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Amendementen concept-verkiezingsprogramma PvdA Arnhem 
 
Voorwoord 
 
A 
Indiener Kees Tinga 
Passage ‘Als de overheid een stap terugdoet, ontstaat ruimte voor maatschappelijk 
initiatief. Daaraan willen we ruim baan geven!’ (pagina 2, regel 16) 
Actie Wijzigen 
Toelichting De zin legt een relatie die in de praktijk niet zo werkt. Deze zin graag 
aanpassen. 
 
ADVIES NIET TOELAATBAAR. Het voorwoord is niet amendeerbaar, maar de 
programmacommissie is van mening dat deze zin redactioneel kan worden aangepast in:  
‘Waar maatschappelijke initiatieven ontstaan, kan de overheid mogelijk een stap 
terugdoen.’ 
 
1.1 Werken in Arnhem: iedereen moet (kunnen) meedoen 
 
B 
Indiener Paul Stein 
Passage ‘We zetten daarbij ook in op het terughalen van werk dat eerder naar het 
buitenland is verplaatst.’ (pagina 3, regel 31) 
Actie Schrappen 
Toelichting Werk uit buitenland weghalen is in strijd met PvdA beginsel internationale 
solidariteit. 
 
ADVIES AFWIJZEN. Inzetten op een terugkeer van laagbetaald werk is volgens de 
commissie niet in strijd met het beginsel van internationale solidariteit.  
 
C 
Indiener Paul Stein 
Passage ‘Bedrijven die stagiaires na afloop in dienst nemen worden beloond.’ (pagina 3, 
regel 40) 
Actie Schrappen 
Toelichting Onduidelijk hoe bedrijven beloond worden, loze belofte. 
 
ADVIES AFWIJZEN. De programmacommissie ziet mogelijkheden om bedrijven te 
belonen, maar is van mening dat dit bij de beleidsvorming concreet moet worden 
uitgewerkt. 
 
D 
Indiener Paul Stein 
Passage ‘Met beroepsopleidingen willen we afspraken maken om de versnippering van 
opleidingen tegen te gaan. Samen met bedrijven en onderwijsinstellingen zorgen we 
ervoor dat jongeren de opleidingen gaan volgen waarnaar op de arbeidsmarkt vraag is, 
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onder andere door vroege voorlichting op middelbare scholen en door het aanbieden 
van stages.’ (pagina 3, regel 42) 
Actie Schrappen 
Toelichting Niet helder is wat versnippering van opleidingen inhoudt. Ook niet hoe PvdA 
kan voorspellen naar welke opleidingen over 3 à 4 jaar is, loze belofte. 
 
ADVIES AFWIJZEN. Er is volgens de programmacommissie sprake van een toename en 
versnippering van het aantal opleidingen op het MBO en HBO. Er bestaan opleidingen 
waarbij nu al te zien is dat deze niet voldoen aan een vraag op de arbeidsmarkt. Het is 
een taak van de lokale overheid om hierover met onderwijsinstellingen in gesprek te 
gaan. 
 
E 
Indiener Paul Stein 
Passage ‘De doortrekking van de A15 steunen wij.’ (pagina 4, regel 3) 
Actie Schrappen 
Toelichting Dit is al geregeld en heeft niets te maken met de bereikbaarheid van 
Arnhem. 
 
ADVIES AFWIJZEN. De A15 ligt er nog niet en daarom is het uitspreken van steun 
volgens de programmacommissie nog niet overbodig. Een doorgetrokken A15 zal de 
doorstroming op de Pleyroute en dus de bereikbaarheid van de stad verbeteren. 
 
F 
Indiener Paul Stein 
Actie Toevoegen: ‘Gewerkt moet worden aan het verbeteren van het netwerk van 
fietspaden. Een ontsluiting van Zuidoost Arnhem richting Oosterbeek door middel van 
een fietsbrug langs de spoorbrug blijft een wens van de PvdA.’ (pagina 4, regel 4)  
Toelichting De bereikbaarheid van de stad met de fiets moet beter. 
 
ADVIES AFWIJZEN. TEKSTVOORSTEL (invoegen op pagina 14, regel 9): ‘Wij verbeteren 
waar nodig de kwaliteit en de veiligheid van fietspaden, bijvoorbeeld door een goede 
verlichting.’ Goede fietspaden zijn belangrijk voor de stad. Een fietsbrug langs het spoor 
kost een aantal miljoenen. Op dit moment besteden wij dit geld bij voorkeur aan de 
speerpunten op het gebied van werk en zorg. 
 
G 
Indiener Paul Stein 
Passage ‘7. We maken afspraken met uitzendbureaus. Zij kunnen een rol spelen bij het 
aan werk helpen van jongeren. Belangrijk is dat het goed werk is voor een fatsoenlijk 
uurloon.’ (pagina 4, regel 7) 
Actie Schrappen 
Toelichting Geen rol gemeente, betreft marktwerking. 
 
ADVIES AFWIJZEN. Volgens de programmacommissie is het mogelijk om met 
marktpartijen, zoals uitzendbureaus afspraken te maken en staat marktwerking dit niet 
in de weg. 
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1.2 De binnenstad: een bruisend stadshart 
 
H 
Indiener Han Doornebosch 
Passage ‘We zijn tegen een kunstencluster als alleenstaand icoon in de zuidelijke 
binnenstad. We willen het geld dat hiervoor is gereserveerd deels inzetten voor het 
stimuleren van ondernemerschap in de cultuursector.’ (pagina 5, regel 13) 
Actie Vervangen door: ‘De huidige ingezette ontwikkeling van het kunstencluster moet 
ook na de verkiezingen doorgang vinden.’ 
Toelichting PvdA heeft ook een brede blik en daarom een oog voor grootschalige 
ontwikkelingen om de stad uitstraling te geven en de economie van de stad een impuls 
te geven. 
 
ADVIES AFWIJZEN. Dit amendement is in strijd met de lijn van de fractie in de afgelopen 
periode op dit punt. Vanwege de financiële situatie van Arnhem op dit moment wordt 
dit amendement ontraden. Op langere termijn bij een betere financiële situatie van de 
gemeente kan de PvdA de bouw van een kunstencluster steunen, mits het ook geen 
alleenstaand icoon aan de Rijn wordt. Maar nu kunnen deze middelen beter voor de 
bestrijding van armoede worden ingezet. 
 
I 
Indiener Niels Springeling 
Actie Toevoegen: ‘De creatieve industrie van Arnhem moet worden ondersteund. De 
gemeente biedt zoveel mogelijk ruimte en de helpende hand aan initiatieven die vanuit 
deze sector zelf komen en zorg ervoor dat belemmerende regelgeving wordt geschrapt 
waar mogelijk. Dit hoeft geen financiële steun te zijn.’ (pagina 5, regel 19) 
 
ADVIES GEWIJZIGD OVERNEMEN: ‘Wij ondersteunen initiatieven vanuit de Arnhemse 
creatieve industrie zoveel mogelijk en schrappen belemmerende regelgeving’. 
 
J 
Indiener Niels Springeling 
Actie Toevoegen: ‘De korenmarkt is een lastig dossier. De aanpak van de overlast 
rondom het nachtelijke publiek en om het plein mag er niet toe leiden dat de 
mogelijkheden die er momenteel zijn voor culturele ondernemers zoals Luxor Live 
worden beperkt.’ (pagina 5, regel 19) 
 
ADVIES GEWIJZIGD OVERNEMEN: (op pagina 5, regel 17) ‘Dancefestivals en feesten 
kunnen een handelsmerk zijn voor Arnhem. We willen initiatieven op dit terrein 
stimuleren.’ wijzigen in ‘Dancefestivals, feesten en culturele activiteiten kunnen een 
handelsmerk zijn voor Arnhem. We willen initiatieven op dit terrein stimuleren.’ De 
programmacommissie raadt af nu de sluitingstijden op de Korenmarkt impliciet te 
benoemen en stelt voor eerst de evaluatie begin 2014 af te wachten. 
 
K 
Indiener Niels Springeling 
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Actie Toevoegen: ‘Ambtelijke belemmeringen worden opgeheven (zoals de 
tegenwerking van de afdeling Vastgoed van de gemeente) zodat initiatieven om de 
tijdelijke inrichting van de openbare ruimte en gemeentelijk vastgoed beter mogelijk te 
kunnen maken.’ (pagina 5, regel 19) 
 
ADVIES GEWIJZIGD OVERNEMEN: (op pagina 13, regel 9) ‘We faciliteren vernieuwende 
culturele initiatieven bijvoorbeeld door leegstaande gebouwen in de wijk beschikbaar te 
stellen. Geef kunstenaars letterlijk de ruimte (ook al is het tijdelijk).’ wijzigen in ‘We 
faciliteren vernieuwende initiatieven bijvoorbeeld door leegstaande gebouwen in de 
wijk beschikbaar te stellen. Ook al is dit tijdelijk.’ 
 
Zie ook amendement S. 
 
1.3 Als werken niet vanzelf gaat: niemand aan de kant  
 
L 
Indiener Paul Stein 
Passage ‘Arnhem heeft ca. 6.000 mensen die leven van een bijstandsuitkering. Dat 
betekent dat te veel mensen in Arnhem aan de kant staan. ’ (pagina 5, regel 38) 
Actie Toevoegen: Noem hier ook Wajong, etc. 
Toelichting Alleen bijstand noemen is te beperkt. 
 
ADVIES AFWIJZEN. Volgens de programmacommissie is de situatie van Wajongers 
beduidend anders, omdat een groot aantal Wajongers – in deeltijd – actief zijn op de 
arbeidsmarkt. 
 
M 
Indiener Paul Stein 
Passage ‘De komende vier jaar wordt met alle mensen uit de bijstand een gesprek 
gevoerd over wat men wil en kan doen: werk, opleiding of vrijwilligerswerk. Met 
mensen die niet willen, gaan we aan de slag om te kijken waar men een bijdrage moet 
leveren. In kwetsbare gevallen zoeken we een passende oplossing. ’ (pagina 6, regel 2) 
Actie Toevoegen: Noem hier ook Wajong, etc. 
Toelichting Neem verantwoordelijkheid voor andere groepen dan alleen mensen met 
een bijstandsuitkering. 
 
ADVIES AFWIJZEN. Volgens de programmacommissie is de situatie van Wajongers 
beduidend anders, omdat een groot aantal Wajongers – in deeltijd – actief zijn op de 
arbeidsmarkt. 
 
N 
Indiener Jonge Socialisten 
Passage ‘6. We stimuleren mensen te gaan werken op een tijdelijke ervaringsplaats met 
behoud van uitkering. We bieden deze mensen zoveel mogelijk begeleiding door 
mensen uit hun eigen netwerk of vrijwilligers met relevante ervaring. ’ (pagina 6, regel 
16) 
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Actie Toevoegen: ‘We spreken duidelijke spelregels af, zodat van verdringing op de 
arbeidsmarkt nooit sprake kan zijn.’ 
Toelichting In Den Haag werd een ontslagen glazenwasser aan het werk gezet als 
glazenwasser met behoud van uitkering. Dit is ongewenst en moet worden 
tegengegaan. 
 
ADVIES GEWIJZIGD OVERNEMEN:  ‘We spreken duidelijke spelregels af, zodat 
verdringing op de arbeidsmarkt wordt tegengegaan.’ 
 
O 
Indiener Paul Stein 
Passage ‘Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt ’ (pagina 6, regel 26) 
Actie Vervangen door: ‘Mensen zonder werk’ 
Toelichting Waarom niet iedereen die langdurig zonder werk zit? 
 
ADVIES OVERNEMEN. 
 
P 
Indiener Paul Stein 
Passage ‘Kunstenaars die een uitkering ontvangen, vragen we om een culturele 
tegenprestatie te leveren. We vragen dat ook van verenigingen en cultuurinstell ingen 
die gesubsidieerd worden.’ (pagina 6, regel 28) 
Actie Schrappen 
Toelichting Discriminerend om dit alleen van kunstenaars te vragen. 
 
ADVIES AFWIJZEN. TEKSTVOORSTEL: niet schrappen maar vervangen door ‘Kunstenaars, 
culturele instellingen en verengingen die gesubsidieerd worden, vragen wij een 
culturele tegenprestatie te geven.’ 
 
1.4 Bestrijden van armoede: een kwestie van beschaving 
 
Q 
Indiener Jonge Socialisten 
Actie Toevoegen: ‘Met middelbare scholen wordt afgesproken dat scholieren tijdens 
hun schoolperiode bewust worden gemaakt van een gezonde financiële huishouding.’ 
(pagina 7, regel 29) 
Toelichting Steeds meer jongeren komen vroeg in de schulden. Voorlichting op jonge 
leeftijd kan helpen om dit tegen te gaan. 
 
ADVIES OVERNEMEN. De programmacommissie onderschrijft de redenatie van de Jonge 
Socialisten. 
 
2.3 Sport: de beste investering in gezondheid 
 
R 
Indiener Jonge Socialisten 
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Passage ‘Wij vinden het een verantwoordelijkheid van (…) schoolzwemmen is dan niet 
meer nodig.’ (pagina 11, regel 18) 
Actie Vervangen door: ‘Wij vinden het van belang dat alle kinderen leren zwemmen. 
Daarom faciliteren wij schoolzwemmen voor kinderen die op 8-jarige leeftijd nog niet 
kunnen zwemmen.’ 
Toelichting Door de voorgestelde maatregel zullen kinderen uit kwetsbare gezinnen niet 
altijd leren zwemen en dat lijkt ons niet wenselijk.  
 
ADVIES OVERNEMEN. Dit amendement past bij de gedachte van de oorspronkelijke 
tekst. Jaarlijks is de gemeente twee miljoen euro kwijt aan schoolzwemmen, terwijl veel 
kinderen op dat moment het zwemdiploma al hebben. De programmacommissie 
onderschrijft de redenatie van de Jonge Socialisten. 
 
3.1 Samenleven in buurten 
 
S 
Indiener Jonge Socialisten 
Actie Toevoegen: ‘Voor veel Arnhemmers maakt het openbaar groen de buurt mooier 
en leefbaarder. Dit moet zoveel mogelijk kunnen worden behouden, eventueel met 
inzet van buurtbewoners.’ (pagina 12, regel 37) 
Toelichting Groen in de buurt is belangrijk voor jong en oud. Het college vindt van 
10.000 bomen dat deze teveel zijn. Volgens de Jonge Socialisten is geen enkele boom te 
veel. 
 
ADVIES OVERNEMEN. De commissie onderschrijft de motivatie van de Jonge Socialisten. 
 
T 
Indiener Paul Stein 
Passage ‘8. We faciliteren vernieuwende culturele initiatieven bijvoorbeeld door 
leegstaande gebouwen in de wijk beschikbaar te stellen. Geef kunstenaars letterlijk de 
ruimte (ook al is het tijdelijk).’ (pagina 13, regel 9) 
Actie Vervangen/Schrappen: maak een keuze voor meerdere groepen in leegstaande 
gebouwen of noem dit niet. 
Toelichting De nadruk op specifiek kunstenaars is niet logisch. 
 
ADVIES GEWIJZIGD OVERNEMEN. Zie gewijzigd tekstvoorstel bij amendement G. 
 
U 
Indiener Paul Stein 
Passage ‘We kijken welke locaties in de stad zich lenen voor geothermie. Waar mogelijk 
passen we geothermie toe in nieuwbouwprojecten.’ (pagina 13, regel 14) 
Actie Vervangen: ‘geothermie’ door ‘warmte-koude-opslag’ 
Toelichting Geothermie is in Nederland (en zeker Arnhem) niet de meest kosten 
efficiënte methode van energiewinning. Mogelijk wordt warmte-koude-opslag bedoeld, 
wat wel zin heeft. 
 
ADVIES AFWIJZEN. De tekst gaat over geothermie. Geothermie is een vernieuwende 
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techniek die grootschalig moet worden opgepakt en iets anders dan warmte-koude-
opslag. 
 
3.2 Veilige en leefbare buurten 
 
V 
Indiener Paul Stein 
Passage ‘Er zijn nog plekken in Arnhem waar mensen te veel hinder hebben van 
trillingen en geluidsoverlast door goederentreinen.’ (pagina 13, regel 40) 
Actie Toevoegen: ‘en overlast wegvervoer.’ 
Toelichting Er is niet alleen overlast door de trein, maar ook door verkeersroutes. 
 
ADVIES AFWIJZEN. Dit gaat specifiek over de overlast door goederenvervoer in Arnhem. 
 
W 
Indiener Paul Stein 
Passage ‘Een hufter kan het woongenot van een hele straat of buurt verpesten. Wij 
kiezen voor een harde aanpak. Desnoods moet een overlastpleger de wijk verlaten. ’ 
(pagina 14, regel 5) 
Actie Schrappen/Vervangen: benoem de plek waar de overlastpleger heen moet of 
schrap. 
Toelichting Onduidelijk blijft waar de overlastpleger dan heen moet. 
 
ADVIES AFWIJZEN. De essentie van dit punt is dat het mogelijk moet zijn een 
overlastgever te dwingen zijn wijk te verlaten. Waar een overlastgever heen moet is 
afhankelijk van de specifieke situatie en hoeft niet in het programma specifiek te 
worden uitgewerkt. 
 
4. Gemeentelijke financiën  
 
X 
Indiener Paul Stein 
Actie Toevoegen: ‘Binnen de gemeentelijke organisatie wordt meer tijd vrijgemaakt om 
geld uit Europese structuurfondsen binnen te halen.’ (pagina 16, regel 25) 
Toelichting Arnhem maakt beperkt gebruik van Europese structuurfondsen. 
 
ADVIES OVERNEMEN. De commissie onderschrijft de redenatie van Paul Stein. 
 
Y 
Indiener Paul Stein 
Actie Toevoegen: ‘Arnhem zet in op een verdergaande samenwerking met andere 
gemeente in de regio.’ (pagina 16, regel 31) 
Toelichting Regionale samenwerking (en kostenbesparing) zou beter op de agenda 
moeten komen te staan. 
 



 

8 
 

ADVIES AFWIJZEN. Regionale samenwerking is inderdaad van belang, maar een 
dergelijke uitspraak in het verkiezingsprogramma kan door buurgemeenten worden 
gezien als bemoeizucht vanuit de centrumgemeente Arnhem. 
 
Z 
Indiener Jonge Socialisten 
Actie Toevoegen: ‘De PvdA is van mening dat topinkomens in de (semi)publieke sector 
aan banden moeten worden gelegd. Bestuurders van Arnhemse instellingen die 
gemeentesubsidie krijgen, mogen niet meer verdienen dan een minister (Balkenende-
norm: 185.529 euro per jaar, inclusief toeslagen). Het instellen van die norm als plafond 
en het geven van openheid over de beloning van bestuurders zullen voortaan als 
subsidievoorwaarde moeten worden gesteld.’ (pagina 16, regel 31) 
Toelichting Laat Arnhem net als Eindhoven en Rotterdam voorop lopen en de invoering 
van de wet normering topinkomens naar voren halen. 
 
ADVIES GEWIJZIGD OVERNEMEN: ‘Wij willen topinkomens in de semi-publieke sector 
aan banden leggen. Daarom willen wij op lokaal niveau vooruitlopen op de invoering 
van de Wet Normering Topinkomens.’ 
 
Overige 
 
AA 
Indiener Kees Tinga 
Actie Voorstel om te eindigen met een uitleiding waarin de kernthema’s van de PvdA 
worden genoemd 
 
ADVIES NIET TOELAATBAAR. Redactioneel overnemen. De programmacommissie is een 
voorstander van een uitleiding waarbij de kernthema’s en het proces van de 
totstandkoming van het programma worden herhaald. Bij de redactie zal dit worden 
meegenomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


