
Samenwerking Ondernemend Nijmegen en Gemeente dreigt te vervallenDoor SP wordt op laconieke wijze aangegeven dat ondernemend Nijmegen niet moet zeuren, omdat zijtoch VVD hebben gestemd. Dit is de kern van de reactie door de SP gegeven in het artikel in DeGelderlander van 3 april jl. Het is een reactie op de zorgen die wij als ondernemend Nijmegen hebbengeuit.De afgelopen jaren is gezamenlijk, gemeente en ondernemend Nijmegen, veel geïnvesteerd insamenwerking. Er is een trendbreuk ontstaan in de stijging van de lokale lasten (maar immer is Nijmegenéén van de duurste steden voor bedrijven in Nederland). Bij het aanbestedingsbeleid wordt thans actiefaandacht gegeven aan lokale ondernemers. Ondernemend Nijmegen is op haar beurt actief aan de slaggegaan om Nijmegenaren die werkloos zijn of in de bijstand zitten weer aan een baan te helpen. Geen lozebeloften, geen papieren convenanten,  maar de mouwen met elkaar opstropen en realiseren.Hoe heeft deze samenwerking kunnen ontstaan ? Door middel van het Ondernemersfonds, waarbij teveelgeheven onroerende zaakbelasting bij bedrijven wordt teruggegeven aan ondernemend Nijmegen. Op diemanier zijn  diverse projecten voor Nijmegen gerealiseerd. Tevens hebben de diverse werklocaties,waaronder de binnenstad, zich beter kunnen organiseren en zijn zelfs publieke taken door dewerklocaties zelf opgepakt. Een bijkomend effect van inmiddels grote orde is dat hierdoor het genoemdeoverleg met gemeente op continue basis plaatsvindt met als uitkomst de genoemde resultaten. HetOndernemersfonds is hiervoor de smeerolie.De reactie op deze zorgen dreigt de jarenlange, zorgvuldig opgebouwde samenwerking tussenondernemend Nijmegen en de gemeente af te breken. Ondernemend Nijmegen wil niet meer in eenwij/zij–situatie belanden, hetgeen nu door de reactie vanuit SP juist weer wordt gecreëerd.Iedere coalitie waarbij dreigt dat het ondernemersfonds (feitelijk een sigaar uit eigen doos) wordtafgeschaft en de onroerende zaakbelasting in de huidige economische tijden juist voor veel ondernemersweer wordt verhoogd is geen basis voor verdere samenwerking.Volgens SP mogen kleine ondernemers die een pand huren op een vermindering rekenen en dit wordt bijde eigenaren weer teruggehaald. Dit is natuurlijk een utopie, want deze extra last zal al snel wordendoorberekend aan diezelfde kleine ondernemer. De kleine ondernemer die in staat is geweest om zelf eenpand te kunnen kopen wordt ook hoger belast, terwijl bij vele ondernemers het water juist aan de lippenstaat. Geld moet eerst worden verdiend, alvorens het kan worden uitgeven, een simpele economischewetmatigheid, juist in deze tijden.Een coalitie Links Plus betekent feitelijk dat met de huidige zetelverdeling SP, PvdA en GroenLinksgezamenlijk 20 van de 39 zetels hebben. Iedere partij die de Plus zou invullen loopt het gevaar dat, als heter op aankomt, niet met haar standpunt rekening wordt gehouden. Gelet de reactie van de SP geenonterechte vrees. Nijmegen is niet geholpen indien een groot gedeelte van haar inwoners en ondernemersniet wordt gehoord. Een middencoalitie is daarom de echte oplossing om gezamenlijk de toekomst in tegaan. Met begrip en aandacht voor een ieders standpunt samen werken aan de toekomst en hiervoor degezamenlijke verantwoordelijkheid dragen. Ondernemend Nijmegen heeft deze koers de afgelopen jareningeslagen en wil deze niet verlaten.Ondernemend Nijmegen doet dan ook een dringend beroep op politiek Nijmegen om zich te doordringenvan het bovenstaande. Een moderne stad heeft aandacht voor elkaar, denkt niet in wij/zij maar wil juistsamen verder bouwen aan onze gezamenlijke toekomst.
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