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Aanvullende afspraken op coalitieakkoord 2018-2022 

 

Naar aanleiding van de doorstart van de coalitie van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA zijn door de 

partijen de volgende afspraken toegevoegd aan het in 2018 gesloten coalitieakkoord: 

 

1. Afspraken omtrent de samenwerking 

We hebben het doel om elkaar niet te verrassen, beter en meer overleg te hebben en de 

samenwerking te versterken en te verbeteren. Hiervoor maken we in elk geval de volgende 

samenwerkingsafspraken: 

a. Moties en amendementen delen we 24 uur voor het breder delen. We delen de voorstellen 

met (in elk geval) de fractievoorzitters van de coalitiefracties en de betrokken 

portefeuillehouder. Het gaat hierbij om voorstellen waarbij een van ons de eerste indiener is. 

b. We gaan vaker bij elkaar zitten als fractievoorzitters, in eerste instantie iedere week. Met de 

wethouders spreken we af voor iedere grote besluitvormende vergadering, met eten. Het 

coalitieoverleg wat we ieder kwartaal hebben, blijft ook bestaan. 

c. We omarmen de handreikingen van rapport Frissen. We hebben de verantwoordelijkheid om 

met de burgemeester en de gehele raad te werken aan het uitvoeren en uitwerken van deze 

handreikingen. 

d. We spreken elkaar wanneer nodig aan over de samenwerking. We spreken met elkaar, niet 

over elkaar. 

e. De samenwerkingsafspraken evalueren we in januari of februari 2020. 

Samenwerking met college: 

f. Wanneer er coalitieoverleg is, zijn we allemaal aanwezig. We houden rekening met de 

verschillende rollen en ontvangen en gebruiken geen  informatie die niet met overige 

raadsleden gedeeld zou mogen worden. Mochten hier twijfels over zijn, dan bespreken we 

dit. In geen geval ontvangen we collegestukken die nog niet zijn vastgesteld. 

g. Wethouders kunnen met de fracties/fractievoorzitters sparren over onderwerpen.  

h. Wanneer het college in besluiten meent af te moeten wijken van afspraken in het 

coalitieakkoord, dan: 

1. Kan het college een open taakstelling voorstellen, waarbij de gehele raad verschillende 

keuzemogelijkheden voorgelegd wordt. 

2. Kan het college - gezien zijn rol - de ruimte nemen om af te wijken, waarbij de 

coalitiefracties hier in basis niet voor zijn, tenzij daar overeenstemming over is. Zodra 

deze informatie publiek is, zullen de coalitiefracties bij elkaar zitten om de situatie te 

bespreken en te bespreken hoe ze hier samen mee omgaan.  

Afwijken van het coalitieakkoord doen de vier coalitiefracties alleen wanneer daar 

overeenstemming over is met elkaar. 

i. Met ontraden gaat het college prudent om. Bij ontraden stemmen de coalitiefracties in 

principe tegen. Wanneer er twijfel is over of ontraden terecht is, bespreken we dit. 
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2. Inhoudelijke afspraken 

 

2.1 Toenemende kosten in de zorg 

Om de transformatie in de zorg mogelijk te maken en de grote bewegingen het hoofd te 

bieden, stellen we een transformatiebudget ter beschikking ter grootte van circa € 500.000 

structureel. We gebruiken een deel van dit budget om de door het college voorgestelde 

bezuinigingen op de sociale wijkteams en op vroegsignalering van schulden ongedaan te 

maken. 

Daarnaast maken we vanaf 2020 een vangnet voor WMO/Jeugdzorg, waarin we naast de  

€ 1.000.000 die al is voorgesteld voor dit doel, € 200.000 structureel toevoegen. We betalen 

het vangnet en het transformatiebudget door de OZB in 2020 éénmalig te verhogen met 

1,25%.  

 

Om de bestaande tekorten op de zorgkosten in de begroting van 2020-2023 op te vangen, 

zullen we de komende drie jaar minder bijdragen aan het verbeteren van de 

vermogenspositie dan in het coalitieakkoord was afgesproken (3 x €2.700.000). Op de 

afspraak voor de warmtetransitie brengen we structureel €250.000 per jaar in mindering.  

 

In financiële zin geven bovenstaande wijzigingen – ten opzichte van de voorgestelde MJPB 

2020-2023 - het beeld zoals weergegeven in onderstaande tabel. 

 

bedragen x1.000 2020 2021 2022 2023 

Transformatiebudget zorg -478 -428 -328 -328 

Geen bezuiniging wijkteams 0 0 -100 -100 

Geen bezuiniging vroegsignalering schulden 0 -50 -50 -50 

Aanvullen vangnet WMO en jeugdzorg -200 -200 -200 -200 

OZB eenmalig verhogen met 1,25% 678 678 678 678 

Totaal 0 0 0 0 

 

Onderstaande wijzigingen ten opzichte van het coalitieakkoord zijn opgenomen in de 

voorgestelde MJPB 2020-2023. Ze geven extra financiële ruimte om in de gemeentebegroting 

middelen vrij te maken voor stijgende zorgkosten. De voorgestelde bezuiniging op 

vroegsignalering draaien we terug (zie hierboven).  

 

bedragen x1.000 2020 2021 2022 2023 

3x incidentele uitname BR solvabiliteit 2.700 2.700 2.700 0 

Bezuiniging vroegsignalering schulden 0 50 50 50 

Verlagen budget warmtetransitie 250 250 250 250 

Totaal 2.950 3.000 3.000 300 
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2.2 Sociale woningbouw 

De afspraak ‘30% sociale woningbouw’ wordt ‘30% sociale huurwoningen over de te 

realiseren projecten’. 

- We vragen het college om uiterlijk in december 2019 met een plan van aanpak voor 

woningbouwontwikkeling te komen. 

- Aan het plan ligt een zorgvuldige analyse van reeds te verwachten woningbouwproductie 

door marktpartijen en corporaties en een woningbehoefteonderzoek ten grondslag. 

- Het plan richt zich ook op het in stimuleren van de woningbouwproductie als geheel en 

het behoud van de omvang van de bestaande voorraad sociale huurwoningen bij de 

woningcorporaties. 

- In het plan is onderbouwd aandacht voor betaalbare koop en middenhuur. 

 

 

2.3 Circulaire economie 

De Regio Arnhem Nijmegen is in 2018 uitgeroepen tot de beste circulaire regio van 

Nederland. Met een nieuwe, concrete visie op circulaire economie willen we dit als 

gemeente verder versterken, zoals eerder ook al de ambitie was van de Veranderopgave 

Circulair Arnhem.  

In 2020 komt er een visie op circulaire economie. Dit is een verbreding en verdieping van ons 

economisch beleid. De gemeente Arnhem speelt daarmee in op de economische en 

ecologische kansen die circulaire economie biedt. Het draagt bij aan een stad die voorop 

loopt in de energietransitie, innovatie mogelijk maakt en bedrijven faciliteert in de aanpak 

van klimaatverandering. Een circulaire stad en circulaire economie zijn goed voor 

werkgelegenheid en milieu. Ambities in deze visie zijn onder andere: 

- Het stimuleren van bestaande en nieuwe bedrijven in innovatie en circulariteit; 

- Het reduceren van gebruik van nieuwe grondstoffen (verlengen van de levensduur, 

efficiënt en duurzaam grondstoffenverbruik, grondstoffen opnieuw te gebruiken en 

grondstoffen te recyclen); 

-  Het creëren van extra werkgelegenheid. 

Vanzelfsprekend geeft de gemeente hierbij zelf het goede voorbeeld bij inkoop en 

aanbestedingen. 

 

 

3. Aan de slag 

Het coalitieakkoord 2018-2022 wordt aangevuld met de afspraken over de samenwerking (onder 

1) en de inhoudelijke afspraken (onder 2). Het akkoord staat nu vast voor de komende 2,5 jaar. 

Dat is duidelijk voor de coalitiefracties, voor de voltallige raad en voor het college. Bij evidente 

wijzigingen in de financiële situatie, werken we met elkaar snel aan een oplossing. 

 

 

 

 

 


