Eén miljoen bezuiniging: opbouwwerk in Arnhemse
wijken wordt ontmanteld

Doordat D66 SP, CDA en ChristenUnie tegen stemden, wordt het opbouwwerk in Arnhem
afgebouwd.

ARNHEM – Het opbouwwerk in Arnhem wordt ontmanteld. In vier jaar tijd wordt de
subsidie voor het opbouw- en participatiewerk volledig afgebouwd. Met de maatregel willen
coalitiepartijen D66 SP, CDA en ChristenUnie een miljoen euro besparen.
B&W wil het budget voor opbouw- en participatiewerk met ingang van 2017 met 250.000
euro per jaar verlagen. In 2020 is helemaal geen subsidie meer beschikbaar.
De bezuinigingsmaatregel komt uit de koker van D66-wethouder Martijn Leisink van
Financiën en wordt gesteund door de verantwoordelijke wethouder van het wijkwerk Anja
Haga van de ChristenUnie.
De taken van de opbouwwerkers worden overgenomen door nieuwe wijkteams leefomgeving.
Deze teams krijgen een budget om samen met wijkbewoners te kijken waar de wijk behoefte
aan heeft.
Vanuit de wijken is er veel weerstand tegen de bezuiniging op het succesvolle wijkwerk. Er is
geen vertrouwen in de nieuwe wijkteams en minder geld betekent minder mogelijkheden,
waarschuwen zij.
Vertegenwoordigers van wijkplatforms en bewonersgroepen deden afgelopen maand nog een
klemmend beroep op de gemeenteraad om af te zien van de bezuiniging. De leefbaarheid in
de wijken komt in gevaar wanneer de welzijnswerkers worden wegbezuinigd

Gedwongen ontslagen
Tijdens een marathon-vergadering gisteravond waarin de financiën in Arnhem voor de
komende jaren werd vastgesteld, probeerde de oppositie de collegepartijen op andere
gedachten te brengen.
Volgens PvdA-fractievoorzitter Martien Louwers staat de bezuiniging op het opbouwwerk
haaks op het beleid van ‘Van Wijken Weten’. “De gemeente wil met ‘Van Wijken Weten
bewoners meer invloed geven op hun directe leefomgeving. Er wordt een bezuiniging
doorgevoerd zonder overleg met bewoners en zonder de mogelijkheid voor bewoners om dat
bij te stellen.”
De collegepartijen verweren zich door te stellen dat zij door bezuinigingen vanuit de regering
de bezuinigingsmaatregel in Arnhem door te voeren.
De oppositie wees er echter op dat de bezuiniging niet nodig is omdat de gemeente een aantal
financiële meevallers heeft waardoor de gemeente 6 miljoen euro meer te besteden heeft dan
waarop gerekend was.
Maar D66 SP, CDA en ChristenUnie lieten zich niet vermurwen. Een motie en een
amendement van Partij van de Arbeid en GroenLinks werd weggestemd.
Het besluit van de coalitiepartijen betekent niet alleen dat het opbouwwerk ontmanteld wordt.
Door het besluit zullen er gedwongen ontslagen vallen bij welzijnsorganisatie Rijnstad.
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