Voorzitter,
De laatste programma begroting van deze memorabele periode. Wat ziet de wereld er totaal anders
uit dan aan de start van deze periode bijna 4 jaar geleden. Mijn fractie verlangt met grote regelmaat
terug naar de periode dat we nog nooit gehoord van coronapakketten, anderhalve meter samenleving,
aerosoloverdracht, TOZO of TONK. Het is niet anders....
Voorzitter, vandaag van ons uit geen tsunami aan moties of amendementen. We hebben 1 motie (en
een paar achter de hand). We hebben een goede bespreking gehad in de cie met veel toezeggingen.
We zien bovendien dat de integrale afweging bij de VJN en de daarbij behorende keuzes passend zijn
bij de uitwerking in deze PGB.
We zullen dus alleen ingaan op nog wat kleine punten/aanscherpingen. Ik doe dat langs twee lijnen:
zorg voor de stad en zorg voor de mens.
Zorg voor de stad
Allereerst voorzitter op veiligheid,
In de commissie hebben we al wat voorzetten gedaan van zaken die we graag bespreken bij de nota
ondermijning: grenzen stellen, perspectief bieden. We zijn als fractie blij met de focus en
voortvarendheid van de burgemeester op dit belangrijke dossier. Utrecht is een spil in maken en
verhandelen van harddrugs bijvoorbeeld. Sommige jongeren in gemarginaliseerde positie voelen de
hang naar het grote geld. Daarnaast signaleren we een substantiële toename van drank- en
drugsgebruik en de overlast die daarbij komt (denk aan de sluiting van de parken deze zomer). We
hebben als fractie zorg dat deze toename als een soort vanzelfsprekende gewoonte wordt gezien,
zeker onder jongeren (en hun omgeving). We kijken dan ook uit naar de nota en bespreking
daarvan. Onze inzet zal zijn hoe een betere en gerichtere drugs- en drankpreventie een plek krijgt en
op welke wijze we veel stevigere aandacht kunnen hebben voor de schaduwkanten. Denk aan het
onderzoeken van een blowverbod op bepaalde plekken in de stad en totale verbod van gebruik en
verhandelen van lachgas.
Voorzitter, in de begroting wordt weer veel geld vrijgemaakt voor verkeersveiligheid, heel goed. In
deze raad hebben we in de commissie gesproken over de Demkabrug als onderdeel van de fietsroute
richting Lage Weide en hier willen we toch nog even extra aandacht voor vragen. Want doordat nu
werkgevers op Lage Weide oproepen om buiten de spits of op andere manieren te reizen stappen er
steeds meer mensen op de fiets. Hartstikke goed maar ook op deze routes verdienen fietsers
verkeersveilige routes en hier schort helaas nog van alles aan. De Demkabrug zelf natuurlijk maar ook
verderop op Lage Weide liggen veel onoverzichtelijke kruisingen met veel ruimte voor
auto’s/vrachtauto’s en weinig voor fietsers met alle gevolgen van dien. We werden dit weekend nog
opgeschrikt door een verschrikkelijk ongeval op deze plek. Is de wethouder bereid om toe te zeggen
te onderzoeken welke maatregelen er op de fietsroutes naar en over Lage Weide op korte
termijn genomen kunnen worden om hier de verkeersveiligheid te verbeteren? Anders overwegen we
een motie op dit punt.
Voorzitter, in de coronatijd zien we een ingewikkeld vraagstuk opkomen die de stad flink raakt. De
stijgende bouwkosten. Zo ook voor verschillende investeringen die we willen doen in de stad. Ik ga nu
vooral even in op de Machinerie. Kunst en Cultuur zijn in Corona flink het kind van de rekening
geworden. We vinden als fractie kunst en cultuur zeker niet een hebbedingetje voor de rijken of een
luxeproduct. En we willen ook niet dat in tijden van crisis en daarna cultuur in een langdurige
winterslaap terecht komt. Toch zien we wel de noodzaak om hier de Machinerie wel aan te stippen.
We bespreken dit dossier binnenkort in de raad vanwege de flink toegenomen kosten voor
ontwikkeling en of de mate van versobering nu genoeg is. Op 27 oktober ontvingen we een brief over
de voortgang waarin duidelijk is gemaakt dat de kostenoverschrijding groter is dan hetgeen bepaald
in de 2e bestuursrapportage. Wij kunnen als fractie leven met een autorisatie, maar zouden graag pas

het krediet vrijgeven als we als raad een integrale inhoudelijke bespreking en afweging hebben
gemaakt. Graag een bevestiging van de wethouder hierop. Eventueel houden we een motie achter de
hand.
Zorg voor de mens
Voorzitter, door corona hebben we gezien dat groepen rechthebbenden en niet-rechthebbenden op
straat zijn gekomen. De gemeente is met partners in de stad hard aan de slag gegaan voor extra
opvang. Dank en waardering daarvoor. Tegelijkertijd hebben we, als gevolg van de wereldwijde
pandemie, ook meer zicht gekregen op de toenemende groep ongedokumenteerden. We zien
daarbinnen twee groepen die echt extra kwetsbaar blijken en moeizamer een veilig onderkomen
vinden (vaak tijdelijk van aard). Het gaat dan om:
mensen met een psychiatrische achtergrond/trauma door vluchtgeschiedenis of anderszins,
mensen binnen de LHBTIQ groep die moeilijker een plek in de LVV kunnen krijgen.
Kan de wethouder bevestigen dat hij garant staat voor deze twee specifieke groepen en uitvoer blijft
geven aan opvang op humanitaire gronden, zeker als de veiligheid van henzelf in het geding dreigt te
komen? En kan de wethouder toezeggen dat deze twee groepen specifiek ook worden
opgenomen/een plek krijgen in de scenario’s die op dit moment samen met de partners/NGO’s in de
stad worden uitgewerkt (Utrechtse werkwijze in balans). En dan een laatste vraag: kan de wethouder
ons als raad nog in Q1 informeren over de voortgang van deze scenario’s die nu uitgewerkt worden
(‘Utrechtse werkwijze in balans’).
Voorzitter, dan wat nu gelukkig ook een luchtiger onderwerp, namelijk de zorg voor de inwendige
mens (a.k.a De Poffertjeskraam!)
Vorige week hebben we in de raadscommissie OWE gesproken over de ruimte die we in de stad willen
geven aan initiatieven van inwoners en ondernemers. Heel technisch: we hadden het over profiel 10
en 12 uit het Ontwikkelkader Horeca 2018. En voor wie het minder technisch wil weten: we spraken
over een poffertjeskraam in Overvecht. Over een ondernemer die een mooi plan heeft waar hij
natuurbeheerders bij betrekt, waar het MBO belang bij heeft en waar mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt een plek kunnen vinden.
De commissie sloot af met een uitnodiging van de wethouder om het debat af te ronden met een
motie, omdat er verschil zat tussen zijn uitleg van het Ontwikkelkader en de uitleg die een ruime
meerderheid van de raad daaraan gaf.
En dat doen we dan ook graag vandaag. Hierbij dien ik een motie in met als strekking om profiel 10 en
12 van het Horecakader nog eens tegen het licht te houden, én met die uitleg van de raad ook het
initiatief voor Gageldijk 104a nog een keer te beoordelen. Mede namens bijna alle fracties in de raad.
Voorzitter, ik rond af. Vandaag is de 11e van de 11e. In sommige streken reden voor allerlei
losbandigheid, maar in Utrecht de feestdag van het delen, van Sint Maarten. Op deze dag mogen we
extra stilstaan bij wat wij voor onze naaste kunnen doen.
Via ons werk, zoals hier in het stadhuis of elders in de stad, maar ook via onze vrijwillige inzet. Veel
dank vanuit de ChristenUnie voor al die Utrechters die belangeloos tijd en inzet met hun naaste
delen. Dat zijn de echte Sint Maartens van deze tijd.
En wij, hier in deze zaal, raadslid of collegelid, coalitie of oppositie kunnen op deze dag nog eens
extra nadenken over hoe onze inzet hen kan ondersteunen.
Dankuwel.

