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Geacht COLLEGE !

Pagina 7: In het kader van het armoede- en schuldhulpverleningsbeleid heeft
Arnhem als uitgangspunt niemand te laat vallen, waarbij wij ons afvragen wat
Arnhem doet met uitgeprocedeerde illegalen?
Op dezelfde pagina wordt gesproken over Arnhem, als en dan citeer ik: een
gedeelde stad met relatief grote (ruimtelijke) verschillen in welvaart met onder
andere ruimte voor ‘wooncarrières’ in de wijk. Wat hiermee wordt bedoeld
wordt niet toegelicht?!
Voorts spreekt men over en dan citeer ik: er voldoende mogelijkheden zouden
zijn voor armoedebestrijding bij mensen met minimale inkomen….Deze
armoedebestrijding wordt m.i. pas effectief als Arnhem resoluut de deur dicht
gooit voor gelukzoekers e.a. economische vluchtelingen. Vooralsnog blijft het in
Arnhem dus dweilen met de kraan open !
Pagina 9: Hoewel er sinds 2010 reeds voor 51 miljoen euro is bezuinigd blijkt
er nog altijd onvoldoende begrotingsdiscipline te zijn. Vanaf 2018 verwacht
het College dan ook opnieuw een tekort, ditmaal van 5 miljoen. Het wordt dan
ook m.i. hoog tijd dat de Provincie Gelderland als toezichthouder gaat ingrijpen!
Vanwege de decentralisaties van rijkstaken door Den Haag aan de 400
Nederlandse gemeenten kan Arnhem 165 miljoen extra verwachten uit het

gemeentefonds. Wij vragen ons echter ernstig af of er wel voldoende
bestuurlijk niveau zit in Arnhem omdat het aantal uitkeringen en de
armoedewijken in Arnhem ongunstig afwijken van de landelijke ontwikkeling.
Het ‘goede’ nieuws is echter wel dat de begroting van Arnhem op dit moment
‘sluitend’ lijkt en men in Arnhem niet nog meer op de ‘pof’ zou leven (einde
citaat).
Het blijft echter allemaal zeer onzeker, mede omdat het Rijk volgens de
troonrede op de 3e dinsdag van september opnieuw een begrotingstekort van
15.000 miljoen euro aangaf hetgeen wellicht op termijn ook keiharde
consequenties gaat krijgen voor Arnhem!
Pagina 10: In de jl. uitgebrachte meicirculaire van de Provincie Gelderland
gaat men uit van een ‘reëel en structureel’ evenwicht bij gemeentes. Dit is nog
vaag want hier blijkt niet uit dat gemeentes als Arnhem een
weerstandsvermogen zouden moeten hebben ingeval van slechtere tijden…
Uit de Integratie-uitkering Sociaal deelfonds blijkt dat het Rijk enerzijds wel
taken overdraagt naar lokale overheden, maar tegelijkertijd ook fors kort op
het budget voor gemeentes, waaruit ik niet anders kan opmaken dat de
kwaliteit van de zorg flink achteruit gaat!
Pagina 11: Zo blijkt bijvoorbeeld dat een aantal jaren geleden nog zo’n 36
miljoen beschikbaar was voor de uitvoering van het participatie beid (excl.
WSW), in 2015 is dat nog maar 11 miljoen op jaarbasis ! Gaarne hierover
Uw uitleg!
Pagina 12: Er wordt gesproken over een rijksbijdrage uit het ‘deelfonds’ van
162,5 miljoen terwijl op pagina 9 nog 165 miljoen wordt aangegeven.
Kennelijk neemt Den Haag het niet zo nauw met de ‘cijfertjes’. Gaarne hierover
opheldering!
Pagina 13: Ten aanzien van de taakstellingen in het sociale domein wordt
gesteld en dan citeer ik letterlijk: “Om te voorkomen dat voor het resterende
deel van de taakstelling een beroep wordt gedaan op het sociaal noodfonds,
zal in overleg met instellingen, taken die niet meer passen in de nieuwe
inrichting van het sociale domein worden gestopt. (einde citaat) Per saldo
moet dit 130.000 euro opleveren. Hiermee lijkt m.i. het, slechts uitvoerend,
College van B & W de Arnhemse gemeenteraad, als feitelijk hoogste èn
controlerend bestuursorgaan, zonder blikken of blozen, politiek buiten spel te
zetten…

Pagina 14: Samenvatting van de financiële consequenties over de 3 enorme
decentralisaties van Rijksoverheid naar de gemeente Arnhem geeft aan dat in
de praktijk nog zal moeten blijken of de door het Rijk gekorte en
gedecentraliseerde budgetten überhaupt nog wel voldoende zijn om uitvoering
te geven aan lokaal beleid ! Dit klemt des te meer omdat Binnenlands Bestuur
op 26 september jl. meldde dat bij de 400 Nederlandse gemeenten door een
hausse aan onervaren wethouders een heel riskante situatie is ontstaan bij
decentralisaties op het gebied van jeugd, zorg en werk. Goede ambtelijke
ondersteuning is dan ook van zeer groot belang en daarmee staat de rol van
de controlerende gemeenteraad centraal. Uit onderzoek van Binnenlands
Bestuur is echter gebleken dat van de 1483 ongekozen wethouders die ná de
raadsverkiezingen door de gemeenteraad zijn benoemd, er maar liefst 761
‘groentjes’ zijn. Meer dan de helft van de lokale bestuurders zit dus voor het
eerst op het pluche….(!)
Pagina 15: In het Arnhemse armoedebeleid wordt aangegeven dat eenieder
die van 20% boven de bijstandsnorm moet rondkomen recht heeft op de
zogeheten ‘Gelrepas’ waarmee men tal van kortingen kan verkrijgen zoals een
dagje uit, een cursus kan volgen, goedkoper kan sporten of naar het theater
kan gaan. De kosten voor deze Gelrepas zijn 285.000 euro. Men houdt met
deze norm echter geen rekening met allerlei extra’s zoals zorgtoeslag,
huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, kinderbijslag, kindgebonden budget en
alleenstaande ouderkorting waardoor men uiteindelijk niet alleen ontmoedigd
wordt om te gaan solliciteren, maar ook maar liefst minstens 100% boven de
bijstandsnorm uitkomt !
Ook lezen wij dat er 236.000 gereserveerd voor 2,6 fte ofwel 2,6 uitvoerende
ambtenaren met een inkomen van circa 100.000 euro per ambtenaar ofwel
3x een modaal jaarinkomen. Dit lijkt mij bijzonder veel. Gaarne Uw uitleg
hierover!
Pagina 16: Ook op deze pagina wordt gemeld dat 8,5 fte of 8,5 ambtenaar in
Arnhem 8,5 ton kost, dus 100.000 euro per ambtenaar, waaruit inderdaad
consequent blijkt dat ambtenaren in Arnhem wellicht vergeleken met
ambtenaren buiten Arnhem, kennelijk buitenproportioneel veel kunnen
verdienen……Gaarne hierover uitleg!
Pagina 18: Uit de overige consequenties van de wetswijzigingen door de
Rijksoverheid blijkt dat door afnemende rijksbijdragen en het voornemen om
met ingang van 2015 de WSW letterlijk op slot te doen is het financieel
perspectief voor de WSW-ers voor het Arnhemse Presikhaafbedrijf
buitengewoon negatief geworden (!) Over een redelijke en fatsoenlijke

oplossing voor de allerzwaksten van de Arnhemse samenleving wordt politiek
vooralsnog met geen woord gerept!
Pagina 20: Over de nieuwe Ambtenaren-cao 2013-2015 is langdurig
onderhandeld op rijksniveau. Over de publieke discussie ten aanzien van gelijke
rechten en plichten voor ambtenaren en niet-ambtenaren die plaatsvond in de
2e Kamer is echter vooralsnog niets gemeld!
Pagina 21: De ontwikkeling van het aantal inwoners en woningen is en blijft
bepalend voor de hoogte van de jaarlijkse Algemene Rijksuitkering van vele
miljoenen gemeenschapsgeld. Dit is met name de reden voor veel politici om
geen of zo min mogelijk kritiek te uiten over de letterlijke tsunami van
doorgaans volstrekt analfabete kansarme migranten !
Pagina 23: In het kader van de vereenvoudiging van het belastingsysteem is
de precario- en toeristenbelasting per 2015 afgeschaft. Dit is prima, doch
feitelijk waren deze belastingen altijd al onnodig! De precariobelasting was al
jaren overbodig vanwege de recessie bij onze zieltogende middenstand. En de
toeristenbelasting was eveneens een onnodige belasting omdat toeristen zeer
tijdelijke bewoners zijn zonder uitkering en een welkome bijdrage vormen voor
onze kwakkelende lokale economie!
Een concrete daling van de OZB voor eigenaren is prima, des te meer omdat
hierdoor een lagere huurwaardebijtelling ontstaat dus een hogere
hypotheekrenteaftrek en belastingteruggave !
Pagina 24: Uit de afspraken van het coalitieakkoord is gebleken dat de
afvalstoffenheffing voor een meerpersoonshuishouden 38,66 euro per jaar is
doch voor een éénpersoonshuishouding 28,68 per jaar bedraagt hetgeen
relatief en getalsmatig volstrekt onrechtmatig is ! Gaarne hierover Uw
antwoord.
Pagina 25: In de septembercirculaire 2013 werd voorgesteld dat het aantal
raads- en collegeleden volgens de 2e Kamer zou moeten verminderen, doch is
bijtijds en terecht (!) en bijtijds afgeblazen in de 1e Kamer, mede vanwege de
decentralisatie van rijkstaken naar lokale overheden!
In het coalitieakkoord zijn helaas nog altijd geen specifieke afspraken gemaakt
over de veiligheid in Arnhem. Dit is buitengewoon naïef omdat het Arnhemse
college zich kennelijk nog steeds niet bewust is van de snel toenemende ISISdreiging door terugkerende agressieve Jihadisten naar Nederland en
Arnhem!

De invoering van betaald parkeren in de Arnhemse binnenstad getuigt
eveneens van niet veel realiteitszin omdat dit, met de nog altijd heersende
recessie, funest is voor de middenstand en lokale economie !
Pagina 26: Vanwege o.a. laaggeletterdheid wordt er in Arnhem 100.000
euro extra aan gemeenschapsgeld beschikbaar gesteld. Van
laaggeletterdheid had echter geen enkele sprake mogen zijn omdat migranten
uit Marokko of Turkije reeds in hun thuislanden verplicht moeten inburgeren
hetgeen sinds Verdonk in 2004 een absolute eis werd voor een
verblijfsvergunning.
Pagina 28: Arnhem is voornemens met 50.000 euro gemeenschapsgeld een
windmolenpark te faciliteren hetgeen m.i. een volstrekt onjuiste zaak is.
Windmolens in ons overbevolkte landje staan immers voortdurend ter
discussie omdat deze voornamelijk alleen op subsidie draaien, veel
geluidsoverlast veroorzaken en ook waardedalingen van omliggend onroerend
goed veroorzaken zoals reeds in tal van plaatsen het geval is. Het zou m.i. veel
verstandiger zijn om van gemeentewege de eigen inwoners te voorzien van
zonnepanelen, wat niet alleen veel goedkoper is, maar ook de koopkracht voor
de Arnhemmer zelf zal verbeteren. Gemeentes, in het algemeen, zijn echter
niet enthousiast over zelf energie opwekkende burgers omdat zij doorgaans
grootaandeelhouder zijn van energiebedrijven en hierdoor riante
dividendinkomsten gaan missen voor hun politieke hobby’s.
Het is echter wel een juist uitgangspunt dat Arnhem niet gaat bezuinigen op
groen en bomen. Groen gaat immers de CO2 vorming tegen in het
overbevolkte Arnhem en bevordert afwatering van de steeds vaker
voorkomende wateroverlast.
Pagina 29: In het coalitieakkoord is gesproken over een jaarlijkse bezuiniging
van 150.000 euro op het gemeentelijk vast goed. Dit is prima, want vastgoed
beheren is geen overheidstaak maar een strikt private aangelegenheid,
waarvoor veel visie, marktinzicht en voorspellend en eigen vermogen vereist is.
Voorts is het college voornemens om meer inspraak en medezeggenschap te
verkrijgen bij instellingen, die meer dan 500.000 euro aan subsidie ontvangen,
hetgeen volgens hen wellicht een besparing van 1,7 miljoen zou opleveren. Wij
vinden dat deze drempel van 500.000 euro aan gemeenschapsgeld feitelijk
nog veel te hoog is en wellicht veel lager zou moeten en kunnen !
Optimaliseren van cameratoezicht is zeer wenselijk vanwege de toenemende
ISIS-dreiging met name bij locaties met veel publiek zoals in stations,
binnenstad en bij voetbalwedstrijden van Vitesse.

Pagina 51: Het wegvallen van de vele miljoenen voor de Vogelaarwijken,
voornamelijk bewoond door kansarme analfabete allochtonen, heeft als
positief gevolg dat men nu voornemens is om nu ALLE 24 Arnhemse wijken,
ongeacht bevolkingssamenstelling, van gemeentewege te gaan onderhouden.
Dus van enige achterstelling van autochtone Arnhemmers is dan wellicht
eindelijk geen sprake meer!
Pagina 55: Het college is voornemens meer toekomst- en levensbestendige
wijken en woningen aan te leggen wat een prima streven is vanwege de snel
toenemende vergrijzing en reeds in 2017 wellicht 50% van de bevolking
50+er is !
Pagina 73: Náást de kosten van het huidige bestuur en haar ondersteuning
gaat het om kosten van voormalige bestuurders zoals wachtgelden, waarbij wij
ons afvragen waarom men vrijgesteld is van sollicitatieverplichting zoals iedere
andere Arnhemmer?
Als uitvloeisel van de bezuinigingen is het aantal openingsuren van het Klanten
Contact Centrum (KCC) in 2014 naar beneden bijgesteld hetgeen de afstand
en wantrouwen tussen kiezer en gekozene m.i. alleen maar onnodig vergroot.
Het bellen van de burger naar het gemeentelijke informatienummer 09001809 wordt overigens wel goedkoper, omdat er geen opslag meer geheven
wordt bovenop het reguliere tarief. Dus dat laatste is wel weer o.k.
Pagina 75: De kosten voor Algemeen Bestuur en dienstverlening nemen in
2015 boven-inflatoir toe met 6% van 6,9 naar 7,3 miljoen euro.
De raadswedde neemt toe vanwege het overschrijden van de grens van het
inwonertal van 150.000. Wellicht door het ontbreken van serieuze kritiek
vanuit de zittende gemeenteraad op de stroom van kansloze analfabete
migranten is dit mogelijk geworden..
Pagina 81: Het college is voornemens de fietsstal-voorzieningen in de
binnenstad grootschalig uit te breiden. Grootschalige fietsenstallingen, maar
in de praktijk fietsenkerkhoven zijn vanwege de doorgaans slechte kwaliteit m.i.
niet representatief voor de toerist dus slecht voor de beeldvorming van onze
stad en zouden derhalve ondergronds aangelegd moeten worden.
Er zouden volgens het college snelfietsroutes aangelegd moeten worden
tussen Arnhem-Zevenaar en Arnhem-Wageningen. Over een bijdrage van
Zevenaar en Wageningen wordt echter met geen woord gerept? Gaarne
hierover Uw antwoord.

De gemeente onderhoudt de openbare ruimte, met als doel deze schoon, heel
en veilig te houden. Over graffiti-verwijdering wordt helaas met geen woord
gerept! Mede vanwege het feit dat dit zeer slecht is voor de beeldvorming voor
de toerist als bezoeker van onze stad.
Pagina 82: Men is ingevolge een coalitieakkoord, voornemens betaald
parkeren in te voeren in binnenstad en parkeergarages. Wellicht is parkeren
bij buurgemeentes gratis en gaat er nog meer omzet verloren voor de
zieltogende Arnhemse middenstad !
Pagina 87: Vanwege de recessie en toename van het digitaal winkelen neemt
de leegstand toe en worden steeds meer mensen werkloos. Derhalve is het
nogmaals prima dat de precariobelasting is afgeschaft !
Pagina 91: Kennelijk is Arnhem niet alert op voortijdig schoolverlaten. Zo
stond Arnhem in 2013 landelijk op een 10e plaats met 3,5% terwijl het
landelijk gemiddelde op 2,1% zit. Hoever is dit college met een actieplan?
Pagina 92: Vanwege de steeds hogere kosten en eisen aan levensonderhoud
is er helaas steeds meer sprake van topzwaar gesubsidieerde kinderopvang.
Kinderopvang en opvoeden is echter geen overheidstaak maar een keuze van
de ouders zelve. Wat is de mening het college hierover?
Pagina 95: Er is sprake van een toename van verhuuropbrengsten van
(onderwijs) panden in Arnhem. Is hoeverre is dit te rijmen met dalende WOZwaardes? Gaarne hierover Uw uitleg.
Pagina 96: Het voortijdig schoolverlaten is tussen 2013 en 2014 is
ondertussen nog verder toegenomen van 3,5 naar inmiddels 4,3% terwijl dit
landelijk nog op 2,1% zat in 2013. In hoeverre kunnen ouders serieus
gesanctioneerd worden ?
Pagina 97: Volgens de jaarlijkse ranglijst voor gemeenten is Arnhem sinds
2012, qua aantrekkelijk woonstad, gezakt van een 8e naar een 15e plaats.
Wat is de mening hierover van het college en heeft zij al een plan van aanpak
hoe Arnhem weer omhoog is te liften op de landelijke ranglijst?
Pagina 98: Braakliggende terreinen, die gemeentelijk eigendom zijn, kunnen
(tijdelijk) groen ingevuld worden. In hoeverre kunnen hier volkstuinen
ontwikkeld worden waar minder draagkrachtige inwoners hun eigen groenten
kunnen telen en ook de voedselbanken wat ontlast worden?
Pagina 99: Sport levert volgens het college in haar SPORTVISIE een grote
bijdrage op het gebied van gezondheid e.d. In hoeverre is het college bereid

meer te investeren in breedtesport, minder in commerciële topsport, maar
meer in samenwerking tussen beiden zodat er ook meer talent en uiteindelijk
nog betere voetballers komen voor Vitesse?
Pagina 106: Het college is van mening dat Arnhem een stad dient te zijn met
burgers die zoveel mogelijk meedoen aan de Nederlandse samenleving.
Vanwege de veel te ver doorgeschoten multiculturele samenleving is er vrijwel
geen sociale cohesie meer in veel wijken van Arnhem, zo blijkt ook uit de
jaarlijkse onderzoeksrapportage van het prestigieuze Elseviers Weekblad. Wat
denkt het college hier concreet aan te kunnen verbeteren, mede vanwege de
toenemende ISIS-dreiging en criminelen die onder het mom van religie de
meest verschrikkelijke wandaden plegen ten aanzien van andersdenkenden?
Pagina 116: Ten aanzien van milieubeheer streeft het college naar het
stimuleren van schoon vervoer. In hoeverre denkt het college aan
grootschalige promotie via subsidiëring en promoting van zeer schone LPGinstallaties ?
Pagina 121: Het college heeft het principe vastgelegd dat Arnhem niet meer
werkt met blauwdrukken voor grootschalige stadsontwikkeling. Dit geen
overbodig beleid. Uit een publicatie van 26 september jl. in Binnenlands
Bestuur blijkt dat gemeentes in den lande jaarlijks nog altijd zo’n 300.000
vierkante meter nieuw vastgoed neerzetten, crisis of geen crisis. Dat cijfer is
al sinds de jaren ’90 onveranderlijk. In hoeverre heeft U hierover overleg
gehad met de Provincie Gelderland, als toezichthoudend en controlerend
orgaan, mede omdat er in de regio al sprake is van enige bevolkingskrimp?
Pagina 127: Arnhem moet terughoudend en kritisch blijven bij het
verstrekken van leningen aan derden, mede omdat Arnhem een nieuwe
verplichting aan de Rijksoverheid heeft gekregen t.a.v. schatkistbankieren en
mag vanaf 2015 nog slechts een relatief gering bedrag van maximaal 4,1
miljoen in kas houden. Ondertussen moet Arnhem zeuren om elke paperclip bij
Den Haag. Hiermee tracht de Rijksoverheid te blijven voldoen aan de
Brusselse eis van een maximaal begrotingstekort van 3% wat binnen 5 jaar
afgebouwd moet worden naar 0% begrotingstekort.
Pagina 135: Begrotingsdiscipline is een groot goed en met name voor de
gemeente Arnhem. De gemeente heeft met 84% namelijk relatief veel schuld
en zit immers aanzienlijk boven de door de Vereniging Nederlandse
Gemeenten (VNG) aanzienlijk boven de maximumnorm van 80%.
Pagina 136: De gemiddelde overheidsschuld per inwoner in Nederland was
in 2012 circa 2343 euro. Gemeentes mogen hier 20% van afwijken. De

schuld per inwoner is in Arnhem maar liefst 4058 euro hetgeen natuurlijk
uitermate slecht is. Gaarne Uw antwoord hierop !
Pagina 137: Ook in grondexploitaties ontbeert Arnhem, net zoals de meeste
andere gemeentes, visie, voorspellend vermogen en marktinzicht. Het aantal
projecten waarop winst wordt gerealiseerd is dan ook zeer laag wat Arnhem
financieel verzwakt, mede omdat de reserve van het Arnhemse grondbedrijf
ook nog eens nihil is.
Qua woonlastendruk voor rioolheffing, afvalstoffenheffing en OZB scoort
Arnhem acceptabel met 739 euro terwijl dat landelijk 704 is (Coelo 2014)
Pagina 139: Men heeft recht op kwijtschelding van gemeentelijke heffingen
als men op 100% van het bijstandsniveau zit. Men houdt in deze beoordeling
echter geen rekening met het recht op huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag,
kindgebonden budget, alleenstaande toeslag en ouderenkorting waardoor
menigeen op minstens 200% van het bijstandsniveau zit. Met een dergelijk
(riant) inkomen ontmoedigt men tevens het solliciteren naar werk.
Pagina 140: Het college overweegt een nieuwe wijze van inzameling in de
geest van ‘de vervuiler betaalt’ zodat de producent van afval wordt
aangeslagen, naargelang de hoeveelheid afval. Moties van die strekking
hebben het in andere gemeenten terecht niet gehaald omdat een dergelijke
gewichtsafhankelijke aanslagberekening alleen maar veel extra ambtelijke
kosten vergt en er ook, met name in armere, kinderrijke buurten, veel
afvaltoerisme kan ontstaan en hun vuilniszakken bij de buren gaan dumpen!
Pagina 148: In 2014 was er sprake van veel, heel veel achterstallig
onderhoud van het Arnhemse wegennet omdat de onderhoudsbudgetten van
de gemeente Arnhem ontoereikend zouden zijn. Wij vragen ons dan ook af hoe
vaak de gemeente Arnhem hiervoor aansprakelijk is gesteld en uiteindelijk
hiervoor veroordeeld is door de rechter?
Pagina 150: Er is sprake van riolen met een resterende levensduur van 5
jaar. Dit vinden wij veel te kort vanwege toenemende wateroverlast door
klimaatverandering. Ook vinden wij het kwalijk dat Rijkswaterstaat, als
beheerder van de grote rivieren, weigert de bestaande overstort van vies
rioolwater op de Nederrijn aan te pakken waardoor het zwemmen een zeer
ongezonde bezigheid wordt en de visstand afneemt.
Pagina 151: Dit klemt des te meer omdat de gemiddelde theoretische
technische levensduur van een riool maximum 60 jaar is en Arnhem nog altijd
beschikt over maar liefst 135 kilometer riool dat ouder is dan 60 jaar en

feitelijk een brevet van politiek onvermogen verdient! Ik wil dan ook dat het
College hier duidelijk, krachtig en publiekelijk zijn afkeuring uitspreekt tegen
deze abjecte gang zaken !
Pagina 155: De leningenportefeuille van de gemeente Arnhem aan (sociale)
woningcorporaties bedraagt 46,1 miljoen. Algemeen bekend is dat (sociale)
woningbouwcorporaties vanwege de enorme waardestijging de afgelopen 40
jaar buitengewoon puissant rijk en vermogend zijn geworden. Het wordt dan
ook zaak dat de, inmiddels financieel zeer verzwakte, gemeente Arnhem werk
gaat maken van overleg met deze (sociale) woningbouwcorporaties voor
aflossing van deze (laagrentende) miljoenen gemeenschapsgelden.
Pagina 158: In het najaar van 2013 is voor de gemeente Arnhem verplicht
schatkistbankieren ingevoerd.
Het komt erop neer dat Arnhem zijn
banktegoeden, boven de 4,16 miljoen, moet terugstorten naar de
Rijksoverheid. Een en ander is ooit bedacht door Brussel zodat Nederland
sneller en makkelijker kan blijven voldoen aan de Europese eis van een
maximaal begrotingstekort van 3%, wat in 6 jaar moet worden teruggebracht
naar 0%! In hoeverre heeft het College zich al beraden over deze laakbare
handelwijze?
Pagina 161: In de gemeente Arnhem worden er vóór 2017 circa 92
medewerkers boventallig en moeten begeleid worden naar ander werk. In
hoeverre is er al overleg geweest met buurgemeentes in hoeverre zij
vacatures voor personeel met wellicht veel ambtelijke werkervaring? Zo wordt
er wellicht ook veel wachtgeld en gemeenschapsgeld bespaard. De loonfrictiekosten tot 2017 worden immers nu al begroot op 21,4 miljoen euro
gemeenschapsgeld.
Pagina 167: Ten aanzien van de lokale gezondheid van de Arnhemmer dient
opgemerkt te worden dat in 2017 wellicht 50% van de Arnhemmers last
heeft van overgewicht of sterker nog, lijdt aan obesitas. Wellicht dat er met de
fiscus meegedacht kan worden over de invoering van een landelijke vet tax
waardoor er bij de Arnhemmers, maar ook anderen, meer bewustzijn en
discipline ontstaat ten aanzien van gezond eten en gezond blijven! Mogelijk dat
het College hierin een voortrekkersrol kan vervullen via zogeheten
brandbrieven naar de landelijke belastingdienst.
Pagina 190: Het College is voornemens om het aantal leningen van de
gemeente Arnhem, ondanks haar buitengewoon slechte financiële positie, dus
nog lagere weerbaarheid, in 2015 op te voeren met 4,6 miljoen tot 52,2

miljoen, terwijl Arnhem reeds in tal van zaken flink aan de grond zit. Hoe denkt
U een en ander met elkaar te kunnen rijmen?
Pagina 191: Ook het aantal subsidies aan allerlei verenigingen en stichtingen,
met vaak onduidelijke doelen, normen en waarden, ad 58,7 miljoen
gemeenschapsgeld door een gemeente die feitelijk op zwart zaad zit, vinden
wij getuigen van onverantwoordelijke casinopolitiek en onbehoorlijk bestuur !
Wat denkt U hieraan te willen doen en op welke termijn?

In afwachting van uw tegenbericht,

Hoogachtend.
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