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Het verzet tegen de bezuiniging op het opbouwwerk in Arnhem neemt toe. Bewonersgroepen van elf
wijken doen een dringend beroep op de gemeenteraad de maatregel in elk geval met een jaar uit te
stellen.
Nog liever zouden zij zien dat de opbouwwerkers hun werk kunnen voortzetten. Onder het motto: 'Neem
de wensen van de Arnhemmers serieus', hebben zij de gemeenteraad een brief gestuurd.
Ook de gemeenteraadsfracties van de PvdA, VVD, GroenLinks en Arnhem Centraal willen niet dat de
aangekondigde korting al in 2017 wordt doorgevoerd. De PvdA en GroenLinks gaan het verst. Zij willen
de bezuiniging van 1 miljoen euro op het opbouwwerk geheel schrappen.
De VVD wil welzijnsorganisatie Rijnstad minimaal een half jaar en maximaal een jaar de tijd geven de
afbouw van het opbouwwerk in goede banen te leiden. Arnhem Centraal is voorstander van een
overgangsjaar. De vier fracties willen zo tegemoet komen aan de wens van de
bewonersvertegenwoordigingen.
Het college van burgemeester en wethouders wil 1 miljoen euro bezuinigen op het opbouw en
participatiewerk. Die bezuiniging moet 1 januari 2017 ingaan. Dat zou betekenen dat dan drie
opbouwwerkers hun baan verliezen.
Met ingang van 1 januari 2018 krijgen de wijken echter pas zeggenschap over wat er met het geld
gebeurt dat naar de wijken toegaat. Dat hangt samen met de introductie van het programma 'Van Wijken
Weten'. Dat wil bewoners meer directe invloed op hun woonomgeving geven. 'Dat is de essentie van Van
Wijken Weten', schrijven de bewonersorganisaties in de brief.
Met ingang van 1 januari 2018 gaan bewoners samen met de nieuwe (wijk)teams leefomgeving over hun
buurt beslissen. Zij kunnen bijvoorbeeld besluiten opbouwwerkers in te huren. Maar volgens bewoners
wordt dat lastig als de opbouwwerkers hun baan hebben verloren als gevolg van het doorvoeren van de
bezuiniging per 1 januari. 'Laat ons echt meebeslissen. Stel de bezuiniging daarom in elk geval een jaar
uit', weerklinkt als vurige pleidooi vanuit de wijken.
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