
 

 

 
Amendement: Compenseer sport en welzijn voor hoge 
energierekening 
 

Indieners: Charlotte Brand (PvdA), Eline Lauret (PvdD), Maarten Bakker (VVD), Hans van Hooft (SP), 
Marjolijn Mijling (CDA), Paul Eigenhuijsen (GewoonNijmegen.Nu) en Michelle van Doorn (ODV)  
 
Agendapunt  7.1 Raadsvoorstel Stadsbegroting 2023-2026 
 
De gemeenteraad van Nijmegen, in openbare vergadering bijeen op 2 november 2022.   
 
 
Overwegende dat: 

 Sportclubs en (dieren)welzijnsorganisaties afgelopen jaar en komende tijd veel meer 
geld kwijt zijn aan hoge energierekeningen. 

 Veel verenigingen en organisaties financieel in de problemen dreigen te komen. 
 Het wenselijk is dat het college een compensatiefonds energielasten instelt waarop 

sportclubs en (dieren)welzijnsorganisaties een beroep kunnen doen. 
 
Besluit: 

1. Een compensatiefonds energielasten in te stellen waarop sportclubs en 
(dieren)welzijnsorganisaties een beroep kunnen doen. 

2. Het college van B en W binnen 3 maanden regels vaststelt (en voorlegt aan de 
gemeenteraad) onder welke voorwaarden sportclubs en welzijnsorganisaties een 
beroep kunnen doen op het compensatiefonds energielasten. 

3. Het compensatiefonds voor 2023 te voeden met een bedrag van € 650.000 euro. 
4. Dit bedrag te dekken door in het programma Econonomie en toerisme de extra 

uitgaven voor Actieprogramma Economische visie en de impuls Lokale economie een 
jaarschijf op te schuiven (2024 - 650, 2025 - 650, 2026 - 300). 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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Motie ‘Laat de zon schijnen op daken en daarmee in  
portemonnees van huishoudens’  
 
 
Indieners: Charlotte Brand (PvdA), Eline Lauret (PvdD), Maarten Bakker (VVD), Hans van Hooft (SP), 
Marjolijn Mijling (CDA), Paul Eigenhuijsen (GewoonNijmegen.Nu) en Michelle van Doorn (ODV)  
 
Agendapunt  7.1 Raadsvoorstel Stadsbegroting 2023-2026 
 
De gemeenteraad van Nijmegen, in openbare vergadering bijeen op 2 november 2022.   
 
Constaterende dat: 

 Nijmegen er naar streeft om in 2045 klimaatneutraal te zijn;   
 De verduurzaming van de sociale voorraad huurwoningen hierbij een belangrijk onderdeel is; 
 Bij de evaluatie van de Prestatieafspraken van 2021 bleek dat er nog veel woningen zijn met 

een laag energielabel, het aantal huizen met de slechtste labels f en g bovendien is 
toegenomen met 570;   

  De afspraken over verduurzaming achterlopen op de planning.   
 

Overwegende dat: 
 Dat naast het beter isoleren van gevels en daken ook het plaatsen van zonnepanelen 

bijdraagt aan de verduurzamingsopgave van corporaties en daarmee aan een verlaging van 
de energiekosten voor huurders;  

 Bewoners van corporatiewoningen direct profiteren van de plaatsing van zonnepanelen; 
 De energiekosten, naast de algemene kosten voor levensonderhoud, voor veel 

Nijmegenaren, zeker ook wanneer zij wonen in corporatiewoningen, blijven stijgen;  
 Het aanbrengen van zonnepanelen op corporatiewoningen zorgt voor een verlaging van de 

energierekening van huurders;  
 Dat de nood op dit moment zo hoog is dat de gemeente moet sturen op de woningmarkt 

waar ze kan.  
 
Roept het college op om: 

1. Tijdens de huidige, nog lopende onderhandelingen over de Prestatieafspraken namens de 
gemeente in te zetten op een verplichting van zonnepanelen op elk geschikt dak van een 
woning van de woningbouwcorporaties die in Nijmegen actief zijn. 

2. Nader uit te werken hoe dit te financieren waarbij gedacht kan worden aan het deels betalen 
door de corporaties en deels uit een nog op te richten revolverend fonds. Hierover uiterlijk in 
februari 2023 terug te rapporteren aan de raad.  

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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Motie: Meer werk voor jongerenwerk 
 
Indieners: Charlotte Brand (PvdA), Eline Lauret (PvdD), Maarten Bakker (VVD), Hans van Hooft (SP), 
Marjolijn Mijling (CDA), Paul Eigenhuijsen (GewoonNijmegen.Nu) en Michelle van Doorn (ODV)  
 
Agendapunt  7.1 Raadsvoorstel Stadsbegroting 2023-2026 
 
De gemeenteraad van Nijmegen, in openbare vergadering bijeen op 2 november 2022.   
 

Constaterende dat: 
 

- Er op veel scholen jongeren met (mentale) problemen zijn . 
- Dit verergert is door corona, online lessen en achterstanden. 
- Jongerenwerk via bindkracht10 hier veel goed werk verricht. 

 
Overwegende dat: 
 

- Er nu 4 uur per school beschikbaar is voor jongerenwerk 
- Dit betaalt word door de a-structurele middelen vanuit de NPO gelden 
- Scholen hier zelf geen middelen voor hebben 
- Dit probleem een structurele oplossing behoeft 

 
 
Roept het college op:  
 
Om vanuit het programma “Kansengelijkheid” structureel € 300.000,- in te zetten voor 
jongerenwerk op school. 

 
En gaat over tot de orde van de dag, 
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Amendement 

Veilige hoeksteen voor sociale wijk 
 
Indieners: Charlotte Brand (PvdA), Eline Lauret (PvdD), Maarten Bakker (VVD), Hans van Hooft (SP), 
Marjolijn Mijling (CDA), Paul Eigenhuijsen (GewoonNijmegen.Nu) en Michelle van Doorn (ODV)  
 
Agendapunt  7.1 Raadsvoorstel Stadsbegroting 2023-2026 
 
De gemeenteraad van Nijmegen, in openbare vergadering bijeen op 2 november 2022.   
 

constaterend dat: 

● 16% van de Nijmegenaren zich wel meer dan eens onveilig voelt; 

● de stads- en wijkmonitor vanaf 2019 een stijging van het onveiligheidsgevoel laat zien; en dat 

● Bewoners van Zwanenveld, Malvert, Tolhuis, Weezenhof, ’t Acker en ’t Broek hun wijken 
achteruit zien gaan, soms met bijna een dubbel gevoel van onveiligheid ten opzichte van de 
rest van Nijmegen; 

● het voor handhaving door de huidige bezetting lastig is om zichtbaar te zijn in de wijk; 

● toezicht en handhaving extra belast wordt door extra taken en slechtere naleving van 
bijvoorbeeld afvalregels; en dat   

 

Overwegend dat: 

● Meer toezicht en handhaving het gevoel van veiligheid vergroot; 

● Meer toezicht en handhaving leidt tot minder (geluids)overlast, afvaldumpingen, vandalisme, 
(parkeer)overtredingen, bekladdingen etc; 

● dat een krappe arbeidsmarkt een aantrekkelijker arbeidsaanbod en dus middelen vraagt om 
handhavers aan te trekken; en dat 

● een veiligere leefomgeving leidt tot meer sociale cohesie, meer vertrouwen en prettigere 
omgang met buren en de rest van de wijk. 

 

Besluit: 

1. beslispunt 1 vast te stellen met dien ten verstande dat op pagina 22 in het hoofdstuk 
Veiligheid in de paragraaf Wat willen we komend jaar bereiken? achteraan de alinea onder 
het kopje We zetten extra in op de aanpak van overlasthotspots wordt toegevoegd:  

 



 

 

“We bevorderen met maatwerk de sociale cohesie in wijken door extra 
handhavingscapaciteit toe te voegen. Zij worden ingezet in de wijken waar op basis van de 
stads- en wijkmonitor, zo maken we onze wijken fijnere plekken waar mensen elkaar in 
een veilige omgeving makkelijk kunnen opzoeken. We stellen ons als doel om extra 
handhavingscapaciteit en een betere randvoorwaarden om handhavers te werven 
realiseren.” 

 

en op pagina 51 de tekst: “We creëren maatwerkbanen…van deze maatwerkbanen” te 
schrappen. 

 

2. beslistpunt 2 vast te stellen met dien ten verstande dat de toevoeging aan de post 
“Maatwerkbanen” in het programma Werk en Inkomen komt te vervallen en deze gelden in 
zijn geheel onder de noemer “maatwerk veilige wijken en sociale cohesie” aan de 
programmabegroting Veiligheid wordt toegevoegd. 

 

3. De verdere verwijzingen naar bovengenoemde in de begrotingsteksten, tabellen en figuren 
conform beslispunt 1 en 2 te verwerken. 

 

en gaat over tot de orde van de dag, 
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Motie: Daadwerkelijk meer bomen in Nijmegen 
 
Indieners: Charlotte Brand (PvdA), Eline Lauret (PvdD), Maarten Bakker (VVD), Hans van Hooft (SP), 
Marjolijn Mijling (CDA), Paul Eigenhuijsen (GewoonNijmegen.Nu) en Michelle van Doorn (ODV)  
 
Agendapunt  7.1 Raadsvoorstel Stadsbegroting 2023-2026 
 
De gemeenteraad van Nijmegen, in openbare vergadering bijeen op 2 november 2022.   
 

Constaterende dat: 

 In de Stadsbegroting 2023-2026 is opgenomen dat er in de stad meer bomen moeten komen om de stad te 
vergroenen; 

 Dit geconcretiseerd is in de verhoging van 625 extra bomen netto per jaar in het Bomenplan naar 1000 
extra bomen per jaar in de Stadsbegroting; 

 Hiervoor de komende 4 jaren een investering van € 1 miljoen per jaar is opgenomen; 
 Er elk jaar ook bomen sterven en/of gekapt worden zowel op gemeentelijke als particuliere grond; 
 Het niet bekend is hoeveel bomen dit totaal betreft; 
 Alleen voor de vervanging van de gemeentelijke bomen in de begroting een ander, beperkt, soms 

ontoereikend budget beschikbaar is; 
 Het dus onbekend is of Nijmegen het bomenarsenaal daadwerkelijk uitbreidt met 1000 bomen per jaar; 
 De gewenste en noodzakelijke vergroening daardoor kan uitblijven; 
 In het door het college omarmde initiatiefvoorstel ‘Niet bomen maar planten’ 625 nieuwe bomen met een 

budget van € 112.500 mogelijk waren, dat is nog geen € 200 per boom; 
 Er volgens het college een (financiële) compensatieregeling komt voor gekapte bomen, onderdeel van een 

compensatieplan dat nog niet is voorgelegd aan de raad; 
 Provincie Gelderland subsidieregelingen heeft voor de aanplant van bomen; 
 Er dus financiële ruimte is voor de vervanging of compensatie van alle met een vergunning gekapte 

bomen, 
 

Overwegende dat: 

 Klimaatverandering en biodiversiteitsverlies zeer ernstige gevolgen hebben en sneller gaan dan gedacht;  
 De raad in 2021 de noodtoestand heeft uitgeroepen voor het klimaat en voor de biodiversiteit; 
 Bomen heel belangrijk zijn in de strijd tegen klimaatverandering, voor klimaatadaptatie, betere 

luchtkwaliteit, biodiversiteit, gezondheid en welzijn van mensen en dieren; 
 

Verzoekt het college: 

1. Voortaan jaarlijks in kaart te brengen hoeveel bomen er in Nijmegen gestorven of gekapt zijn, voor zover 
bekend via verleende kapvergunningen, dit voor de raad controleerbaar af te zetten tegen het aantal 
vervangen, gecompenseerde en nieuw aangeplante bomen en dit overzicht jaarlijks bij de Stadsrekening te 
communiceren aan de raad; 

2. Ervoor te zorgen dat bovenop de plannen voor netto 1000 extra bomen per jaar tenminste alle met een 
vergunning gekapte bomen worden vervangen dan wel gecompenseerd; 

3. Dit de komende 4 jaren (mede) te bekostigen uit het investeringsbudget van € 1 miljoen per jaar, 
ontvangen financiële compensatie voor gekapte bomen en subsidieregelingen van de provincie, 



 

 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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Motie ‘Geen gascentrale op Engie-terrein’  
 
Indieners: Charlotte Brand (PvdA), Eline Lauret (PvdD), Maarten Bakker (VVD), Hans van Hooft (SP), 
Marjolijn Mijling (CDA), Paul Eigenhuijsen (GewoonNijmegen.Nu) en Michelle van Doorn (ODV)  
 
Agendapunt  7.1 Raadsvoorstel Stadsbegroting 2023-2026 
 
De gemeenteraad van Nijmegen, in openbare vergadering bijeen op 2 november 2022.   
 
Constaterende dat: 

 Nijmegen er naar streeft om in 2045 klimaatneutraal te zijn;  
 Op 6 september j.l. het ontwerpbestemmingsplan Kanaalhavens-7 door het college is 

gepresenteerd;  
 Daarin de mogelijkheid wordt opengehouden op deze plek een gascentrale te bouwen in 

Nijmegen;  
 Engie een vergunning heeft aangevraagd voor onder meer de bouw van een gascentrale, en 

deze vergunning reeds in ontwerp door de provincie Gelderland is verleend.  
 

Overwegende dat: 
 Dat de bouw van een gascentrale op deze plek zeer onwenselijk is voor de stad en haar 

inwoners;   
 De luchtkwaliteit in dit gebied al slechter is dan elders in de stad;  
 De gemeenteraad van Nijmegen eerder de klimaat- en biodiversiteitscrisis heeft uitgeroepen 

en daarmee dus erkend;  
 Engie en het college de raad en de omwonenden altijd heeft voorgehouden dat bij de bouw 

van een nieuwe energiecentrale hier altijd duurzame energie zou worden opgewekt;  
 Zowel landelijk als lokaal het beleid gericht is op afbouw van aardgas;  
 Het bestemmingsplan nog niet is vastgesteld en de gemeenteraad zich nog  kan uitspreken 

tegen de bouw van een gascentrale.                                                                
 
Roept de raad op om:  

1. Zich uit te spreken tegen de mogelijke bouw van een CO2 producerende centrale, zoals 
bijvoorbeeld een gestookt op fossiel gas, op het Engie-terrein.  

 
Roept het college op om: 

3. Een zienswijze in te dienen tegen de door de provincie verleende vergunning, met het 
verzoek om de mogelijkheid tot de bouw van een CO2 producerende centrale, zoals 
bijvoorbeeld gestookt een op fossiel gas, uit deze vergunning te schrappen.  

 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 



 

 
 
PvdA PvdD VVD SP    
C. Brand  E. Lauret  M. Bakker  H. van Hooft   
 
 
CDA GewoonNijmegen.Nu ODV    
M. Mijling   P. Eigenhuijsen  M. van Doorn  
 
 
GL   Stadspartij Nijmegen                    D66  
 

 
 
 


