
 

Lokaal VVD stemmen.  Heel normaal.  Tegenbegroting 2020-2023 

  1 
 

Koerswijziging 

voor 

Nijmegen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegenbegroting VVD Nijmegen 2020-2023  



 

Koerswijziging voor Nijmegen.  Tegenbegroting 2020-2023 

  2 

Voorwoord en samenvatting.  
 

Nijmegen zit in financieel zwaar weer. Ondanks de torenhoge belastingen in Havanna aan de 

Waal en de economische wind in de rug heeft onze stad een tekort oplopend tot 11 miljoen 

euro te verstouwen. Onlangs presenteerde het linkse stadsbestuur van Nijmegen in de 

stadsbegroting hoe ze dit tekort willen oplossen. Oude wijn in nieuwe zakken, zo concludeert 

VVD Nijmegen.  

 

Met de tegenbegroting Koerswijziging voor Nijmegen  laat VVD Nijmegen zien dat het ook 

anders kan. Structurele échte oplossingen voor de tekorten gecombineerd met maatregelen 

die Nijmegen vrijer, veiliger én duurzaam gezonder maken. 

 

De VVD investeert in de economie en verkleint de armoedeval. Zo komen er meer banen in 

Nijmegen en zorgen we dat werken loont. Een draaiende economie zorgt er voor dat alle 

Nijmegenaren, ook de huidige thuiszitters, mee kunnen doen. 

 

We realiseren een veilige en bereikbare stad, waar verkeer goed doorstroomt en waar 

bezoekers een warm welkom krijgen. We verhogen parkeertarieven niet, maar investeren flink 

in de S100 en het Keizer Traianusplein. We zorgen er voor dat er voldoende Handhavers zijn 

en dat onze Handhavers goed toegerust zijn op hun taak. 

 

De VVD vindt dat publiek geld daar ingezet moet worden, waar de meeste Nijmegenaren er 

profijt van hebben. Ze hebben het immers zelf opgebracht. Omdat bijna alle Nijmegenaren 

gebruik maken van sportfaciliteiten en omdat sporten gezond is, investeren we flink in sport. 

 

We vinden dat Nijmegenaren niet mee hoeven te betalen aan linkse hobbies. Daarom verlagen 

we de OZB-belasting. Zo houden Nijmegenaren het geld in de eigen knip en kunnen ze zelf 

bepalen waar ze het aan uitgeven. Ondanks deze maatregelen sparen we nog steeds méér 

dan voorgenomen is in de begroting van het stadsbestuur. 
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Bestuur en Organisatie. 

Nijmegen heeft een strakke en efficiënt georganiseerde organisatie. Daar zijn we trots op en 

dat houden we zo. Het tekort op de begroting zorgt ervoor dat de broekriem aangehaald moet 

worden. De hele stad gaat dit voelen. Wanneer de broekriem aangehaald moet worden in de 

stad, vinden we dat óók het stadhuis in de spiegel moet kijken. We kiezen níet voor 

taakstellingen en de kaasschaaf over het ambtelijk apparaat. We kiezen voor een versobering 

van de openbare optredens. Want wanneer Nijmegen voelt dat het er minder te besteden is, 

vinden we het ongepast onszelf te fêteren. 

 We geven jaarlijks 40.000 euro minder aan uit aan openbare optredens. 

 

Veiligheid.  

Een veilige stad is de hoeksteen van een fijne leef- en werkomgeving. Goed zichtbare en goed 

uitgeruste Handhavers en voldoende BIBOB-ambtenaren zijn daar onlosmakelijk aan 

verbonden. We geloven in een goede samenwerking van preventie, hulpdiensten en 

veiligheids- en zorgorganisaties in het Veiligheidshuis. Dit om Nijmegen een fijnere stad te 

maken waar het mooi leven en goed werken is.  

 We investeren de komende jaren 800.000 euro éxtra in veiligheid. 

 

Economie en Toerisme. 

Dankzij onze ondernemers draait de Nijmeegse economie. Nijmegen doet het echter minder 

goed dan steden als Zwolle, Eindhoven en Enschede. Door de voorgenomen bezuiniging op 

economie strooit het stadsbestuur zand in de toch al stroef lopende economische motor van 

Nijmegen.  

We willen niet bezuinigen op onze ondernemers, daarom halen het zand uit de motor en 

repareren de bezuiniging van het stadsbestuur op het ondernemersfonds. Om meer banen te 

realiseren voor onze Nijmegenaren investeren we juist 2 miljoen euro éxtra in onze economie 

ten opzichte van de voorliggende begroting.  

Deze investering zetten we in voor een groter ondernemersfonds, een beter acquisitiebeleid 

en verbetering van de werklocaties. Op deze manier loopt de Nijmeegse economische motor 

niet verder vast, maar we geven naast het nodige reguliere onderhoud de economie zelfs extra 

brandstof om als een geoliede machine te gaan draaien. 

VVD hecht waarde aan onze bruisende binnenstad. Om het vestigingsklimaat in de binnenstad 

niet verder te verslechteren draaien we de voorgenomen verhoging van de parkeertarieven 

terug (zie bereikbaarheid). 

 We investeren de komende jaren 2 miljoen extra in economie. 

 We verhogen de parkeertarieven niet. 
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Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg. 

Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We 

vinden het normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan 

professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt. De gemeente biedt 

ruimte aan professionals, zodat die niet gehinderd worden door bureaucratische regels en 

schotten tussen sectoren. Afspraken met aanbieders worden gemaakt op basis van doelen, 

prestaties en resultaten. Daarmee zetten we een rem op stijgende kosten binnen de zorg. Er 

loopt een diepgaand onderzoek naar de transformatie van wijkcentra naar wijkactiviteiten. 

We vinden het niet wenselijk en een verkeerd signaal om uitgeprocedeerde economische 

vluchtelingen en andere niet legaal in Nijmegen verblijvenden te faciliteren.  

 

 We besparen 2 miljoen per jaar op de zorg en wijken. 

 We besparen nog eens 1,2 miljoen door de afbouw van opvang uitgeprocedeerden. 

 

Werk en Inkomen. 

De beste en enige échte oplossing voor Nijmegenaren in de bijstand is werk. Om meer banen 

te realiseren investeren we 2 miljoen in de economie. Werken zorgt voor een sociaal netwerk, 

zelfvertrouwen en bovenal dat je zelfstandig en onafhankelijk je eigen leven kan leiden. 

Daarnaast vinden we dat werken ook moet lonen: het is niet sociaal dat iemand die werkt aan 

het eind van de maand minder overhoud dan iemand in de bijstand. We willen mensen uit de 

armoedeval halen en werken stimuleren. We verminderen de uitgaven voor de 

meedoenregeling. De CAZ-regeling houden we in stand, maar verlagen we vanaf 2021 naar 

110% van de bijstandsnorm.  

 We besparen hiermee 1 miljoen per jaar. 

De parallelle investering in de economie zal er voor zorgen dat minder gebuikt gemaakt zal 

worden van de CAZ. De besparing die dit oplevert begroten we nog niet mee en voegen we 

volgende jaren extra toe aan de saldireserve. 

Onderwijs. 
We nemen de voorgestelde onderwijsbegroting  over. 
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Bereikbaarheid. 
VVD vindt dat iedereen vrij moet zijn om te gaan en staan waar hij wil, op de manier waarop 

hij dat wil. Voor ons gaat bereikbaarheid om auto, fiets, te voet én OV. Hoe je reist dat bepaal 

jij. Nijmegen is per fiets goed bereikbaar, dat houden we in stand. De bereikbaarheid per auto 

laat te wensen over. Om een inhaalslag te maken investeren komende jaren 6,7 miljoen in een 

betere doorstroom op de S100. We willen een goed werkende groene golf en we laten 

onderzoeken of het, naast de eerder onderzochte fietstunnels, mogelijk is het aantal kruisingen 

en rotondes te verminderen om de doorstroom te verbeteren. 

 

We maken 7,5 miljoen euro vrij om het Keizer Traianusplein aan te pakken. Hierdoor wordt 

door doorstroom op de Waalbrug, de Oranjesingel en de verbinding met Duitsland beter.  We 

onderzoeken een andere inrichting van het plein, bijvoorbeeld een ongelijkvloerse kruising. 

We doen dit kostenneutraal door het bestaande investeringsbudget te herstructureren.  

 

VVD wil dat bezoekers van onze stad en haar bewoners zich welkom voelen. Naast dat 

Nijmegen goed bereikbaar moet zijn, moeten bezoekers van onze inwoners en klanten van 

onze winkeliers goed kunnen parkeren. We draaien de voorgenomen verhoging van de 

parkeertarieven à 150.000 euro per jaar terug. 

 

Een milieuzone verslechterd de bereikbaarheid en treft een kleine groep inwoners onevenredig 

hard. Bovendien levert de maatregel nauwelijks milieuvoordeel op. Er komt geen milieuzone 

in Nijmegen. (zie openbare ruimte).  

 We investeren 6,7 miljoen in de S100. 

 We investeren 7,5 miljoen in het Keizer Traianusplein. 

 We verhogen de parkeerbelasting niet. 

 We besparen 1,6 miljoen door de milieuzone te schrappen. 

 

Wonen en Stedelijke ontwikkeling. 
We zijn voorzichtig met het opnemen van de verkoop van panden om gaten in de begroting te 

dichten. Om minder risico te lopen dan in de voorgestelde begroting nemen we langer de tijd 

om panden te verkopen. 

 We verschuiven 1,5 miljoen aan verkoopopbrengsten van 2020 naar 2023. 
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Openbare Ruimte en Duurzaamheid.  
In het duurzaamheids- en klimaatbeleid zijn no-regretmaatregelen het uitgangspunt. 

Duurzaamheids- en klimaatbeleid moet dichtbij de Nijmegenaren staan om draagvlak te 

houden. Daarom houden we, in tegenstelling tot het voorstel van het stadsbestuur, de plastic 

afvalzak gratis.  

We maken de rol van de gemeente kleiner en creëren ruimte voor woningeigenaren om zelf 

duurzaamheidsinvesteringen te doen. We verlagen hiervoor de OZB op woningen (zie 

financiën). 

VVD ziet geen grote gemeentelijke rol in het warmtebedrijf. Nijmegen heeft het financieel 

zwaar. Met het Rijksbeleid en bijbehorend budget op energietransitie in het verschiet wil de 

VVD pas op de plaats maken met het van aardgas ontkoppelen van wijken voor rekening en 

risico van de Nijmegenaren. We verminderen de Nijmeegse uitgaven aan de energietransitie. 

Zo blijven we in de kopgroep van Nederland, maar staan we niet meer vooraan bij het trekken 

van de gemeentelijke portemonnee. 

Er komt geen milieuzone in Nijmegen (zie bereikbaarheid). Hiermee besparen we 0,5 miljoen 

investeringsbudget en 1,1 miljoen in het programma openbare ruimte.  

 De plastic afvalzak blijft gratis. 

 We geven inwoners de ruimte om te investeren in het verduurzamen van hun woning. 

 We besparen 1 miljoen per jaar op energiebeleid.  

 We besparen 1,6 miljoen door de milieuzone te schrappen. 

 

Cultuur en Cultureel erfgoed. 
VVD koestert het Nijmeegse cultureel erfgoed en onze volkscultuur zoals Carnaval en de 

Nijmeegse taal. We zijn trots op de sterke culturele instellingen met hun kwalitatief goede 

programmering. We herijken de subsidies voor onze culturele instellingen. We zijn van mening 

zijn dat het sterke programma méér door de bezoekers en minder door de belastingbetaler 

gedragen moet worden. Op deze manier creëren we ruimte om te investeren in sport, waar 

meer Nijmegenaren uit alle opleidings- en inkomensgroepen mee bereikt worden (zie Sport).  

 We besparen 1 miljoen per jaar op cultuur. 
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Sport.  
Sporten is gezond. Of je nu oud of jong bent, op de universiteit zit of een beroepsopleiding 

doet, of je nu werkt of ‘in between jobs’ zit: bijna iedereen sport. Van breedtesport tot topsport, 

goede accommodaties en faciliteiten zijn nodig om onze stad goed in beweging te houden. 

We draaien de voorgestelde bezuiniging van het stadsbestuur op sport terug. Zo houden we 

het onderhoud van onze accommodaties goed op peil en houden we bijvoorbeeld budget voor 

hardloop- en beweeg-je-fitroutes. 

We onderschrijven de ambitie van het college om dé sportstad van Gelderland te worden. Bij 

ambitie horen passende faciliteiten en bijbehorende financiële middelen. VVD kiest naast het 

repareren van de voorgestelde bezuiniging voor een flinke investering in faciliteiten en 

accommodaties.  

De Spiegelwaal is een echt uithangbord voor de watersport. We investeren extra in het 

Watersportcentrum De Bastion.  

Om dé sportstad van Gelderland te zijn, willen we dat de sporthal in Nijmegen Noord aan de 

allerbeste randvoorwaarden voldoet. Hier maken extra investeringsruimte voor vrij.  

Afsluitend onderzoeken we de beste invulling voor de zwemfaciliteiten in Nijmegen. We 

houden daarbij rekening met een nieuw zwembad en reserveren alvast voldoende 

investeringsruimte.  

 We draaien de bezuinigen van 3,6 miljoen op sport terug. 

 We investeren 13 miljoen in nieuwe en betere sportaccommodaties. 

 

Financiën.  
Nijmegen is een van de duurste gemeenten van Nederland voor woningeigenaren en 

ondernemers. We verlagen de gemeentelijke lasten niet alleen voor ondernemers, maar in 

tegenstelling tot het voorstel van het stadsbestuur, ook voor inwoners. 

We hebben oog voor financiële risico’s en gaan behoedzaam om met begroten. De 

saldireserve is de algemene risicobuffer van de gemeente. Deze is groot genoeg om naast de 

programma-, en investeringsrisico’s ook de risico’s in de grondexploitaties af te dekken. De 

afgelopen jaren is deze buffer met ruim een derde afgenomen. 

 We verlagen de OZB met 2,5%. 

 We voegen 4 miljoen toe aan de saldireserve.  
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Amendement: Koerswijziging voor Nijmegen.  
Amendement behorende bij agendapunt 7, Raadsvergadering 13 november 2019. 

Agendapunt 7: ‘Stadsbegroting 2020-2023’ 

1e indiener: E. van Zanten 

De Raad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 13 november 2019, 

Constaterend dat het college van B&W op een aantal terreinen onwenselijke keuzes maakt; 

en 

Overwegend dat de VVD Nijmegen in de Tegenbegroting Koerswijziging voor Nijmegen 

deze onwenselijke keuzes herstelt (zie aangehechte tabel 1 en 2); 

Besluit aan beslispunt 1 van het raadsvoorstel “Stadsbegroting 2020-2023” toe te voegen 

“met dien verstande dat de Stadsbegroting wordt aangepast conform de aan dit 

amendement gehechte tabellen”. 

En gaat over tot de orde van de dag, 

 

VVD     GroenLinks     D66  

E. van Zanten      

 

  

SP           Stadspartij DNF    PdvA 

 

 

 

CDA     Partij voor de Dieren   50PLUS 

 

 

 

VoorNijmegen.NU  
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Tabel 1: Programma begroting.  
Omschrijving Programma Taakveld (bedragen x 1.000) 2020 2021 2022 2023 

Minder subsidie per kaartje  Cultuur en Cultureel Erfgoed 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurprod. 1000 1000 1000 1000 

Verminderen uitgaven klimaat en energie Openbare ruimte 7.4 Milieubeheer 1000 1000 1000 1000 

Taakstelling maatwerkdienstverlening 18+ Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 1000 1000 1000 1000 

Transformatie wijkcentra naar activiteiten Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 500 500 500 500 

Meedoenregeling afschaffen (aanvullend op taakstelling) Werk en Inkomen 6.3 Inkomens regelingen 500 500 500 500 

Inkomensgrens CAZ verlagen naar 110% vd bijstandsnorm Werk en Inkomen 6.3 Inkomens regelingen 0 500 500 500 

Afbouw noodopvang uitgeprocedeerden Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg 6.81 Geëscaleerde zorg18+ 305 305 305 305 

Geen milieuzone  Openbare ruimte 7.4 Milieubeheer 200 300 300 300 

Versobering openbare optredens  Bestuur en organisatie 0.1 Bestuur 40 40 40 40 

Besparingen     4545 5145 5145 5145 

Verkoop panden - verandering t.o.v. Begroting Wonen en Stedelijke Ontwikkeling 8.3 Wonen en bouwen -1.500   1500 

Geen verhoging opbrengst parkeren Bereikbaarheid 0.63 Parkeerbelasting -150 -150 -150 -150 

Extra geld veiligheid  Veiligheid 1.2 Openbare orde en veiligheid -100 -200 -200 -200 

Gratis plastic inzameling Openbare ruimte 7.3 Afval -260 -260 -260 -260 

Economische visie en ondernemersfonds Economie en toerisme 3.3 Bedrijfsloket -500 -500 -500 -500 

Extra geld investeringsbudget (bastion, hardlooproutes, zwembad) Sport 5.2 Sportaccommodaties -250 -500 -750 -1000 

Verbeteren doorstroming, oa S100 Bereikbaarheid 2.1 Verkeer en vervoer -500 -500 -500 -500 

Terugdraaien bezuinigingen Sport Sport 5.2 Sportaccommodaties -525 -1025 -750 -500 

Verlagen OZB woningen met 2,5% Financiën 0.61 OZB woningen -500 -1.000 -1.000 -1.500 

Uitgaven     -4.285 -4.135 -4.110 -3.110 

Toevoeging saldireserve Financiën   260 1.010 1.035 2.035 
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Tabel 2: Investeringen.  
Investeringen (bedragen x 1 mln.) Oorspronkelijk Mutatie 

Programma Bereikbaarheid   

Traianusplein 0 +7,5 

S100 0 +6,7 

Fietsvriendelijke maatregelen 5 -5 

Fietsstalling Kelfkensbos 0,6 -0,6 

Fietstunnels Waalsprong 8,2 -1,5 

Programma Openbare ruimte   

Milieuzone 0,5 -0,5 

Programma Sport   

Watersportcentrum De Bastion Veur Lent 0,5 +1 

Gymzaal Woenderskamp 12 +1 

Zwembad 0 +11 

 


