
G E M E E N T E

Arnhem

Aan de leden van de gemeenteraad
Datum : 6 december 2006

Uw kenmerk :

Ons kenmerk :

Contactpersoon : M.F. Baak

Doorkiesnr. : Telefoonnr 3774782

Onderwerp: Stopzetten van de financiële bijdrage aan de

kenniscentra.

Aan alle gemeenten in Nederland,

In zijn vergadering van 6 november 2006 heeft de gemeenteraad van Arnhem de motie "Stop de Pijn"
over het stopzetten van de financiële bijdrage aan de kenniscentra aangenomen. Hierbij treft u een kopie
aan.

De gemeenteraad van Arnhem wenst deze motie onder uw aandacht te brengen en vraagt u nadrukkelijk
om in overweging te nemen om dit voorbeeld te volgen en een vergelijkbare motie toe te zenden aan het

Kabinet en de Tweede Kamer der Staten Generaal.

Hoogachtend,
De gemeenteraad van Arnhem,

De griffier, de voorzitter,

P.C. Krikke

Koningstraat 38 • Postbus 9029 • 6800 EL ARNHEM
Telefoon 026 - 3773851 • Fax 026 - 3774830 • E-mail: Griffie@Amhem.nl GRIFFIE
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9. stop de Pijn

Meer dan 3 miljoen Nederlanders leven er mee elke dag!
Elke dag pijn betekent een enorme aanslag op de kwaliteit van leven!
Het beïnvloedt je leven op een dusdanige manier dat een gewoon leven haast niet meer
mogelijk is.
Het Rijk heeft in al zijn wijsheid bedacht om een bedrag van 1,8 miljoen Euro, dat structureel
werd ingezet om een Pijnkenniscentrum te financieren, te schrappen.
Het kenniscentrum is in 1993 opgezet om kennis te vergaren over pijn als ziekte, onderzoek te
doen naar behandelmethodes en ook om collega artsen te informeren over deze ziekte en hoe
er mee om te gaan. In de tussenliggende jaren zijn er veel protocollen geschreven en
behandelmethoden opgezet met het uiteindelijke doel om mensen die met pijn moeten leven te
helpen en de pijn te verlichten.

De Raad van gemeente Arnhem bijeen op 6 november 2006.

Van mening:

- dat het stoppen van subsidie aan de Pijnkenniscentra een slechte zaak is omdat het de
situatie van veel burgers die moeten leven met pijn uitermate verslechtert.
- dat hiervoor een groter draagvlak nodig is dan enkel een uitspraak van deze Raad

Besluit:

• Spreekt uit dat zij tegen het schrappen van de financiële bijdrage aan de
pijnkenniscentra is;

• Alle gemeenteraden in Nederland te vragen een zelfde motie aan te nemen en het
college op te dragen om de andere gemeenten hierover te benaderen.

• Dit besluit voor te leggen aan het Kabinet en de Tweede Kamer

• Provinciale Staten en VNG te informeren

• De fracties van de in de Provinciale Staten en Tweede Kamer vertegenwoordigde
partijen over deze materie en dit besluit te informeren en tot actie aan te sporen.

Fractie Pro Arnhem
Martin van Meurs Ton van Beers
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