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Meneer de voorzitter, 

 

Voorzitter, ik heb de heer De Haan een bijdrage van Castroïaanse lengte beloofd 

dus gaat u er maar goed voor zitten. 

De Voorjaarsnota, een jaarlijks terugkerende politieke dans. Het moment 

waarop fractievoorzitters zich rondom de voederbak verzamelen om te zien of 

er nog wat de verdelen is. Maar vandaag is de voederbak leeg, alles is al verdeeld 

vorige maand bij de Tussenbalans. En dus rest ons slechts de vertaling van die 

Tussenbalans in concreet beleid en een vooruitblik op de begroting. Een blik op 

de toekomst dus. En de toekomst staat voor de Partij van de Arbeid altijd in het 

teken van Goed Werk en Goed Wonen in Gelderland.  

In 2015, in het begin van deze coalitieperiode, kwamen we net uit de heftigste 

economische crisis sinds de jaren ’30. In Gelderland stonden 80.000 mensen 

zonder baan aan de kant. De leegstand in binnensteden liep op. De wachtlijsten 

voor een huurwoning waren lang. En initiatieven op het gebied van leefbaarheid 

en cultuur stonden onder druk. Mijn toekomstbeeld van drie jaar geleden, was 

dat door onze keuzes steeds meer van die 80.000 werklozen ’s avonds weer 

thuis aan tafel zouden schuiven na een dag hard werken, in plaats van na een 

rondje solliciteren. Dat door onze keuzes winkeliers in de binnenstad hun zaak 

niet hoefden te sluiten. En dat door onze keuzes gezinnen in sociale 

huurwoningen ’s winters de verwarming niet extra open hoefden te zetten of 

drie truien over elkaar heen aan te trekken, omdat onze provincie ervoor koos 

om hun woning te isoleren.  



Voorzitter, ruim twee jaar later kunnen we constateren dat het goed gaat met 

Gelderland. De donkere wolken van de financiële en economische crisis zijn 

weggetrokken. Het aantal mensen zonder werk in Gelderland is vrijwel 

gehalveerd en de jeugdwerkloosheid staat nu op laagste niveau in acht jaar. Met 

Steengoed Benutten, met een gerichte inzet van het RO-instrumentarium en 

met een gedragen detailhandelaanpak laten we de binnensteden weer 

opfleuren. En samen met gemeenten, woningcorporaties en andere partners 

maakt dit college een plan voor 100.000 goed geïsoleerde woningen. 

 

Maar ik sta hier niet om tevreden achterover te leunen en met opgestroopte 

mouwen alleen maar te lachen. Wij zijn allemaal gekozen om problemen te zien, 

aan te pakken en op te lossen. En als ik naar de komende twee jaar kijk dan zijn 

er nog problemen genoeg. 

 

Laten we het nog eens over die wachtlijsten hebben. Ja, de woningmarkt is uit 

het slop. Er wordt weer gebouwd, gekocht, verbouwd en verkocht. Maar nog 

steeds wachten teveel mensen op een passende woning. Ook in de 

Voorjaarsnota lezen we dat de druk op de sociale woningmarkt hoog is. Er moet 

iets gebeuren. Gelukkig zijn er gemeenten als Apeldoorn die daadwerkelijk 

willen aanpakken. Vorige week nog fietste een deel van onze fractie daar door 

de stad, samen met raadsleden van de Partij van de Arbeid, om te kijken naar 

concrete projecten en plannen. Maar Apeldoorn staat niet alleen – de 

woningmarkt is regionaal. De provincie kan niet de hand van de weegschaal 

halen in de hoop dat de markt vanzelf alles oplost – we hebben gezien waar dat 

toe leidt. Ik daag alle gemeenten in de regio dan ook nadrukkelijk uit om met 

een gedragen en onderbouwd plan te komen. We willen samen de omslag 



maken naar bouwen naar vraag en kwaliteit – kom daarvoor met plannen. En 

dat vragen we ook aan de regio Nijmegen, Arnhem, en al die andere plekken 

waar mensen snakken naar een huis dat bij ze past. In het najaar komen de 

cijfers per gemeente. De Partij van de Arbeid wil aan de hand van die cijfers 

samen met de regio’s, maar ook samen met zorgaanbieders en 

woningcorporaties kijken wat nodig is en wat past. 

 

Voorzitter, een ander probleem is de veranderende kwaliteit van werk. Vorige 

week werd bekend dat de koopkracht van mensen amper groeit. De 

jeugdwerkloosheid is weliswaar laag, maar jongeren krijgen zelden de 

zekerheid van een contract. Startersfuncties zijn steeds vaker een stage. 

Platforms als Über en Helpling reduceren werknemers tot dagloners zonder 

bescherming van 100 jaar sociale rechten. Tegelijkertijd snakken bedrijven naar 

goed technisch personeel. Volgens Ingrid Thijssen van de Raad van Bestuur van 

Alliander is de grootste drempel die we in de energietransitie moeten nemen 

die van voldoende en goed geschoold personeel – we missen op dit moment de 

mensen om windmolens te bouwen en te onderhouden, zonnepanelen te 

leggen, woningen energieneutraal te maken. Zonder goede mensen gaat het 

ons niet lukken om 100.000 woningen te isoleren. In Gelderland staan in totaal 

nu 90.000 vacatures open, een groot deel daarvan ook in technische beroepen. 

Tegelijkertijd staan er nog steeds bijna 50.000 mensen zonder baan aan de kant. 

Het wordt tijd dat we deze mismatch aanpakken. 

 

Daarom zal de Partij van de Arbeid nog voor de begroting van 2018 met een 

Werkplan komen. Een Plan waarin we gaan kijken naar oplossingen voor de 

tekorten aan technisch personeel. Inspirerend voorbeeld hierin is de RDM-



Campus in Rotterdam, waar technische bedrijven zich vestigen samen met 

mbo- en hbo-onderwijsinstellingen. Het moet ook weer aantrekkelijk worden 

om een praktisch vak te beoefenen. De hele dag koffie drinken op kantoor en 

naar een beeldscherm staren is niet waar mensen voor gemaakt zijn.  

 

Een sector waarin praktisch werk in de toekomst meer gevraagd zal worden is 

de circulaire economie. Onze grondstoffen zijn eindig. En langzamerhand komt 

er een eind aan het lineaire model dat onze economie lange tijd beheerste – het 

lineaire model van delfstoffen winnen, productie, gebruik en afdanking. We 

moeten naar een economie toe waarin producten langer meegaan, worden 

hergebruikt,  om daarna weer gedemonteerd of gerecycled te worden. Die 

activiteiten leveren veel praktische werkgelegenheid op. Een manier om als 

provincie een impuls te geven aan die circulaire economie is door zelf producten 

aan te schaffen die van reeds gebruikte materialen zijn vervaardigd – circulair 

inkopen. Daarom hebben we zojuist daarover schriftelijke vragen aan het 

college gesteld. 

 

In ons plan zal ook aandacht zijn voor scholing en omscholing. En denk ook aan 

de mogelijkheden van het succesvolle programma Ik Start Smart. In deze 

Voorjaarsnota stelt het college voor om Ik Start Smart voortaan via Oost NV te 

laten lopen. Ik begrijp dat de gedeputeerde bij de Kamer van Koophandel op 

weerstand stuit. Dat klinkt wat raar – de KvK is altijd een gewillige partner 

geweest in het uitvoeren van Ik Start Smart. Welke negatieve gevolgen kan het 

hebben als Oost NV in plaats van de KvK Ik Start Smart uitvoert? 

In ons plan willen we aandacht besteden aan de re-integratie van kwetsbare 

groepen op de arbeidsmarkt. In dat kader willen we door met de Prestatieladder 



Sociaal Ondernemen en dienen we de motie over ouderen weer aan het werk 

graag mede in. 

 

Voorzitter, in ons plan willen we tenslotte ook werken aan de weerbaarheid van 

mensen. Het kan niet zo zijn dat werkgevers nu voor een dubbeltje op de eerste 

rang hun personeelstekorten willen oplossen om bij de eerstvolgende 

economische crisis al deze mensen weer op straat te zetten. We leven nu in 

hoogconjunctuur. Maar wat naar boven gaat, komt ooit weer eens naar 

beneden. En we zien nu al dat resultaten uit het verleden geen garanties bieden 

voor de toekomst. De oorzaken van de vorige crisis zijn terug van weggeweest. 

Gisteren stemde de Tweede Kamer voor het versoepelen van de 

bonuswetgeving voor bankiers – één van de dingen die ons in de jaren ’00 in 

eerste instantie in de problemen bracht. En in de VS wordt de financiële sector 

gedereguleerd zonder dat een verstandige president daarover zijn veto 

uitspreekt.  

Meneer de voorzitter, ik wil nog drie andere punten aanstippen. 

Allereerst het Gelders Energie Akkoord. Wij ondersteunen de gedachte “alleen 

ga je sneller, samen kom je verder”. Als je lange afstanden wandelt is het altijd 

fijner om in een groep te wandelen, ook al ben je dan wat later bij de eindstreep. 

Het helpt om elkaar te steunen om de wandeling vol te houden. Maar iedere 

route heeft zijn mijlpalen. Wat de Partij van de Arbeid betreft duurt het, zelfs 

met deze groep van het GEA, lang voordat de mijlpalen worden bereikt. Wij 

zouden het college dan ook de volgende overweging mee willen geven: vindt u 

ook niet, dat op een bepaald moment de provincie Gelderland niet langer één 

van de wandelaars moet zijn, maar wellicht de coach van de wandelgroep? 

  



Voorzitter, het tweede punt: vorige week is er door het Sociaal Cultureel 

Planbureau een rapport uitgebracht met als schokkende conclusie dat 

procentueel armoede het hoogst is onder kinderen tot 17 jaar. In 2014 groeide 

13% van de categorie kinderen van 4 tot 12 jaar op in armoede. Dat is 1 op de 8. 

Laat dat even op u inwerken. De Partij van de Arbeid is blij met de continuering 

van de bijdrage aan het Gelders Jeugdcultuurfonds en Jeugdsportfonds, zodat 

ook deze kinderen de kans hebben om te sporten en een instrument te leren. 

Maar er is meer nodig om deze kinderen ook alle kansen die ze verdienen te 

bieden. 

 

Voorzitter, mijn laatste punt. Nog nooit eerder was het zo warm in juni. 

Hittestress in steden neemt toe. Eén van de manieren om dat tegen te gaan is 

meer groen en meer water in de stad. Ik wil het college graag vragen wat zij op 

dat gebied ondernemen. 

 

Ik rond af. Het gaat goed met Gelderland. Maar recht voor onze neus zijn er 

problemen. Op de woningmarkt, op de arbeidsmarkt, op het gebied van 

energietransitie. En aan de horizon doemen de donkere wolken van de volgende 

economische crisis alweer op. Het gaat goed, maar ons werk is nog niet af. Ook 

in de toekomst moet onze provincie er één zijn waar het Goed Werken en Goed 

Wonen is. 


