
Begroting 2017 
“Wie als een dubbeltje wordt geboren, heeft weinig kans om een kwartje te worden in 
Bergen op Zoom” 

 

Beste voorzitter, toeschouwers op de publieke tribune en luisteraars 
thuis. Allereerst willen wij als PvdA alle betrokkenen die meegewerkt 
hebben aan de totstandkoming van de begroting danken voor hun 
inzet en kundigheid. Onze fractie heeft de afgelopen jaren structureel 
gepleit voor de inclusieve, verbonden, samenleving. En in ons betoog 
vandaag hopen wij wederom duidelijk te maken waarom dat zo 
belangrijk is voor onze gemeente.  
 
Allereerst de Zorg. Voorzitter, de PvdA is de afgelopen periode 
intensief met zorgbehoevenden en mantelzorgers in Bergen op 
Zoom, Halsteren en Lepelstraat in gesprek geweest over de Zorg. En 
onze conclusie; er zit een gapend gat tussen dit College en onze 
Bergse bevolking. Zowel jongeren als ouderen geven aan niet 
tevreden te zijn. Ondanks alle beloftes van dit college, hebben onze 
inwoners het gevoel dat er niet naar hen wordt geluisterd. Er is geen 
inlevingsvermogen en er wordt te star alleen naar de regeltjes 
gekeken. Kortom; dit College spreekt niet de taal van de bevolking. 
En dat baart de PvdA zorgen. 
 
Convenanten sluiten met instellingen en poseren voor de Bergen op 
Zoomse Bode doet het wellicht goed voor de bühne, maar wij zien 
nog steeds te vaak mensen tussen wal en schip vallen. De PvdA heeft 
dit college vaker opgeroepen om uit het stadskantoor te komen en 
náár de mensen toe te gaan. Ga naar die tehuizen, ga naar die 
gebedshuizen, ga naar die wijkcentra, ga van ons part naar de 
braderie om je doelgroepen te vinden en het verhaal te vertellen. En 
praat in de taal van onze inwoners; álle inwoners. En beste voorzitter, 
vergeet niet; de burger wil niet meer keuze, maar meer zeggenschap! 
En dat lijkt dit college maar niet te begrijpen. Wij vragen het College 
dan ook hoe zij denken dit gapende gat met de burger te dichten? 
 



Voorzitter, niet alleen zorgbehoevenden en mantelzorgers, jong en 
oud, klagen. Wij hebben ook gesproken met kleinere initiatiefnemers 
in de zorg. Ook zij hebben het gevoel niet serieus te worden 
genomen. Wij roepen dit college dan ook met klem op, om kleine 
ondernemende partijen serieus te nemen en met hen in gesprek te 
gaan over wat zij kunnen betekenen in de zorg voor onze Bergse 
bevolking. Graag een reactie hierop.  
 
Voorzitter alsof dit alles niet genoeg hebben wij met ongenoegen 
naar een recente uitspraak van de rechter gekeken waarin de rechter 
stelt dat mensen in de bijstand gekort mogen worden als ze 
mantelzorg krijgen vanuit hun huis. Alhoewel dit landelijk is 
vastgelegd, heeft de rechter aangegeven dat maatwerk mogelijk is. 
Gemeentes kunnen, door middel van bijzondere bijstand, 
bijstandsgerechtigden die hier hard door worden geraakt 
compenseren. Wij roepen dit college dan ook op, om naar 
voorbeeld van andere gemeenten zoals Amsterdam, maatwerk te 
verlenen en mensen die hierdoor in financieel en sociaal in 
noodweer geraken, te compenseren. (motie kostendelersnorm) 
 
Voorzitter, het volgende punt waar ik het over wil hebben is het 
Onderwijs. De PvdA ziet een steeds grotere ongelijkheid in het Bergs 
onderwijs. Het onderwijs is dé plek waar álle kinderen vanuit 
verschillende hoeken uit de samenleving bij elkaar zouden moeten 
komen. Een plek van ontmoeting en verbinding. Hier wordt de basis 
gelegd voor een nieuwe generatie Bergenaren die later als 
volwassenen met elkaar moeten samenleven. Maar wij zien een 
gevaarlijke tweedeling. Bergen op zoom kent steeds meer en meer 
zwarte basisscholen en witte basisscholen. Scholen die véél 
toekomstperspectief bieden en scholen die weinig perspectief 
bieden. Dit zijn geen dingen die wij zelf bedenken voorzitter. Dit blijkt 
namelijk uit onderzoek van de Landelijke Onderwijsinspectie en 
Bergen op Zoom is hier helaas een schoolvoorbeeld van. Wanneer 
gaat dit College deze tweedeling nu eindelijk eens aanpakken en 
hoe gaat zij dit doen?  



Wederom een college wat pronkt met cijfers en afspraken met 
onderwijsinstellingen, maar ons inziens niet ziet wat er echt gebeurd 
in onze Bergse maatschappij. Wie voor een dubbeltje is geboren, lijkt 
in Bergen op Zoom geen kwartje te kunnen worden. En daar word ik, 
en mijn hele fractie, echt droevig van. Wij hoeven u toch niet te 
schetsen wat er in de toekomst gebeurd als grote groepen kinderen 
niet de kansen krijgen die ze verdienen. Wij roepen dit college dan 
ook op om nou eens echt mét deze mensen in gesprek te gaan en 
niet óver deze mensen in gesprek te gaan.  
 
Voorzitter, dan de aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. 
Een écht uitvoerbaar plan waardoor je basisschool, middelbare 
school en MBO op elkaar laat aansluiten, en het bedrijfsleven daar 
nauw bij betrekt zodat de problemen die we nu hebben met stages 
en de aansluiting op werk, in de toekomst minder wordt.  
 
Voorzitter, u hoort het al; dit college heeft nog veel te doen op het 
gebied van Onderwijs. De PvdA stelt dan ook voor om een 
ambassadeur aan te stellen op Onderwijs. Geen adviseur met hoge 
salaris maar een bekende Bergenaar die hart heeft voor de zaak. 
Landelijk lijken deze ambassadeurs een succes te zijn en wij geloven 
dat Bergen op Zoom er ook profijt van kan hebben. 
 
Voorzitter, dan een logische overstap naar ons volgende onderwerp, 
wat in het verlengde staat van de tweedeling in het Onderwijs; de 
tweedeling in onze wijken. De afgelopen jaren worden er weer 
prachtige wijken gebouwd. En daar zij wij erg content mee. Onze 
nieuwe wijken zijn mooi en modern, maar lijken weinig bij te dragen 
aan de ‘verbonden’ samenleving. De samenleving waarin mensen uit 
verschillende hoeken bij elkaar komen. Elkaar ontmoeten.  
Ik geef u een voorbeeld; de Kaai; prachtige wijk, maar hoeveel sociale 
huurwoningen zijn daar gebouwd? En Gageldonk; ook zo een 
prachtige wijk, maar hoeveel huizen van boven de 300.000 Euro 
worden daar gebouwd?  



Waarom komen mensen elkaar daar niet tegen? Waarom roepen wij 
geen halt op de segregatie van onze Bergse samenleving?  
 
De PvdA heeft de afgelopen 2 jaar 3 moties ingediend voor de wijken 
in Bergen op Zoom, Halsteren en Lepelstraat. 1 motie om per wijk te 
komen met een plan van aanpak naar de voorzieningen in een wijk. 
En 1 motie om via een zetel in de Raad van Toezicht van Stadlander, 
meer invloed uit te kunnen oefenen op onze eigen volkshuisvesting. 
Dit College heeft toegezegd om motie 1 uit te voeren, maar wij 
hebben nog geen enkel plan van aanpak gezien. En motie 2 zou door 
de nieuwe Woningwet wel goedkomen zei het College, maar ook 
daar zien we geen resultaten van. Voorzitter dit College scoort wat 
ons betreft een onvoldoende op de leefbaarheid van en in onze 
wijken. Men heeft er geen grip op. Hier moet in geïnvesteerd 
worden! 
 
Terug naar de sociale huurwoningen. Wordt er überhaupt rekening 
gehouden met het feit dat mensen voor nieuwe sociale woningen 
opeens veel meer moeten betalen? Ja, wordt er dan gezegd, want ze 
houden er op het einde van het jaar wel geld aan over. Ga dat maar 
vertellen aan iemand die aan het einde van zijn geld elke keer nog 
een stukje maand over heeft. Ook hier scoort dit College een 
onvoldoende. Wij verzoeken dit College alsnog te kijken naar de 
optie van een kwaliteitszetel bij Stadlander, zodat men meer grip 
op de volkshuisvesting krijgt. 
 
Het volgende onderwerp is Werkgelegenheid voorzitter. De 
verwachting is dat Bergen op Zoom een ongekend hoog aantal 
bijstandsgerechtigden zal hebben over een aantal jaar. Wij roepen de 
burgemeester op om nu eindelijk eens echt de leiding te pakken op 
dit gebied. Onze burgervader die binnen is gehaald om zijn lobby, zijn 
netwerk en zijn contacten. Daarnaast vinden we als PvdA dat dit 
college zich blind staart op grootschalige industrie en te weinig 
aandacht heeft voor de kleine ondernemer en de ondernemende 
burger.  



De PvdA heeft dit college vaker meegegeven dat de motor van de 
economie draait op deze ondernemende mensen. Mensen klagen 
steen en been over de beperkingen die de gemeente hen opwerpt als 
ze, vanuit huis of welke bijzondere locatie dan ook, iets willen doen 
wat net niet in de standaard stramien past.  
 
De ondernemende burger moet ondersteunt worden. In 2012 heeft 
de PvdA een motie ingediend inzake micro-kredieten. Deze is destijds 
breed gesteund. Wij willen graag weten wat de stand van zaken is 
m.b.t. tot die micro-kredieten. En overwegen om alsnog met een 
motie te komen om dit initiatief weer nieuw leven in te blazen. 
Daarbij zullen wij ook prinses Maxima uitnodigen naar Bergen op 
Zoom zodat zij daar nog meer voorlichting over kan geven. 
 
Voorzitter, dan het serieuze slotstuk. Ik zie een gevaarlijke 
tweedeling in onze Bergse maatschappij. Een grote groep Bergse 
mensen voelt zich niet gehoord. En, voorzitter, dove bestuurders 
baren schreeuwende burgers. Mensen voelen zich gediscrimineerd, 
ze voelen zich niet serieus genomen, sommigen voelen zich zelfs 2de 
rang burgers. Ik kan me niet voorstellen dat hier ook maar 1 iemand 
zit die dat wil. En toch zien we het gebeuren. Die tweedeling van 
onze Bergse maatschappij begint bij onze kinderen. 
Inkomensongelijkheid, armoede, uitsluiting, het leeft ook hier; in 
Bergen op Zoom, in Halsteren, in Lepelstraat. Wij dienen daarom 2 
moties in omtrent dit onderwerp. De motie ‘Geen Kind Mag 
Opgroeien in Armoede’ komt uit het hart. Zie het als een steun in de 
rug, zie het als een aanzet tot actie, zie het hoe je het wilt zien maar 
ga a.u.b. werk maken van de 100.000 miljoen Euro aan middelen die 
dankzij de landelijke PvdA beschikbaar zijn, en investeer deze in onze 
gemeente.  
 
 
 
 



De motie ‘gelijke kansen voor iedereen’ is breder en past in het 
beeld van de Bergse maatschappij zoals wij die in de toekomst zien. 
Als College van Bergen op Zoom en Bergse raadsleden hebben we 
misschien niet invloed op alle ontwikkeling in de Nederlandse 
maatschappij, maar ik weiger achterover te leunen en alleen maar te 
klagen over de landelijke politiek en roep hier dan ook iedereen op 
daar nou eens mee op te houden en vooral te praten over de dingen 
die wij hier in onze gemeente gezamenlijk wél kunnen doen.   
 
Voorzitter, tot zover ons eerste termijn.  


