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Andere keuzes: keihard nodig 

 

Arnhem heeft de afgelopen jaren flink moeten bezuinigen door het beleid uit Den Haag. De 

gemeenten moesten steeds meer doen, met minder geld. De bezuinigingen van het kabinet 

Rutte – Asscher op de sociale kant van de samenleving, op de sociale werkplaatsen en op de 

gemeenten hakten er flink in.  

Toch is het Arnhem gelukt om in die moeilijke tijd miljoenen euro’s extra uit te geven aan 

armoedebestrijding en schuldhulpverlening. En waar veel gemeenten kozen voor 

afbraakbeleid lukte het in Arnhem om de zorg overeind te houden. Door mensen in onze 

stad voorop te stellen.  

Arnhem koos voor de bewoners in wijken. Macht en middelen werden uit het stadskantoor 

gehaald en naar de wijken gebracht. Ook de economie werd versterkt. Er werd na tientallen 

jaren stilstand eindelijk weer geïnvesteerd in onze stad. Het station werd afgebouwd. De 

verpauperde zuidelijke binnenstad kreeg haar welverdiende opknapbeurt.  

Verwaarloosde Arnhemse cultuurgebouwen, die elk jaar méér geld kostten, maar steeds 

minder opleverden, werden succesvol en duurzaam vernieuwd. Arnhem werd Sportstad. 

Arnhem hielp Papendal tot bloei komen. En andersom. Het aantal banen in de sport is 

inmiddels drie maal meer dan gemiddeld in Nederland.   

Er werden duizenden woningen bijgemaakt in Arnhem, meer dan de helft in de sociale 

categorie. Een uitzonderlijke prestatie gezien de crisisjaren in de bouw. Leegstaande 

kantoren werden appartementen. Arnhem werd ‘transformatiekampioen’.  

Ook financieel werd er een goed beleid gevoerd. Door scherp vooruit te zien wat er op ons af 

kwam. Door de gemeentelijke organisatie ‘mager, maar gezond’ te maken én te houden. 

Door ‘obsessief oppotten’ niet te zien als ‘robuustheid’. We staan er financieel goed voor. Er 

is meer geld te besteden. De vraag is, wat gaan er mee doen?  
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Onze aandacht: de verschillen 

 

Het maakt uit in welke wijkt je woont of je je veilig kan voelen in je eigen straat, of je ’s 

avonds de deur nog open durft te doen. Het maakt uit in welke wijk je opgroeit of je later 

een goede opleiding kan gaan volgen of een goede baan krijgt. Het maakt uit in welke wijk je 

geboren wordt of je een lang gezond leven kan gaan leiden. Het zou niet uit moeten maken, 

maar dat doet het wel. Dat zijn de verschillen.  

Al heel erg lang werkt Arnhem aan de aanpak van die verschillen en daar is ook al veel in 

bereikt. Maar meer is nodig. Want een verdeelde samenleving is geen rechtvaardige 

samenleving. Is geen samenleving die het beste uit zichzelf haalt. Doet mensen tekort. Doet 

de talenten van mensen tekort. Doet de economie tekort. Doet Arnhem tekort.  

De SP kiest voor het verkleinen van die verschillen en trekt de komende vier jaar in totaal 

12,5 miljoen euro extra uit voor het verkleinen van die verschillen. Dit doen we op het 

gebied van veiligheid, gezondheid en armoede. Ook gaan we de belastingmaatregel die het 

college voorstelt, corrigeren. Zij kiezen ervoor om Arnhems rijkste inwoners grote 

belastingvoordelen te geven. Wij doen dat andersom. Wel zo rechtvaardig.  

Daarnaast willen we meer steun voor daklozen en de dierenopvang. Want ook dat is 

beschaving. We trekken daar de komende vier jaar in totaal 800.000 euro voor uit.  

We kiezen ervoor het klimaatfonds met 2 miljoen uit te breiden en het volledig in te zetten 

voor het bestrijden van klimaatarmoede. Het isoleren van woningen van mensen die dat op 

eigen kracht niet kunnen, is de meest efficiënte maatregel voor het milieu én bestrijdt de 

armoede in de stad. Want iedereen verdient een betaalbaar huis om trots op te zijn. In een 

buurt waar je je veilig kan voelen.  

Dankzij de komst van de elektrische fiets is er een revolutie op het gebied van mobiliteit 

mogelijk. Om er voor te zorgen dat Arnhem daar klaar voor is, willen we jaarlijks 800.000 

euro aan kapitaallasten reserveren. Als we dat doen, kunnen we miljoenen gaan investeren 

in moderne fietsinfrastructuur, berekend op de behoeften van de grotere aantallen 

(elektrische) fietsers. Dat is nodig. Het zal van Arnhem een gelukkigere, veiligere en schonere 

stad maken.  

Tot slot investeren we in het Olympusplein. Van een verpauperde en rommelige plek maken 

we samen met de gebruikers een aantrekkelijke, groene en sportieve omgeving. Alle partijen 

beloofden tijdens het verkiezingsdebat hier 2 miljoen euro aan uit te willen geven. Wij doen 

het. 
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Onze Zorg: de Zorg 

Mensen in Arnhem worden steeds ouder en blijven langer thuis wonen. Er is dus steeds 
meer van de thuiszorg nodig waar de gemeente verantwoordelijk voor is. En niemand wil dat 
zoals in andere gemeenten onze ouderen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben, omdat er 
ineens bezuinigd moet worden. Of dat er bezuinigd moet worden op de jeugdzorg en 
kinderen op hartverscheurende wachtlijsten verdwijnen. De zorg voor onze kinderen en 
onze ouderen, dat is de bodem van onze beschaving. Daar kunnen we niet op bezuinigen.  

Het college kiest er in haar begroting voor om het sociaal noodfonds, bedoeld om de 
problemen in de zorg en jeugdzorg en participatie het hoofd te bieden, leeg te laten lopen 
en niet meer aan te vullen. Dat leidt onherroepelijk tot zware bezuinigingen op de meest 
kwetsbare Arnhemmers. De SP gaat dit repareren door het sociaal noodfonds weer aan te 
vullen, zoals in de afgelopen jaren telkens gebeurd is. Wij trekken daar de komende vier jaar 
24,4 miljoen euro voor uit. Wel zo beschaafd.   

 

 

 

 

Gerrie Elfrink   Paulien Lunter  Sarah Dobbe 
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Overzicht Wijzigingen Financieel:  

 

 

      

 Dekkingsvoorstellen 2019 2020 2021 2022 

1 Jaarlijks budget autobereikbaarheid 700 700 700 700 

2 Reservering voor aflossen schulden in BR kapitaallasten 7796 6506 5098 5098 

3 Parkeertarieven en legestarieven stijgen niet 125 125 125 125 

4 Uitbreiding wethouders met 0,4fte en APPA 60 60 60 60 

5 Totaal aanvullende ontwikkelingen  1806 1794 1788 1789 

6 Ophogen budget voorstudies 50 50 50 50 

7 Opbrengst OZB niet-woningen: index +2% 1018 1018 1018 1018 

8 Invasieve exoten 333 333 333  

9 Mogelijk maken markt langs Jansbeek 250    

10 Kapitaallasten cultuurinvesteringen    1600 

11 Borgen en verstevigen regionale samenwerking 296    

 Totaal dekking 12434 10586 9172 10440 

      

      

 Wat willen wij?  2019 2020 2021 2022 

1 Aanvulling noodfonds zorg + participatie 7134 5286 5372 6640 

2 Geen bezuiniging op armoedebestrijding   500 500 

3 Fiets 800 800 800 800 

4 Hulp bij gezonde levensstijl 800 800 800 800 

5 Extra bijdrage kinderen in armoede 500 500 500 500 

6 Extra inzet veiligheid kwetsbare wijken 1000 1000 1000 1000 

7 Klimaatfonds wordt klimaatarmoede bestrijdingsfonds +2mln 2000    

8 Investering openbare ruimte Olympusplein  2000   

9 Ondersteuning dierenambulance en dierenopvang  100 100 100 100 

10 Extra bijdrage daklozenopvang 100 100 100 100 

 Totaal uitgaven 12434 10586 9172 10440 

      

11 Incorporatie afvalstoffenheffing in OZB woningen 0 0 0 0 

Bedragen in Euro x 1.000 
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Voorstellen om Arnhem sociaal, gezond en veilig voor iedereen te houden:   

1) De tekorten in het sociaal domein, waaronder de zorg in Arnhem, lopen flink op. Zelfs 

in het meest gunstige scenario wordt er in het voorstel van het college vanaf 2019 al 

onvoldoende geld vrijgemaakt om deze tekorten op te vangen. De zorg voor ouderen 

loopt daarom een groot risico en kinderen die zorg nodig hebben dreigen op 

schrijnende wachtlijsten te verdwijnen. En dat is helemaal niet nodig. Om 

bezuinigingen op de zorg te voorkomen willen wij dat het sociaal noodfonds wordt 

aangevuld. Want goede zorg is een kwestie van beschaving.   

 

2) Geen bezuiniging op armoedebestrijding. Er staat vanaf 2021 een flinke bezuiniging 

op armoedebestrijding ingepland. Deze kan geschrapt worden en dat doen we dan 

ook.  

 

3) Momenteel komen fietsers op veel plekken in Arnhem heel veel verkeerslichten 

tegen, en vaak onveilige oversteekpunten waarbij lang gewacht moet worden. Als we 

fietsen willen stimuleren dan is het belangrijk om naast de auto ook voor de fietser te 

zorgen dat er veilige en goede infrastructuur is.  

 

4) Wij willen dat waar je bent geboren geen verschil maakt hoe gezond je bent. In 

Arnhem maakt het uit in welke wijk je woont hoe lang je in goede gezondheid leeft 

en ook hoe lang je leeft. Daarom willen we een extra bijdrage voor wijken met een 

achterstand. We willen dat bewoners worden geholpen zodat zij hun gezondheid 

kunnen verbeteren door het stimuleren van een gezonde levensstijl, bijvoorbeeld 

door het inzetten van levensstijlcoaches en buurtsportcoaches.    

 

5) Elk kind dat opgroeit in armoede is er één teveel. Daarom willen we hier in 

investeren door extra steun voor organisaties die kinderarmoede bestrijden, zoals 

Stichting Jeugdland, Stichting Leergeld en Ome Joops Tour. 

 

6) Het maakt groot verschil in welke wijk je woont of je je daar veilig voelt. De SP wil de 

wijkagenten in de kwetsbare wijken ondersteunen door de inzet van extra 

handhavers.  
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7) Gezien de enorme klimaatopgave die ons wacht, moet elke euro van het 

klimaatfonds zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Wij kiezen er voor om het 

grootste resultaat te behalen, in plaats van het financieren van allerlei verschillende 

of versplinterde initiatieven. De ‘trias energetica’ leert ons dat de eerste noodzaak 

ligt bij energiebesparing. Het aanpakken van energiearmoede is al benoemd als 

uitgangspunt van dit fonds, en past daar ook bij. Door dit fonds in te zetten op het 

energiezuinig maken van de slechtste huizen in Arnhem, voor de mensen die dat zelf 

niet kunnen, is het meeste winst te behalen op het gebied van energiebesparing en 

het aanpakken van energiearmoede. Ook wordt tegelijkertijd kou, vocht en schimmel 

aangepakt en worden de huizen gezonder en comfortabeler voor de mensen en 

gezinnen die er wonen. Om het grootste bereik te hebben wordt dit fonds volop 

ingezet voor cofinanciering vanuit de provincie. 

 

8) Alle partijen spraken zich in aanloop op de gemeenteraadsverkiezingen uit voor het 

investeren in een sportieve openbare ruimte van het Olympusplein. Om ervoor te 

zorgen dat je daar goed kunt wandelen, fietsen, sporten en spelen. Dat komt in het 

voorstel van het college totaal niet terug. Het herinrichten van de publieke ruimte 

moet wat ons betreft volop gebeuren in samenspraak met de mensen die die 

openbare ruimte gebruiken.  

 

9) Het is belangrijk dat de opvang van dieren die dat nodig hebben in Arnhem goed 

wordt geregeld. Daarom willen we extra ondersteuning voor de dierenambulance en 

dierenopvang in Arnhem.   

 

10) Geen enkel mens hoort op straat te slapen. De daklozenopvang verdient onze 

aanhoudende aandacht. Daarom willen we een extra investering voor de hulp aan 

daklozen.  
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11) In het voorstel van het college wordt er geld uit de begroting gehaald om lokale 

belastingen te bevriezen. De manier waarop het college dat voorstelt, leidt er toe dat 

de mensen met de duurste huizen de grootste voordelen krijgen. Dit vinden wij niet 

rechtvaardig. Om dit te corrigeren stellen wij voor de afvalstoffenheffing in de OZB te 

brengen. Hier onder is te zien dat mensen met een koopwoning van 2 ton iets minder 

lasten gaan betalen. Mensen met een koopwoning van 3 ton gaan iets meer lasten 

betalen. Huurders gaan aanzienlijk minder betalen. Vastgoedpartijen aanzienlijk 

meer.  
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Hoe gaan we dat betalen? Toelichting dekkingsvoorstellen: 

 

1) Dit college stelt voor om meer geld uit te geven aan de autobereikbaarheid van de 

binnenstad. Dit is kennelijk bedoeld om mensen meer met de auto naar de 

binnenstad te laten komen. Als dit ‘succesvol’ is zal dit leiden tot meer files en 

daarmee dus tot een verslechtering van de autobereikbaarheid in plaats van een 

verbetering. Bovendien zal de  luchtvervuiling toenemen, terwijl dit college nu juist 

investeert om in de binnenstad de luchtkwaliteit te verbeteren. De SP stelt dan voor 

ook voor deze ineffectieve en tegenstrijdige auto-maatregel te schrappen.  

 

2) Het sneller willen aflossen van schulden levert de Arnhemmers bijzonder weinig op. 

Dit geld kan niet worden gebruikt voor investeringen in de samenleving zelf. Dat 

betekent dat we op de langere termijn ook in financieel opzicht slechter af zijn. De SP 

stelt voor dit geld voornamelijk te gaan gebruiken voor het aanvullen van het sociaal 

noodfonds zodat er genoeg geld is om zorg te blijven geven aan Arnhemmers die dat 

nodig hebben. 

 

3) Parkeertarieven worden bevroren, en mogen dus niet meestijgen met de inflatie, 

terwijl de kosten voor de gemeente wel stijgen. Dat betekent dat er extra geld naar 

parkeren gaat, terwijl dat geld bijvoorbeeld in de zorg keihard nodig is. Dit is 

kennelijk bedoeld om mensen meer met de auto naar de binnenstad te laten komen. 

Als dit ‘succesvol’ is zal dit leiden tot meer files en daarmee dus tot een 

verslechtering van de autobereikbaarheid in plaats van een verbetering. Bovendien 

zal de  luchtvervuiling toenemen, terwijl dit college nu juist investeert om in de 

binnenstad de luchtkwaliteit te verbeteren. De SP stelt dan ook voor om deze tweede 

ineffectieve en tegenstrijdige auto-maatregel te schrappen.  

 

4) Het college kiest ervoor om de salariskosten voor henzelf met 60 duizend euro per 

jaar te laten stijgen. Wij vinden dat dit niet uit te leggen is naar de samenleving. Er is 

geen enkele goede reden voor te verzinnen.  

 

5) Veel dingen gaan automatisch elk jaar een beetje meer geld kosten. Bijvoorbeeld 

pensioenpremies voor ambtenaren en energiekosten. Daarom heeft dit college 11,8 

miljoen euro tot haar beschikking gekregen om deze ‘prijs en volumestijgingen’ op te 

vangen. Dit bedrag is berekend op de manier zoals dat in de financiële verordening is 

vastgesteld door de gemeenteraad van Arnhem. De aanvullende bijdrage die het 

college nu wil, is daarom ook niet terecht en wijkt af van de afspraken die we 

kortgeleden hebben gemaakt. Het extra geld heeft ook helemaal niets te maken met 

prijs of volumestijging maar is gewoon een verkapte manier om  nog meer geld naar 

wegen en auto’s te laten gaan.  
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6) Het college wil het ophogen van het budget voorstudies nu dekken uit een toename 

van de opbrengst erfpacht. Het is logischer te dekken uit de opbrengsten van 

gemeentelijke grondexploitaties. De toename van de opbrengst erfpacht kunnen we 

dan uitgeven aan andere dingen die hard nodig zijn.   

 

7) Het gaat goed met de economie. Er is geen enkele reden om het bedrijfsleven een 

extra  belastingvoordeel te geven. De SP stelt dan ook voor de OZB niet-woningen 

gewoon te indexeren en met 2% te verhogen, zodat er niet ergens anders hoeft te 

worden bezuinigd om dit belastingvoordeel te betalen.  

 

8) Het groenfonds wordt met honderdduizend euro per jaar verhoogd. Het bestrijden 

van exoten, voor zover dat nodig is,  kan worden betaald uit het al beschikbare 

budget en er is geen reden om hier nog meer extra geld naar toe te laten gaan.  

 

9) Het verplaatsen van de markt is niet nodig. Dit bespaart een hoop geld, want er 

hoeven geen verplaatsingskosten te worden betaald. Ook hoeft er geen 

nadeelcompensaties aan de ondernemers in het gebied te worden uitgekeerd - 

kosten die nu niet in de begroting zijn opgenomen, waarmee het verplaatsen van de 

markt duurder is dan door het college wordt geschetst.  

 

10) De reservering van een bedrag van 1,6 miljoen euro voor kapitaallasten vanaf 2022 

maakt in principe de realisatie van nieuwe huisvesting mogelijk vanaf 2021. Het lijkt 

echter niet waarschijnlijk dat in 2021 de huisvesting al gerealiseerd zal zijn. De 1,6 

miljoen in 2022 kan dus worden gebruikt voor iets anders. 

 

11) Aangezien de gemeente Arnhem al bovengemiddeld veel kosten heeft aan de 

regionale samenwerking  is deze extra bijdrage vanuit de gemeente Arnhem niet 

nodig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


