeeroplossingen in buurten en wijken. 
Dit vraagt nadrukkelijk maatwerk per buurt.

Ω  De PvdA wil de ondergrondse fietsenstalling op 
het centraal station uitbreiden.

Ω  De PvdA wil een hoogwaardige OV-verbinding tus-
sen de Groote Wielen en de binnenstad

Ω  De PvdA wil bestaande openbare en private par-
keercapaciteit in de binnenstad beter benutten

Ω  De PvdA wil het stelsel van parkeervergunningen 
herzien: maximaal één vergunning per huishou-
den in de binnenstad.

Ω  De PvdA wil transferia opwaarderen met een 
breed vervoersaanbod (bus, taxi, fiets, scooter en 
verhuur van elektrische stadsauto’s) en informa-
tieaanbod over de stad (toerisme, cultuur, winkels, 
evenementen).

 lees verder  Ω

F  verkeer 
een bereikbare stad is een leefbare stad
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In onze gemeente is veel gedaan om politiek, be-
stuur en ambtelijke dienstverlening aansprekender, 
efficiëntere en effectiever te maken en zo dichter bij 
de inwoners van onze stad te brengen. Dit gebeurt 
op heel uiteenlopende manieren: bijvoorbeeld door 
de introductie van burgerinitiatief, het raadplegend 
referendum, het project ‘Gast van de Raad’, wethou-
derspreekuren, het benutten van ICT om dienstver-
lening te verbeteren en vergemakkelijken en het in 
allerlei onderzoeken permanent meten van opvat-
tingen en meningen van bewoners over allerhande 
onderwerpen. Deze vernieuwingen zijn permanent 
in ontwikkeling en worden in het algemeen ook 
hoog gewaardeerd door inwoners die er gebruik van 
maken.
Voor de manier waarop het stadsbestuur door haar 
bewoners wordt (h)erkend en beoordeeld, is meer 
nog de kwaliteit van de alledaagse omgangsvormen 
tussen bestuur en inwoners van belang. Hieraan stel 
de PvdA hoge eisen.
Ω  Volksvertegenwoordigers en bestuurders van de 

PvdA zijn open en gemakkelijk benaderbare men-
sen. Samen houden zij er een manier van werken 
op na die wordt gekenmerkt door integriteit, nabij-
heid, aanspreekbaarheid, transparantie en een 
cultuur waarin een afspraak ook echt een afspraak 
is. 

Ω  De PvdA streeft naar structurele, permanente 
verbetering van de relatie en communicatie tussen 
de gemeente en wijken.

Ω  De PvdA wil benadrukken dat in de relatie tussen 
het politieke bestuur, gemeenteambtenaren en de 
bewoners van onze stad, wederzijds respect het 
uitgangspunt is. De PvdA spant zich in om in de 
wederkerigheid van deze relatie onheuse beje-
gening, zowel verbaal/schriftelijk als fysiek met 
wortel en tak uit te roeien. 

Ω  De PvdA wil digitale dienstverlening van de ge-
meente aan de inwoners van de stad in de meest 
brede zin van het woord uitbreiden en meer toe-
gankelijk maken. Dit doen wij door in onze stad 
een gratis toegankelijk draadloos netwerk (WIFI) 
te realiseren.

 lees verder  Ω

G  bestuurscultuur & communicatie 

15



Naar het zich laat aanzien zal het kabinet vanaf 2011 
stevig bezuinigen op de algemene uitkering uit het 
Gemeentefonds. Zo’n 3 miljard euro is de verwach-
ting. Als dit voornemen wordt doorgezet, betekend 
dit voor de gemeente ’s-Hertogenbosch een korting 
van om en nabij 24 miljoen euro op haar begroting.

De PvdA vindt dat de gemeente gelet op deze drei-
gende korting op de algemene uitkering een verant-
woord maar géén conservatief financieel beleid moet 
voeren. Uitgangspunt is een sluitende begroting en 
een sluitende meerjarenraming. Om dit te bereiken 
kunnen in willekeurige volgorde de volgende mid-
delen worden ingezet: ‘nieuw voor oud’, ombui-
gingsvoorstellen, verhoging van de effectiviteit en 
efficiency van de ambtelijke organisatie en sturing 
op de hoogte van belastingen en tarieven. Dit laatste 
middel ligt nogal eens gevoelig maar de PvdA vindt 
dat fikse bezuinigingen in praktijk vaak worden voor-
komen door een beperkte, overzichtelijke aanpassing 
van belastingen en tarieven. 
Daarnaast wordt de gangbare inflatiecorrectie toe-
gepast. We blijven uitgaan van 100% kostendekking 
van de tarieven.

De PvdA vindt dat reserves en voorzieningen niet 
hoger hoeven te zijn dan noodzakelijk.
De algemene reserve is geen doel op zich, maar be-
hoort –  in tijden van ‘financieel zwaar weer’ – inge-
zet te worden om tekorten in de begroting te voor-
komen. Indien noodzakelijk accepteert de PvdA een 
tijdelijke daling van de algemene reserve tot onder 
het niveau van 15% van de algemene uitkering uit het 
Gemeentefonds. 
Elk jaar wordt beoordeeld of delen van de reserves 
en voorzieningen als vrij besteedbaar kunnen worden 
aangemerkt. Dit ‘overschot’ van de reserves en voor-
zieningen wordt ingezet voor investeringen en voor 
eenmalige exploitatie-uitgaven.

Afdrachten van het Grondbedrijf worden ingezet ten 
behoeve van het bestaande Structuurfonds én het 
nieuw in te stellen Fonds voor de revitalisering van 
de openbare ruimte.
Het toegestane ‘eigen vermogen’ bij het kwijtschel-
dingsbeleid wordt vergroot om het mensen mogelijk 
te maken te sparen voor grotere uitgaven.
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