
Amendement stadsbegroting 2020-2023

Titel: Besturen is keuzes maken

De gemeenteraad van Nijmegen in openbare vergadering bijeen op 13 november
2019, 

Constaterende dat

 De stadsbegroting voor 2020 e.v. tot stand is gekomen conform de 
ambities uit het coalitieakkoord;

 Het tot stand brengen van de stadsbegroting voor 2020 e.v. geplaagd 
werd door de onverwachte noodzaak tot bezuinigen door aanpassingen in 
regels en bijdragen vanuit het Rijk;

Overwegende dat 

 Het College van B&W de gemeenteraad maximaal transparant heeft 
betrokken in de mogelijkheden binnen onze gemeentebegroting om de 
ontstane situatie op te lossen;

 Het College van B&W daarbij zelf koers en richting heeft willen geven door 
met een pakket maatregelen te komen, ter grootte van de uitdaging;

 Dit pakket enkele groepen harder raakt dan de gemeenteraad wenselijk 
acht;

 Dit expliciet gaat om de voorgenomen niet-indexatie van de bijzondere 
bijstand in 2020, de bezuinigingen op cultuur op zoals verwoord in de 
concept-zomernota 2020 en het korten op het ondernemersfonds (met 
name het deel dat ziet op werklocatiemanagement);

Voorts overwegende dat

 Het al langer een wens is om de verlaging van de gemeentelijke bijdrage 
aan de Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering structureel terug 
te draaien;

 Doordat de Gemeente Nijmegen het BUIG-vangnet verlaat er een positief 
effect op de begroting te verwachten is als gevolg de nieuwe “Aanvullende
aanpak Werk & Inkomen” (collegestuk 17 september) dat zich richt op 
uitstroom WWB;

 De gemeenteraad dit effect in ieder geval wil inzetten ter dekking van de 
wens om de bijdrage CAZ op peil te houden;

Besluit 

 Toe te voegen aan beslispunt 1 aan de beslispunten Stadsbegroting 2020-
2023: “, met dien verstande dat:

- De voorgenomen niet-indexatie van de bijzondere bijstand in 2020 
niet wordt uitgevoerd;

- De bezuinigingen op cultuur in de jaarschijven 2020-2022 met 
€132.000 per jaar worden verlaagd;

- De korting op het ondernemersfonds in 2020 en 2021 met €100.000
per jaar wordt teruggedraaid

- De voorgenomen verlaging van de gemeentelijke bijdrage aan de 
Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering structureel wordt 
teruggedraaid.”



 Dit te dekken door:
- Het bezuinigen op de investering openbare ruimte conform 

bijgevoegd overzicht;
- Het bezuinigen op de onderuitputting onderhoud beeldende kunst;
- Het schrappen van de post onvoorzien in het programma 

“Financiën”;
- Het schrappen van het restantbedrag attentiewijken;
- Aanvullende aanpak Werk & Inkomen (collegestuk 17 september)
- Het inzetten van de vrijval taakmutaties 2019 en 2020 conform 

bijgevoegd overzicht;
- De voorgenomen toeristenbelasting al in 2020 in te voeren.
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Bijlage: 

A-structurele impact 2020 2021 2022
Deel terugdraaien bezuiniging cultuur 132 132 132
Redden ondernemersfonds (deel 
werklocaties) 100 100

Structurele impact
Herstel CAZ 6 euro per maand 790 790 790

Totaal 1022 1022 922

A-structureel dekking 2020 2021 2022
Deel Taakmutaties Z&W 2020 288 117
Toeristenbelasting naar voren halen 150
Taakmutaties Z&W 2019 444 317 132

Structurele dekking
Aanvullende aanpak Werk en Inkomen 140 588 790

790

Totaal 1022 1022 922

Structurele impact 2020 2021 2022 2023
Wel indexeren bijzondere bijstand in 2020 300 300 300 300

Totaal 300 300 300 300

Structurele dekking 2020 2021 2022 2023
Bezuinigen op investeringen openbare ruimte 40 40 40 40
Deel van Taakmutaties Z&W 2020 100 100 100 100
Onderuitputting onderhoud beeldende kunst 
(p.88) 40 40 40 40
Vrijval post onvoorzien (p.124) 100 100 100 100
Maatwerk attentiewijken restantbedrag (p.51) 20 20 20 20

Totaal 300 300 300 300


