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De volgende raadsleden stellen/het volgende raadslid stelt de volgende verandering voor:

Op pagina 65 onder ‘Wat (gaan) we doen?’ de volgende tekst toe te voegen:
 De gemeente geeft het goede voorbeeld en daarom zijn gemeentelijke gebouwen en 

nabije omgeving in Arnhem zichtbaar rookvrij (waaronder het Stadhuis en het 
Stadskantoor).

 De gemeente stimuleert het stoppen met roken onder de eigen medewerkers.
Toelichting:

Een gemeente die wil dat opgroeien in een rookvrije omgeving vanzelfsprekend is, moet zelf 
het goede voorbeeld geven. Want goed voorbeeld, doet goed volgen. Om op te groeien en te 
leven in een rookvrije omgeving moet dit zichtbaar zijn. Dit kan het beste in een rookvrije 
omgeving met goede voorbeelden om zich heen, zo staat ook in het plan Gezond & Fit. Want 
goed voorbeeld, doet goed volgen. Dit geldt ook voor medewerkers van de gemeente. 
Gemeentelijke medewerkers die net buiten het gebouw staan te roken geven niet het goede 
voorbeeld. De indieners stellen daarom voor om als werkgever in gesprek te gaan met 
medewerkers om roken te ontmoedigen. Hiermee geeft de gemeente verder invulling aan het 
goede voorbeeld.

Per 1 juli 2021 moeten ook alle rookruimtes in (semi)overheidsgebouwen gesloten zijn. Om te 
voorkomen dat iedereen voor de deur gaat staan roken, stellen de indieners voor om de nabije 
omgeving ook rookvrij te maken. Waarbij de nabije omgeving op dit moment alleen kan 
strekken tot de grond die behoort tot de semi(overheidsgebouwen). Wel kunnen borden, tegels 
en posters de rookvrije omgeving promoten rondom ingangen.

De incidentele kosten (plaatsen borden) die deze aanvulling met zich meebrengt kunnen 
worden opgevangen binnen de huidige financiële kaders. Indien aanvullend budget nodig is, 
verwachten we bij de perspectiefnota 2022-2025 hiervoor een aanvullend voorstel.
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