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Voorzitter, 

Wat zijn de belangrijkste thema’s in onze ogen voor Harderwijk?  

Dat zouden wat de PvdA betreft moeten zijn: 

Werkgelegenheid, armoedebestrijding, Sociaal domein en betaalbaar wonen voor iedereen. 

Wat komt ervan terug in deze begroting?  

Gaat het in de begroting om het bestrijden van werkloosheid? Ja in woorden wel, maar ook in daden? Nee, er 

gaat bijna niets extra’s naar creëren van werkgelegenheid en het helpen van mensen die het moeilijk hebben 

op de arbeidsmarkt.  Een schamele 2x60.000 euro voor een pilot hier of daar. En natuurlijk het geld wat via de 

participatiewet binnenkomt, maar dat gaat voor het grootste gedeelte naar de WSW. Het college is nu 

anderhalf jaar bezig, maar veel verder dan plannen maken zijn we helaas nog niet gekomen. Aangegeven wordt 

dat er bar weinig overblijft voor het bedienen van de andere doelgroepen. Van werkgevers wordt verwacht dat 

zij hun deel doen in het aannemen van mensen die het lastig hebben op de arbeidsmarkt. Maar voor adequate 

ondersteuning van werkgevers, met name noodzakelijk voor de kleine werkgevers, is geen geld beschikbaar, 

behalve voor het verminderen van lastendruk. En WAAR blijft het plan integrale arbeidsmarkt? Dat zou in het 

najaar van 2015 naar de raad komen, maar is er nog niet. Voorzitter, graag hoor ik van de portefeuillehouder 

werkgelegenheid hoever het is met haar plannen en wanneer we iets kunnen verwachten. Het najaar duurt 

nog een paar weken. En als zij meer geld nodig heeft om haar plannen uit te voeren, bij ons is er een positief 

gehoor en willen we daar nu al steun voor toezeggen.  

De begroting staat vol met plannen, pilots voor nog meer plannen en tot slot… nog meer plannen. Het wordt 

tijd voor daden! Ook hebben we zorg over wat er gebeurt in de arbeidsmarktregio het Stedenvierkant. Het rijk 

heeft voor werkgelegenheidsinitiatieven veel geld beschikbaar gesteld. Maar wat ziet Harderwijk hiervan? En 

we horen steeds vaker weer over stedendriehoek praten ipv stedenvierkant? Het lijkt wel of Harderwijk er niet 

meer toe doet. Hoe is de positie van Harderwijk eigenlijk in deze arbeidsmarktregio? Zijn we wel voldoende in 

beeld? 

Voorzitter, werkgelegenheid is voor ons een te belangrijk thema om het zo te laten lopen. Wij wachten de 

initiatieven van het College af, maar zijn erg ongeduldig. Zoals u in uw begroting aangeeft, is het beste medicijn 

tegen armoede het hebben van een baan. Maar die moeten er dan ook komen. Bij de kadernota volgend jaar 

zullen we opnieuw kijken wat de resultaten en effecten zijn van het arbeidsmarktbeleid.  

En dan armoedebestrijding. Geen enkel woord over extra aanpak van een groeiende armoede. Ondanks dat De 

Stentor aangeeft dat er minder gebruik wordt gemaakt van de voedselbank voorzitter, houden wij ons vast aan 

de cijfers van het Centraal Planbureau en de Kinderombudsman. CPB cijfers laat zien dat de armoede in 

Nederland nog steeds groeiende is, maar dat er geen extra budgetten worden ingezet om enige nood te 

lenigen. De kinderombudsman zegt dat één op de negen kinderen opgroeit in armoede. In Harderwijk moet er 

extra geld naar de sociale dienst omdat de instroom in de bijstand nog steeds stijgt. Dat snappen wij maar al te 

goed voorzitter en vinden dat ook terecht. Maar geen cent extra voor armoedebeleid, behalve de 

noodzakelijke verhogingen ivm ziektekosten en bewind voering, vinden wij echt aan de magere kant. 

Bovendien is er niet voldoende inzicht in de mate van armoede in de stad. Wij vinden dat de raad voor het eind 

van het jaar de nodige actuele cijfers hiervan zou moeten krijgen en vooral de aantallen kinderen baren ons 

zorgen en willen we exact weten om hoeveel het gaat en welke ideeën het college heeft om hier wat aan te 

doen. Wij zullen op dit punt een motie indienen gesteund en mede ingediend door de VVD. 



Gaat het dan om een forse inzet om meer betaalbare woningen te bouwen in Harderwijk? De wachtlijsten zijn 

lang en worden langer. Er komt de komende jaren door toenemende druk op het sociale vangnet, door langer 

thuisblijvende ouderen en meer begeleiding thuis bij psychische problematiek een grotere druk op tijdelijk 

wonen. Geld voor begeleiding is er wel, maar als mensen geen dak boven hun hoofd hebben of tijdelijk meer 

gebaat zijn bij wat beschutter wonen, hebben we in Harderwijk onvoldoende professioneel antwoord. In de 

begroting staat er wel iets over maar er moet meer gaan gebeuren op dit terrein. College kunnen we hierover 

plannen verwachten en zo ja wanneer zal dat naar de raad komen?  

Waar gaat het dan wel over in deze begroting?  Om verdelen van schaarste? Nee, want deze begroting toont 

aan dat waar een wil is geld gevonden wordt. Bovendien laat de meerjarenbegroting weer een opwaartse 

trend zien.  

Er is ruim een half miljoen structureel beschikbaar gesteld voor het ondersteunen van ambtenaren om nieuwe 

eisen aan hun werkzaamheden aan te kunnen. Een paar jaar geleden hebben we ook al ruim twee miljoen opzij 

gezet voor sociaal plan en omscholing. Wij zijn niet tegen scholing, maar het bedrag vinden we wel erg hoog en 

is in onze ogen onvoldoende onderbouwd. 2 jaar een half miljoen en daarna structureel 4 ton. Toe maar. Wij 

willen op de hoogte gehouden worden van de vorderingen en de resultaten. Kan het college daarover een 

toezegging doen? We gaan ervan uit dat we straks een ambtelijk apparaat gaan zien wat actief burgerschap 

omarmt, faciliteert en serieus neemt. 

Tot slot voorzitter, Dit college heeft gelijkblijvende lastendruk beloofd aan de inwoners van Harderwijk. De 

begroting laat idd zien dat dat ongeveer gelijk blijft. Echter dit wordt betaald door burgers zelf. Immers in het 

verleden teveel betaalde afvalstoffenheffing wordt nu teruggegeven door het dempen van de kosten.  

Let wel: PvdA is niet persé tegen lastenverhoging als niveau van voorzieningen in de stad dat nodig heeft, maar 

kom er gewoon eerlijk voor uit dat het niet echt gelijkblijvende lastendruk is.  

Daarnaast wordt er door het college de zogenoemde precarioheffing ingevoerd. Argument: Andere steden 

doen het ook en omdat de inwoners van Harderwijk dan indirect toch meebetalen kunnen we het net zo goed 

invoeren (waarmee de inwoner dus nog meer betaalt via de nutsbedrijven). Het levert ook ruim 1,7 miljoen op. 

Maar…. er zitten zoveel haken en ogen aan deze belasting dat bijvoorbeeld Ermelo deze heffing wel heeft 

ingevoerd maar nog niet heft. Ook het rijk overweegt nog steeds om deze heffing te verbieden. Een college dat 

zo voorzichtig met onze gelden omgaat en voortdurend waarschuwt voor een te optimistische kijk naar het 

begrotingsoverschot op meerjarenbegroting gaat opeens verrassend nonchalant om met deze risico’s. Waarom 

is er gekozen om die 1,7 miljoen al in de begroting op te nemen terwijl andere plaatsen er voor kiezen dat niet 

te doen? Heeft een en ander ook instemming van Meerinzicht die de belasting moet gaan heffen?  

en helemaal tot slot: we hebben gisteren de ontwikkelingen gevolgd rond de provinciale begroting. Proficiat 

met de lening voor het Watergfront. Maar ook proficiat met een hardere en uitgesproken steun voor de lobby 

om Harderwijk intercitystad te laten worden. Ook op dit punt zullen we een motie indienen die door 

verschillende partijen mede wordt ingediend en gesteund. 

Tot zover 1e termijn. 


