
 
Nijmegen in coronatijd 

De hele wereld staat stil, heel Nederland staat stil, heel Nijmegen staat stil. Als 

je nu door de stad loopt zijn de cafe’s dicht, de restaurants gesloten en de 

winkels leeg. Het museum is dicht, de schouwburg, Lux, de bioscopen vertonen 

geen voorstellingen meer en ook s’avonds zijn de straten dus verlaten.  

Ook is inmiddels duidelijk dat de vierdaagse en de vierdaagse feesten niet door 

gaan. Dat is een keiharde klap voor onze stad, voor de hele stad. Alleen al in de 

4 daagse week wordt er € 63 mln besteedt. € 63 mln die nu niet uitgegeven 

wordt in Nijmegen.  

Bij veel ondernemers staat het water aan de lippen, in vele gezinnen is de nood 

hoog. Voor Nijmegen is het van het grootste belang dat alle sectoren in leven 

blijven. Nijmegen kan niet zonder Schouwburg, Doornroosje of Lindenberg. 

Maar ook de speciale winkeltjes in de Lange Hezelstraat, NEC, de zonovergoten 

terrassen op de Grote Markt of het Koningsplein horen bij onze stad. Ook   

sport verenigingen zoals Hatert, Oranje Blauw, De Hazenkamp of Orion 

behoren tot de kern van onze stad. Een gezond MKB-bestand is cruciaal voor 

het functioneren van onze lokale economie.  

Wij zijn er VoorNijmegen, wij willen de stad en al haar ondernemers helpen. 

Maar ook de stad staat er niet goed voor. Vorig jaar was er zelfs nog een tekort 

van € 11 mln. En ook voor de komende jaren ligt er een stevige uitdaging.  

Toch komen wij met een plan. Een plan waarbij de tering naar de nering gezet 
moet worden en waarbij de broekriem stadsbreed wordt aangehaald om nu de 
nood te lenigen. Net als de meeste andere gemeenten begroten we in Nijme-
gen tegen constante prijzen: in de begroting 2019 zijn alle 'prijzen' begroot op 
prijspeil 2019, ook de jaarschijven 2020 t/m 2022. Eén van werkzaamheden 
voor een nieuwe stadsbegroting is het aanpassen van het prijspeil van de be-
groting voor het nieuwe jaar. Dit doen we op basis van het door de gemeente-
raad vastgestelde indexeringspercentage.  
Dit is een 'technische' exercitie: ervan uitgaande dat het bestaand beleid ge-
handhaafd moet worden, is een ophoging van het budget nodig omdat de prij-
zen komend jaar stijgen. Het niet toekennen van deze indexering leidt tot koop-
krachtverlies: met hetzelfde geld kan volgend jaar immers minder gekocht wor-
den. Daarnaast is deze bezuiniging niet gericht, het is een kaasschaaf: alle bud-
getten worden in gelijke mate getroffen, ongeacht het beleidsveld.  



 
Het niet toekennen van deze indexering leidt tot een kosten besparing van € 12 
mln per jaar. Deze kaasschaaf willen we toepassen over de jaren 2021 en 2022. 
We gaan uiteraard niet over ons graf regeren. Dit levert een besparing op van € 
24 mln die we storten in een noodfonds. Ondernemers kunnen een beroep 
doen op dit noodfonds voor een maximum van € 100.000,- Daar gelden uiter-
aard voorwaarden voor: 

- De onderneming is gevestigd in Nijmegen 
- De onderneming heeft aantoonbaar omzetverlies geleden. 
- De kosten worden, met inachtneming van alle reeds genomen rijksmaat-

regelen zoals de NOW regeling, voor maximaal 50% gedekt, gebaseerd 
op de kosten van 2019. 
 

Daarnaast kiezen we voor het terugdraaien van de verlaging OZB niet wonin-
gen. Dat levert 1,3 mln per jaar jaar. Deze 1,3 mln zetten wij in voor het aan-
gaan van een lening. De gemeente Nijmegen leent tegen 0,8% dus met een ren-
telast van 1,3 mln kunnen we 162 mln lenen. Deze € 162 mln lenen we uit aan 
de ondernemers in de stad, ook tegen een rente percentage van 0,8% . Ook dit 
is niet zonder voorwaarde:  

- De onderneming is gevestigd in Nijmegen 
- De onderneming heeft aantoonbaar omzetverlies geleden. 
- De lening kan aangegaan worden voor maximaal 100% van de kosten 

(gebaseerd op 2019) 
- De lening heeft een looptijd van 15 jaar en een rentepercentage van 

0,8%  
 
Kortom: 

- Wij komen met een noodfonds van € 24 mln om ondernemers in acute 
nood te helpen. 

- Daarnaast presenteren we een pot van € 162 mln om stadsleningen uit 
te geven. 


