
Gesprek met SP stemt Ondernemend Nijmegen allesbehalve gerust 
 
Naar aanleiding van de uitnodiging door de SP in de persoon van Hans van Hooft heeft er op dinsdagavond 
15 april op het Stadhuis in Nijmegen een open gesprek plaatsgevonden tussen de SP en Ondernemend 
Nijmegen. 
 
Hierbij is uitgebreid gesproken en zijn elkaars visies gedeeld.  
 

1. Lokale lasten voor ondernemers niet verder verhogen 
De SP geeft aan dat de lokale lasten niet omhoog hoeven indien er voor voldoende werkgelegenheid wordt 
gezorgd waardoor met name het aantal mensen die een bijstandsuitkering genieten significant afneemt. 
De besparing die dit met zich meebrengt op gemeentelijk niveau zou voldoende moeten zijn om de lokale 
lasten van Ondernemend Nijmegen niet te laten stijgen, sterker nog, er zouden middelen overblijven die in 
een vorm van loonkostensubsidie weer terug gaan vloeien. Het is maar zeer de vraag of dit ook tot een 
structurele besparing leidt, immers op het aantal uitkeringsgerechtigden wordt jaarlijks de bijdrage van 
de Rijksoverheid gebaseerd. Op de vraag wat er gebeurt als er onvoldoende werkgelegenheid wordt 
gecreëerd, bleef het angstvallig stil. De verbinding ‘meer werkgelegenheid – geen stijging lokale lasten’ 
houdt tevens in ‘minder werkgelegenheid – stijging lokale lasten’. Dit is zeer zorgelijk. Begroten op groei 
in werkgelegenheid is dusdanig onzeker, dat de kans groot is dat na een coalitieakkoord de rekening 
alsnog wordt gepresenteerd. Met de opmerking “dat halen we bij de rijken” weet Ondernemend Nijmegen 
wat haar mogelijk te wachten staat bij achterblijvende groei in werkgelegenheid. Wij pleiten derhalve 
voor een realistische begroting onder welk coalitieakkoord dan ook. Begroten op toekomstige 
werkgelegenheid is als begroten op toekomstige transferopbrengsten in het betaald voetbal. Ook dit is op 
basis van de ervaringen niet meer toegestaan. 
 
Uit het gesprek blijkt dat diverse maatregelen vanuit de landelijke overheid welke hebben geleid tot 
lastenverhoging voor iedere Nederlander, door de SP in Nijmegen graag ongedaan wordt gemaakt. Het feit 
dat een lokale overheid dwars op landelijk beleid staat vinden wij een slechte zaak. Werkgelegenheid is 
een interregionale aangelegenheid die veel verder gaat dan Nijmegen. Het kan niet zo zijn, dat 
Ondernemend Nijmegen alleen hier de lasten zou moeten dragen. 
 

2. OZB hurende ondernemers neerleggen bij verhuurder 
Over dit element is uitgebreid gediscussieerd waarbij door Ondernemend Nijmegen is aangegeven dat 
deze optische verschuiving binnen afzienbare tijd weer zal liggen bij de betreffende huurder. De discussie 
richtte zich minder op de vraag of dit effect zou optreden – hierover was relatief snel consensus - maar 
meer op de vraag wanneer. Gelet het feit dat er thans juist door het MKB kortlopende huurcontracten 
worden gesloten, zal deze maatregel naar onze mening snel worden achterhaald door de economische 
realiteit.  
 

3. Ondernemersfonds 
Het ondernemersfonds kan wat betreft SP blijven bestaan. Het is een heuglijk feit, dat na uitgebreide 
toelichting en bespreking van effecten gezamenlijk tot deze conclusie wordt gekomen. Samenwerken op 
zaken waar we samen invloed op kunnen hebben is van groot belang gebleken. Participeren is onze 
gezamenlijke toekomst ! 
 
De zorg van Ondernemend Nijmegen ligt bij een deugdelijke en realistische financiële begroting op 
gemeentelijk niveau. Dit gaat iedere Nijmegenaar aan.  
In deze geldt: werknemersbelang = ondernemersbelang en vice versa. Uit het gesprek volgt dat de 
voorgestelde wijze om tot deze deugdelijke en realistische begroting te komen onzekere elementen bevat 
waardoor mogelijk op relatief korte termijn alsnog de rekening wordt gepresenteerd aan Ondernemend 
Nijmegen. Dergelijke open einden stellen ons allesbehalve gerust.  
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