
Stellingen kieskompas

In plaats van flexibele contracten moet 
de gemeente Tilburg als werkgever vas-
te arbeidscontracten aanbieden, ook al 
leidt dit hogere kosten.

eens “Werkgevers zullen moeten afkicken van 
het veelvuldig inzetten van goedkope 
flexwerkers voor werk dat helemaal niet 
tijdelijk is.” Dit is ons landelijke standpunt 
en dat geldt natuurlijk ook voor ons als 
gemeente. Natuurlijk zullen er altijd 
flexibele contracten blijven, voor die 
rollen en taken die bij uitstek vragen om 
tijdelijke inzet. Maar flexwerkers inzetten 
op structureel werk, dat moet een 
gemeente met haar voorbeeldfunctie niet 
willen. 

De gemeente moet geld uittrekken voor 
een specifiek seniorenbeleid, ook al 
moet daarvoor elders worden bezuinigd.

neutraal D66 vindt dat het beleid dat wordt 
gemaakt ten goede moet komen voor 
iedereen. Daarom zijn wij geen 
voorstander van specifiek 
doelgroepenbeleid maar zorgen wij er 
voor dat al het beleid inclusief beleid is.

Kunstwerk 'Het Draaiend Huis' moet 
worden verwijderd

helemaal 
oneens

D66 is groot voorstander van kunst in de 
openbare ruimte. Dat kunstwerken soms 
leiden tot discussie vinden we positief 
omdat het gaat om verbeelding. Politiek 
gaat niet over smaak maar over het 
beschikbaar stellen van voldoende 
budget voor kunst en cultuur in de stad.

Om het stadscentrum aantrekkelijk te 
houden, mogen er geen nieuwe winkels 
op bedrijventerreinen komen

eens D66 is voorstander van investeren in 
sterke stads-, wijk- en dorpscentra. Om 
deze plekken vitaal te houden is het 
belangrijk dat er aan de randen van de 
stad en op industrieterreinen geen 
nieuwe  detailhandel wordt toegestaan 
die niet past bij dat gebied. Zo wordt 
onnodige versnippering voorkomen. 
Retail-initiatieven die een speciale 
omgeving vragen, verdienen extra 
aandacht. Hierbij wordt altijd gekeken 
naar hoe dit zich overhoudt tot de 
bestaande voorzieningen en wordt 
samen gezocht naar de beste oplossing. 



Kliko bakken (afvalbakken voor GFT) 
moeten in de zomer vaker worden ge-
leegd, ook als de bewoners hiervoor 
meer moeten betalen

oneens De discussie over het ophalen van het 
afval in de zomer, moet niet beslist 
worden op basis van geld maar op basis 
van wat het beste is voor het milieu. Als 
er manieren zijn waarop in de hete 
periodes het groenafval vaker kan 
worden opgehaald - met behoud van 
onze duurzaamheidsambitie - dan is dat 
zeker bespreekbaar. Het college heeft 
aangekondigd dit te onderzoeken. Dat 
wachten we met interesse af. Als vaker 
de kliko’s legen ten koste gaat van het 
milieu, dan is het kleine ongemak in de 
zomer, een consequentie die D66 bereid 
is te accepteren.

Om sociale voorzieningen in stand te 
houden, mogen de lokale belastingen 
worden verhoogd

eens De eerste opgave is altijd om de sociale 
voorzieningen uit te voeren met de 
middelenen die daar voor beschikbaar 
zijn. Om er voor te zorgen dat de 
voorzieningen in stand worden 
gehouden, zijn er meer manieren dan 
extra geld. Eerst moeten we zorgen dat 
we beter gaan samenwerken met onze 
partners en dat we voldoende investeren 
in innovaties. Creatief op zoek gaan naar 
oplossingen is voor D66 de eerste stap. 
Mocht dan nog steeds extra geld nodig 
zijn om mensen de voorzieningen te 
bieden die nodig zijn, dan zullen wij dat 
geld vrijmaken.

Elektrische auto's mogen op alle regu-
liere parkeerplaatsen in de gemeente 
gratis parkeren

oneens D66 wil elektrisch rijden stimuleren. Wij 
denken dat andere maatregelen zinvoller 
zijn zoals goede laadvoorzieningen in de 
wijken en gereserveerde plaatsen in 
parkeergarages met laadpunt voor 
elektrische auto’s.

De gemeente moet meer parkeervoor-
zieningen aanleggen in de binnenstad, 
ook als daarvoor de parkeertarieven 
omhoog moeten

helemaal 
oneens

D66 is van mening dat er op dit moment 
voldoende parkeergarages zijn in de 
binnenstad. Indien er toch meer vraag 
naar parkeren ontstaat (bijv. door nieuwe 
bouwontwikkelingen) dan moet er 
uiteraard bijgebouwd worden. Gelet op 
toekomstige ontwikkelingen, met mogelijk 
afname van parkeervraag (door 
bijvoorbeeld zelfrijdende auto’s) is het 
verstandig om te onderzoeken of dit 
tijdelijke garages kunnen zijn.



De gemeente moet geld vrijmaken om 
voor alle Tilburgers het busvervoer in de 
daluren gratis te maken

oneens Het openbaar vervoer is toegankelijk 
voor iedereen. Voor mensen die het 
openbaar vervoer niet kunnen betalen, 
zijn er gelden beschikbaar om die 
mensen te ondersteunen.

De OZB (belasting voor huisbezit) moet 
worden verhoogd, zodat er betere voor-
zieningen komen in de gemeente

oneens De eerste opgave is altijd om de 
voorzieningen uit te voeren met de 
middelen die daar voor beschikbaar zijn. 
Om er voor te zorgen dat de 
voorzieningen in stand worden 
gehouden, zijn er meer manieren dan 
extra geld. Eerst moeten we zorgen dat 
we beter gaan samenwerken met onze 
partners en dat we voldoende investeren 
in innovaties. Creatief op zoek gaan naar 
oplossingen is voor D66 de eerste stap. 
Mocht dan nog steeds extra geld nodig 
zijn om mensen de voorzieningen te 
bieden die nodig zijn, dan zullen wij dat 
geld vrijmaken, ook als hiervoor de OZB 
omhoog moet.

De eigen bijdrage voor de thuiszorg 
wordt afgeschaft, ook al kost dit de ge-
meente geld

oneens De eigen bijdrage is nu afgestemd op 
inkomen en draagkracht. Dat moeten we 
zo houden.

De gemeente moet gezinnen die pleeg-
kinderen opvangen een startbudget ge-
ven, ook als daarvoor elders op zorg 
moet worden bezuinigd

eens Een startbudget voor pleegouders is een 
mooi gebaar waaruit de waardering voor 
onze pleegouders blijkt. Nog belangrijker 
is dat het pleegouders makkelijker wordt 
gemaakt om (financiële) hulp te vragen 
en te krijgen als dat nodig is. D66 wil de 
komende periode onderzoeken waar de 
knelpunten zitten - en deze zo veel 
mogelijk wegnemen zodat de 
pleegouders maximale ruimte krijgen om 
voor de kinderen te zorgen en niet 
onnodig gehinderd worden door 
bureaucratie.

Voor klachten over de zorg die de ge-
meente financiert moet een lokale om-
budsman komen

eens Het is belangrijk dat klachten over de 
zorg hun weg vinden naar de gemeente. 
Hier is geen nieuw loket voor nodig maar 
hebben wij de sociale raad die mensen 
goed weten te vinden. Afgesproken is dat 
deze raad in de toekomst ook een 
ombudsfunctie gaat vervullen.



Mensen die zorg verlenen (verplegers 
en mantelzorgers) moeten gratis kun-
nen parkeren in Tilburg, ook als daar-
door de parkeertarieven stijgen

oneens Gezien de hoeveelheid mantelzorgers 
binnen onze gemeente is dit een 
onhaalbare stelling. Mantelzorgers 
moeten wel terecht kunnen voor tijdelijke 
parkeervergunningen bij aantonen van 
mantelzorg. 
Verplegers zouden vanuit hun 
zorginstelling vervoer kunnen 
organiseren met vrijstelling.

De gemeente moet meer vluchtelingen 
met een verblijfstatus opvangen dan 
door het Rijk is verplicht

mee eens D66 staat een ruimhartig 
vluchtelingenbeleid voor gericht op het zo 
snel mogelijk volwaardig laten meedoen 
van de vluchtelingen aan onze 
samenleving. Het opvangen van 
vluchtelingen doen we als maatschappij 
samen, naar draagkracht. In beginsel 
vangt elke gemeente het aantal 
vluchtelingen op zoals het Rijk dat 
verzoekt. Hiermee wordt het draagvlak in 
de samenleving niet onnodig op de proef 
gesteld. Mocht het echter het geval zijn 
dat er redenen zijn waarom Tilburg meer 
vluchtelingen op zou moeten vangen dan 
het Rijk verplicht stelt, dan past dat 
geheel in het sociale karakter van onze 
stad en zullen wij onze medewerking 
hieraan verlenen.

Intimidatie op straat (naroepen) moet 
strafbaar zijn in de gemeente Tilburg

neutraal D66 is intolerant ten opzichte van 
intolerantie. Iedereen moet kunnen zijn 
wie hij is, zonder lastig gevallen te 
worden door anderen. Helaas is ook in 
Tilburg dat niet altijd mogelijk. D66 draagt 
dan ook uit dat ruimte voor diversiteit iets 
is om trots op te zijn en om je sterk voor 
te maken. Dit doen wij door te investeren 
in bewustwording en preventie. 


