
 

Motie:  niet zomaar bezuinigen op dienstverlening in de wijken 

De gemeenteraad bijeen op maandag 30 mei 2016 ter bespreking van de Perspectiefnota. 

Constaterende dat: 

• In het coalitieakkoord staat omschreven dat er met alle gesubsidieerde instellingen die 

jaarlijks meer dan 500.000 euro ontvangen van de gemeente, gesprekken worden gevoerd 

teneinde meer efficiëntie in hun bedrijfsvoering te verkrijgen;  

• In totaal hiermee vanaf 2017 1,5 miljoen euro bezuinigd zou moeten worden; 

• Het college in de perspectiefnota voorstelt 0,5 miljoen te bezuinigen op bedrijfsvoering en 

om een taakstelling van 1 miljoen euro extra te beleggen in de wijken, waarbij deze direct in 

mindering moet worden gebracht op de dienstverlening van Rijnstad, SWOA en MEE.  

Overwegende dat: 

• Er in 2015 meer instellingen waren dan SWOA, Rijnstad en MEE die meer dan 500.000 euro 

subsidie hebben ontvangen (denk aan de bibliotheek en Stichting PAS); 

• Er gesprekken plaats zouden vinden over bezuinigingen op bedrijfsvoering; 

• Er nu ook een bezuiniging moet worden doorgevoerd op de directe dienstverlening 

Arnhemmers; 

• Dit een onwenselijke ontwikkeling is omdat er juist een steeds groter beroep wordt gedaan 

op de voorliggende voorzieningen in de wijken die deze partijen aanbieden, om duurdere 

zorg te voorkomen; 

• Voorbeelden van dienstverlening waarop zal moeten worden bezuinigd zijn zorg en overlast 

coördinatie in de wijken, vrijwilligersondersteuning of activiteiten voor ouderen; 

• Met de bezuiniging het paard achter de wagen lijkt te  worden gespannen.  

Verzoekt het college: 

• De afspraak in het coalitieakkoord te honoreren en met alle partijen die meer dan 500.000 

euro subsidie ontvangen in gesprek te gaan over de mogelijkheden te bezuinigen op de 

overhead/ efficiëntie.  

• In beeld te brengen wat de consequenties zijn wanneer er niet op efficiëntie maar op 

dienstverlening moet worden bezuinigd; 

• De gemeenteraad na de zomer te informeren over de uitkomsten van de gesprekken; 

• Op basis van de informatie en bespreking in de gemeenteraad met een definitief (mogelijk 

alternatief) bezuinigingsvoorstel te komen in de begroting.  

En gaat over tot de orde van de dag. 
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