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Voorwoord en samenvatting.  
 

We leven in een vreemde periode. De coronapandemie heeft onze samenleving ontwricht. 
Ook ons mooie Nijmegen wordt hard geraakt door deze gezondheidscrisis. Eén op de vier 
Nijmegenaren krijgt te maken met corona of de gevolgen ervan. Ook onze lokale economie 
heeft het zwaar te verduren. De intelligente lockdown in het voorjaar van 2020 was voor veel 
Nijmegenaren een heftige periode. De zomer van 2020 bracht enige verlichting, maar 
inmiddels bevinden we ons in de zogeheten tweede coronagolf. Met de dag stijgt het aantal 
besmettingen en bedrijven zijn wederom genoodzaakt hun deuren te sluiten.  

Een economische crisis als gevolg van deze gezondheidscrisis ligt in het verschiet. Veel 
bedrijven maken gebruik van landelijke overheidssteun om het hoofd boven water te houden. 
Toch leven veel Nijmegenaren in onzekerheid over hun baan, en veel ondernemers vrezen 
voor de toekomst van hun bedrijf.  

Het is goed dat het college er in deze tijd voor kiest om extra te investeren. Daar zijn we blij 
mee. Maar wat de VVD Nijmegen betreft doen we daar nog een schep bovenop. We maken 
duidelijk andere keuzes, waardoor er voldoende ruimte komt om te investeren in belangrijke 
sectoren zoals economie, bereikbaarheid, sport en veiligheid. Zo is Nijmegen klaar voor de 
toekomst en komen we sterker uit de crisis.   

Als we ervoor willen zorgen dat Nijmegenaren aan het werk kunnen blijven dan is nú het 
moment om onze economie te versterken. We stellen daarom voor jaarlijks 700.000 euro extra 
te investeren in de Nijmeegse economie. We onderschrijven daar enerzijds mee hoe belangrijk 
onze ondernemers zijn en hoe enorm wij hen waarderen. Anderzijds zorgen we ervoor dat 
banen voor Nijmegen behouden blijven.  

Voor een sterke economie moet onze stad goed bereikbaar zijn. We willen dat mensen hier 
makkelijk naartoe kunnen komen om te werken en te winkelen. Daarom investeren we extra 
om onze stad bereikbaar te houden. We investeren in de doorstroming op de S100 en het 
Keizer Traianusplein. De versmalling van de Graafseweg wordt wat de VVD betreft 
teruggedraaid.  

Jaarlijks stellen we 500.000 euro extra beschikbaar voor de veiligheid. Dat is nodig voor een 
daadkrachtige aanpak van drugscriminaliteit en ondermijning. Door corona wordt er meer 
gevraagd van onze politie en handhavers. We verlichten ook hun werkdruk.  

Sporten is gezond. Het zorgt voor sociaal contact en mensen met een goede conditie zitten 
beter in hun vel. Zeker in deze tijd is het van belang om fit te blijven. De VVD Nijmegen 
investeert daarom extra in sport. Sporten in grote groepen is moeilijker geworden door corona. 
We hebben behoefte aan meer ruimte voor sport. We maken daarom extra geld vrij voor een 
nieuw zwembad, een nieuwe sporthal in Nijmegen Noord en voor het watersportcentrum 
Bastion.   

Nijmegen heeft een van de hoogste OZB tarieven van Nederland. Dat is absurd. 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.  

Sterker uit de crisis betekent wat de VVD Nijmegen betreft het extra inzetten op economie, 

bereikbaarheid, sport en veiligheid. In 2021 investeren we daarom flink en in de jaren daarna 
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gaan we onze spaarpot weer vullen. We zorgen er op deze manier voor dat Nijmegen klaar is 

voor de toekomst. 
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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. We zijn van mening dat een versobering van de openbare optredens 

mogelijk is. Begin 2021 zullen openbare optredens niet of nauwelijks aan de orde zijn vanwege 

de coronacrisis. Onze indruk is dat onze maatschappij hierdoor blijvend zal veranderen.  

 We geven jaarlijks 40.000 euro minder 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 onlosmakelijk met veiligheid. De 

overlast van drugscriminaliteit in de binnenstad moet een halt toe geroepen worden en onze 

ondermijningsaanpak verdient een extra impuls. De werkdruk bij onze politie en handhavers 

is toegenomen, mede door corona. Daar willen we iets aan doen. Ook zetten we extra in op 

de aanpak van zwerffietsen. Een veilige stad is een prettige stad om in te leven. 

 We investeren de komende jaren 2 miljoen euro extra in veiligheid.  

Economie en Toerisme. 

De Nijmeegse economie wordt gedragen door ondernemers. Zij zijn degenen die zorgen voor 

onze banen. Ondernemers hebben het zwaar en verdienen onze steun.  

VVD Nijmegen legt jaarlijks 500.000 euro extra bij in het budget voor het Ondernemersfonds. 

Daarmee herstellen we een afspraak die we met ondernemers hebben gemaakt. We hebben 

ondernemers namelijk beloofd dat een deel van de OZB die zij betalen terug zou vloeien in de 

economie. Het is niet juist dat de afgelopen jaren het Ondernemersfonds is geplunderd. De 

VVD Nijmegen zet in op een versterking van het economisch klimaat met een beter 

acquisitiebeleid en verbetering van werklocaties.  

Nijmegen is als stad in trek bij toeristen. Dat zien we doordat de afgelopen jaren het aantal 

hotelovernachtingen is verdubbeld en het aantal banen in de toeristensector sterk toeneemt. 

Hier ligt een kans voor Nijmegen. We stellen voor om Nijmegen nog beter te promoten en 

stellen hier een jaarlijks budget van 250.000 euro voor beschikbaar. We spreken hiermee onze 

waardering uit naar hotelondernemers die in tijden van corona toerismebelasting betalen, 

terwijl ze minder inkomsten hebben. 

De VVD Nijmegen is tevens van mening dat het extra ophalen van 25.000 euro op jaarbasis 

door middel van de toeristenbelasting geen haalbare doelstelling is. Dit gat in de begroting 

draaien we terug. 

De landelijk overheid wil graag een jaarlijks Democratiefestival organiseren. Daar is zij in 2019 

mee begonnen op Veur Lent. Het festival was geen succes en er waren weinig bezoekers. De 

VVD Nijmegen ziet het niet zitten om als lokale overheid jaarlijks 150.000 euro beschikbaar te 

stellen voor het voortzetten van dit festival. 
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 We investeren de komende jaren 2 miljoen euro extra in economie. 

 We investeren jaarlijks 250.000 euro extra in de promotie van Nijmegen als 

toeristische trekpleister. 

 We draaien de besparing van 25.000 euro op toeristenbelasting terug. 

 We besparen 600.000 euro door geen jaarlijkse financiële bijdrage te leveren aan het 

Democratiefestival. 

 

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg. 

Gezond zijn en blijven is belangrijker dan ooit. Iedereen verdient goede zorg. 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. We onderzoeken hoe de toeleiding naar zorg beter en efficiënter kan worden 

geregeld. Daarmee zetten we een rem op stijgende kosten binnen de zorg, zodat de zorg voor 

iedereen toegankelijk blijft voor nu en in de toekomst. 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 verblijvende mensen te faciliteren.  

 

 We besparen 1,5 miljoen per jaar op de zorg en wijken. 

 We besparen nog eens 1,4 miljoen door de afbouw van de Bed-Bad-Brood opvang. 

 

Werk en Inkomen. 

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

te realiseren investeren we ruim 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 overhoudt 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. 

 

Onderwijs. 
We nemen de voorgestelde onderwijsbegroting  over. 
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Bereikbaarheid. 
De 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 het OV. Hoe je reist bepaal 

je zelf. De bereikbaarheid van Nijmegen per fiets is uitstekend op orde. De bereikbaarheid 

voor auto is echter ver onder de maat. Als overheid is het zaak om nu grote investering in 

bereikbaarheid naar voren te halen. Dat levert tevens extra werkgelegenheid op. 

 

We investeren de komende jaren 7,3 miljoen euro om de doorstroom op de S100 te 

verbeteren. Het hoofdwegennetwerk in Nijmegen stroomt vol en we staan te vaak met z’n allen 

stil in de stad. Dat kost tijd en geld en zorgt voor mindere luchtkwaliteit. 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 7,7 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. 

 

Het project met de wijkvegers zetten we stop. Om zwerfafval tegen te gaan maken we de 

plastic zak weer gratis (zie openbare ruimte). 

 

Voor het bewaakt parkeren van je fiets in de binnenstad gaan we 0,50 euro betalen. Dat is fair 

want het stallen van je fiets kost geld. Een deel van de opbrengsten vloeit terug naar 

handhaving, waar we extra inzet gaan plegen om zwerffietsen aan te pakken.  

 We investeren 7,3 miljoen in de S100. 

 We investeren 7,7 miljoen in het Keizer Traianusplein. 

 We besparen 350.000 euro per jaar door te stoppen met wijkvegers. 

 We voeren betaald fietsparkeren in à 0,50 euro per stalling bij de bewaakte 

fietsenstalling in de binnenstad. 

 

Wonen en Stedelijke ontwikkeling. 
In Nijmegen is een groot woningtekort. Er is een groot tekort aan goedkope-en middeldure 

huur- en koopwoningen. Symboolpolitiek om verkamering tegen te gaan stoppen we. Het 

echte probleem is doorstroming. Studenten moeten noodgedwongen te lang op een 

studentenkamer blijven bivakkeren omdat er geen beschikbare woningen zijn. Met de 

woondeal die is gesloten met het Rijk hopen we snel meer woningen te realiseren. 

 We besparen 60.000 euro door geen paraplubestemmingsplan verkamering op te 

stellen. 

 We besparen jaarlijks 60.000 euro door de huurteams af te schaffen. 

  



 

Sterker uit de crisis.  Alternatieve begroting 2021-2024 

  8 

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. Door de plastic zak weer gratis te maken dragen we bij aan bewustwording.  

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). 

De VVD ziet geen gemeentelijke rol in het warmtebedrijf. 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. 

Het plan voor het verbeteren van de luchtkwaliteit voeren we niet uit. De luchtkwaliteit in 

Nijmegen voldoet aan de normen en daar waar het verbetert kan worden zijn we afhankelijk 

van landelijk en Europees beleid (vrachtverkeer op de Waal en de uitstoot verkleinen vanuit 

het Ruhrgebied).  

 De plastic afvalzak wordt weer gratis. 

 We besparen oplopend 1 miljoen per jaar op energiebeleid. 

 We besparen 900.000 euro door het plan Luchtkwaliteit een halt toe te roepen.  

 

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 zien ook dat de culturele sector hard geraakt wordt door corona. Vanuit 

de landelijk en lokale overheid kan de culturele sector op extra steunpakketten rekenen. 

Alhoewel we nog steeds van mening zijn dat er buitenproportioneel veel subsidie wordt 

verleend aan culturele instellingen in onze stad, willen we hen in deze tijd niet belasten met 

een verhoging per kaartje. 

Wel kiezen we voor een kleine besparing van bijna 300.000 euro door de kunstbus af te 

schaffen en het Limes congres niet te huisvesten. Deze projecten passen wat de VVD betreft 

niet in deze tijdsgeest.  

 We besparen 50.000 per jaar door te stoppen met de kunstbus. 

 We besparen 95.000 euro door het Limes congres niet in Nijmegen te organiseren. 
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Sport.  
Sporten is gezond. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat er voldoende en kwalitatief goede 

accommodaties en faciliteiten zijn waar Nijmegenaren kunnen sporten. De VVD stelt daarom 

voor extra te investeren in sport. Zo blijven mensen fit en gezond, creëren we extra 

werkgelegenheid en profileren we ons als dé sportstad van Gelderland. 

 We investeren 14 miljoen in sportaccommodaties zoals een sporthal in Nijmegen 

Noord, een zwembad en watersportcentrum Bastion. 

 

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 als gemeente gespaard voor moeilijke tijden. We gebruiken daarom nu een deel 

van onze spaarpot om te investeren om zo sterker uit de crisis te komen. Maar we kijken ook 

naar de toekomst. Vanaf 2022 gaan we weer sparen om zo onze spaarkas weer te vullen. 

 We verlagen de OZB met 2,5%. 

 We voegen 1,2 miljoen toe aan de saldireserve.  
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Amendement: Sterker uit de crisis.  
Amendement behorende bij agendapunt 9, Raadsvergadering 28 oktober 2020. 

Agendapunt 9: ‘Stadsbegroting 2021-2024’ 

1e indiener: I. van Dijk 

De Raad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 28 oktober 2020, 

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

en 

Overwegend dat de VVD Nijmegen in de Alternatieve begroting Sterker uit de crisis deze 

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

Besluit aan beslispunt 1 van het raadsvoorstel “Stadsbegroting 2021-2024” 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  

I. van Dijk      

 

  

SP           Stadspartij DNF    PvdA 

 

 

 

CDA     Partij voor de Dieren   50PLUS 

 

 

 

VoorNijmegen.NU  
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Tabel 1: Programma begroting.  

Besparingen Programma Taakveld 2021 2022 2023 2024 TOTAAL 

Versobering openbare optredens Bestuur en Organisatie 0.1 Bestuur 
            

40  
            

40  
            

40  
            

40              160  

Democratiefestival Economie en Toerisme 3.1 Economische ontwikkeling 
          

150  
          

150  
          

150  
          

150            600  

Korting wijkbudgetten 

Welzijn, 
Wijkontwikkeling en 
Zorg 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 

          
150  

          
250  

          
250  

          
500            1.150  

BBB voorziening 

Welzijn, 
Wijkontwikkeling en 
Zorg 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 

          
445  

          
318  

          
318  

          
318  1.399            

Taakstelling maatwerkdienstverlening 18+ 

Welzijn, 
Wijkontwikkeling en 
Zorg 6.71 Maatwerk dienstverlening 18+ 

          
500  

          
750  

      
1.000  

      
1.000        3.250  

Inkomensgrens CAZ verlagen naar 110%  Werk en Inkomen 6.3 Inkomensregelingen 
          

500  
          

500  
          

500  
          

500            2.000  
Meedoenregeling afschaffen (aanvullende 
op taakstelling) Werk en Inkomen 6.3 Inkomensregelingen 

          
500  

          
500  

          
500  

          
500            2.000  

Stoppen inzet wijkvegers Bereikbaarheid 2.1 Verkeer en vervoer 
          

350  
          

350  
          

350  
          

350            1.400  

Fietsparkeren à 0,50 euro Bereikbaarheid 2.2 Parkeren 
          

110  
          

110  
          

110  
          

110            440  
Geen paraplubestemmingsplan 
verkamering opstellen 

Wonen en Stedelijke 
ontwikkeling 8.3 Wonen en bouwen  

            
20  

            
20  

            
20              60  

Afschaffen huurteams 
Wonen en Stedelijke 
ontwikkeling 8.3 Wonen en bouwen 

            
60  

            
60  

            
60  

            
60              240  

Verminderen uitgaven klimaat en energie Openbare Ruimte 7.4 Milieubeheer 
          

500  
          

750  
      

1.000  
      

1.000        3250  

Afschaffen kunstbus 
Cultuur en Cultureel 
Erfgoed 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurprod. 

            
50  

            
50  

            
50  

            
50              200  

Organisatie Limes congres en 
Faces&Fences 

Cultuur en Cultureel 
Erfgoed 5.5 Cultureel Erfgoed  

            
95    95 

  TOTAAL 3.355 
 

3.943 4.348 4.598         16.244 
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Extra uitgaven Programma Taakveld 

      
2021  

      
2022  

      
2023  

      
2024        Totaal  

Extra geld veiligheid Veiligheid 1.2 Openbare Orde en Veiligheid 
        

-500  
        
-500  

        
-500  

        
-500          -2.000  

Gratis plastic inzameling Openbare Ruimte 7.3 Afval 
        

-260  
        

-260  
        

-260  
        

-260          -1.040  

Economische visie en ondernemersfonds Economie en Toerisme 3.3 Bedrijfsloket 
        

-500  
        

-500  
        

-500  
        

-500          -2.000  

Inzet toeristenbelasting voor promotie Economie en Toerisme 3.4 Economische promotie 
        

-250  
        

-250  
        

-250  
        

-250          -1.000  

Toeristenbelasting AIR BNB (onderzoek) Economie en Toerisme 3.4 Economische promotie  

          
-25  

          
-25  

          
-25            -75  

Extra geld investeringsbudget (bastion, 
hardlooproute, zwembad) Sport 5.2 Sportaccommodaties 

        
-250  

        
-500  

        
-750  

    -
1.000      -2.500  

Verbeteren doorstroming oa S100 Bereikbaarheid 2.1 Verkeer en Vervoer 
        

-500  
        

-500  
        

-500  
        

-500          -2.000  

Verlagen OZB woningen Financiën 0.61 OZB woningen 
    -

1.100  
    -

1.100  
    -

1.100  
    -

1.100      -4.400  

  TOTAAL 
    -

3.360  
    -

3.635  
    -

3.885  
    -

4.135      -15.015  

Uitgaven     2021 2022 2023 2024  

Toevoeging saldireserve Financiën   
             

-5  
          

308  
          

463  
          

463  
 

1.229 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sterker uit de crisis.  Alternatieve begroting 2021-2024 

  13 

Tabel 2: Investeringen.  

Investeringen (bedragen x 1 mln.) Oorspronkelijk Mutatie 

Programma Bereikbaarheid 
  

S100 0 7,3 

Traianusplein 0 7,7 

Minder uitgaven aanleg snelfietspaden 4,5 -4,5 

Aanpak laatste wegvak Graafseweg 0,8 -0,8 

Terugdraaien fietsparkeren Kelfkensbos 1,5 -1,5 

Openbare Ruimte  
 

Stop plan Luchtkwaliteit 0,9 -0,9 

Programma Sport 
  

Bastion 0 1 

Sporthal noord 0 1 

Zwembad 0 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


