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Datum : 3 juni 2022 

Plaats : Grand Café Arnhems Meisje 

Voorzitter : Gido ten Dolle (Bestuur) 

Fractievoorzitter : Mattijs Loor 

Genotuleerd door : Marjolijn Bragt 

In afschrift aan : Leden 

 

Verder aanwezig: Nermina Kundić (kandidaat wethouder), Marianne Loupen, Yvonne, Lonneke, Wimer, 

Jeanette, Werner, Nico, Joris, Chariff, Maarten, Carolien, Patrick, Hans, Santi, Werner, Dimitri, Mariska. 

 

1. Gido opent de bijeenkomst om 17.30u 

2. Mattijs ligt het proces van de onderhandelingen toe. Ook presenteert hij de kernpunten uit het 

coalitieakkoord. 

3. De aanwezige leden constateren dat de fractie erin geslaagd is een stevig akkoord te sluiten, 

waarin het D66 geluid herkenbaar terugkomt. We zien op vele plekken zelf concrete standpunten 

terugkomen uit het D66 verkiezingsprogramma. 

4. Het algemene gevoel is dat D66 de komende periode een pittige uitdaging krijgt, om als tweede 

partij van de coalitie, de overeenstemming te bewaken aan de collegetafel, terwijl daarnaast de 

oppositie stevig zal zijn vanuit de Raad. De oproep wordt gedaan aan de fractie een nieuwe 

wethouder daar koersvast te blijven, de luiken open te houden en de verstandhouding goed, 

zowel naar de coalitiegenoten als naar de oppositie.  

5. Met betrekking tot de tekst van het akkoord, De aanwezige leden geven de volgende 

aandachtspunten mee aan de nieuwe fractie: 

a. Blijf actief sturen op zo min mogelijk verharding/verstening in Arnhem. Dit 

aandachtspunt komt voort uit het voorbeeld van De Blauwe Golven. Het handhaven en 

opknappen van De Blauwe Golven lijkt in tegenspraak te zijn met het akkoord. Vanuit 

cultureel oogpunt is het wel belangrijk op te merken dat het wel een van de grootste en 

belangrijkste kunstwerken is uit de jaren ’70.  

b. Draag zorg voor voldoende sociale huur. In het coalitieakkoord staat een norm van 

30% sociale huur over nieuwbouwprojecten. Ook geeft het coalitieakkoord flexibiliteit om 

sociale huur om te zetten in koop. De oproep is om dit goed te blijven waarborgen 

c. Realiseer mogelijkheden voor extra studentenwoningen. Tot nu toe is vaak gezegd 

dat er voldoende studentenwoningen zijn en geen nieuwe woningen nodig zijn. Dit lijkt 

niet te kloppen. Nu is de inzet om een verplicht percentage studentenwoningen te 

realiseren bij nieuwbouwprojecten. Dit zal een uitdaging worden voor de nieuwe 

wethouder Wonen. Voor de leden is dit een belangrijk aandachtspunt. 

d. Aandacht voor een goede en snelle aansluiting tussen bus en trein om openbaar 

vervoer aantrekkelijker te maken dan de auto. Op deze manier verstevigen we de 

bereikbaarheid van de stad. 

e. De fiets moet de snelste manier zijn om je te kunnen verplaatsen. Dit betekent 

nieuwe fietspaden, zoals het ombouwen van straten naar fietsstraten, maar ook het 

verbeteren van de kwaliteit van sommige huidige fietspaden. 

f. Bij extra financiering naar scholen voor rijke schooldagen, moeten 
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schoolbesturen worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid, we moeten 

deze verantwoordelijkheid niet wegnemen. Het zou niet onlogisch zijn om een reële 

bijdrage van de onderwijsinstelling te vragen in plaats van alles te laten financieren door 

de gemeente. Hierbij zal naar reserves van scholen gekeken moeten worden. Het moet 

ook mogelijk zijn om te differentiëren tussen scholen ten aanzien van de hoeveelheid 

subsidie. Scholen die het harder nodig hebben en voor meer uitdagingen staan, kunnen 

zo meer geld krijgen dan scholen waar het al heel goed gaat. 

g. Blijf Oostpool en Introdans actief ondersteunen in hun ambities om succesvolle 

en blijvende Arnhemse instellingen te zijn. Vaak wordt over Introdans en Oostpool 

gesproken als landelijke instellingen. Hier moeten we voor oppassen, omdat we niet 

willen dat Arnhem deze instellingen verliest als ze onvoldoende financiering krijgen om 

huisvesting naast het Stadstheater te realiseren. Op dit moment is de bijdrage vanuit de 

gemeente niet voldoende om dit te realiseren en wijzen leden erop dat hier wellicht toch 

meer budget voor vrijgemaakt zou moeten worden. Eveneens roepen leden op de 

verbouwing te ondersteunen, en te zorgen dat de instellingen een kwalitatieve goede 

huisvesting krijgen.  

h. Zorg dat Jeugd en jeugdzorg nadrukkelijk een belangrijk thema blijft, ook al werd 

het niet veel genoemd in de presentatie. De leden willen de fractie erop wijzen dat dit 

onderwerpen maar beperkt ter sprake komt, maar voor de leden wel een belangrijk 

thema is. Vanuit het bestuur komt het voorstel om hier een keer een thema-avond over 

te organiseren voor de leden. 

i. In de gezondheidsparagraaf ontbreken concrete acties en ambitie, dit moet breder 

en dieper op het gebied van gezondheidspreventie (lichamelijke en mentale 

gezondheid). Het woord Corona (en het effect daarvan op de (jonge) generaties) komt 

niet in het akkoord voor. Een gemiste kans. Met de huidige mate van financiering gaan 

we de volgende belangrijke punten niet realiseren: 

i. Rookvrije generatie 

ii. Tegengaan overmatig alcoholgebruik 

iii. Tegengaan van overgewicht 

j. Ga goed onderzoeken wat de beste en meest effectieve manier is om zorgen dat 

de Arnhemse vervuiler betaalt (spelfout in de presentatie: betaald = betaalt). Probeer 

niet hetzelfde te doen zoals het invoeren en later – na een referendum – weer af te 

schaffen van Diftar. En zorg voor betere communicatie van het afvalsysteem en kosten 

die dat met zich meebrengt naar de Arnhemmers. 

k. Blijf scherp op digitale privacy. Er worden hier wel stappen gezet en de nodige 

financiering gaat hier naartoe. Oproep aan de fractie om hier scherp op te blijven. 

l. Artificial Intelligence mag niet ingezet worden voor het volgen van burgers, maar 

ook niet voor het categoriseren van burgers. Het staat wel op verschillende plaatsen 

in het akkoord, maar de fractie moet hier scherp op blijven 

m. Maak een nieuwe financiële berekening aan de hand van het coalitieakkoord voor 

mensen in armoede en de lagere middeninkomens. Lasten zullen stijgen, zoals voor 

afval, OZB en parkeren, terwijl er tegelijkertijd geïnvesteerd wordt n armoede. Hoe valt 

deze balans uit voor de Arnhemmer? Een nieuwe doorrekening is nodig. 

n. Voldoende aandacht voor Arnhemse ondernemers om succesvol te kunnen 

ondernemen. Hierbij hoort een kritische houding op een nieuwe extra stijging van de 
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OZB, voorkomen dat de lasten voor ondernemers te hoog worden.  

o. Houd rekening met innovatie bij de plannen en uitvoer van de ambities op 

verschillende thema’s, zoals bij duurzaamheid 

6. Na de uitgebreide bespreking spreken de leden de waardering uit voor het geode resultaat, en 

krijgt het resultaat een applaus. Mattijs en Suzan, en de fractie, worden bedankt voor hun inzet 

bij de onderhandelingen om tot dit akkoord te komen. Ook onze kandidaat wethouder Nermina 

wordt bedankt voor haar betrokkenheid en wordt alvast veel succes gewenst in afwachting van 

de officiële beëdiging, en ontvangt (alvast) bloemen vooruitlopend op de benoeming op 8 juni.  

7. Deze aandachtspunten zullen in een volgende AAV worden besproken en vastgesteld. 

8. De bijeenkomst wordt door Gido gesloten om 19.20u 


