
 
 

Amendement: Kansen grijpen 1: publiek vervoer voor iedereen 

 

Raadsvergadering: 22 juni 2022 

Agendapunt 5.1: Raadsvoorstel Coalitieakkoord 2022-2026 

1e indiener: Biljana Markovic (SP) 

Auteur: Stijn van Uffelen (SP) 

 

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 22 juni 2022; 

 

Constaterende dat: 
• veel Nijmegenaren door de recente lastenstijging nauwelijks meer kunnen rondkomen; 
• we steeds dieper wegzakken in een wereldwijde klimaatcrisis; 
• het toenemende autogebruik de leefbaarheid in de stad onder druk zet; 

 

Overwegende dat: 

• openbaar vervoer een publieke voorziening is; 
• publieke voorzieningen uit publieke middelen moeten worden betaald; 
• openbaar vervoer goedkoper is voor de mensen en beter voor het klimaat en de samenleving; 

 

Voegt aan het Raadsvoorstel Coalitieakkoord 2022-2026 het volgende toe: 
 
Het college werkt een plan uit waarbij Nijmegenaren tijdens de daluren voor 1 euro per week onbeperkt 

kunnen reizen in alle stads- en streekbussen in Nijmegen en omgeving. Dit OV-plan wordt bekostigd door 

jaarlijks maximaal 3 miljoen euro minder te sparen voor de saldireserve. Parallel daaraan worden 

stadgesprekken georganiseerd om verbeterpunten voor het OV en ideeën voor nieuwe OV-verbindingen 

op te halen. 

 

 

SP    GroenLinks   Stadspartij Nijmegen   D66  PvdA  

Biljana Markovic 
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Amendement SP:  Kansen grijpen 2: betaalbaar wonen voor iedereen 

 

Raadsvergadering: 22 juni 2022 

Agendapunt 5.1: Raadsvoorstel Coalitieakkoord 2022-2026 

1e indiener: Jeannette Geers (SP) 

 

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 22 juni 2022; 

 

Constaterende dat: 

• In het woningbouwprogramma tot 2040 een percentage van 30% sociale huur nieuwbouw wordt 

genoemd; 

• Dit uitgangspunt van 30% nieuwbouw (en daar nog vanaf getrokken de verkoop en sloop van 

sociale huurwoningen) per saldo een substantiële vermindering betekent van het huidig sociale 

huurwoningenbestand in Nijmegen van 41%; 

• Dit in tegenspraak is met de tekst  'maar vooral betaalbare woningen' en de titel van het 

coalitieakkoord “Ons Nijmegen een stad voor iedereen.” 

 

Overwegende dat: 

• Het gemiddeld bruto jaarinkomen per inwoner in de gemeente Nijmegen is €26.500 ; 

• Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning in 2022: voor éénpersoonshuishouding 

max. bruto jaarinkomen van €40.765 en voor meerpersoonshuishoudens max. € 45.014; 

• Een woning kopen geen optie is als je 4,5 x je bruto salaris kan je lenen (4,5 x 45.000 = 202.500,-

). In Nijmegen (funda) staan op dit moment 2 woningen te koop onder de 200.000 euro. 

• De gemiddelde wachttijd om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning afgelopen 

jaren alleen maar is toegenomen (15 jaar of meer); 

 

Voegt aan het Raadsvoorstel Coalitieakkoord 2022-2026 het volgende toe: 
 

Van alle nieuw te bouwen woningen tot 2040 wordt 50% sociale huur gebouwd. Daarmee maken we een 

einde aan het huidige tekort aan sociale huurwoningen en de onacceptabel lange wachtlijsten. Zo blijft 

Nijmegen een stad voor iedereen. 

 

 

SP    GroenLinks   Stadspartij Nijmegen   D66  PvdA 

Jeannette Geers 

 

 

 

 

PvdD   VVD   CDA    Gewoon Nijmegen.nu  

 

Amendement SP:  Kansen grijpen 3: werk voor iedereen 
 

Raadsvergadering: 22 juni 2022 

Agendapunt 5.1: Raadsvoorstel Coalitieakkoord 2022-2026 

1e indiener: Jeannette Geers (SP) 

Auteur: Menno Uphoff (SP) 



 
 

 

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 22 juni 2022; 

 

Constaterende dat: 

• veel mensen geen baan kunnen vinden die bij hen past, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt. 

• er nu een pilot loopt met 15 ‘basisbanen / stadsbanen’, waarbij mensen fatsoenlijk werk en 

inkomen krijgen, een bijdrage leveren aan de stad én ervaring opdoen om elders aan de slag te 

kunnen; 

• de nieuwe coalitie een onnodig hoge saldireserve in stand houdt, terwijl er meer dan genoeg geld 

is om met écht grote plannen voor onze inwoners te komen. 

 

Overwegende dat: 

• het coalitieakkoord het aantal van deze banen wil uitbreiden en hier €500.000 voor reserveert, 

maar dit bij lange na niet genoeg is om de duizenden bijstandsgerechtigden in Nijmegen een 

fatsoenlijke baan aan te kunnen bieden; 

• de gemeente met 5 miljoen euro veel meer mensen een basisbaan kan aanbieden, waarmee 

Nijmegen de eerste stad wordt waar je recht hebt op een fatsoenlijke baan; 

• dit plan uitvoerbaar is door minder te sparen voor de saldireserve en een deel van 

reintegratiemiddelen te gebruiken voor echte banen. 

 

Voegt aan het Raadsvoorstel Coalitieakkoord 2022-2026 het volgende toe: 
 

Het college werkt een plan uit voor de realisatie van 500 fatsoenlijke stadsbanen in de komende 

coalitieperiode, zodat we in Nijmegen het recht op werk kunnen garanderen. Dit banenplan wordt 

bekostigd door minder te sparen voor de saldireserve in combinatie met een vermindering van 

reintegratiemiddelen voor het werkbedrijf. 

 

 

SP    GroenLinks   Stadspartij Nijmegen   D66  PvdA 

Jeannette Geers 

 

 

PvdD   VVD   CDA    Gewoon Nijmegen.nu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Amendement SP:  Kansen grijpen 4: Betaalbare stad  voor iedereen 
 

Raadsvergadering: 22 juni 2022 

Agendapunt 5.1: Raadsvoorstel Coalitieakkoord 2022-2026 

1e indiener: Hans van Hooft (SP) 

 

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 22 juni 2022; 

 

Constaterende, dat: 

• veel Nijmegenaren door de recente lastenstijgingen nauwelijks meer kunnen rondkomen; 

• de afgelopen decennia de winsten van bedrijven fors zijn gestegen terwijl het gemiddelde 

besteedbaar inkomen van huishoudens al 20 jaar stil staat; 

• de afgelopen decennia de belastingen op kapitaal fors zijn gedaald, terwijl de belastingen op 

arbeid grosso modo gelijk zijn gebleven. 

 

Overwegende, dat: 

• de torenhoge inflatie vereist dat de belastingen voor huishoudens fors worden verlaagd; 

• de torenhoge winsten van bedrijven om een grotere bijdrage aan de samenleving vragen; 

• een verlaging van de OZB (onroerend zaakbelasting) voor woningen ten koste van een verhoging 

van de OZB voor eigenaren van bedrijfspanden (/niet-woningen) wenselijk is om belastingen op 

arbeid te verlagen en belastingen op kapitaal te verhogen; 

• van alle bedrijfspanden maar liefst 80 procent in handen is van vastgoedeigenaren die deze 

bedrijfspanden verhuren 

 

Voegt aan het Raadsvoorstel Coalitieakkoord 2022-2026 het volgende toe: 

 

Het college komt met voorstellen om gedurende deze coalitieperiode de OZB voor woningen substantieel 

te verlagen (liefst halveren) en dit financieel te compenseren met een verhoging van de OZB voor 

niet-woningen/bedrijfspanden. Met woningcorporaties worden afspraken gemaakt om de OZB-verlaging 

voor woningen om te zetten in een huurverlaging. 

 

 SP   GroenLinks   Stadspartij Nijmegen   D66    PvdA  

 Hans van Hooft  
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Amendement SP:  Kansen grijpen 5: Zwemmen voor iedereen, ook in Dukenburg 
 

Raadsvergadering: 22 juni 2022 

Agendapunt 5.1: Raadsvoorstel Coalitieakkoord 2022-2026 

1e indiener: Biljana Markovic (SP) 

 

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 22 juni 2022; 

 

Constaterende, dat: 

• het zwembad in Nijmegen-West en Dukenburg op het einde van hun levensduur zijn; 

• met de bouw van een nieuw zwembad op de Winkelsteeg de zwembaden in Dukenburg en West 

per 2026 gesloten worden; 

• er voldoende financiele middelen zijn om zwembad Dukenburg ook na 2026 op te houden. 

 

Overwegende, dat: 

• er economisch goede redenen zijn om zwembad Dukenburg te sluiten; 

• er maatschappelijk goede redenen zijn om zwembad Dukenburg open te houden; 

• op dit moment niet duidelijk is of het nieuwe zwembad in de Winkelsteeg een volwaardig en goed 

alternatief zal zijn voor bewoners van Dukenburg; 

• zwembad Dukenburg een belangijke maatschappelijke en sociale functie heeft voor Dukenburg; 

 

Voegt aan het Raadsvoorstel Coalitieakkoord 2022-2026 het volgende toe: 
 

Het zwembad in Dukenburg blijft ook na 2026 open, zolang het een belangrijke maatschappelijke en 

sociale functie heeft voor Dukenburg. 

 

 SP   GroenLinks   Stadspartij Nijmegen   D66    PvdA  

 B. Markovic  
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