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Kracht is niets anders dan het vinden van evenwicht.
Deze coalitie heeft sinds haar start dat evenwicht gevonden.
En volgens D66 staat Enschede er krachtig voor.
Extra banen erbij, boven het landelijk gemiddelde.
Een levendig centrum, met nieuwe winkels
Een centrum met een hoge waardering vanuit bewoners.
Concrete stappen worden gezet naar een duurzame toekomst.
Door te investeren in jongeren
En door vol in te zetten op duurzame energie.
De transformatie binnen het sociale domein krijgt met succes vorm.
Kortom D66 is trots op wat dit college tot nu toe heeft bereikt.
D66 staat voor een sociaal beleid
Ondanks forse kortingen die Den Haag doorschuift naar gemeenten.
En ondanks het ontbrekend juridisch kader om deze bezuinigingen in te passen.
Dat kost ons als stad extra geld.
Waar het moet, maken we dat geld vrij.
Maar dat voelt echt als de wereld op zijn kop.
D66 verwacht van dit college actie.
Trek samen met 90% van de gemeenten in Nederland die hier last van hebben op.
Ga verhaal halen daar waar de problemen vandaan komen.
Want D66 wil blijven investeren in Enschede en in Twente.
Het kan en mag niet zo zijn dat tekorten uit Den Haag onze begroting langzaam opvreten.
Maar het is wel de realiteit.
Daarom maken we in deze zomernota stevige keuzes.
Keuzes die je met voldoende budget misschien niet zou maken
D66 ondersteunt het scenario V van “evenwichtige keuze”.
Want zoals ik zei kracht is niets anders dan het vinden van evenwicht.

Toch ziet D66 graag wat aanpassingen
Aanpassingen die dat evenwicht volgens ons sterker maken.
Aanpassingen die komen vanuit ons sociale liberale gedachtengoed.
Investeren in de toekomst, preventie als basis en met optimisme de toekomst tegemoet.
De ontwikkeling van Enschede begint in Twente.
Daarom willen wij een ambitieuze Agenda voor Twente.
We zouden vanavond kunnen besluiten dat er minder geld per inwoner naar die agenda gaat.
D66 wil samen met de hele coalitie benadrukken dat wij de ambitie hoog houden.
Maar wij willen wel dat de plus van 5 Euro per inwoner wordt beloond.
Want ambitie heeft de provincie toch ook?
Althans zo lezen wij de brief uit Zwolle die naar de 14 gemeenten is verstuurd.
Wordt de plus die Enschede voorstaat niet beloond
Dan zien wij deze discussie graag terug voor de programmabegroting in deze raad.
Daartoe dienen wij als coalitiepartijen een motie in
Samen bouwen aan een mooier en sterker Enschede.
Samen met ondernemers, talloze partners in de stad en vooral onze inwoners.
De vorige raadsperiode namen wij het initiatief wijkbudgetten op peil te houden.
Ook nu houden wij graag deze budgetten op peil.
Daartoe dienen wij een amendement in.
Samen bouwen aan de stad, doen we door samen te werken.
Onze Enschede Arbeidsmarktaanpak is daarbij belangrijk.
Graag zien een tussenevaluatie voor de komende begroting, waartoe BBE een motie in zal dienen
Maar ook dat er gekeken wordt hoe de schaarste-theorie een rol kan spelen op het werkplein
Hiervoor dient D66 een motie in.
Voorzitter, ook als we samen aan de stad werken, is er wel eens conflict.
Het succes van het instrument buurtbemiddeling zien wij graag stadsbreed.
Niet om vanuit de overheid de methode op te leggen
Maar faciliteren en mensen enthousiast te maken.
Daartoe dienen wij een motie in.
En conflicten rond cultuurhistorische panden zoals wij recent hebben gezien aan de Marktstraat,
willen wij voorkomen.
Daarom steunen wij een motie van het CDA over dit onderwerp.

Goed samenwerken met de stad, vraagt modern werkgeverschap binnen onze organisatie.
Het is niet traditie om als raad bezig te zijn met werkgeverschap.
Maar wij maken onze zorgen.
Om de gemiddelde leeftijd van de organisatie.
Om het gebrek aan diversiteit binnen de organisatie.
En om de beperkte mobiliteit en hoog ziekteverzuim.
Daarom dienen wij de motie onderzoek modern werkgeverschap in.
Zie deze oproep als steun voor het college hier mee aan de slag te gaan.
Wij verwachten geen raadsbesluit naar aanleiding van deze oproep.
Bij investeren in onze stad, hoort cultuur.
Deze sector heeft met succes veel opgevangen de laatste jaren.
De bezuiniging die nu wordt voorgesteld, is voor ons geen beloning voor die prestatie.
Maar wij snappen het evenwicht gekozen om vanuit alle portefeuilles bij te dragen aan de opgave die
voorligt.
De bezuiniging op indexatie prijzen is voor ons wel een onderwerp dat terugkomt bij de
Programmabegroting
Daarnaast wordt een verbouwing voorgesteld van de ingang van het Muziekkwartier
Deze verbouwing is inhoudelijk goed gemotiveerd
Maar het vastgoedprobleem hangt boven de markt
D66 wil eerst zicht op die oplossing, voordat we een nieuwe verbouwing goedkeuren.
Daarmee zetten wij dit geld voorlopig in de.
Ons amendement daartoe.
We zien dat mooie ontwikkelingen rond Tech Base Twente, de voormalige vliegbasis, van de grond
komen.
Dit door inzet van ondernemers, gemeente Enschede en zeker ook de provincie.
Tegelijk constateren we dat bij een nieuwe richting voor het gebied oude structuren een ballast zijn.
We zien dat in de Grondexploitatie.
Maar bijvoorbeeld ook in het tempo waarop invulling wordt gegeven aan de door de raad gevraagde
gebiedsregisseur.
Er is een notitie beloofd in oktober voor de nieuwe richting.
Wij willen voor die toekomstige ontwikkelingen dat er niet wordt uit gegaan van een
Gemeenschappelijke Regeling
Daar roepen we per motie ook toe op.

Voorzitter, dan het sociale domein.
Zoals gezegd, in dat domein zijn het nooit makkelijke keuzes.
Maar volgens D66 worden verantwoorde keuzes gemaakt, als je kijkt wat mogelijk is.
Afschaffen van mantelzorgcompliment, maar wel behoud van de ondersteuning.
Behoud van Bad, Bad en Brood, ook als Den Haag dit niet doet.
Voor hebben preventie en jeugd voorrang in het zorgdomein.
Daarom zien wij de bezuiniging in de preventieve zorg als schieten in de eigen voet.
Graag houden wij de ondersteuning van lichte opvoedondersteuning overeind.
Daartoe dienen wij een amendement in.
Ook steunen wij de motie van CDA voor bestrijden van laaggeletterdheid.
Daarnaast steunen wij een aantal initiatieven van collega’s die zij zullen toelichten.
Tot slot voorzitter,
Dit is de laatste begroting voor de verkiezingen van 2018
Vanavond moet blijken waar de verbinding in deze raad ligt.
D66 staat oprecht open voor alternatieven en goede voorstellen
Maar voorzitter,
Niet met een alles of niets alternatief.
Niet voor zaken die het gezonde financiële fundament onder deze zomernota wegslaan.
Niet door lokale pleisters plakken op de wonden vanuit Den Haag
D66 gelooft niet in een monopolie claimen op het woord sociaal.
Want uiteindelijk geloof ik dat iedereen in deze raad de kracht van het evenwicht voorstaat.
Dat is de balans vinden tussen zorg voor mensen die het nodig hebben en het blijven investeren in
de toekomst om mensen kansen te bieden.
Dat evenwicht is namelijk altijd de kracht van Enschede geweest en zal dat ook blijven.

