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 PvdA bijdrage begrotingsbehandeling 8 november 2013 (gesproken tekst geldt) 

 

Werken aan werk, werken aan toekomst 

De helft van de pasgeboren meisjes wordt naar verwachting honderd jaar of ouder. Hetzelfde 
geldt voor één op de drie pasgeboren jongentjes. Moet u zich dat eens voorstellen wat dat 
betekent voor bijvoorbeeld werk.Voor zorg. Voor inrichting van woningen en openbare 
ruimte. We zitten midden in een energietransitie. Vertaal dat eens naar investeringen en 
inrichting van woningen, bedrijven. We zitten midden in een economische crisis. De 
economische crisis is misschien óók een transitie. En wellicht ook een signaal, dat we 
afscheid moeten nemen van oude vormen als groei en nieuwe modellen centraal moeten 
stellen. Dat alles vraagt wat van ons  als samenleving, op het gebied van werk, op het gebied 
van zorg. Hoe gaat deze nieuwe generatie hun brood verdienen? Hoe houden we goed 
functionerende en betaalbare zorgvoorzieningen?. Wij leggen nu kiemen, en dat voor een 
toekomst die we zelf niet zullen kennen.  

Daarbij is het uiterst belangrijk dat we oud met nieuw verbinden. We doen dat bijvoorbeeld 
door in de motie bouw en bij monumenten te bepalen, dat duurzaamheid een uitgangspunt 
moet zijn – maar ook het vakmanschap van meester-gezel leerplekken. Belangrijk is het ook 
dat we mensen versterken in hun kansen, in hun gezondheid, in hun ontwikkelings-
mogelijkheden.  

Maar er is ook het nu, de mensen die midden in deze stormen van veranderingen staan. Er is 
sprake van grote werkloosheid, toenemende armoede, voortdurende onzekerheid. Nog deze 
week schorste de VNG het overleg over de decentralisatie zorgtaken op. Afspraken op lokaal 
niveau en ondersteuning van de provincie, hoe moet dat goed vorm gegeven worden als er 
nog zoveel onzekerheden zijn.  

Bij de begroting 2013 heeft de Limburgse coalitie een duidelijk statement gemaakt over de 
positie en grondhouding van het provinciaal middenbestuur: benut de provinciale middelen en 
bestuurskracht om daar waar dat nodig is in de Limburgse samenleving, een impuls te geven. 
Een impuls aan kansrijke ontwikkelingen en initiatieven. Daardoor ook komen er grote 
vragen op ons af, misschien wel meer en omvangrijker dan in andere provincies. Voorbeelden 
zijn de steun voor Nedcar, de vraag vanuit Maastricht Aken Airport. 

De provinciale financiën zijn op orde. We kunnen onze rol van middenbestuur voortvarend 
oppakken. Er is een structureel begrotingsevenwicht, we hebben een fors eigen vermogen en 
voldoende ruimte voor nieuw beleid. We vragen ons wel af of ontschotten nog extra ruimte 
kan maken. Een pluim voor onze bestuurders en ambtenaren. Bij de begroting 2012 en de 
voorjaarsnota 2013 zijn forse budgetten vrijgemaakt om te investeren in de Limburgse 
samenleving en economie.  We hebben kaders gemaakt voor onze immunisatiereserve. Dat 
alles vraagt om een stevig, stabiel bestuur, ambtenaren met vakkennis en kunde en een 
Limburgs Parlement dat zijn verantwoordelijkheden kent en uitvoert. 
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We dienen vandaag samen met de coalitie een aantal moties en amendementen in die allemaal 
ten doel hebben: de mens versterken in zijn mogelijkheden, de economie versterken in deze 
crisistijd en waar mogelijk de kansen op werk te vergroten. Ook hebben we een aantal vragen. 
die hierop gericht zijn.  

Het algemene principe dat het hebben van werk de beste preventie vormt voor tal van 
problemen staat nog steeds stevig overeind. Dit geldt voor de mens, dit geldt voor de stad, dit 
geldt voor de regio. We willen daarom investeren  in de kwaliteiten van de  werkzoekenden in 
Limburg, en tegelijkertijd investeren we in een optimaal vestigingsklimaat voor kansrijke 
sectoren. We willen vandaag wat extra puntjes op de I. Als voorbeeld wil ik hier de KennisAs 
noemen, als krachtig instrument. Binnen het arbeidsmarkt- en scholingsbeleid hebben we 
beleid en doelstellingen geformuleerd en geld beschikbaar gesteld. Welke resultaten zijn tot 
nu toe geboekt? Welke knelpunten ervaart het College? Welke maatregelen moeten we nemen 
om deze eventuele knelpunten op te heffen? En ook: hoe staat het met de uitvoering van onze 
motie van werk naar werk? 

De Pvda zet in op middelen en instrumenten die alle vormen van werkgelegenheid 
bevorderen: voor lager en hoog opgeleiden. Ook hierbij zoeken we naar samenwerking en 
wederzijdse versterking. De participatiewet leidt tot een forse ingreep in de WSW(wet sociale 
werkplaats) en WWB (wet werk en bijstand). (Doel is om te komen tot een versterkte 
toeleiding richting reguliere banen). Wij horen van tal van gemeenten dat ze hier al druk mee 
bezig zijn. Toch lijkt de nadruk bij de decentralisaties te liggen bij de jeugdzorg en de WMO. 
Op welke wijze monitoren wij de voortgang van dit specifieke onderdeel? Weten we eigenlijk 
wel wat er gaat gebeuren in Limburg als de participatiewet wordt uitgevoerd (januari 2015), 
zo nee, hoe krijgen we hier zicht op? Op welke wijze kan de provincie de gemeenten 
ondersteunen vanuit ons arbeidsmarktbeleid? Er zijn nu initiatieven die vragen om steun, 
bijvoorbeeld mensontwikkelbedrijf Betere Buren Brunssum, kunt en wilt u deze nu 
ondersteunen? 

Bij het toeleiden van WSW’ers en WWB’ers naar reguliere banen kan een spanningsveld 
ontstaan tussen de verschillende groepen op de arbeidsmarkt die allemaal in de race zijn voor 
een specifiek soort banen. Welke mogelijkheden ziet het College om dit eventuele 
verdringingseffect zo veel mogelijk te vermijden? 

We maken ons zorgen over de continuïteit van Starterscentra in onze provincie, nu het Rijk 

financiering terug trekt. We kunnen ons voorstellen dat geëxperimenteerd wordt met nieuwe 

modellen, bv met hoger wordende huurkosten voor bedrijfjes die er langer zitten, flexruimtes 

voor zzp’ers. Maar we kunnen ons niet voorstellen dat de Starterscentra verdwijnen en we 

vragen om actieve inzet van de provincie in deze. 

 

Ook maken we ons zorgen over de bezuinigingen op het Limburgse bibliotheekwezen. Uit 
correspondentie lijkt het, dat de provincie misschien niet goed omgaat met langjarige 
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verplichtingen. We willen de bezuiniging voor nu uit de begroting houden en eerst helderheid 
hierop krijgen. Bovendien zullen wij de bibliotheekvisie alsnog agenderen.  

De PvdA heeft de kandidatuur van Maastricht, en eigenlijk de hele Euregio, voor Europese 
culturele hoofdstad van harte ondersteund. De intentie is altijd geweest: inzetten op 
cultuurversterking om zo de economie te versterken. Het is bemoedigend om te zien dat de 
overleglijnen tussen de partners ook na de verkiezing overeind en actief zijn gebleven. Er 
liggen zoveel kansen om met cultuur de regio nog aantrekkelijker  te maken, zeker als dit ook 
nog eens in euregionaal verband wordt opgepakt.  Dat moeten we niet aan een wedstrijd 
alleen ophangen. Dit  dient de werkgelegenheid, cultuur, toerisme, recreatie en de 
vrijetijdseconomie. Deze waardevolle kans moeten we benutten. We dienen hiertoe samen 
met de coalitie een amendement in (amendement via 2020) 

Taal 

We spreken steeds meer en beter Engels, maar de taal van de buren kennen we minder en 

slechter. Het is wenselijk dat werkzoekenden zich ook kunnen oriënteren op een baan over 

onze landsgrenzen heen, in Duitsland, in België. We willen als fractie en als coalitie extra 

inzet op taalonderwijs voor werkzoekenden. Denk daarbij aan een taalcursus frans of duits 

voor mensen die werken in de verpleging, in de bouw. We willen ook extra inzetten op 

taalonderwijs voor jonge kinderen. Buurtaalonderwijs spelenderwijs, juist niet binnen de 

structuren van het onderwijs. We dienen daartoe een amendement in. (amendement) 

 

Sociaal beleid 

De aanstaande transities in het sociaal domein bieden kansen (debureaucratisering, zorg dicht 
bij mensen, vernieuwende zorgconcepten), maar leiden ook tot onzekerheden en zorgen. De 
provincie stimuleert en ondersteunt gemeenten op een proactieve wijze bij deze transities. We 
gaan ervan uit dat  niemand de steen der wijzen heeft en wij pilots ondersteunen en creatieve 
oplossingen bevorderen door best practices in de etalage te zetten.  Hoe gaan diverse 
initiatieven onzerzijds (motie zorg) in 2014 in beleid en uitvoering landen? Wij begrijpen dat 
het College nog bezig is met de concretisering van deze motie. Wanneer legt u deze 
concretisering aan ons voor? Voegt het College daar een financiële vertaling van de 
doelstellingen en activiteiten toe? Hoe garandeert het College dat voor deze financiële 
vertaling dekking is, aangezien daarvoor nu geen budget in de begroting opgenomen is?  

Er is een visitatieronde geweest omtrent transitie jeugdzorg. Hier vloeien een flink aantal 
aanbevelingen uit voor de rol en inzet van de provincie. Wij vragen van u dit proactief, lees: 
direct! vorm te geven. De jeugdzorg is nog steeds stevig onze verantwoordelijkheid en zo zien 
wij ook de transitie.  

Steeds meer kinderen groeien op in armoede. Een van de problemen blijkt, dat er vaak wel 
voorzieningen zijn maar er wordt niet of onvoldoende gebruik van gemaakt. Door 
onbekendheid bijvoorbeeld. Wij vragen ons af of de provincie, bijvoorbeeld vanuit 
maatschappelijke participatie, hier een rol in kan vervullen en hiervoor ons een voorstel kan 
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doen. Al met al is het toch ook uitermate preventief dat kinderen zoveel mogelijk kansen 
krijgen.  

Wonen en woonlasten 

Wij beschouwen de provinciale woonverordening Zuid-Limburg als een stok achter de deur 
om de regionale afspraken daadwerkelijk gestand te doen. Daarmee is de provinciale 
woonverordening wat ons betreft een volgend en versterkend instrument, en geen bepalend 
c.q. sturend instrument. Wij willen er met klem op wijzen dat het College de 
woonverordening zodanig behoedzaam inzet dat de problemen op de woningmarkt niet 
eenzijdig worden afgewenteld op de zwakste groep van huurders en woningzoekenden. Er 
moet versneld zicht komen op een set van maatregelen om de noodzakelijke wijzigingen op 
de woningmarkt te bewerkstelligen. De sloopgave willen we realiseren, herstructurering van 
de woningmarkt waarbij aandacht voor particuliere leegstand van groot belang is. De tijd 
dringt, en het moet eigenlijk zo zijn, dat wij hier niet meer om hoeven vragen. 

Investeren in duurzame woningen is investeren in het beheersbaar houden van woonlasten. 
Immers, de energielasten stijgen en vormen een steeds groter deel van de vaste lasten. We 
zien goede aanzetten waarbij de provincie actief de samenwerking zoekt met gemeenten die 
daadwerkelijk willen. Wat is de actuele stand van zaken op het onderdeel particuliere 
woningen en op het onderdeel corporaties? Waar zitten de knelpunten en wat moeten we doen 
om die op te heffen? De Provincie kan een belangrijke rol spelen in de uitwerking van het 
Energie akkoord, als steun aan de gemeenten. Kan het project waarbij huurders zonnecellen 
kunnen plaatsen niet een impuls krijgen door het financieringsmodel te veranderen: mensen 
die niet veel geld hebben, kunnen niet aan voorfinanciering doen. 

Ruimtelijk beleid 

Met name vanuit het ruimtelijk beleid horen wij zorgwekkende berichten over de afkalvende 
provinciale rol. Wij zijn geschrokken van het feit dat de provincie niet op de hoogte is van de 
resultaten van de milieuhandhaving door gemeenten. Wij vragen ons af of we op het gebied 
van de ruimtelijke ordening wel voldoende in beeld hebben wat er gebeurt. Wat wordt er 
vooruitlopend op het herziene POL  aan bestemmingsplannen veranderd? Hoeveel niet 
gewenste bedrijventerreinen en perifere detailhandelcentra worden er nog bestemd? 

Ik citeer uit Binnenlands Bestuur: “gemeenten moeten niet zwichten voor de verleiding van 
grondverkoop op locaties aan de rand van de stad. Investeringen in bestaande, perspectiefrijke 
winkelgebieden zijn noodzakelijk om binnensteden levensvatbaar en aantrekkelijk te maken. 
Regionaal beleid is daarbij onmisbaar” Attractieve centra van kleinere gemeenten vormen een 
belangrijke impuls voor de leefbaarheid. Hoe en met welke middelen kunnen wij de 
gemeenten ondersteunen bij hun inspanningen om dit te realiseren? We willen krachten 
versterken en roepen op, om samen met alle partners (gemeenten, midden en klein bedrijf, 
ontwikkelaars, winkelketens)  kansen, best practices uit te wisselen –want die zijn er: 
webwinkels, popup stores, ruimte voor zzp’ers bijvoorbeeld-  en zo elkaars kansen te 
versterken. Een conferentie, in plaats van concurrentie. En uit die conferentie kan een plan 
van aanpak voortkomen. We vragen het college deze handschoen op te pakken. 
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Infrastructuur 

Infrastructuur is een belangrijk onderdeel van het economische vestigingsklimaat. We zitten 
midden in een discussie rondom OV. De PvdA wil daarnaast op dit punt twee zaken onder de 
aandacht brengen. Allereerst de verkeersveiligheid. Wij pleiten voor een aantal innovatieve 
voorzieningen die de verkeersveiligheid kunnen vergroten, zoals bijvoorbeeld oplichtende 
led-verlichting in de witte strepen, duurzame verlichting op provinciale wegen en houten 
vangrails voor dikke bomenrijen (en dienen daartoe een motie in) 

Voorzitter…we willen bijna afsluiten met een echte uitsmijter. Het betreft het spoor Heerlen-
Aken. En daarmee zijn we weer terug wat voor ons de belangrijkste boodschap is voor deze 
begroting: werk maken van werk. Het belang van deze voorziening kan bijna niet overschat 
worden. Een OV-voorziening die Zuid-Limburg ontsluit richting een stedelijk gebied met 
250.000 inwoners, een van de beste technische universiteiten van de wereld en een sterke 
economische positie. we vinden gewoon dat deze ontwikkeling te langzaam gaat. De PvdA 
fractie heeft dan ook het initiatief tot een motie genomen, waarin we de voorfinanciering van 
het spoor Heerlen-Aken, kosten  € 18 mln voorstellen. (motie ) 

Tenslotte. We leggen nu kiemen voor een toekomst die we niet kennen en misschien geen 
deel van uit maken. Maar we weten wel dat dit duurzaam moet zijn, en sociaal. Wij vinden 
dat onze in onze huidige besluitvorming hier goede keuzes in gemaakt moeten worden. Dat 
het duurzaam moet, dat het sociaal moet, dat willen we telkens bevestigd en onderbouwd 
zien. Zoals eerder aangekondigd komt de PvdA binnenkort met een initiatiefvoorstel om dit 
vorm te geven.  

 


