
 
 
 
Dank u voorzitter, 
Graag spreekt GroenLinks dank en waardering uit aan het college van B&W voor het besturen 
van onze stad in moeilijke tijden. Het waren al moeilijke tijden waarin veel bezuinigingen moeten 
plaatsvinden. Pijnlijke bezuinigen. En nu is de corona crisis er totaal onverwacht bijgekomen. 
 
Onze gemeente telt ong. 160.000 inwoners en voor velen van hen betekende de coronacrisis dat 
het leven zoals ze het gewend waren flink is veranderd. Thuis werken, geen werk meer, of ineens 
veel werken in de zorg, kinderen thuis les geven, geen visite meer ontvangen, niet meer uitgaan, 
veel online vergaderen, ouderen eenzaam in verzorgingstehuizen, jongeren thuis zonder vrienden, 
kinderen en vrouwen of soms mannen die meer huiselijk geweld meemaken.  
Gelukkig gebeurden er ook veel positieve en solidaire zaken: mensen die boodschappen voor 
elkaar doen, kaartjes sturen naar ouderen, verjaardag vieren door een dansje voor het raam te 
doen, lekker eten en drinken thuisbezorgd het liefst van lokale ondernemers steunen, tijd nemen 
voor bezinning. 
 
HOE het beste deze draad weer op te pakken is de grote vraag waar velen mee bezig zijn. Zo ook 
politiek Enschede. 1 ding hebben we zeker allen gemeen: We willen het beste voor onze stad, 
voor onze inwoners. HOE dit het beste eruit kan ziet of behaald kan worden, daarover kunnen de 
meningen verschillen. Dat is juist ook de kracht van een democratie, we hebben de vrijheid van 
mening te mogen verschillen. Hopelijk kunnen we wel de feiten blijven zien als feiten.   Welke 
rode draad gaat ervoor zorgen dat we sociaal veerkrachtig en economisch goed uit de crisis 
komen? En op welke wijze kan de gemeente juist nu een verschil maken dit te bereiken.  Het zal u 
niet verbazen dat GroenLinks Enschede hier met klem wil benoemen, dat de enige juiste manier 
om de toekomst in te gaan Groen & Links is. 
 
(GROEN) Het zal u ook niet verbazen dat wij van mening zijn dat de echte grote crisis, de 
klimaatcrisis, nog niet genoeg gezien wordt. Dat wij vinden dat we NU maximaal moeten 
handelen om de opwarming van de aarde tegen te gaan, dat we hiermee niet kunnen wachten. 
Omdat we ervoor willen zorgen dat de aarde leefbaar blijft. En helaas, is dit niet slechts onze 
mening, dit is een feit van zeer grote en wetenschappelijke onderbouwde proportie. We hopen 
vanavond te horen dat alle partijen het hier met ons over eens zijn. En gaan graag hierover het 
gesprek aan met elkaar. Alle keuzes die we maken moeten verantwoord en groen zijn, anders 
blijven we roofbouw plegen en zullen we steeds verder van huis raken. 
 
Juist nu volop inzetten op de groene economie kan veel kansen beiden, want hierdoor kan er veel 
lokale en veerkrachtige economie opgestart worden. Talenten zullen meer naar onze stad komen 
en er blijven, start-ups zullen meer kunnen ontstaan, baangelegenheid met toekomstperspectief zal 
toenemen, de wetenschappelijke denkers en creatieve doeners hebben we beiden aanwezig in onze 
regio dit is een gouden combinatie waar we trots om mogen zijn en meer kunnen doen. De Regio 
Deal is hier een prachtig begin van. De kosten voor de baten.  
 



Cultuur als belangrijk onderdeel van een aantrekkelijk stad mag niet uit oog verloren raken. 
Cultuur is echter meer dan dat, het laat mensen ontspannen, anders nadenken, verwonderen en 
open staan voor nieuwe ideeën. Wij hebben het idee dat onze wethouder hiermee goed bezig is, 
waarvoor dank. Samen met het rijk en de provincie is er geld gevonden voor onze culturele 
basisinfrastructuur. 
 
(LINKS) Sociaal veerkrachtiger worden lukt alleen als gemeenten laten zien dat ze er zijn voor al 
haar inwoners. Duidelijk en begrijpelijk van jezelf laten horen en uitleg over de situatie is hierbij 
een belangrijk onderdeel. Maar nog belangrijker is laten zien in daadkracht waar je voor staat. Als 
er veel investering kan plaatsvinden voor het aantrekken van bedrijven of aantrekkelijker maken 
van onze stad, maar zwembaden en bibliotheken moeten flink bezuinigen, dan is het moeilijk uit 
te leggen dat je er echt wilt zijn voor al je inwoners. GroenLinks wil graag eerlijk delen, laten we 
samen goed zorgen voor al onze inwoners, daar heeft vervolgens iedereen profijt van.  Mensen 
met een lagere SES (Sociaal Economische Status) hebben het gevoel dat hen steeds meer wordt 
afgepakt, dat ze steeds vaker in de koud komen te staan als ze hulp nodig hebben, dat ze hard 
moeten werken voor weinig, maar niet mogen klagen. Deze groep mensen moeten meer gehoord 
worden, deze groep mag niet genegeerd worden. Sociale onrust en extremer gedrag ontstaat als 
mensen het gevoel hebben dat ze nog weinig te verliezen hebben, dat er toch niet naar ze wordt 
omgekeken. Naar sociale onrust moet geluisterd worden, niet slechts afgestraft.  (Hier eventueel 
punt Jelle noemen: Onze wethouder had mogelijk iets meer kunnen luisteren naar de 
Opstandelingen, meer begrip tonen en uitleg geven) 
 
Sociaal zijn betekent wat GroenLinks betreft dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. 
Zeker in tijden van crisis. Doe je dit niet, dan zal er steeds meer sociale onrust gaan ontstaan. 
 
Sociaal zijn laat je juist zien door maatschappelijke voorzieningen voor elkaar te hebben. Teveel 
bezuinigen op voorzieningen die belangrijk zijn voor onze “gewone” inwoners of voor diegenen 
met minder geld of minder geluk in het leven, is een slechte zaak. Wij denken hierbij bv aan het 
zwembad, goede winternachtopvang, een toegankelijke bibliotheek. Dit vinden wij 
basisvoorzieningen, zeker voor een grotere gemeente als Enschede. 
 
Veerkracht gaat over geven en nemen, over eerlijk delen en in balans zijn. Waar we te weinig 
veerkracht waarnemen moet er mogelijk eerst meer balans hersteld worden. 
 
(BIODIVERSITEIT) Bij veerkracht moeten we zeker niet onze leefomgeving, maw onze natuur, 
vergeten. De processierups laat heel duidelijk zien dat de balans kwijt is. Als we deze balans 
verder gaan verstoren dan voorspellen wij u dat er als reactie hierop nog meer plagen en andere 
ongemakken zullen gaan komen. De bestrijding op korte termijn met gif krijgt veel financiële 
ruimte, begrijpelijk maar voor ons ook zorgelijk, want onze biodiversiteit, onze natuur, heeft het 
al erg moeilijk. Laten we echter het lange termijndoel niet verwaarlozen, anders komen er steeds 
meer problemen bij en dit zal ook betekenen steeds hogere kosten voor de ad hoc bestrijdingen 
hiervan. 
 
Deze coronazomer is een goede kans voor het aanmoedigen van minder stenen en meer groen, 
helemaal nu we minder op vakantie kunnen. GroenLinks helpt hier graag actief aan mee. En zelf 
zijn we een 1000 geveltuintjes actie begonnen om meer aandacht en actie hierbij voor elkaar te 
krijgen.  Graag nodigen wij Wethouder Jurgen van Houdt uit om deel te gaan nemen aan het NK 
Tegelwippen waaraan ook Rotterdam en Amsterdam meedoen. En graag geven wij onze 
complimenten voor het uitbrengen van de duurzaamheidskrant. Hopelijk zet dit aan tot inspiratie 
en actie, waar dit kan bij onze inwoners. Laten we als gemeente dan echter wel het goede 
voorbeeld geven.  
 



(Hoe en waar gaan we bezuinigen?) 
Wat GroenLinks betreft moet er een heel duidelijke boodschap naar het Rijk: Onze 
bezuinigingskoek is op. De vele jaren van bezuinigingen en extra taken die erbij zijn gekomen 
maken het takenpakket van gemeenten steeds groter en moeilijker. Voor ons als Raadsleden is 
hierdoor het controlerende en kader stellende werk ook complexer geworden en het lijkt 
samenwerkingen geen goed te doen. 
 
Een sluitende begroting lijkt minder haal baar nu. Want er is investering nodig, 
toekomstbestendige investering, dus groene investering. Binnen onze ecologische grenzen en 
rekenschap houdend met een minimaal sociaal fundament. De Donut economie van Kate Raworth 
is hier een hele mooie uitwerking van. Amsterdam is kortgeleden begonnen met het concreet 
toepassen hiervan. Ze willen meer circulaire economie, meer lokale en verantwoorde producten 
en werkgelegenheid. En hierbij wordt ook rekening gehouden met sociale aspect. Maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (MVO) dus!  
 
De kaasschaafmethode raakte eerder het vel, maar raakt nu vaak het bot.  
Mogelijkheden die GroenLinks ziet om te bezuinigen zijn punten genoemd die te maken hebben 
met de eigen organisatie en zeker niet op onze inwoners. Mogelijk kan er zelfs meer geld binnen 
gehaald worden, want de sterkste schouders kunnen immers meer lasten dragen.  
	


