
 

 

 

Motie        Verdere invulling Inclusief Arnhem 

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 6 november 2017 bij de vaststelling van de MJPB; 

Constaterende dat: 

• De gemeenteraad van Arnhem in zijn vergadering van 29 mei jl. bij het vaststellen van de 

Persectiefnota het besluit heeft genomen voor het thema ‘diversiteit’ een aparte veranderopgave te 

formuleren in de Meerjaren Programmabegroting; 

• Dit besluit reeds 5 maanden geleden is genomen; 

• De MJPB thans ter besluitvorming voorligt;  

Overwegende dat, 

• Diversiteit nu en in de komende jaren een belangrijk thema is; 

• Diversiteit en inclusie geen nieuwe termen zijn, maar al onderdeel zou (moeten) zijn van het beleid 

op vele beleidsterreinen; 

• Het college vooral op het beleidsterrein integratie al ruim twee jaar bezig is maar zich vooral op het 

proces richt;  

• Het college middels het besluit m.b.t. de Perspectiefnota de expliciete opdracht van de 

gemeenteraad heeft meegekregen een uitdagende visie uit te werken met betrekking tot dit thema, 

zowel nog in de verwachte nota diversiteit als in de nota inclusie, en deze visie tevens in de MJPB te 

verwerken; 

Is van mening dat, 

• De veranderopgave ‘V5 Inclusief Arnhem’ weliswaar als aparte opgave in de MJPB is opgenomen, 

maar door het ontbreken van ambitie een vrij lege opgave is; 

• Het college met deze wijze waarop de veranderopgave ‘V5 Inclusief Arnhem’ in de MJPB is 

opgenomen, geen uitvoering heeft gegeven aan de door de raad expliciet geformuleerde opdracht te 

komen met een uitdagende visie; 

• Het college bovendien ten onrechte een aantal beleidsterreinen van dit thema uitsluit; 

• Dat een termijn van bijna 5 maanden voldoende moet zijn om een dergelijk verbindende visie te 

formuleren, zeker wanneer de gemeenteraad hier expliciet om vraagt. 

Draagt het college op; 

Uiterlijk in februari 2018 het raadsvoorstel “Inclusief Arnhem” door middel van een uitdagende, verbindende 

en integrale visie, aan de gemeenteraad voor te leggen. Met inbegrip van de beleidsterreinen dynamische 

stad, bedrijvige stad, cultuur- en sportstad, duurzame stad. 

 En gaat over tot de orde van de dag. 

 

 PvdA 

       Marilyn A-Kum  

 

 


