
 

 

Bijdrage programmabegroting 2018 

Fractievoorzitter Jasper Kerkwijk  

 

Voor ons ligt de laatste begroting van deze coalitie. 

Voor D66 een goede uitwerking van de zomernota. 

Maar het college moest wel extra tegenvallers verwerken 

6 miljoen structureel. 

Het sociaal domein staat onder druk. 

En Den Haag gaf 4 jaar minder thuis. 

Toch hebben we kunnen blijven investeren in onze stad. 

Er is meer vraag dan aanbod naar winkelruimte in onze binnenstad. 

150 miljoen investeringen aangekondigd in de Kop van de Boulevard. 

Duitsland komt steeds dichterbij. 

TechBase Twente staat in de belangstelling van de economie van morgen. 

Niet meer alleen die van gisteren. 

En, voor het eerst in de historie is er positief nieuws vanuit de BUIG. 

Een compliment daarvoor aan dit college. 

 

Het verschil tussen de coalitie en oppositie werd bij de zomernota duidelijk. 

Deze coalitie is op zoek naar de balans 

Balans tussen investeren in de stad en 

behoud van kwaliteit in het sociaal domein 

ondanks de vele bezuinigingen. 

De oppositie wil deze balans laten doorslaan naar het sociaal domein. 

Door lokaal bij te passen waar Den Haag bezuinigd.  

Daar hebben we een respectvol debat over gehad 

Dat is naar onze mening voor de lange termijn onverstandig, 

Omdat D66 de positie van Enschede in de regio en Euregio wil behouden en versterken.  

 

Meer perspectief, meer kans op een goede baan, beter onderwijs.  

Naast verschillen zie ik ook verbinding tussen oppositie en coalitie. 

Die verbinding zoekt D66 graag op. 

Bijvoorbeeld rond bereikbaarheid, rond jeugd en onderwijs, rond duurzaamheid. 

En rond duurzaamheid ligt er een indrukwekkende lijst met resultaten. 

Maar het mag en moet altijd meer. 

Goede ideeën zijn daarom welkom, vanuit de samenleving en andere partijen. 

Alles om deze lijst nog completer te maken. 

 

D66 koos bij de zomernota duidelijk niet 

voor versobering in het sociaal domein naar een minimaal scenario. 

Wij blijven staan voor maatwerk. 

Versobering treft iedereen en maakt juist maatwerk niet mogelijk. 

Maar we zullen wel moeten verzakelijken. 

Juist om maatwerk en kwaliteit te kunnen blijven bieden op de lange termijn. 

Dat is een opgave voor college samen met de raad. 

En het vraagt Den Haag te blijven wijzen op waar het beter kan. 
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En waar juridisch kader ontbreekt om maatwerk te kunnen leveren. 

Daar zal D66 actief aan bijdragen nu en de komende jaren. 

90% van de gemeenten in NL hebben er last van. 

Tekorten op de jeugdzorg. 

Daar moet iets gebeuren, maar dat is een zoektocht. 

Tot die tijd past D66 bij, want elk kind heeft recht op de juiste zorg. 

Wel is duidelijk dat de organisatie van de jeugdzorg anders moet. 

Maatwerk nog meer mogelijk maken 

Focus leggen op effectieve producten 

Innovatie toelaten, en ja ook efficiënter werken, verspilling tegen gaan. 

Deze oplossing is niet van vandaag op morgen gevonden. 

Deze raad legt daarvoor de basis 

Een basis voor ook een volgende raad.  

Dat vraagt zorgvuldigheid 

D66 steunt nu de keuze van het college. 

Bijsturen waar het kan, bijpassen waar nodig. 

De jeugd heeft namelijk de toekomst. 

Dat brengt mij bij de motie rond de AvT 

D66 gaat voor 12,50 per inwoner om te investeren 

Realiteit laat zien dat 7,50 waarschijnlijk de uitkomst wordt voor 2018. 

In dat geval wil D66 dat geld dat vrijvalt, wordt geïnvesteerd in Enschede 

Met focus op economie en onderwijs. 

Want de korting op budget van de LEA in 2018 zit ons niet lekker. 

Helemaal niet omdat we in november 

de schoolbesturen aansporen nieuwe plannen te maken voor volgend jaar. 

Plannen die D66 graag ondersteunt. 

De jeugd heeft namelijk de toekomst. 

Hierbij dien ik de motie in. 

 

In de rekeningencommissie heeft D66 iets gezegd over de indicatoren. 

Waar trend en doelstellingen afwijken, 

Moet beter duidelijk worden waar dat door komt. 

Ook in relatie tot elkaar. 

Iets om mee te nemen in de nieuwe toekomstvisie voor Enschede. 

Tot slot de gebiedsregisseur gebied rond de voormalige vliegbasis. 

Voor wat betreft de gebiedsregisseur zijn we bij herhaling duidelijk geweest.  

En bij herhaling weigert de wethouder de opdracht vanuit de raad uit te voeren.  

Daarom dienen we voor de laatste keer de motie gebiedsregisseur in.  

Alleen dit keer met een hard tijdpad:  

voor 1 januari moet de wethouder met een voorstel bij de raad komen  

waarin wel invulling wordt gegeven aan de motie. 

In de tweede termijn zal ik ingaan op moties van andere partijen, 

Of in reactie op bijdrage van collega’s. 


