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Opbouwwerkers Arnhem dreigen te worden
wegbezuinigd: 'Doodsteek voor wijkgericht
werken'
ARNHEM - Grote zorgen bij elf Arnhemse wijkplatforms en bewonersgroepen; de
opbouw- en participatiewerkers dreigen te verdwijnen uit hun wijken. Het college stelt
voor de subsidie van 1 miljoen euro voor opbouwwerk per 1 januari 2017 in vier jaar
tijd volledig af te bouwen.
De wijkplatforms en bewonersgroep zijn bang dat de leefbaarheid in gevaar komt als
de welzijnswerkers wegbezuinigd worden.
'Het is mede aan hen te danken dat Presikhaaf al jaren een vrij rustige wijk is, ondanks
het brede assortiment aan culturen. Ze zorgen voor verbinding. Het is niet
vanzelfsprekend dat de vrijwilligers in onze wijk het gaan overnemen. Voor ons als
vrijwilligers is ondersteuning en stimulering van essentieel belang. Zonder begeleiding
op niveau dreigen werkgroepen, zoals de cultuurgroep, speelkameraadjes en
hobbyclubs, uit elkaar te vallen.' zegt Conny Bloemendaal van wijkplatform
Presikhaaf.
Het wegvallen van de vaste opbouwwerker geeft volgens het platform veel
onzekerheid voor de toekomst. 'Acute problemen moeten dan wachten tot een
geschikte zzp'er is ingehuurd, waardoor het mogelijk is dat situaties eerst escaleren
voor problemen opgepakt kunnen worden.'

Vrijwilligers dreigen op te stappen
Vrijwilligers uit andere wijken zeggen te stoppen als de bezuinigingen doorgaan.
Regina Ram van Stichting Bewoners Vredenburg: 'Het opbouwwerk wegbezuinigen
zou de doodsteek voor het wijkgericht werken zijn.'
Het college wil het budget voor opbouwwerk jaarlijks met 250.000 euro verlagen,
waarna er in 2020 helemaal geen subsidie meer beschikbaar is. Dat betekent
gedwongen ontslagen bij welzijnsorganisatie Rijnstad. Nieuwe wijkteams
leefomgeving krijgen een budget en gaan in overleg met de wijkbewoners kijken wat
de wijken nodig hebben. Ze kunnen bijvoorbeeld besluiten opbouwwerk in te gaan
huren.

'Doe goed lopende machine niet aan de kant'
De wijkplatforms en bewonersgroepen uit onder andere Presikhaaf, Malburgen, het
Arnhemse Broek en Vredenburg roepen de gemeenteraadsleden in een brief op om de
bezuinigingen een jaar uit te stellen.
'De wethouder zei zelf dat de wijken het voor het zeggen hebben, maar wij kunnen pas
in 2018 meebeslissen over waar het geld in de wijken aan uit wordt gegeven. De
bezuiniging gaat voor een deel volgend jaar al in. Geef de vrijwilligers uit de
Arnhemse wijken, voor ze dreigen te stoppen, de tijd om mee te denken. Doe op dit
moment een goed lopende machine niet aan de kant en voorkom dat later de benodigde
reparaties uitgevoerd moeten worden.'

Plannen gaan waarschijnlijk door
Het ziet er niet naar uit dat de bezuinigingen van tafel gaan. Ook uitstel lijkt niet veel
kans te maken. Voorstellen van oppositiepartijen PvdA, GroenLinks, VVD en Arnhem
Centraal om de kortingen op opbouwwerk inderdaad een jaar uit te stellen, kunnen
waarschijnlijk niet rekenen op een raadsmeerderheid.
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