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1. Waarom staat u in de Top 50?

„Als wethouder van onder meer Financiën is het logisch dat je in 

deze tijd meer aandacht krijgt. De gemeente moet aan alle kanten 

bezuinigen en ik probeer daarbij goede keuzes te maken. Als je dan 

in de Top 50 belandt, zegt dat iets over mijn keuzes. Ik vind dat geld 

terecht moet komen bij mensen die dit het hardst nodig hebben 

en bij partijen met toekomst. Alleen op die manier maak ik verant-

woordelijke keuzes. Als jouw beleid dan op een positieve manier 

gekend wordt, geeft me dat een goed gevoel.”

2. Wethouder in Eindhoven..., klinkt dat niet saai?

„Waar ik ook kom in Nederland, overal hoor je hetzelfde geluid. 

Eindhoven: dáár gebeurt het. Dat vooroordeel van saaiheid zit in 

Eindhovenaren zelf. Als je nu niet trots bent, maak je de verkeerde 

vertaalslag. En als wethouder zijn het nu juist spannende tijden: 

het is alle hens aan dek. Eindhoven is verbonden met de toekomst. 

Dat betekent dat we hier dagelijks mogen kiezen, ondernemen, in-

noveren. Dat voel en zie je hier overal. Een goed voorbeeld daarvan 

is Strijp-S. Dat is gelukkig niet meteen een groots en meeslepend 

gebied geworden. Nee, Eindhoven neemt de tijd om hier iets te la-

ten ontstaan. Pas dan wordt het echt een onderdeel van onze stad. 

Strijp-S, de verboden stad van vroeger opent heel langzaam haar 

deuren. Prachtig toch?”

3. Waar maakt u het verschil in Eindhoven?

„Binnen twee jaar wil ik de gehele begroting op orde hebben. Dan 

moet duidelijk zijn waar, wanneer en aan wie we geld uitgeven. 

Niets meer, niets minder. Daarnaast maak ik me sterk om geld te 

besteden aan zaken die ertoe doen. Zoals onze VMBO-scholen. 

Zonder goede vakmensen maken we in deze regio namelijk niet 

het verschil. Goed beroepsonderwijs is van levensbelang. Tot slot 

wil ik een cultuuromslag in het gemeentehuis bewerkstelligen. Die 

ivoren toren wordt echt verleden tijd. Elke burger mag meedenken, 

zijn ideeën voorstellen en ambities benoemen. Burgerparticipatie 

werkt! Nu al lopen er tal van projecten waarmee we in diverse wij-

ken concrete resultaten bereiken. Naast geld geven, spelen we als 

gemeente een belangrijke rol in het verbinden van alle betrokken 

partijen.”

4. Wat heeft u met PSV?

„In de gloriejaren van Feyenoord was ik een kleine fan van de  

Rotterdammers. Maar vanaf mijn tiende jaar juich ik voor PSV en 

dat zal nooit meer veranderen.”

5. Wat is de kracht van Eindhoven?

„De kracht van Eindhoven is dat politiek gezien hier iedereen snapt 

dat onze economie belangrijk is. Dat zijn onze banen. Eindhoven 

omarmt zijn ondernemers, hun plannen, ambities en dromen. Van 

links tot rechts wordt dat binnen de gemeente breed uitgedragen. 

Dat maakt Eindhoven ijzersterk!”

6. Wanneer zit u weer in Den Haag?

„Ik keer nooit meer terug als Tweede Kamerlid. Ik heb dat tien jaar 

lang met veel plezier gedaan. Nu neem ik als bestuurder zelf de ver-

antwoordelijkheid. Daar liggen mijn ambities.”

7. Wie (of wat) verdient uw persoonlijke pluim?

„Mijn persoonlijke pluim reik ik uit aan de twee oprichtsters  

Liesbeth van Vugt en Ingrid van Eijndhoven van Pleinschool Helder, 

een Havo/VWO-school, speciaal opgericht voor kinderen met een 

autistische stoornis. Die kinderen verdienen extra aandacht, an-

ders vallen ze echt tussen wal en schip. Twee mensen die alle hob-

bels en beren op de weg overwinnen om zo’n school te realiseren: 

Dat is een grootse prestatie!”

8. De beste slogan voor Eindhoven?

„Hier gebeurt het!”

9. Welke politicus is volgens u het slechtste voorbeeld?

„Charlie Aptroot (VVD) is mijn voorbeeld van hoe het niet moet. In 

de politiek moet je iets willen en om dat te kunnen bereiken, speel 

je het politieke spel. Aptroot speelt alleen het spel en heeft geen en-

kele ambitie om wat dan ook te bereiken. Populisme ten top. Ik be-

doel: Fortuyn was populistisch maar die had duidelijke doelen voor 

ogen. Aptroot roept om te roepen... Daar heb ik een hekel aan!”

10. ... Wilt u nog ergens op terugkomen?

„Nee..., of toch wel: Wij staan als college voor een grote bezuini-

gingsopgave. Dat doe ik natuurlijk niet alleen.”
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De menselijke maat is waar Staf Depla (PvdA) 

voor staat. In het onderwijs, in de wijk en in 

de politiek. Minder regels, maar meer goed 

geregeld. Hij trekt als wethouder Financiën  

de broekriem van zijn geboortestad aan en 

breekt de ivoren toren af.

Staf


