
Geachte coalitie onderhandelaars,  
 
Blijf de banenmotor in Nijmegen smeren ! 
 
De afgelopen dagen is in de gedrukte pers aandacht geweest voor en door ondernemend Nijmegen 
waarbij altijd geldt: hoe korter het bericht hoe beperkter de nuance. 
 
Ik, als voorzitter ECN en ondersteund door IKN en VNO-NCW, vraag uw oprechte aandacht voor het 
volgende: 
 

1. Verhoging van lokale lasten voor bedrijven is onbespreekbaar 
Al jaren kent Nijmegen de hoogste lokale lasten voor bedrijven. Hier is vorig jaar een trendbreuk 
ontstaan ten aanzien van de stijging van deze lasten en zijn wij zelfs gedeeld eerste met Sittard. 
Daar zijn wij zelfs een beetje blij mee. Uit verkiezingsprogramma‟s blijkt dat echter weer sprake 
zou kunnen zijn van verdere verhoging van lokale lasten. Dit terwijl uit de Monitor Lokale Lasten 
2013 blijkt dat de lokale lasten in Nijmegen ten opzichte van de ons omringende gemeentes voor 
diverse modelbedrijven als de kleine zelfstandige/winkel, het klein kantoor en de kleine 
maakonderneming ruim 25% hoger ligt. Ook landelijk is de afstand naar nummer 3 significant. Hier 
past geen verdere verhoging. 
 

2. Afschaffing van het Ondernemersfonds is onbespreekbaar 
U staat gezamenlijk voor een uitdaging. Ik lees in uw programma‟s zowel behoud als afschaffing van 
het Ondernemersfonds. Het feit dat ik voor u sta, vanzelfsprekend onbezoldigd evenals al mijn 
collega‟s, is een direct gevolg waar het Ondernemersfonds toe heeft geleid. Dit gaat veel verder 
dan sec de projecten gesteund uit het fonds. Ondernemend Nijmegen heeft zich verder kunnen 
organiseren waardoor snel en efficiënt gezamenlijk met de gemeente aan onze economie kan 
worden gewerkt. Een korte greep: Nog afgelopen week kreeg ik vanuit Werk en Inkomen een 
evaluatie rapport van het geslaagde project Vacatures Bijterhuizen. Naast de gesubsidieerde 
plaatsingen heeft dit geleid in relatief korte tijd tot 11 mensen definitief “uit de uitkering”. Dit op 
één werklocatie in 4 maanden. Dit smaakt naar meer en alle werklocaties willen actief bijdragen. 
Op dit moment zijn leerlingen van het Ambachtsplein actief bezig met de productie van de nieuwe 
bewegwijzering van Kerkenbos en Van Rosenburgweg. Ik kan meer voorbeelden noemen omwille van 
tijd doe ik dat nu niet. Hier gaat het om: de samenwerking die leidt tot een beter Nijmegen voor 
alle Nijmegenaren. Hier past afschaffing van het Ondernemersfonds NIET in. We hebben na jaren 
inspanning met elkaar een speelveld gecreëerd waarbij het makkelijk overspelen is. Laat dit 
speelveld niet versloffen, sterker nog: zet er extra op in ! 
 

3. Imago van Nijmegen 
Mijn derde argument is tevens ook concluderend: 
Ondernemend Nijmegen is er alles aan gelegen dat onze stad op alle fronten een goed imago heeft. 
Ook voor ondernemers. Gisteren nog bespraken wij binnen ECN samen met ambtenaren het 
acquisitiebeleid van de gemeente Nijmegen voor nieuwe ondernemingen die zich mogelijk kunnen 
vestigen. Doel: vind elkaar, help elkaar want wij weten allemaal hoe belangrijk dit voor onze stad 
is. Resultaat: de ambtenaren én ondernemers zijn oprecht enthousiast en de eerste lead is 
vanochtend nog aangedragen. We zijn trots ! Hier past geen verhoging van de lokale lasten, 
afschaffing van de „smeerolie‟ tussen gemeente en ondernemers hetgeen gebeurd bij afschaffing 
van het ondernemerfonds. 
 
Ik geef alle partijen die thans in onderhandeling zijn het vorenstaande met klem mee ! Ben 
verstandig en denk aan Nijmegen. 
 
Het is van groot belang dat de banenmotor soepel blijft draaien: voor de Nederlandse economie en 
voor de Nijmeegse Economie. Daar hebben we samen invloed op en u kunt dat faciliteren. 
Participeren is onze gezamenlijke toekomst ! 
 
Ik wens u veel wijsheid toe. 
 
drs. H.A.A. van Gaalen, Voorzitter ECN in deze mede ondersteund door IKN en VNO-NCW Arnhem/ 
Nijmegen.   


