
 

PvdA Tiel – algemene beschouwingen 2016 

 
Dank u wel, meneer de voorzitter, 
 
Het is altijd goed om ons te bedenken waarom we als gemeenteraad op 
dagen als vandaag bij elkaar zitten. En dan bedoel ik niet op deze exacte 
datum, want dat heeft ermee te maken dat we als Tielse raad onze 
wethouder financiën zijn reis naar New York tijdens de Amerikaanse 
verkiezingen hebben gegund. Overigens staat de PvdA nog steeds achter 
dit besluit, maar we hopen wel dat de wethouder de volgende keer beter 
nieuws mee terugneemt uit de VS. Nee, dat bedoel ik de begrotingsraad in 
zijn algemeen. Tijdens de begrotingsraad kijken we altijd vooruit naar wat 
er het volgend jaar gaat komen. Dat zal de PvdA in deze bijdrage ook 
doen. Maar we willen beginnen met een korte terugblik. Daarbij gaan we 
niet te ver terug. 
 
Gisteren namelijk maakten de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek duidelijk dat het echt de goede kant uitgaat: voor het tiende 
kwartaal op rij groeit de Nederlandse economie. Ook met de 
werkgelegenheid gaat het goed: sinds begin 2014 kwamen er 250.000 
banen bij. In het afgelopen kwartaal waren dat er 26.000 en nam het 
aantal werklozen met 37.000 mensen af. Dit is de grootste daling van de 
werkloosheid in de afgelopen tien jaar.  
 
Dat voelt nog niet voor iedereen zo, want als je langdurig werkloos bent 
en nog steeds geen baan hebt, heb je daar niks aan. Maar vooral voor de 
mensen die na zoveel jaar weer aan de slag kunnen, is dit natuurlijk 
enorm goed nieuws. Zij zijn eindelijk uit de onzekerheid die werkloosheid 
met zich meebrengt. Maar werkgelegenheid kan vandaag de dag ook 
onzekerheden met zich meebrengen: werk geeft tegenwoordig veel 
minder zekerheid dan vroeger. Inmiddels is ongeveer 35 procent van 
beroepsbevolking flexwerker. Veel zzp’ers doen dat helemaal vrijwillig en 
werken met plezier voor zichzelf. Dat is hartstikke mooi, maar 
tegelijkertijd neemt het aantal flexwerkers dat ongewenst in een onzekere 
situatie zit, enorm toe. Dit zijn de mensen die noodgedwongen zzp’er zijn, 
de bouwvakkers die anders niet kunnen rekenen op werk, omdat de 
concurrentie moordend is. 
 
Het is daarom belangrijk dat we niet alleen oog hebben voor de cijfertjes, 
voor de hoeveelheid banen, maar ook voor de kwaliteit van het werk en 
de omstandigheden daar omheen. De PvdA vindt dat de overheid hierin 
het goede voorbeeld moet geven en zich als een goed werkgever moet 
gedragen. De PvdA kent de gemeente Tiel ook zo.  
 
Het viel ons dan ook tegen dat het college op een vraag van GroenLinks 
niet uitsloot met payrollconstructies te gaan werken en vooral de reden 
waarom.  
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Het college gaf aan dat het altijd de overweging maakt wat de 
goedkoopste oplossing is: een tijdelijke aanstelling inclusief WW-lasten of 
payroll. De PvdA vindt dit niet bij de gemeente Tiel passen. Dit betekent 
dat de gemeente niet uitsluit wettelijke WW-lasten te omzeilen door met 
payrollconstructies te gaan werken. Payrollconstructies kunnen een 
uitkomst zijn voor de zzp’er die af wil zijn van administratieve rompslomp, 
maar naar de mening van de PvdA mag het niet zo zijn dat gemeenten 
wetten omzeilen met dergelijke constructies. Daarom dient de PvdA, 
samen met GroenLinks, OD16, ProTiel en Sociaal Tiel, een motie in waarin 
we stellen dat de gemeente Tiel alleen met payrollconstructies mag 
werken als de werknemer dezelfde rechten krijgt als bij een tijdelijke 
aanstelling bij de gemeente Tiel. Op die manier voorkomen we dat de 
gemeente voor payrollconstructies kiest omdat de gemeente geen zin 
heeft om de sociale lasten te betalen en bieden we de zzp’ers meer 
zekerheden.  
 
We vinden het ook van belang om mensen niet te vergeten die net wat 
meer ondersteuning nodig hebben bij het zoeken of verrichten van arbeid, 
zoals mensen die langdurig werkloos zijn en mensen met een 
arbeidshandicap. Daarom is de PvdA Tiel blij met dat wat de gemeente 
Tiel op dit vlak al doet. We lezen in de begroting dat de gemeente Tiel de 
certificering in voorbereiding gaat nemen op basis van de Prestatieladder 
Socialer Ondernemen in werk. Dit zal duidelijk maken waar de gemeente 
Tiel precies staat en welke verbeteringen er nog mogelijk zijn. Vanuit het 
oogpunt van goed werkgeverschap is dit een hele positieve stap. 
 
Ook belangrijk voor deze groep is de naleving van de Banenafspraak. 
Daarin kwamen werkgevers met de overheid overeen dat er in Nederland 
125.000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan 
geholpen worden. Voor de regio Rivierenland zou dit betekenen dat tegen 
het eind van dit jaar 250 mensen uit deze doelgroep aan het werk zijn. In 
oktober waren er echter al ruim 350 mensen die een baan hadden 
gevonden uit de doelgroep. Daarmee is Rivierenland op dit moment de 
beste arbeidsmarktregio van Nederland. Dit resultaat kwam tot stand door 
een goede samenwerking tussen de werkgevers, de vakbonden, het 
onderwijs, Werkzaak Rivierenland, UWV en de gemeentes in deze regio. 
Deze partijen verdienen wat ons betreft dan ook onze complimenten. De 
PvdA is benieuwd wat het eindresultaat zal zijn dit jaar, maar het zal 
ongetwijfeld positief nieuws zijn voor onder andere de mensen met een 
handicap die aan het werk zijn geholpen. 
 
Mensen met een handicap kregen dit jaar al eerder goed nieuws te horen, 
toen begin dit jaar de Tweede en Eerste Kamer besloten het VN-verdrag 
inzake de rechten van mensen met een handicap goed te keuren. In Tiel 
had de gemeenteraad, vooruitstrevend als we zijn, in februari 2016 al een 
motie van Sociaal Tiel aangenomen om uitvoering te geven aan dit 
verdrag, nog voordat de Eerste Kamer de goedkeuring had gegeven.  
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De raad gaf aan graag tot een inclusieagenda te willen komen: een 
integraal plan om stapsgewijs de belemmeringen weg te nemen waar 
mensen met handicap dagelijks mee te maken krijgen. Het college geeft 
nu aan dat hier aandacht aan wordt besteed in het beleidsplan en 
uitvoeringsplan Wmo/Jeugd. Daar hoort wat over dit onderwerp in te 
staan, dat klopt, maar dit is toch echt te beperkt. Het VN-verdrag gaat 
namelijk ook over het vorige onderwerp: het aan het werk helpen van 
mensen met een handicap. Het verdrag gaat ook over het voorkomen van 
discriminatie van gehandicapten. En het verdrag gaat ook over de 
toegankelijkheid van openbare gebouwen en medische voorzieningen voor 
gehandicapten. De lezing van het college is dus naar mening van de PvdA 
te beperkt.  
 
Bovendien zou een dergelijke inclusieagenda moeten beginnen met het 
inventariseren wat de grootste knelpunten zijn die inwoners met een 
beperking ervaren. Zij weten dat immers als geen ander. Sociaal Tiel zal 
daarom zo, mede namens de PvdA, een motie indienen om in 2017 alsnog 
een eerste stap in de richting van een inclusieagenda te zetten. 
 
Waar we in 2017 eveneens stappen in moeten zetten, is in het op orde 
brengen van de schuldhulpverlening. Er ligt nu een plan met 
processtappen om te komen tot een evaluatie van het huidige beleid en 
een nieuw, geactualiseerd beleidsplan. Die processtappen zien er goed en 
logisch uit. De PvdA ziet op het punt van de schuldhulpverlening echter 
ook een grote rol weggelegd voor budgetbeheer: voorkomen is immers 
beter dan genezen. We zien te vaak dat inwoners uit de 
schuldhulpverlening komen, maar binnen een mum van tijd weer in de 
schuldhulpverlening zitten. Het gaat dan om inwoners die grote moeite 
hebben om het geld wat er binnenkomt aan de juiste zaken uit te geven 
en om hun uitgaven op orde te krijgen. Deze inwoners leren met hun geld 
om te gaan is volgens de PvdA veel efficiënter dan deze inwoners keer op 
keer weer uit de schulden te redden met schuldhulpverlening. Door dit 
aan de voorkant goed te regelen, besparen we aan de achterkant meer 
tijd en geld. 
 
Wat de PvdA verder zal benieuwen in 2017 is de ontwikkelingen op het 
gebied van de gereguleerde wietteelt. Er lijkt zich een meerderheid in de 
Tweede Kamer aan te dienen voor het reguleren van de wietteelt onder 
controle van de overheid. Op een congres van de VNG eerder dit jaar gaf 
bijna 90% van de gemeenten aan het cannabisbeleid te willen 
moderniseren. De PvdA Tiel vindt dit een goede ontwikkeling: op deze 
manier halen we softdrugs uit de criminaliteit en voorkomen we illegale 
thuisteelt, met alle risico’s die daarbij horen. Dan zijn ook duidelijke 
kwaliteitseisen aan softdrugs te stellen en kunnen we het risico op 
verslaving beperken.  
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We zijn erg benieuwd of de burgemeester de ontwikkelingen vanuit de 
VNG en uit de Tweede Kamer ook met zoveel belangstelling volgt, maar 
zullen niet vragen of de wethouder financiën in de VS ervaring heeft 
opgedaan met de gelegaliseerde wietteelt. Sommige staten in de VS zijn 
immers inmiddels progressiever in het legaliseren van wietteelt dan 
Nederland, maar New York hoort daar niet bij. 
 
Wat de laatste jaren in ieder geval uit de VS is overgewaaid, is de tiny 
house movement. Inmiddels is er ook in Tiel een initiatief ontstaat van de 
Woondromers, een groep inwoners die eenvoudiger en meer in 
overeenstemming met de natuur wil leven. Het consuminderen en het 
duurzaam en bewust leven staan daarbij centraal in de kleine en 
duurzame woningen die zij willen bewonen. De PvdA vindt dit een mooi 
initiatief, waaraan we graag onze medewerking willen verlenen. We 
ondersteunen dan ook van harte de motie die GroenLinks hierover indient. 
Hopelijk kunnen we hierin snelle stappen maken en staan de eerste 
schattige, kleine huizen dit jaar al in Tiel.  
 
Meneer de voorzitter, de PvdA is heel benieuwd wat het jaar 2017 gaat 
brengen. De PvdA hoopt op een jaar waarin nog meer banen beschikbaar 
zijn, gemeenten niet meer voor payrollconstructies kiezen om sociale 
lasten te omzeilen, de gemeente Tiel de eerste stappen zet richting 
certificering op basis van de Prestatieladder Socialer Ondernemen in werk, 
er nog meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan 
komen, we de eerste stappen naar een inclusieagenda zetten die ons in 
staat stelt belemmeringen voor mensen met een handicap weg te nemen, 
we de schuldhulpverlening op orde brengen, de wietteelt gereguleerd 
wordt en de eerste tiny houses in Tiel verschijnen. Wij zouden voor zo’n 
jaar tekenen! 
 


