
Overzicht  
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Uitnodiging 

Verkiezingsdebat
DONDERDAG  6  MAART
Huis van Compassie, Groenestraat 170

 
20.00 - 22.00 uur
zaal open vanaf 19.30 uur

Woordvoerders van de verschillende partijen, 
belangenbehartigers uitkeringsgerechtigden en 

ervaringsdeskundigen in de zaal debatteren met elkaar

over de thema’s:
armoede

participatie

Dit overzicht is gemaakt vanuit het klantgroepenoverleg. Aan het klantgroepenoverleg nemen deel;
Zelfregiecentrum Nijmegen; De Kentering (Belangenbehartiging Psychiatrie); FNV Vakbeweging; 
ANBO (ouderen); NIM maatschappelijk werk; Protestantse Diaconie Nijmegen (kerken); 
Stichting Het Inter-lokaal; Vluchtelingenwerk Oost-Nederland.

Het overzicht is globaal en misschien onvolledig, voor details zie de verschillende verkiezingsprogramma’s. 
POSTADRES: POSTBUS 273 - 6500 AG NIJMEGEN          verkiezingsdebatnijmegen@hotmail.com

Nijmeegse Fractie SP VVD
• Aantrekken van bedrijven als be-
langrijkste prioriteit van de gemeente. 
Samenwerken met onderwijsinstellin-
gen is in deze van belang.
• extra geld uittrekken voor creëren 
van banen voor Nijmeegse jongeren
• Leegstaande panden inzetten voor 
startende ondernemers of ambach-
ten.
• Behoud van het Ondernemersfonds. 
Wij waarderen innovatieve projecten 
die [...] een bijdrage leveren aan het 
creëren van stages en banen voor 
Nijmeegse jongeren, daarbij moet 
aandacht zijn voor extra projecten 
om werk te creëren voor jongeren en 
specifiek ‘Wajongers’.

• We zorgen voor 1000 extra banen 
door werk te laten lonen voor zowel 
werknemer als werkgever, via aflopen-
de loonkostensubsidie 
• Met bouwbedrijven maken we 
afspraken over in dienst nemen van 
Nijmeegse werklozen.
• Geen gedwongen arbeid met behoud 
van uitkering.
• Bij reorganisatie Breed  het aan-
tal beschutte werkplaatsen op peil 
houden. De gemeente besteedt meer 
werk uit aan Breed en doet beroep op 
bedrijven om dat ook te doen.
• Een bijstandscliënt krijgt bij starten 
van eigen onderneming een half jaar 
uitkering mee. 

• het MKB is de banenmotor van 
Nijmegen.
• gemeente moet samenwerking tussen 
onderwijs en bedrijfsleven stimuleren.  
Afstemming door vakonderwijs vmbo/
roc van regionale vraag naar arbeid en 
aanbod van stageplaatsen.  

• We zorgen dat ‘Wajongers’ een 
volwaardige plek krijgen in de samen-
leving. 
Voor de mensen die het aankunnen 
blijft werk echter de beste sociale 
voorziening. Betaald werk en vrij-
willigerswerk geven eigenwaarde en 
zorgen voor een sociaal netwerk en 
stabiliteit.
 • Ook een goed functionerend Werk-
bedrijf, dat ondernemers en werkzoe-
kenden efficiënt koppelt, is essentieel. 
Het zorgt voor economische groei, 
werk en minder uitkeringsgerechtig-
den.

• We bezuinigen niet op de hobby-
werkplaatsen, want zij vervullen een 
belangrijke functie in de dagbesteding 
voor ouderen en mensen zonder werk.
• Uitkeringsgerechtigden mogen hun 
eigen re-integratietraject indienen. 
• Harde afspraken zodat er voldoende 
geschikte stage-plaatsen en leerwerk-
trajecten komen voor scholieren en 
(voortijdig) schoolverlaters.
• Na detentie wordt gezorgd voor een 
goed re-integratietraject.

• Re-integratie is erop gericht dat men-
sen blijvend weer aan het werk gaan. 
Systemen van bijvoorbeeld loonkosten-
subsidies moeten daarop gericht zijn. 
• Mensen die bijstand of een andere 
uitkering krijgen, zijn verplicht een 
opleiding te volgen of te werken terwijl 
de gemeente hen begeleidt naar een 
betaalde baan.
• Gemeente maakt op basis van vrijwil-
ligheid met werkgevers afspraken om 
mensen aan te nemen die niet zelfstan-
dig actief kunnen zijn op de arbeids-
markt.
• Succesvolle re-integratieprojecten in 
wijken voortzetten en uitbreiden. Na 
Hatert Werkt ook Dukenburg Werkt. 

• We houden ons armoedebeleid in 
stand voor diegenen die het nodig 
hebben en we zorgen dat kinderen uit 
achterstands-gezinnen mee kunnen 
doen met sport en cultuur.
• Misbruik van sociale voorzieningen 
wordt streng tegengegaan. 

• We bezuinigen niet op de uitgaven 
voor het minimabeleid en we voeren 
de geld-terugregeling opnieuw in 
• De gratis bus voor 65+ wordt in ere 
hersteld.

• Gemeentelijk minimabeleid is niet 
gericht op inkomensondersteuning, 
maar op het kunnen deelnemen aan de 
samenleving.
• Werk moet lonen. Minimaregelingen 
afschaffen die maken dat in de uitkering 
blijven loont.
• VVD is tegen gratis Openbaar Vervoer. 

• Problematische schulden vormen een 
beperking om deel te nemen aan de 
samenleving. De VVD wil daarom meer 
aandacht voor schuldhulpverlening. 

• Een vangnet voor mensen die een 
steuntje in de rug nodig hebben. 
Dit doen we door initiatieven als de 
Voedselbank, de Stadsboerderij en de 
Kledingbank te ondersteunen.
• We pleiten voor een aparte reserve 
in het sociale beleid, om tegenval-
lers in gemeentelijke financiën op te 
vangen en kwetsbare burgers niet de 
dupe te laten worden

• We zorgen dat er voldoende voorzie-
ningen zijn om alle daklozen onder dak 
te brengen. 
• We draaien de bezuinigingen op de 
zorg van de afgelopen vier jaar groten-
deels terug. De komende landelijke be-
zuiniging van 40 procent op thuiszorg 
vangen we volledig gemeentelijk op.
• Inkomensafhankelijke eigen bijdrage 
WMO
• Standaard vervoerskostenvergoeding 
gaat omhoog.

• De VVD is voorstander van het prin-
cipe de gebruiker betaalt. Binnen de 
wettelijke mogelijkheden heffen van 
eigen bijdragen.
• Geen Skaeve Huse in Weezenhof.
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CDA CU D66 Gewoon Nijmegen GroenLinks PvdA
• Iedereen aan de slag in Nijmegen: 
lerend, studerend, werkend of 
middels vrijwilligerswerk. 
• Stimuleren starters. Startups 
dienen ondersteund te worden bij 
het bestaande bedrijvenloket, en 
eventueel met  verlenen van micro-
kredieten.

• ChristenUnie pleit voor zoveel mogelijk 
mensen aan het werk: (betaalde) arbeid 
biedt dagelijks brood en onderdak en is 
een bron van eigenwaarde.

• Elke werkzoekende krijgt aanbod voor werk of 
scholing
• Samenwerking in de regio en grensregio om 
banenmarkten te organiseren
• Jeugdwerkloosheid krijgt speciale aandacht, 
samenwerking met ROC
• Taalvaardigheidsaanbod aan laaggeletterden 
en ongeletterden
• Opzetten regionaal arbeidsmarktplatform, 
samenwerking met werkgevers, UWV en ROC
• Maatschappelijke stages voor jeugdigen

• We maken met het bedrijfsleven afspraken over in dienst 
nemen van jongeren, ouderen, laaggeschoolden en mensen 
met een beperking. De gemeente stelt bij subsidieverlening en 
inkoop als randvoorwaarde dat 5-8% van de werknemers met 
een uitkering of beperking zijn.
• Minstens 5% van de werknemers in dienst van de gemeente 
zijn mensen met een beperking.
• De gemeente verbetert contacten met en informatie aan 
zelfstandigen door een digitaal zzp-loket in te richten. 
Zelfstandigen mogen als groep inschrijven op aanbestedingen 
van de gemeente.

• ‘Plan voor de Arbeid’ voor de hele regio. 
Doelstelling is om de werkgelegenheid in 
de regio te vergroten en het beroep op de 
bijstand terug te dringen.

• De Maatschappelijke Stage brengt 
jonge mensen in contact met ver-
schillende groepen en organisaties 
in de samenleving en bereidt ze ook 
voor op een eigen rol in die samen-
leving.
• In samenwerking met Nijmeegse 
ondernemers en het CWI moet in 
Nijmegen het Ambachtsplein wor-
den uitgebouwd, waarin leerlingen 
en ondernemers elkaar vinden en 
elkaar bieden wat ze nodig hebben.
• Met en voor mensen met een 
grotere afstand tot de arbeidsmarkt 
moet gekeken worden naar alle 
mogelijke oplossingen, ook die naast 
werkcorporaties.

• Mensen met een beperking moeten 
zoveel mogelijk kunnen meedoen aan de 
samenleving.
• Beleid m.b.t. werk, inkomen en partici-
patie moet uitgewerkt worden naar wijk-
niveau. ChristenUnie vindt dat passende 
dagbesteding daar een voorwaarde voor 
is.
• Gemeente introduceert en stimuleert 
inzet van vluchtelingen in het lokale vrij-
willigerswerk en stimuleert dat asiel-
gerechtigden duurzaam aan de slag 
kunnen.  
• Voortzetten van startersbeurs met 
grotere verantwoordelijkheid voor de 
werkgever.
• Verplichte omscholing na 1 jaar 
uitkering

• Meer regie werkzoekenden over hun 
re-integratie
• Inzet participatiebudget voor de onderkant 
van de arbeidsmarkt 
• Mensen die een uitkering ontvangen verlei-
den om vrijwilligerswerk te doen
• De tegenprestatie in de bijstand mag geen 
verdringing in de hand werken

• Eerlijke verdeling van las-
ten, rekening houden met 
de minst draagkrachtigen.

• De gemeente blijft zich inzetten voor activering en waar 
nodig bij- en omscholing van uitkeringsgerechtigden.
• Voor mensen die (nog) geen kans maken op de arbeids-
markt zoekt gemeente alternatieven: scholing, participatie- en 
seniorenbanen, leerwerkplaatsen, stageplaatsen, vrijwilligers-
werk, dagbesteding. Mensen die zelf een bedrijf willen starten 
ontvangen actieve ondersteuning. Van uitkeringsgerechtigden 
wordt verwacht dat zij actief op zoek gaan naar werk. Zij wor-
den niet verplicht tot het doen van zinloos (vrijwilligers)werk 
• Om mensen beter te begeleiden naar werk, maken we struc-
tureel 1 miljoen vrij. 
• Van de sociale dienst verwachten we actieve dienstverlening. 
Jongeren die aankloppen bij Jongerenloket krijgen advies en 
ondersteuning om een persoonlijk plan te maken. GroenLinks 
vindt dat er onderzocht moet worden of jongeren na vier 
weken een arbeidscontract bij de gemeente kunnen krijgen 
i.p.v. een uitkering.
• Meer inzet ter voorkoming van fraude. Geen handhavings-
middelen die ernstig inbreuk doen op privacy.

• Iedere werkzoekende levert een actieve 
bijdrage via stages, tijdelijk werk of scholing.
• Wie voortijdig de school verlaat, krijgt de 
keuze: terug naar school of een leerwerkplek.
• Via Breed willen we zoveel mogelijk arbeids-
gehandicapten op reguliere werkplekken aan 
werk helpen.
• Mensen met minder verdiencapaciteit met 
loonkostensubsidies aan het werk helpen.
• Startende ondernemers en zzp’ers onder-
steunen waar nodig met aanvullend inkomen 
in de opstartfase en netwerkvorming.

• ChristenUnie vraagt ook aandacht voor 
groep net boven de minima. Deze groep 
kan geen aanspraak maken op regelingen 
die voor minima gelden, maar heeft tege-
lijk grote moeite het hoofd boven water 
te houden.
 • Geen bezuinigingen t.a.v. budget voor 
kerntaken van overheid, zoals tegemoet-
komen in nood van individuele burgers.

• Harde aanpak fraude om te zorgen dat gelden 
op de goede plaats terecht komen

•  Reductiepasje parkeren 
invoeren voor minder 
draagkrachtigen.
•  Gratis busvervoer voor 
ouderen en zorgbehoeven-
den.

• De gemeente brengt jaarlijks een minima-effectrapportage 
uit, waardoor zichtbaar wordt bij welke groepen mensen de 
crisis het hardste aankomt en welke ondersteuning noodzake-
lijk is
• Huishoudens met lage inkomens blijven we ondersteunen 
om te voorzien in levensbehoeften en de mogelijkheid mee te 
doen aan de samenleving, zoals sport en cultuur.

• Geen bezuinigingen op minimabeleid en 
armoedebestrijding.
• Met stevige aanpak van fraude zorgen we 
ervoor dat het geld terechtkomt bij mensen 
die het echt nodig hebben.

• Er mogen geen lange wachttijden 
bestaan voor de schuldhulpverlening. 

• Wachtlijsten schuldhulpverlening snel weg-
werken
• Meer aandacht voor preventie
• Schuldhulpverlening openstellen voor ZZP-ers

• Terugdringen van pro-
blematische schulden bij 
huishoudens.

• Een speciale formulierenbrigade helpt mensen met het 
aanvragen van financiële ondersteuning van Rijk en gemeente. 
• Mensen met schulden worden beter geholpen hun financiën 
op orde te krijgen.

• Daadkrachtige aanpak van schulden: ieder-
een met een schuldenprobleem heeft binnen 
een maand duidelijkheid over de aanpak. Het 
gaat daarbij niet alleen om de schulden, maar 
ook om de achterliggende problemen. 
• Extra aandacht voor jongeren met schulden.

• Het CDA wil mensen met een 
beperking enerzijds faciliteren in 
het bereikbaar maken van zoveel 
mogelijk gemeentelijke panden en 
voorzieningen, anderzijds betrekken 
in activiteiten binnen de wijk.
• Sport moet mogelijk blijven voor 
iedereen, daarom een sportfonds 
voor mensen die om financiële 
redenen anders geen sport zouden 
kunnen beoefenen.

• Overgang van armoede van ouders op 
kinderen moet worden voorkomen. 
• Ieder kind binnen de gemeente heeft  
mogelijkheid om wekelijks te sporten, ter 
voorkoming van gezondheidsproblemen 
en voor welzijn van jeugd
• Wij pleiten voor een ruim budget voor 
mantelzorgondersteuning. Professionals 
ondersteunen vrijwilligers in plaats van 
andersom.
• Voorlichtingsmateriaal van de STIPs, 
moet beschikbaar zijn in een - ook voor 
laaggeletterden - begrijpelijke taal.

• Inzet sociale wijkteams
• Minder bureaucratie, één vast aanspreekpunt
• Individualisering en keuzevrijheid hulpverle-
ning
• Meer aandacht en faciliteiten voor daklozen-
opvang
• Meer preventie door bewustmaking van 
gezonde leefstijl
• Woonvormen mogelijk maken waardoor 
ouderen en kwetsbaren zo lang mogelijk zelf-
standig kunnen blijven
• Gemeente steunt vrijwilligerswerk, mantelzor-
gers en organisaties voor vrijwilligerswerk

•  Aandacht voor specifie-
ke groepen die om allerlei 
redenen niet aan sport 
doen.

• We blijven zorg bieden voor mensen die dat nodig hebben. 
De landelijke bezuiniging op huishoudelijke hulp draaien we 
met eigen middelen van de gemeente grotendeels terug.
• Vanuit principe van zelfregie moet altijd mogelijkheid zijn om 
ondersteuning te ontvangen in de vorm van persoonsgebon-
den budget.
• Gemeenten in regio Nijmegen en Rivierenland maken samen 
met woningbouwcorporaties afspraken over beschikbaar 
stellen van huisvesting voor mensen uit de opvang, zodat am-
bulante begeleiding meer mogelijk is. Er komt op een nog te 
zoeken locatie in Nijmegen-Noord Skaeve Huse. 
• Bij overdracht van taken naar gemeente wordt een onaf-
hankelijke (regionale) ombudsfunctie gecreëerd waar burgers 
terechtkunnen met klachten.
• Er komt een commissie die bij meest kwetsbare groepen 
blijft meekijken of uitvoering van nieuwe taken door gemeente 
goed gebeurt en er geen mensen tussen wal en schip vallen.
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