
 

  

“Gezond en gelukkig deel 2” 

Algemene beschouwingen fractie SP gemeenteraad Tilburg 5 november 2018 
 

 

Vandaag hebben we het over de programmabegroting voor 2019. Belangrijk, het 

gaat om veel geld, geld van ons allemaal. In totaal bijna 1 miljard omgerekend 

dik 4.500,00 euro per Tilburger. Je wilt dan wel weten wat ons gemeentebestuur 

daarmee wil gaan doen. Dus sla je de begroting open en lees je een stukje bijv. 

op blz 17…………… 

 

Enig idee wat hier bedoeld wordt? Ik niet en ik denk de meeste andere 

Tilburgers niet. Mooi dat we graag willen dat iedereen in onze stad Nederlands 

leert, goed plan, maar zullen we dan eens beginnen met ons gemeentebestuur? 

Duidelijke taal is een kwestie van democratie. Mensen mogen tenminste 

snappen wat u van plan bent!   

 

Dat over de vorm nu over de inhoud. Begin dit jaar hebben de kiezers gekozen, 

daarna hebben de partijen gekozen voor een nieuwe coalitie en een nieuwe 

oppositie. Nu met deze begroting is het tijd om te laten zien welke gevolgen dat 

voor onze gemeente en onze inwoners heeft. Maar niks hoor! Dit is een 

begroting van heel veel gespin- maar waar blijft de wol?  Met andere woorden 

waar blijven uw plannen? Volgens de fractie van de SP vraagt het 

gemeentebestuur heel veel geld voor heel weinig plannen. Er wordt van alles 

doorgeschoven. Dit is een echte uitstelbegroting! 

 

Voor alle duidelijkheid: de SP heeft er geen problemen mee dat een 

gemeentebestuur zonder ons, andere plannen maakt dan met ons. Nog sterker: 

het zou raar zijn als een college met de VVD erin, niet zou afwijken van een 

college met de SP erin. Maar probleem is dat we daar nu nog nauwelijks iets van 

kunnen zien. Het gemeentebestuur zit er alweer dik een half jaar, maar heeft 

haar eerste taak, een serieuze begroting, nog lang niet klaar. Zoals gezegd ze 

levert veel gespin, maar waar blijft de wol 

 

  



 

  

Laat ik wat voorbeelden noemen: 

 

 Wat gaan we doen aan de nog steeds heersende armoede in onze 

gemeente? Het college weet het niet en komt er volgend jaar op terug. 

 Wat gaan we doen om de stad vriendelijker en veiliger te maken? 

Volgend jaar terugkomen voor de nota Veiligheid en wijken. 

 Hoe gaan we de sportvoorzieningen en verenigingen helpen? Goeie vraag 

volgend jaar verder. 

 De Lokale educatieve agenda niet klaar. 

 Wat doen we om het energieverbruik te verminderen en daarmee de CO2 

uitstoot in Tilburg te verminderen? Heel belangrijk, maar nu even niet. 

 

Kortom, geacht gemeentebestuur waar blijft de wol? 

 

Is er soms een reden dat dit gemeentebestuur op hoofdpunten nergens mee 

komt? Vertel dat dan, waarom zit alles in de uitstel? 

 

Botsen nieuwe plannen op het beleid van het vorige college? Laat horen. 

 

Is er onduidelijkheid over onze financiële positie of komen er grote tegenvallers 

aan, net als rond het busstation of de verbouwing van het Stadskantoor? 

 

Afgelopen week werd de  Quote vijfhonderd 2018 gepubliceerd een tegenhanger 

van onze Tilburgse Quiet. Er zijn weer miljardairs bijgekomen. Wij hebben 

eigenlijk ook een miljardair in ons midden. Onze wethouder Financiën de heer 

Dusschoten. Hij is onze man van 1 miljard want hij mag namelijk 1 miljard euro 

uitgeven. Maar waaraan en waarom? Dat kan het gemeentebestuur ons nog niet 

vertellen. 

 

Gaat hij als Sinterklaas langs alle inwoners van Tilburg, Berkel Enschot en 

Udenhout en geeft iedereen € 4.500,00? Met de boodschap, doe er iets leuks 

mee wij hebben voorlopig geen plannen… 

Dan zijn de centen op maar u snapt wel dat werkt niet. Want wie haalt er dan het 

huisvuil op of  wie zorgt voor veilige buurten en sociale voorzieningen? 

Niemand natuurlijk die dingen doen we samen als gemeenschap, als gemeente 

en daarom hoort een gemeentebestuur ons helder te vertellen wat de plannen zijn 

en hoe we die betalen. Mooi niet dus dit jaar.  

 

  



 

  

Dat is nou net ons punt, waar zijn die plannen? Eigenlijk vraagt deze wethouder 

aan ons een blanco cheque, want concreet wordt deze begroting 2019 niet de 

nota’s voor 2019 zijn er helemaal niet. Dus wethouder vraagt u ons nu echt om u 

op uw ……… ogen te geloven? 

 

Nu er van de kant van het gemeentebestuur veel gespin en weinig wol wordt 

geleverd doen we als SP graag zelf enkele concrete voorstellen en horen graag 

wat het college en andere fracties daarvan denken. 

 

 Volgens het bestuursakkoord is gezondheid heel belangrijk, maar waarom 

helpen we de mensen met een inkomen op bestaansminimum dan niet met 

hun tandartskosten? We willen dat een eerdere motie uit 2015 nu snel 

wordt uitgevoerd en dat het in Tilburg niet zo wordt dat je weer aan de 

mond van een kind kan zien, hoe dik de portemonnee van de ouders is. 

 

 Elke euro die geïnvesteerd wordt in sport levert een belangrijke bijdrage 

aan de gezondheid. Denk daarbij aan gewicht, ziektes, maar ook sociale 

aspecten en mensen uit een isolement halen door lid te worden van een 

sportvereniging. Wij stellen daarom voor dat de Tilburgse kinderen naast 

een bibliotheekpas voortaan ook een sportpas krijgen. 

 

 Voor de ouderkamers, die in de pactwijken een zeer positieve bijdrage 

leveren aan het perspectief van inwoners, willen we structurele steun van 

de gemeente. 

 

 We willen dat de Gymzaal voor Campus 013 zodanig wordt gebouwd, dat 

ook andere sportverenigingen zoals Volley Tilburg en Kunst en Kracht 

daarvan gebruik kunnen maken. En zullen we er, met inzet van het 

klimaatfonds, ook maar meteen de meest duurzame sporthal van 

Nederland van maken? 

 

 Laten we voldoende geld reserveren om de vervuiling onder de 

kunstgrasvelden aan te pakken. Dat is beter dan je kop in het zand te 

steken.  

 

 Pak verkeersproblemen in samenhang aan. Dus niet bewoners voor de gek 

houden door te zeggen dat we de Piushaven tot en met de 

Koopvaardijstraat op proef gaan afsluiten. Werk aan een autoluwe binnen 

stad waar fietsers en voetgangers voor gaan. Kijk naar het totale 

verkeersplan en niet telkens naar stukjes.  

 



 

  

 Werk eraan dat we weer in de top tien van Nederlandse fietssteden 

komen. Dat haal je niet met alleen een snelfietsroute. Dus: maak werk van 

de transferia waarover al zolang gesproken wordt, maar zo weinig aan 

wordt gedaan. Hoe zit het met de transferia voor de bedrijven die kantoren 

hebben in de stad? 

 

U ziet wij hebben plannen genoeg, ook vanuit onze nieuwe plek in de oppositie! 

  

Te midden van een heleboel teleurstellende vaagheid, is er op een punt juist 

teleurstellende duidelijkheid. Dit gemeentebestuur met de VVD erin is een stuk 

minder vastberaden om Tilburg de sociaalste stad van Nederland te doen zijn. In 

het vorige bestuursakkoord, met de SP erin, werd structureel veel geld 

vrijgemaakt voor een duurzaam sociaal beleid. Onder leiding van de VVD trapt 

dit gemeentebestuur op de rem. In plaats van structurele financiering wordt 

incidenteel geld gebruikt voor het sociale domein. En halverwege de rit gaat de 

kraan wellicht echt dicht. Geacht college een opstap naar een bezuiniging op het 

sociale domein van 20 miljoen, daar gaan wij dwars voorliggen net als heel veel 

mensen in onze gemeente die trots zijn op het tot nu toe gevoerde sociale beleid 

en dat niet laten afnemen. Welke garanties wil het gemeentebestuur geven dat 

het beleid niet achteruit gaat. 

 

Laat ik tot een conclusie komen:  

We hebben een nieuw gemeentebestuur, maar dat levert vooralsnog half werk, 

Zoals gezegd: veel gespin, maar waar blijft de wol? 

 

Ik zie uit naar de antwoorden van het college en vooral ook naar de reacties van 

de andere fracties op onze voorstellen. 


