
Interview | Paulus Jansen (60), wethouder van wonen en sport in Utrecht
 
'Ik houd niet van pappen en nathouden'
 

Wethouder Jansen: 'Ik heb me
voorgenomen om niets te declareren,
alleen mijn reële kosten.' 
FOTO SHODY CAREMAN

Paulus Jansen streed als Tweede
Kamerlid jarenlang tegen verspilling
van overheidsgeld. In mei werd hij
de eerste wethouder in Utrecht
voor de SP, waar hij het
socialistische geluid moet vertolken
in de regenboog-coalitie met D66,
GroenLinks en VVD. ,,Ik vraag me
steeds af of ik bij elke vergadering
moet zijn.''

MATHIJS STEINBERGER

Wethouders in Utrecht krijgen een
maandsalaris van bijna 8000 euro
en een onkostenvergoeding van
345 euro. Uw partij, de SP,
hanteert een afdrachtregeling.
Hoeveel houdt u over?

,,Ik ken die precieze bedragen niet,
maar ik krijg 2670 euro netto op
mijn rekening gestort. Daarmee
ben ik tevreden, SP'ers moeten niet
in luxe baden. Veel Utrechters
hebben het slechter. Doordat ik
geen hoog salaris heb, kan ik me
ook voorstellen hoe het is om met

1100 euro te moeten rondkomen.

Voor wethouders zijn tal van
declaratieregelingen. Ik heb me
voorgenomen om niets te
declareren, alleen mijn reële
kosten. Bij een bijeenkomst voor de
G4-gemeenten laatst bleek voor mij
een taxi te zijn gereserveerd
zonder dat ik ervan wist. Dat hoeft
voor mij niet, ik ga graag met de
trein of dienstauto. De
burgemeester en zes wethouders
hebben twee dienstauto's.''

Hoe bevalt uw nieuwe werkplek op
de twintigste verdieping van het
Stadskantoor?

,,Het is prima. Ik ben erg flexibel en
heb in het verleden op
verschillende plekken gewerkt. Bij
een groot bouwbedrijf badend in
een zee van ruimte, maar ook in
het kleinste kamertje in de Tweede
Kamer. Het was 1,7 bij 2,2 meter
en ik kon er uitstekend werken.''

U was als fractievoorzitter van de
SP in 2005 fel tegen de beslissing
het Stadskantoor te bouwen.

,,Dat klopt, en mijn analyse destijds
sneed hout. Ik was ervoor om de
afdelingen met publieksfuncties bij
elkaar te brengen en de andere
afdelingen niet. Maar de knoop is
doorgehakt, dat is democratie. De
realiteit is dat het gebouw er nu
staat, dus ik gebruik het.''

Waarin verschilt een SP'er van
wethouders van andere partijen?

,,Ik houd van weinig bureaucratie
en dingen zo simpel mogelijk
maken. De overheid heeft een
grotere verantwoordingsplicht dan
het bedrijfsleven, waardoor de
neiging ontstaat om met veel
mensen te vergaderen. Als tien
mensen bij elkaar zitten, vraag ik of
dat nodig is. Ik stel mezelf ook
steeds de vraag of ik er zelf bij

moet zijn. De vergadergroepen
worden nu langzaam kleiner. Ook
bij discussies met bewoners wil ik
in een vroeg stadium aangeven wat
het plan is. Ik hou niet van
eindeloos pappen en nathouden.''

De SP staat bekend om de strijd
voor betaalbare woningen in
Utrecht. Juist nu daalt het aantal
sociale huurwoningen en stijgen de
huren. Dat moet frustrerend zijn.

,,Ja, maar afhaken zou laf zijn. Ik
sta voor een goed en sociaal
huisvestingsbeleid. De
woningcorporaties hebben geen
geld door de Blok-heffing, dus ik
kan geen onmogelijke dingen
vragen. Ik wijs de directies wel op
inefficiency. Portaal, Mitros en Bo-
Ex renoveren tienhoogflats in
Overvecht. Dat doen ze alle drie op
hun eigen manier in de hoop het
net iets beter te kunnen. Als ze
samen optrekken bij inkoop en
projectontwikkeling, denk ik dat er
10 procent bespaard kan worden.
Tot mijn genoegen zie ik dat
directies nu ook zelf praten over
samenwerken.

Ik zet ook ook fors in op de bouw
van meer vrije sectorwoningen met
middelhoge huren vanaf 700 euro.
Daar is enorme behoefte aan en
dat vermindert de druk op sociale
huurwoningen.''

Afgelopen week was er een
internationale vastgoedbeurs in
München. Uw collega-wethouders
Geldof en Kreijkamp gingen
erheen, u als wethouder ruimtelijke
ordening niet.

,,In het coalitieakkoord hebben we
afgesproken terughoudend te zijn
met bezoek aan vastgoedbeurzen.
Geen gefeest in Cannes meer.
Voor de beurs in München waren
eerder afspraken gemaakt in G4-
verband om gezamenlijk de
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Randstad op de kaart te zetten.
Kees Geldof was er vanuit
grondzaken, Jeroen Kreijkamp
vanuit economische zaken. Het
was niet nodig dat ik zou gaan. Het
was geen principiële keuze. Ik ben
in het verleden genoeg op
vastgoedbeurzen geweest.''

U bent ook verantwoordelijk voor
sport. Wat wilt u veranderen?

,,Ik vind dat de 270
sportverenigingen in de stad meer
invloed moeten krijgen. De
gemeente besteedt jaarlijks 30
miljoen euro aan sport. Meer
inspraak kan leiden tot meer
onderling overleg en zelfbeheer
van accommodaties.''

,,Ik weet dat er wensen zijn voor
meer kunstgrasvelden. Dat kost
veel geld en ik heb er geen cent
bijgekregen in het coalitieakkoord.
Ik denk wel dat er geld te besparen
is in het beter benutten van de
sportaccommodaties. Er kunnen
bijvoorbeeld betere combinaties
gemaakt worden tussen
sportvelden van de gemeente en
de universiteit.''

U bent de eerste wethouder in
Utrecht met dierenwelzijn in de
portefeuille. Hoe gaat u het welzijn
van dieren verbeteren?

,,Ik wil de prioriteit leggen op het
structureel verbeteren van
dierenwelzijn en biodiversiteit en
niet steeds met incidenten bezig
zijn. Ik lobby bij het rijk om de
regels bij bouwprojecten te
veranderen. De verplichte
onderzoeken naar de aanwezigheid
van bijvoorbeeld vleermuizen en de
korenwolf kosten veel geld, ik schat
in Utrecht jaarlijks een miljoen euro.
In plaats daarvan is het beter om
een heffing per vierkante meter in
te stellen. De opbrengst kan
rechtstreeks ten goede komen aan
dieren. Per saldo zal de vleermuis
er beter mee af zijn.''
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