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ARNHEM
Bouwplan in groen
leidt altijd tot strijd

24 Van zorgenkind tot Coca-Cola-ster

Bouwplan in park Klarenbeek
bewijst: wie aan Arnhems
groen komt, zal het bezuren.

Kijk voor het laatste regionale nieuws ook op:
dg.nl/arnhem
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Jeugdland trapt
vakantie af

ARNHEM – In een grote ballon die drijft op een zwembad, zijn meisjes
druk aan het rennen en het spelen. Gisteren konden kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar lekker buiten in de zon of in de koelte van
de Rijnhal een voorproefje nemen op het begin van hun vakantie. Tijdens de Holiday Kick off, een evenement van Stichting Jeugdland, was

het een waar feest van sport, spel en educatie. Zo was er de mogelijkheid om te tennissen, loombandjes te maken, naar de sterren te kijken
en bekend te worden met techniek. Onder begeleiding van een groot
team van vrijwilligers was er voor elk wat wils en verveelde de jeugd
zich geen moment. foto Marina Popova
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Presikhaaf in het rood

Vaklieden naar
de Eusebiuskerk
door Henk van Gelder
ARNHEM - De Eusebiuskerk moet

Werkvoorziening blijft verlies maken, in
2013 7,2 miljoen euro. Kan niet anders,
zegt de directie. Gemeenten mokken.
door Hans Gulpen
ARNHEM – Presikhaaf Bedrijven is

vorig jaar opnieuw in de rode cijfers beland. De sociale werkvoorziening voor Midden-Gelderland
leed een verlies van 7,2 miljoen euro. Dat bedrag dient door de aangesloten gemeenten te worden bijgepast.
Morgen komen die gemeenten
– Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Neder-Betuwe, Overbetuwe, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden, Westervoort en Zeve-

naar – bijeen in Arnhem om zich
over de bedrijfsresultaten van Presikhaaf te buigen en te praten
over de begroting van 2015.
De gemeenten maken zich grote
zorgen over de aanhoudende tekorten bij de werkvoorziening,
die mensen met een beperking beschut werk biedt en bemiddelt
naar werk bij bedrijven. De tekorten worden mede veroorzaakt
door teruglopende inkomsten als
gevolg van de verslechterde economische omstandigheden.
Volgens Arnhem, de grootste afne-

mer van diensten van de werkvoorziening, ‘verdient de structurele ontwikkeling van het bedrijfsresultaat de komende periode veel
aandacht’. Westervoort, Overbetuwe en Neder-Betuwe zeggen verontrust te zijn door de daling van
de opbrengsten, die opnieuw achterblijven bij de verwachtingen.
Ook Rheden vindt de financiële
ontwikkeling zorgwekkend.
De klacht van gemeenten dat zij
opdraaien voor de tekorten bij Presikhaaf Bedrijven, is niet nieuw.
Volgens directeur Joost van Loon

䊳 De klacht van gemeenten
dat zij opdraaien voor de
tekorten bij Presikhaaf
Bedrijven is niet nieuw

van de werkvoorziening zijn tekorten onvermijdelijk. „Sociale zekerheid kost geld. Als je mensen
voor beschut werk een minimumloon toezegt en ze verdienen dat
maar half terug, moet er worden
bijgepast. Met de dalende rijksbijdrage en met wat we zelf verdienen, kan dat gat maar ten dele
worden gedicht, hoe goed we het
ook doen. De gemeenten weten
dat het zo werkt.”
Enkele aangesloten gemeenten
zouden de gemeenschappelijke regeling willen verlaten, maar worden weerhouden door de hoge
kosten van uittreding. Wel heeft
al minstens de helft van de gemeenten aangegeven dat de uitvoering van nieuwe taken in het
kader van de Participatiewet niet
per se aan Presikhaaf Bedrijven
zal worden gegund.

uitgroeien tot een kenniscentrum
voor restauratietechnieken. De
stichting Eusebius Arnhem wil seminars beleggen waar vaklieden
uit Europa elkaar in Arnhem treffen. Om kennis te delen over metselwerken, specieverhoudingen of
bijvoorbeeld het behoud van fresco’s, aldus Hans Winters, voorzitter van de Stichting Eusebius Arnhem. Hij wil bij het initiatief het
Gelders restauratiefonds, maar
ook het Nederlands Openluchtmuseum betrekken. „We moeten
voorkomen dat vakkennis uit Nederland verdwijnt”, waarschuwt
Winters. De Eusebiuskerk is het
grootste restauratieproject van Nederland en wordt ook een leerlingenbouwplaats.

Zie ook pagina 24
Restauratie Eusebius lag een tijdje stil

