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1. Inleiding 
 
Dit is het zesde jaarverslag van de hand van de griffie. Het jaarverslag is een initiatief van de griffie 
om de raads- en commissieleden een beeld te geven van de activiteiten die het afgelopen jaar hebben 
plaatsgevonden waarbij de raad betrokken was of waarvan de raad de initiator is geweest.  
Het jaarverslag is een handzaam naslagwerk gebleken en is in die zin uiteraard ook lezenswaardig 
voor het college en de organisatie. 
 
Dit jaar heeft de griffie gekozen voor een andere opzet van het jaarverslag dan in voorgaande jaren. In 
eerdere jaarverslagen zijn de verschillende rollen van de raad (kaderstellend, controlerend en 
volksvertegenwoordigend) als uitgangspunt genomen om op die manier de diverse activiteiten onder 
de aandacht te brengen.  
In deze opzet is meer gekeken naar het totaalbeeld van de werkzaamheden en ook naar de rol die de 
griffie daarin heeft. 
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2. Raad . 
 
 
2.1 Verkiezingen 3 maart 2010 
 
Het jaar 2010 stond voor een belangrijk deel in het teken van de verkiezing en de, als gevolg daarvan, 
vertrekkende en aantredende raad. Bij aanvang van 2010 zijn de zetels van de raad verdeeld over 7 
politieke partijen. De verdeling over de zetels ziet er op dat moment als volgt uit: 
* 6 zetels voor de PvdA 
* 5 zetels voor de VVD 
* 5 zetels voor het CDA  
* 4 zetels voor GroenLinks 
* 1 zetel voor D66 
* 1 zetel voor GemeenteBelangen 
* 1 zetel voor Fractie Hageman 
Afgezien van de fractie Hageman doen deze fracties allemaal weer mee aan de 
gemeenteraadverkiezingen die op 3 maart 2010 plaatsvinden.  
 
Ook in 2010 zijn de verkiezingen in de gemeente Renkum zonder problemen verlopen. De opkomst 
van de kiezers is 58,4% dit is 4,9% hoger dan de landelijke opkomst van 53,5%.  
 
In bijlage 1 treft u een overzicht aan van de gekozen kandidaten. 
 
De zetels zijn na de verkiezingen als volgt verdeeld over de verschillende fracties: 
* 5 zetels voor de VVD 
* 4 zetels voor de PvdA 
* 4 zetels voor het CDA  
* 4 zetels voor D66 
* 4 zetels voor GroenLinks 
* 2 zetels voor GemeenteBelangen 
 
De coalitie die op basis van deze uitslag is gevormd, bestaat uit de VVD, PvdA, CDA en 
GemeenteBelangen. De drie fracties van deze coalitie die een wethouder leveren, zijn de VVD, de 
PvdA en het CDA. De wethouder van het CDA komt uit de raad en de wethouder van de VVD stond 
op de kieslijst. De PvdA leverde een wethouder “van buiten”.  
Het college bestaat voor de komende raadsperiode 2010 – 2014 dan ook uit de volgende personen: 
- dhr. drs. J.P. Gebben (burgemeester sinds 1 oktober 2007) 
- dhr. ir. E. Heinrich  
- mw. H.J. Weeda 
- dhr. P.J. van Lent 
- dhr. ir. T.N.M. Visser (gemeentesecretaris sinds 1 januari 2007) 
 
 
2.2 Partijensamenstelling 2010 (vanaf maart) 
 
Voor de VVD zitten de volgende personen in de raad: 
 
- mw. M.C.M.L. Pols-Houpt (fractievoorzitter) 
- dhr. E.J. Schoevaars 
- mw. M. Meertens 
- dhr. R.J.B. den Burger 
- dhr. J.T. Hageman 
 
 
Voor de PvdA zitten de volgende personen in de raad: 
 
- dhr. T.T.M.G. Erkens (fractievoorzitter) 
- dhr. G. Beekhuizen 
- mw. N. Külci 
- mw. H. Miltenburg-Wolters 
 
 

 

 



 7 

  
Voor het CDA zitten de volgende personen in de raad: 
 
- dhr. A.J. Leeuwis (fractievoorzitter) 
- dhr. Th.H.J. Bartels 
- dhr. H.J. Tiemens 
- dhr. P. van der Pas  
 
Doordat het CDA na de coalitieonderhandelingen dhr. Van Lent 
als wethouder naar voren schuift, komt er een plaats vrij in de 
raad. Deze wordt opgevuld door dhr. Tiemens, die eerder als 
steunfractielid is benoemd.  
Eind juni 2010 geeft mw. Van Bree-Wessels van dezelfde partij te 
kennen het raadslidmaatschap niet te kunnen combineren met 
haar dagelijkse werkzaamheden. Het CDA draagt dhr. Van der 
Pas voor als raadslid en hij wordt benoemd in de raad van 7 juli 
2010. Het CDA draagt hierop geen nieuw commissielid meer 
voor benoeming voor. 
 
 
 
Voor D66 zitten de volgende personen in de raad: 
 
- dhr. J. Verstand (fractievoorzitter) 
- mw. D.A. Bondt 
- dhr. P. Minderhoud 
- dhr. R. Bouwman 
 
 
 
Voor GroenLinks zitten de volgende personen in de raad: 
 
- mw. M. van Gerwen (fractievoorzitter) 
- dhr. C.L.M. Erkens  
- mw. C.B. de Roo 
- dhr. T.B. Rodenburg 
 
 
 
 
Voor GemeenteBelangen zitten de volgende personen in de 
raad: 
 
- mw. H.J. van den Berg-van Zijl (fractievoorzitter) 
- dhr. A. Knulst 
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2.3. Presentie raadsleden tijdens raadsvergaderingen 
 
Afwezigheid van raadsleden is een uitzondering geweest tijdens de raadsvergaderingen in 2010. 
Slechts 8 keer is een raadlid niet aanwezig tijdens een raadsvergadering. Geen enkel raadslid is meer 
dan één keer afwezig geweest. Ook zijn er geen vervangingen wegens ziekte of anderszins te melden 
dit jaar. 
 
 27/1 17/2 11/3 12/4 2/6 7/7 29/9 27 / 10 10 / 11 15 / 12 
R. Abbenhuis P P - - - - - - - - 
Th. H.J. Bartels P P P P P P P P P P 
G. Beekhuizen P P P P P P P P P P 
H.J. van den Berg-van Zijl - - P P P P P P P P 
D.A. Bondt - - P P P P P P P P 
R. Bouwman  - - P P P P P P P P 
P.A. van Bree-Wessels - - P P A P - - - - 
R.J.B. den Burger - - P P P P P P P P 
C.L.M. Erkens P P P A P P P P P P 
T.T.M.G. Erkens P P P P P P P P P P 
M. van Gerwen P P P P P P P P P P 
K.J. van Guilik P A - - - - - - - - 
J.T. Hageman P P P P P P P P P P 
E. Harberink P P - - - - - - - - 
A.G.F. ter Huurne P A - - - - - - - - 
J.C.H. Kaspers P P - - - - - - - - 
A. Knulst - - P P A P P P P P 
N. Külci - - P P P P P P P P 
C. Kwakernaak P P - - - - - - - - 
A.J. Leeuwis P P P P P P P P P P 
P.J. van Lent P A P P - - - - - - 
M. Meertens P P P P P P P P P P 
H. Miltenburg - - P P P P P P P P 
P. Minderhoud P P P P P P P P P P 
M.F. Oomkes P P - - - - - - - - 
P. van der Pas - - - - - - P P P P 
M.C.M.L. Pols-Houpt P P P P P P P A P P 
E. Reinders A P - - - - - - - - 
T.B. Rodenburg - - P P P P P P P P 
C.B. de Roo - - P P P P P P P P 
C.H. van Silfhout P P - - - - - - - - 
E. Schoevaars P P P P P P P P P P 
H.J. Tiemens - - - - P P P P P P 
W. Tinke P P - - - - - - - - 
T.C. Verholt-Goossens P P - - - - - - - - 
J. Verstand - - P P P P P P P P 

- = geen raadslid (meer) op deze datum; A = afwezig met bericht; P = present 
 

 
2.4. Besluiten 
 
Op 3 maart 2010 vinden zoals eerder al vermeld de gemeenteraadsverkiezingen plaats.  
Drie vergadering dat jaar hebben dan ook vooral in het teken gestaan van het afscheid nemen van de 
zittende raad, de installatie van de nieuwe raad, de benoeming van de wethouders en het bespreken 
en vaststellen van het coalitieakkoord.  
 
In het overdrachtsdocument, dat in samenwerking met de ambtelijke organisatie is opgesteld door de 
griffie, worden de onderwerpen genoemd die beeldbepalend zijn geweest in de raadsperiode 2006 – 
2010 en die doorwerken in de nieuwe raadsperiode 2010 – 2014. 
Een compleet overzicht van de onderwerpen, die aan de orde zijn geweest in de verschillende 
commissies en raadsvergaderingen in 2010, is als bijlage 4 bij dit jaarverslag gevoegd. 
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2.5 Activiteiten 
 
 
2.5.1 Opleidingsplan 
 
In 2010 hebben de activiteiten van de raad en het opleidingsplan vooral tot doel de nieuwe raads- en 
commissieleden in te werken in hun functie. Daarnaast hebben de activiteiten tot doel dat de kennis 
van de zittende raads- en commissieleden wordt opgefrist. 
 
In het kader van het inwerken van de nieuwe raads- en commissieleden zijn in 2010 de volgende 
activiteiten georganiseerd: 
 
Maart 
- Eerste introductiebijeenkomst: rondleiding door gemeentehuis, gebruik raadzaal (audio/live 

uitzenden vergaderingen) en website, dualisme op hoofdlijnen, rol griffie en rol ambtelijke 
organisatie. 

 
April  
- Presentaties door en kennismaking met ambtelijke organisatie in de vorm van speeddaten. 
- Presentatie door/kennismaking met Euregio en de Stadsregio. 
 
Mei   
- Ontvangst door en wandeling met Gelders Genootschap (Welstand).  
 
Juni   
- Heidagen (Zie ook punt 2.5.3) 
- Toelichting Kadernota. 
- Rondrit door gemeente o.l.v. dorpsmanagers, presentatie door/kennismaking met de verschillende 

Dorpsplatforms in raadzaal. 
 
September  
- Bijeenkomst Wmo en WWB adviesraden. 
 
Oktober   
- Kennismaking met Rekenkamercommissie, VAC en Commissie bezwaarschriften. 
 
November  
- Bibliotheek Oosterbeek: kennismaking met Welvada (voorheen De Bries), ‘t Venster  

en de Bieb. 
- Mediatraining door Brainbox. 

  
29 juni 2010
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2.5.2. Samenwerken in dualiteit (Sid) 
 
In juni 2010 is in het Efteling hotel het plan van aanpak aan de raad gepresenteerd dat de resultante is 
van het het project “Samenwerken in dualiteit” (Sid). 
Hierin staan concrete verbetertrajecten beschreven met de daarbij behorende actiepunten en 
tijdsplanning, die uiteindelijk moeten leiden tot de gewenste ranke en slagvaardige organisatie en een 
structureel ‘gezonde’ gemeentelijke begroting.  
 
Deze hiervoor beschreven doelen zijn geformuleerd naar aanleiding van aanbevelingen die gedaan 
zijn in verschillende rapportages van interne en externe onderzoeken (takendiscussie Wagenaar 
Hoes, begrotingsscan, onderzoek De Visser & Geelkerken, etc.). De oorsprong van deze 
onderzoeken is gelegen in een jarenlange discussie tussen de gemeenteraad en het college over de 
onderlinge samenwerking en de kwaliteit, omvang en slagvaardigheid van de organisatie.  
 
Het plan van aanpak Sid verdeelt de verbetertrajecten in vier thema’s: Cultuur en Communicatie, 
Beleidscyclus, Begrotingscyclus, Organisatie en Formatie. Voor elk thema is een stappenplan 
opgesteld met de te nemen acties per jaar. 
Het jaar 2010 staat in het teken van het creëren van draagvlak voor deze verbeteringsrichtingen, het 
uitwerken van de verschillende processen en het definiëren van voorwaarden voor de invoering van 
de voorgestelde verbeteringen. 
 
Voorbeelden van acties die vooral gericht zijn op de raadswerkzaamheden zijn onder andere de 
notitie die is geschreven voor het (her-)starten van een LTA voor de raad (lange termijn agenda ofwel 
raadsthema agenda), het aangepaste vergaderreglement en de verordening op de raadscommissies 
en het traject dat is ingezet om burgerparticipatie handen en voeten te geven.  
Ook het traject dat om te komen tot een concrete vertaling van het coalitieakkoord in een 
meerjarenbeleidplan en vervolgens in de begroting, is één van de beschreven stappen.  
Het werken met startnotities is een actie in het kader van de beleidscyclus. 
Voor een volledig overzicht van alle acties zij verwezen naar het Plan van Aanpak “Samenwerken in 
Dualiteit”. 
 
 
2.5.3  Heidagen / raadsuitje Efteling hotel  
 
Tijdens de heidagen gaan de raadsleden met elkaar in gesprek over de wijze waarop zij de komende 
raadsperiode de samenwerking met elkaar en het college vorm willen geven. Het gaat dan over de 
samenwerking in raad, commissies en ook over de omgang met college en ambtelijke organisatie.  
Aan de hand van stellingen gingen de raadsleden met elkaar en het college in debat over de diverse 
aspecten van het raads- en commissiewerk. Debat onderwerpen waren o.a. het dualisme, 
burgerparticipatie, de werkwijze van de agendacommissie.  
 

 

Ook is er gesproken over de zogenaamde 
ombuigingsscenario’s. Speciaal voor deze 
gelegenheid heeft de burgemeester een 
“bezuinigingsspel” ontwikkeld. Raadsleden en 
collegeleden krijgen ieder kaarten met 
stellingen over begrotingsonderwerpen waarop 
bezuinigd zou kunnen worden. Kort en 
gemotiveerd moet men uitleggen waarom men 
het met de betreffende stelling op de kaart 
eens of oneens is. Door middel van het 
inzetten van verschillende kleuren fiches kan 
men zijn argumenten kracht bij zetten. De 
burgemeester maakt aan het einde van het 
spel de uitkomsten bekend. 

 
De tweede dag staat gereserveerd voor het infotainment programma “Ja…..maar”. In een workshop 
worden de aanwezigen geïntroduceerd in de “Ja-maar filosofie”. Een filosofie die gaat over de 
overgang van een ‘ja-maar’-manier van denken naar een ‘ja-en’-manier van denken. Raads- en 
collegeleden worden geoefend in de kunst van het kantelen van problemen naar het zien van kansen 
en mogelijkheden. 
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3. Commissies 
 
 
3.1 Fractievoorzittersoverleg 
 
Na de verkiezingen in maart 2010 is de samenstelling van het fractievoorzittersoverleg veranderd.  
De deelnemers aan het fractievoorzittersoverleg zijn, naast de voorzitter van de raad en de griffier: 
- dhr. T.T.M.G.. Erkens (PvdA) 
- dhr. A.J. Leeuwis (CDA) 
- mw. M.C.M.L. Pols-Houpt (VVD) 
- mw. J.H. Van Gerwen (GroenLinks) 
- mw. H.J. van den Berg-van Zijl (GemeenteBelangen) 
- dhr. J. Verstand (D66) 
 
Het fractievoorzittersoverleg vindt in principe maandelijks plaats op donderdagavond, tenzij er geen 
onderwerpen te bespreken zijn. In 2010 is het fractievoorzittersoverleg vijf keer bij elkaar geweest. 
 
Het fractievoorzittersoverleg heeft behalve als doel om een klankbord te vormen voor de 
burgemeester, ook de taak om de werkgeversrol van de raad uit te oefenen richting de griffie.  
 
De verslagen van het fractievoorzittersoverleg staan op onze website onder 
RIS/Besluitenlijsten/Fractievoorzitters en kunnen alleen door raads- en commissieleden worden 
bekeken. Nadat het fractievoorzittersoverleg in haar volgende vergadering de verslaglegging heeft 
vastgesteld is het verslag in principe openbaar.  
 
 
3.2 Agendacommissie 
 
De agendacommissie bestaat naast de voorzitter van de raad (technisch voorzitter) en de griffier 
(secretaris) uit de voorzitters van de raadscommissies (de leden).  
Ook deze samenstelling is na de verkiezingen van maart 2010 gewijzigd. De agendacommissieleden 
zijn dhr. G. Beekhuizen, mw. H.J. van den Berg-van Zijl en dhr. E. Schoevaars.  
 
De agendacommissie heeft in 2010 acht keer vergaderd. De verslagen van de agendacommissie zijn 
openbaar en zijn te vinden op de website onder het RIS. 
 
Naast het bepalen van de agenda’s (inclusief het organiseren van samenspraak1) voor de commissies 
en de raad en de behandelwijze van voorstellen, heeft de agendacommissie ook een rol wat betreft de 
kwaliteitsbewaking van voorstellen. In dat kader heeft ook in 2010 weer “de verkiezing van het 
raadsvoorstel van het jaar” plaatsgevonden. Van de in dit jaar door de raad behandelde voorstellen 
zijn er drie door de agendacommissie genomineerd. Vervolgens is een keuze gemaakt en de prijs 
voor het beste raadsvoorstel 2010 is gewonnen door Liseth Ariës met haar raadsvoorstel over de 
Woonvisie. Zij heeft in de raad van 30 maart 2011 uit handen van de plaatsvervangend voorzitter van 
de raad, dhr. T. Erkens, o.a. de wisseltrofee ontvangen.  
 
 
3.3 Raadscommissies 
 
De raad beschikt over drie raadscommissies (art. 83 Gemeentewet) met elk een eigen voorzitter. Dhr. 
G. Beekhuizen is voorzitter van de commissie Inwoners, mw. H.J. van den Berg-van Zijl is voorzitter 
van de commissie Leefomgeving en dhr. E. Schoevaars is voorzitter van de commissie Bedrijvigheid.  
 
De voorzitters worden bijgestaan door een eigen commissiegriffier. Dit zijn resp. Joyce le Comte 
(griffier), Oda Bender (raadsadviseur en plv. griffier, thans Marte Smits) en Renate Muller 
(griffiemedewerker). 
                                                      
1 Sinds 2006 is de “samenspraak” geïntroduceerd. Doel van de samenspraak is om vooraf de mening van inwoners te peilen en 
informatie in te winnen over bepaalde onderwerpen. Samenspraak geeft burgers, organisaties e.d. de mogelijkheid om aan tafel 
te schuiven bij de raads- commissieleden en samen met hen, de portefeuillehouder en de ambtelijke organisatie te praten over 
ophanden zijnd beleid. In 2006 hebben enkele samenspraaksessies plaatsgevonden. De Wmo was het eerste onderwerp dat in 
de vorm van samenspraak behandeld is. Daarna volgde 3B4 sport en op 27 januari 2010 heeft de raad het GVVP vastgesteld 
dat mede op basis van samenspraak vorm heeft gekregen. 
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De commissies zijn ingedeeld naar de verschillende beleidsvelden. Zo behandelt de commissie 
Inwoners onderwerpen die betrekking hebben op de volksgezondheid, onderwijs, sport, cultuur en 
dergelijke. In de commissie Leefomgeving komen onderwerpen aan de orde rond de ruimtelijke 
ordening en volkshuisvesting en milieu. De commissie Bedrijvigheid tot slot bespreekt onderwerpen 
over bestuur en bedrijfsvoering en werkgelegenheid. 
 
In de Verordening Raadscommissies staat een volledige opsomming van onderwerpen per 
commissie. Ook vindt u hier de samenstelling en taken van de commissies beschreven. 
 
Elk raadslid is in principe lid van elke commissie, daarnaast kan de raad commissieleden (niet zijnde 
raadsleden) benoemen. 
 
Tot commissielid (niet zijnde raadslid) zijn in 2010 voor de VVD benoemd: 
- dhr. T.A. de Boer 
- dhr. J.P. Bosman 
Tot commissielid zijn in 2010 voor de PvdA benoemd: 
- dhr. J.C.H. Kaspers 
- dhr. H.C. Neidig 
Tot commissielid zijn in 2010 voor het CDA benoemd: 
- dhr. C.A.A.M. van Dongen 
- dhr. F.A. Bik 
Tot commissieleden zijn in 2010 voor D66 benoemd: 
- dhr. F.E. Hoekman 
- dhr. J.J.H. Jannink 
Tot commissieleden zijn in 2010 voor GroenLinks benoemd: 
- dhr. B. Schmidt 
- mw. M.E. Salomé 
Tot commissieleden zijn in 2010 voor GemeenteBelangen benoemd: 
- dhr. A.H. Hutten 
- mw. J.C.M. Goudsmith (tot 15 december 2010) 
- mw. C.D. Gerritsen-van Benthem (vanaf 15 december 2010) 
  
De commissie Inwoners is in 2010 vier keer bij elkaar gekomen, net als de commissie Leefomgeving. 
De commissie Bedrijvigheid vergadert dit jaar vijfmaal. Daarnaast is in 2010 nog driemaal een 
commissoriale vergadering2 belegd. Ook de verslagen van de commissievergaderingen zijn terug te 
vinden op het RIS. 
 
 
3.4 Raadsklankbordgroepen 
 
In 2010 zijn er twee raadsklankbordgroepen en een werkgroep actief, namelijk die voor 
‘Samenwerken in Dualiteit’ en die voor het multifunctionele centrum 3B4. Daarnaast is er nog een 
werkgroep RIS. 
 
 
3.4.1 Raadsklankbordgroep Samenwerken in Dualiteit (SiD) 
 
De raad heeft op 22 juni 2009 besloten dat er een raadsklankbordgroep en een stuurgroep moeten 
komen die het project ‘Samenwerken in Dualiteit’ gaan begeleiden.  
 
De stuurgroep bestaat uit de leden van de driehoek; de burgemeester, de gemeentesecretaris en de 
griffier. De stuurgroep wordt begeleid door het Seniorenconvent (tegenwoordig 
fractievoorzittersoverleg).  
Er zijn door de stuurgroep vier programmalijnen benoemd (beleidscyclus, begrotingscyclus, 
organisatie/formatie en cultuur/communicatie) waarlangs verbeteringen dienen te worden 

                                                      
2. Een commissoriale vergadering is een vergadering waarbij de raad als commissie bijeen is en waar dus geen besluitvorming 
plaatsvindt. Commissoriale vergaderingen worden doorgaans bijeengeroepen wanneer belangwekkende onderwerpen aan de 
orde zijn die commissieoverstijgend zijn (zoals o.a. de Structuurvisie). Alle raadsleden en ook commissieleden kunnen 
aanwezig zijn bij een commissoriale vergadering. 
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bewerkstelligd. Deze programmalijnen zijn door vier verschillende werkgroepen vanuit de organisatie 
verder uitgewerkt. 
 
De raadsklankbordgroep doet gevraagd en ongevraagd en op persoonlijke titel uitspraken over deze 
uitwerkingen ter voorbereiding van de uiteindelijke besluitvorming in de raad.  
De leden van deze raadsklankbordgroep zijn op basis van affiniteit en deskundigheid uit de raad naar 
voren geschoven. In de raadsklankbordgroep zitten vier raadsleden en één commissielid3.  
 
De raadsklankbordgroep Sid is in 2010 drie keer bij elkaar geweest. 
 
 
3.4.2 Raadsklankbordgroep 3B4 sport (multifunctioneel centrum 3B4) 
 
Medio januari 2010 vond een informatieavond plaats over de PPS constructie in breder kader op 
verzoek van de raad en ter voorbereiding op de besluitvorming rond het multifunctioneel centrum 3B4. 
 
In 2010 werd het aanbestedingstraject voorbereid. Het uiteindelijke doel is om een innovatieve PPS-
aanbesteding uit te schrijven waardoor een multifunctioneel centrum wordt gerealiseerd dat ruimte 
biedt aan verschillende gebruikers op het gebied van sport, recreatie, cultuur en overige 
maatschappelijke functies. Hiervoor wordt een DBFMO-contract (design, built, finance, maintain en 
operate) gesloten.  
 
De raadsklankbordgroep wordt hier op gepaste momenten bij betrokken. De fracties kunnen de 
deelnemers hieraan zelf aanwijzen. Het staat overigens alle raadsleden vrij hieraan deel te nemen. 
 
In 2010 is de raadsklankbordgroep 6 maal bij elkaar geweest. 
 
 
3.4.3 Werkgroep RIS 
 
Verder vormt de griffie in 2010 samen met twee raadsleden (mw. van den Berg en mw. van Gerwen) 
een RIS werkgroep. In deze werkgroep worden zaken besproken rond het Raads Informatie Systeem. 
Hoe wordt het gebruikt, wat kan er verbeterd worden en hoe kan het uitgebreid worden.  
 
Inmiddels is het RIS naar aanleiding van dit overleg op een aantal punten aangepast en verbeterd.  
Zo heeft het RIS een eigen omgeving gekregen op de website van de gemeente en is deze logischer 
ingedeeld. Daarnaast zijn de lijst met ingekomen brieven, de lijst met raadsvragen (lab) en het 
overzicht van motie's en amendementen aan het RIS toegevoegd. 
 
Deze RIS werkgroep kwam in 2010 tweemaal bij elkaar. 
 
 
3.5 Rekeningcommissie 
 
De rekeningcommissie (formeel: de commissie op de jaarrekening) bereidt de besluitvorming van de 
raad over de jaarrekening van de gemeente Renkum voor en voert daartoe overleg met de door de 
raad benoemde accountant en het college.  
 
In de rekeningcommissie heeft van elke fractie één raadslid zitting. Het secretariaat van de 
rekeningcommissie wordt gevoerd door een medewerker van het team Financiën.  
 
Naar aanleiding van de raadsverkiezingen d.d. 3 maart 2010 zijn nieuwe raadsleden benoemd voor 
de rekeningcommissie, dit zijn: de heer T.T.M.G. Erkens (PvdA en tevens voorzitter van de 
rekeningcommissie), de heer J.T. Hageman (VVD), de heer H.J. Tiemens (CDA), de heer R. 
Bouwman (D66) en de heer C.L.M. Erkens (GL) en de heer A. Knulst (GB). 
 
De rekeningcommissie heeft naar aanleiding van de besluitvorming in de raad van 29 oktober 2009 
rond de nieuwe samenstelling van de Rekenkamercommissie (Rkc), tevens de taak van 
klankbordgroep gekregen voor deze Rekenkamercommissie (zie verder hierna 3.6.).  

                                                      
3 Leden van de raadsklankbordgroep Sid in 2010 zijn: dhr. G. Beekhuizen, dhr. J. Bartels, mw. M. van Gerwen, dhr. E. 
Schoevaars en dhr. J. Verstand (na maart 2010 raadslid). Na de verkiezingen in maart 2010 komt mw. H. van den Berg 
eveneens in de klankbordgroep. 
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In 2010 is het niet gelukt een klankbordsessie tussen de rekening- en Rekenkamercommissie te 
organiseren.  
Wel heeft er op 16 november 2010 het jaarlijkse afstemmingsoverleg plaatsgevonden samen met 
Rkc, de accountant en de auditor. 
 
De rekeningcommissie is in 2010 5 maal bij elkaar geweest. 
 
 
3.6 Rekenkamercommissie (Rkc) 
 
Iedere gemeente dient invulling te geven aan de rekenkamerfunctie ter versterking van de 
controlerende taak van de raad (art. artikel 81oa van de Gemeentewet). 
Aanvankelijk heeft de gemeente Renkum gekozen voor een Rekenkamercommissie met een 
gemengde samenstelling. Op 29 oktober 2009 is echter besloten dit om te zetten naar een volledig 
externe commissie met drie leden. Als gevolg hiervan is in februari 2010 de Verordening op de 
Rekenkamercommissie aangepast. 
 
De ‘oude’ Rekenkamercommissie is daarop met ondersteuning van de griffie een werving- en 
selectieprocedure gestart voor de bemensing van de ‘nieuwe’ Rekenkamercommissie.  
In de raadsvergadering van 12 april 2010 zijn drie personen benoemd en beëdigd tot leden van deze 
Rekenkamercommissie: de heer ir. D. Nijland (voorzitter), mevrouw drs. M.H.A.M. Penninx en de heer 
drs. R.C. Hoekstra.  
 
Met een nieuwe voltallige Rkc wordt beoogd een basis te leggen voor een goed functionerende 
Rekenkamercommissie, die één tot twee onderzoeken per jaar doet, waarvan de uitkomsten kunnen 
bijdragen aan een verbetering van de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het door 
het gemeentebestuur gevoerde bestuur. 
 
Het eerste onderzoek dat de Rekenkamercommissie heeft opgestart, is een onderzoek naar het 
functioneren van de Dorpsplatforms. Dit onderzoek wordt in 2011 afgerond. 
In april 2011 wordt de Rekenkamercommissie en haar huidige samenstelling geëvalueerd. 
 
De Rekenkamercommissie stelt elk jaar een jaarverslag op en een onderzoeksprogramma. Deze 
documenten worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden en staan op het RIS. 
 
 
3.7 Lidmaatschap Euregio 
 
2010 Is het eerste jaar is dat de gemeente Renkum lid is van de Euregio. Behalve dat de gemeente 
een beroep kan doen op de diensten en subsidies van de Euregio, is dit lidmaatschap ook voor de 
inwoners van de gemeente interessant.  
Verenigingen, scholen of andere organisaties die grensoverschrijdende activiteiten organiseren 
(waarbij dus ook Duitse inwoners betrokken zijn) kunnen aanspraak maken op subsidie. Het leggen 
en onderhouden van contacten tussen Nederlandse en Duitse inwoners in het gebied van de Euregio 
is een voorwaarde om voor subsidie in aanmerking te komen. Het moet gaan om activiteiten met een 
sociaal-cultureel of een sportief karakter. Er is nog geen gebruik gemaakt van deze regeling.  
 
Vanuit de raad zijn twee raadsleden benoemd in het hoogste orgaan van de Euregio, de Euregioraad. 
Dit zijn mw. H. van den Berg en mw. M. Pols. De Euregioraad vergadert twee keer per jaar aan de 
hand van een vooraf bekende agenda. Naast de Euregioraad zijn er verschillende commissies actief 
binnen de Euregio. Deze commissies vergaderen frequenter (viermaal per jaar) eveneens aan de 
hand van een vaste agenda.  
 
Er wordt binnen de gemeente op verschillende manieren aandacht gegeven aan de Euregio. Bij alle 
projecten wordt gecontroleerd of er een grensoverschrijdend element in zit, danwel aan toegevoegd 
kan worden zodat de Euregio en de bijbehorende fondsen meer betrokken kunnen worden. 
Alle informatie over de Euregio staat op de eigen site van de organisatie4.  

                                                      
4 Daarnaast is in de loop van 2011 ook op de site van de gemeente een informatiepagina gezet.  
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4. Griffie 
 
 
4.1 Samenstelling  
 
In 2010 worden de raads- en commissieleden ondersteund door de volgende vier medewerkers: 
- Mw. J.I.M. le Comte (griffier); 
- Mw. O.J.M. Bender (plaatsvervangend griffie/raadsadviseur); 
- Mw. R.C. Muller (griffiemedewerker); 
- Mw. G.J. Gerritsen (griffiesecretariaat). 
 
 

       
 
 
In december 2010 heeft Oda Bender afscheid genomen als raadsadviseur/plaatsvervangend griffier 
om van haar pensioen te gaan genieten. Op 15 december 2010 is mw. Marte Smits-Jansen benoemd 
als haar opvolgster. 
 

 
 
 
 
4.1.1 Bezetting griffie in 2010 
 
De griffie van de gemeente Renkum heeft de volgende bezetting in 2010: 
- raadsgriffier (32 uur per week) tevens ambtelijk secretaris van de Rkc (4 uur per week) 
- raadsadviseur /plv. griffier (32 uur per week) tevens plv. ambtelijk secretaris Rkc (4 uur per week) 
- management assistent/griffiemedewerker (22 uur per week) 
- griffie secretariaat (14 uur per week) 
 
Voor deze personen geldt dat ze in hun volledige werktijd uitsluitend werkzaamheden verrichten voor 
de raad en derhalve in dienst zijn van de raad. Zo kan de raad te allen tijde beschikken over een 
eigen, onafhankelijke ondersteuning zonder dat ze afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van de 
ambtelijke organisatie. 
 
  
4.1.2 Raadsgriffier 
 
De functie van raadsgriffier vindt zijn wettelijke grondslag in de Gemeentewet (artt. 100, 107 – 107 e). 
De griffier, Joyce Le Comte, wordt formeel aangestuurd door de raad, maar dit is gemandateerd aan 
het fractievoorzittersoverleg, die de dagelijkse aansturing weer hebben onder gemandateerd aan twee 
leden van het fractievoorzittersoverleg (aanstuurders). In 2010 zijn dit dhr. T.T.M.G. Erkens en dhr. 
A.J. Leeuwis.  
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De aanstuurders houden jaarlijks het voortgangsgesprek met de griffier, waarbij ook de burgemeester 
aanwezig is. De raadsgriffier is gemandateerd om de griffiemedewerkers aan te sturen en met hen 
functionerings- en beoordelingsgesprekken te voeren.  
 
De raadsgriffier is – namens de raad – budgethouder voor de raadsbudgetten, zoals deze zijn 
opgenomen in de begroting. Zij geeft leiding aan de raadsadviseur, de management assistent / 
griffiemedewerker en het griffiesecretariaat. Zij voert maandelijks overleg met de secretaris en 
wekelijks met de burgemeester en de secretaris in het zogenaamde driehoeksoverleg.  
De raadsgriffier ondertekent mede de besluiten van de raad en adviseert de raad omtrent de 
beantwoording van de brieven gericht aan de raad.  
Wanneer het technische informatie betreft over raadsbesluiten en dergelijke is de raadsgriffier de 
woordvoerder van de raad richting de pers.  
De raadsgriffier is tevens commissiegriffier van de commissie Leefomgeving en in die hoedanigheid 
verantwoordelijk voor de procesgang rond die commissie.  
Sinds januari 2006 is de griffier tevens benoemd tot plaatsvervangend ambtelijk secretaris van de 
Rekenkamercommissie. 
 
4.1.3 Raadsadviseur / plaatsvervangend griffier  
 
De raadsadviseur (art. 107 d Gemeentewet), Oda Bender, wordt aangestuurd door de raadsgriffier. 
Wanneer zij optreedt als plaatsvervangend griffier gebeurt dit door het fractievoorzittersoverleg. 
Tevens is zij commissiegriffier van de commissie Inwoners en in die hoedanigheid verantwoordelijk 
voor de procesgang rond die commissie. De commissiegriffier ontvangt in die hoedanigheid 
functionele aanwijzingen van de commissievoorzitter. In de hoedanigheid van ‘locogriffier’ geeft de 
raadsadviseur leiding aan de griffie en is zij tevens plaatsvervangend budgethouder. 
De raadsadviseur in de gemeente Renkum zorgt - uiteraard naast de kerntaken van de griffie – samen 
met de griffier voor een onafhankelijk algemeen advies inzake de voorstellen die aan de raad worden 
voorgelegd.  
Ook is de raadsadviseur mede belast met het algemeen bestuurlijk en juridisch advieswerk voor de 
raad inzake de voorkomende werkzaamheden van de raad. Om hieraan een goede invulling te geven, 
dient de raadsadviseur te beschikken over een bestuurlijke en juridische kwaliteiten en een brede 
scope te hebben. Minstens eenmaal per week vindt afstemming en verantwoording van de 
werkzaamheden plaats tussen raadsgriffier, raadsadviseur en managementassistent.  
 
Oda Bender heeft in december 2010 afscheid genomen van de raad en de griffie in verband met haar 
pensioen. Zij heeft 7 jaar voor de griffie gewerkt. Op 15 december is in de raad haar opvolgster 
benoemd. In 2011 is de griffie van start gegaan met de nieuwe samenstelling en is Marte Smits 
plaatsvervangend griffier en raadsadviseur.  
 
 
4.1.4 Griffiemedewerker  
 
De griffiemedewerker, Renate Muller, in de gemeente Renkum zorgt - uiteraard naast de kerntaken 
van de griffie – samen met de griffier en de raadsadviseur voor het ondersteunen van de raad. Tevens 
is zij commissiegriffier van de commissie Bedrijvigheid en ontvangt in die hoedanigheid functionele 
aanwijzingen van de commissievoorzitter.  
De griffiemedewerker beantwoordt de technische en procesmatige vragen van de raadsleden en 
commissieleden. Om hieraan een goede invulling te geven, zorgt de griffie medewerker er voor goed 
op de hoogte te zijn van de processen van de raad.  
De griffiemedewerker is daarnaast verantwoordelijk voor alle voorkomende 
secretariaatswerkzaamheden. Verder zijn belangrijke taken o.a. het bewaken van de L.A.B. (lijst 
ambtelijke bijstand) en het verzorgen van het raadsinformatiesysteem. 
 
 
4.1.5 Griffiesecretaresse 
 
De griffiesecretaresse, Gera Gerritsen, verzorgt alle voorkomende secretariaatswerkzaamheden, 
waaronder de postverwerking (brieven aan de raad), de stukkenstroom voor de raads- en 
commissievergaderingen, inplannen vergaderingen, organisatie van werkbezoeken, e.d.  
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4.2 Organisatie / werkprocessen 
 
Elke raad en raadsperiode is weer anders5 en de organisatie en de werkwijzen van de griffie moeten 
aansluiten bij de dan (gewenste) cultuur, wensen en ambities van de raad. Dat vergt maatwerk. 
Ligt in de voorgaande raadsperioden (vanaf de invoering van het dualisme in 2002) het accent vooral 
op het implementeren en eigen maken van het dualisme, inmiddels is dit proces wel zo ver dat het 
accent gaandeweg steeds meer is komen te liggen op de “performance” van de raad. 
 
De ondersteunende werkzaamheden van de griffie liggen begin 2010 vooral op het gebied van het 
inwerken van de raad. Daarnaast blijft de griffie uiteraard haar kerntaken verrichten (zie voor de 
kerntaken bijlage 5). Hier is nauwelijks een keuze of prioritering in mogelijk. Het betreft de taken op 
het gebied van de procesmatige ondersteuning van de raad. Onder deze kerntaken vallen o.a. de 
voorbereidingen van de maandelijkse vergaderingen van de drie commissies en de raad.  
 
 
4.3 Opleidingen 
 
Naast de verschillende opfriscursussen die door de VNG worden georganiseerd zijn door de griffie in 
2010 geen opleidingen gevolgd. Dit o.a. omdat Oda Bender haar werkzaamheden aan het afronden 
was en de verkiezingen de nodige extra aandacht hebben opgeëist. 
 
 
4.4 Bereikbaarheid  
 
De griffie streeft er naar om altijd aanwezig te zijn tijdens de openingstijden van het gemeentehuis van 
maandag t/m vrijdagochtend (vanaf 2011 ook vrijdagmiddag).  
Daarnaast is de griffier altijd telefonisch bereikbaar. 
De griffie beschikt verder over een eigen email adres griffie@renkum.nl.  
 
 
4.5 Jeugdgemeenteraad 
 
Jaarlijks organiseert de griffie gezamenlijk met het Dorenweerd college, raadsleden en de ambtelijke 
organisatie een jeugdgemeenteraad. Leerlingen van de vierde klas Havo/VWO krijgen de kans om 
kennis te maken met de lokale politiek door in de rol van raadslid of wethouder te kruipen.  
De griffie biedt ondersteuning aan ‘de werkgroep van de jeugdgemeenteraad’ en is belast met de 
organisatie van het evenement. De burgemeester zit de jeugdgemeenteraad voor en wordt bijgestaan 
door de griffier.  
In 2010 is de jeugdgemeenteraad voor het eerst live uitgezonden via internet.  
 
De raad stelt jaarlijks 1500 euro beschikbaar om één voorstel van de jeugdgemeenteraad ook 
daadwerkelijk uit te kunnen voeren. In 2010 heeft het voorstel ‘Led verlichting’ gewonnen. Het voorstel 
is concreet, uitvoerbaar en past in het gemeentelijk beleid.  
 

                                                      
5 Voor een terugblik op de raadsperiode 2002 – 2006 en 2006 – 2010 verwijzen wij u graag naar de respectievelijke · 
jaarverslagen. 
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5. Communicatie 
 
 
5.1 Website 
 
De website van de gemeente Renkum en vooral het raadsinformatie systeem (RIS) heeft in 2010 een 
kleine metamorfose ondergaan (zie ook onder werkgroep RIS paragraaf 3.4.3).  
Het RIS heeft nu binnen de gemeentelijke website een eigen omgeving gekregen waarin alle 
raadsaangelegenheden gebundeld zijn. In 2011 zal er een kleine enquête worden uitgezet onder de 
raads- en commissieleden over de gebruiksvriendelijkheid en het aanbod op het RIS. 
 
 
5.2 Live uitzenden 
 
In 2009 is gestart met het live uitzenden van de raadsvergaderingen (proefuitzending raad van 
september 2009). De commissievergaderingen werden wel opgenomen en konden bekeken worden 
via het archief van de website, maar vanaf 2010 is gestart om ook de commissievergaderingen live uit 
te zenden. Met het uitzenden en archiveren van de vergaderingen werd onder andere beoogd enige 
tijdsbesparing te realiseren voor de griffie voor wat betreft het verslaan van de vergaderingen.  
 
Sinds de vergaderingen in beeld en geluid worden uitgezonden en opgeslagen, stelt de griffie 
‘besluitenlijsten’ op in plaats van de uitgebreide (raads)notulen en verslagen.  
Overigens is alleen voor de raadsvergadering in de Gemeentewet vastgelegd dat er een besluitenlijst 
moet worden opgesteld. In ons reglement van orde en in de verordening raadscommissies staat 
beschreven wat er in de besluitenlijsten van de raad en commissies dient te worden vermeld.  
 
In november 2010 heeft een update van het systeem plaatsgevonden zodat ook de Apple gebruikers 
de live-uitzendingen en het archief kunnen bekijken. 
 
 
5.3 Lijst Ambtelijke Bijstand - artikel 37-vragen 
 
Alle raadsleden en steunfractieleden worden geïnformeerd over een schriftelijk gestelde vraag (artikel 
37 Reglement van Orde6) door hun collega raadslid/-fractie en het antwoord van het college daarop. 
Dit is zo geregeld om ervoor te zorgen dat alle raads- en commissieleden tegelijkertijd en over 
dezelfde informatie beschikken.  
 
De vragen met de antwoorden van het college werden via het team Communicatie toegestuurd per 
mail. Halverwege 2010 heeft de griffie de verspreiding van de informatie overgenomen.  
De griffie houdt verder alle vragen om ambtelijke bijstand bij op de ‘Lijst Ambtelijke Bijstand’.  
Hierop worden ook de artikel 37- vragen bijgehouden.  
 
 
Technische vragen 
In 2010 heeft de gemeentesecretaris aan de raads- en commissieleden een bijgewerkte lijst met 
namen van ambtenaren gestuurd die rechtstreeks gebeld kunnen worden wanneer raads- of 
commissieleden technische vragen hebben o.a. naar aanleiding van raadsvoorstellen.  
 
 

                                                      
6 Art. 37 Reglement van orde luidt:  
1. Schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd. De vragen kunnen van een toelichting worden voorzien. Bij de 
vragen wordt aangegeven, of schriftelijke of mondelinge beantwoording wordt verlangd.  
2. De vragen worden bij de voorzitter van de raad ingediend. Deze draagt er zorg voor dat de vragen zo spoedig mogelijk ter 
kennis van de overige leden van de raad en het college worden gebracht. 
3. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen dertig dagen, nadat de vragen zijn 
binnengekomen. Mondelinge beantwoording vindt plaats in de eerstvolgende raadsvergadering. Indien beantwoording niet 
binnen deze termijn kan plaatsvinden, stelt het verantwoordelijk lid van het college de vragensteller hiervan gemotiveerd in 
kennis, waarbij de termijn aangegeven wordt, waarbinnen beantwoording zal plaatsvinden. Dit bericht wordt behandeld als een 
antwoord. 
4. De antwoorden worden door het verantwoordelijk lid van het college aan de leden van de raad medegedeeld. 
5. De vragen en antwoorden worden gelijktijdig met de stukken als bedoeld in artikel 18 aan de leden van de raad toegezonden. 
6. De vragensteller kan, bij schriftelijke beantwoording in de eerstvolgende raadsvergadering en bij mondelinge beantwoording 
in dezelfde raadsvergadering, na de behandeling van de op de agenda voorkomende onderwerpen nadere inlichtingen vragen 
omtrent het door de burgemeester of door het college gegeven antwoord, tenzij de raad anders beslist. 
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Hiermee wordt bereikt dat raadsleden snel antwoord krijgen op hun vragen en ook dat in de 
commissievergadering vooral over de inhoudelijke aspecten van een voorstel wordt gesproken en 
geen tijd verloren gaat aan technische details.  
 
Omdat raads- en commissieleden rechtstreeks contact kunnen opnemen met de vakambtenaren heeft 
de griffie geen zicht op het aantal keren dat hiervan gebruik is gemaakt in 2010.  
 
 
5.4 Acties in het kader van samenspraak (een vorm van burgerparticipatie) 
 
Het werken met beginspraak (een vorm van burgerparticipatie) is vastgelegd in het coalitieakkoord 
2006-2010 en ook weer in het coalitieakkoord van 2010 – 2014. Na een paar, overigens goed 
ontvangen, samenspraak sessies in het kader van de Wmo en het GVVP, is het verder nog niet van 
de grond gekomen. 
 
Het blijft wel een aandachtspunt voor de raad, het college en de organisatie en zal nog nader worden 
uitgewerkt in een bestuurlijke nota. Dit is tevens een actiepunt uit de eerder genoemde verbeter- en 
verandertrajecten van SiD.  
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6. Cijfers en Financiën 
 . 
6.1 Kengetallen 2010 (getallen van 2009 tussen haakjes):  
 
In 11 (12) raadsvergaderingen zijn 138 (135) agendapunten (incl. opening, burgerspreekrecht, 
vragenuur en sluiting) behandeld, daarvan zijn er 16 (10) op initiatief van de raad/griffie op de agenda 
gekomen.  
 
Er zijn 20 (15) moties en 18 (31) amendementen besproken (zie bijlage 1). Daarnaast hebben 12 (12) 
burgers/instellingen ingesproken en hebben raadsleden 20 (25) keer van het vragenuurtje gebruik 
gemaakt. 
 
Vergaderingen Aantallen 2010 Aantallen 2009 
   
Agendacommissie 8 9 
Fractievoorzittersoverleg 5 6 
   
Raad 11 12 
Besloten raad 0 0 
Commissie Inwoners 4 6 
Commissie Leefomgeving 4 8 
Commissie Bedrijvigheid 5 7 
Commissoriale vergadering 3 2 
Gecombineerde commissie 0 1 
Besloten commissie 0 2 
   
Rekenkamercommissie 0 2 
Rekeningcommissie 5 6 
   
Agendapunten Aantallen 2010 Aantallen 2009 
   
Agendapunten (raad) incl. opening enz. 138 135 
Amendementen 18 31 
Moties 20 15 
Insprekers 12 12 
Vragenuurtje 20 25 
Raadsbrieven 19 31 
 

 
6.2 Lijst Ambtelijke Bijstand - artikel 37-vragen 
 
In 2010 zijn 74 (37 in 2009) schriftelijke vragen ingediend door raadsleden. De vragenstellers komen 
uit alle fracties. De meeste vragen werden gesteld door de VVD (19 vragen), gevolgd door D66 (17 
vragen), GroenLinks (16 vragen), PvdA (8 vragen), GemeenteBelangen (7 vragen) en het CDA (5 
vragen).  
 
 
6.3 Financiën 
 
Hieronder wordt in een tabel het uitgavenoverzicht weergegeven voor 2010. In de derde kolom zijn de 
cijfers opgenomen zoals die staan vermeld in de door de griffie opgestelde begroting. In kolom 6 zijn 
de werkelijk gemaakte kosten opgenomen (opgave d.d. 8 februari 2011) en in kolom 7 het uiteindelijke 
saldo. In de financiële verantwoording bij de jaarrekening worden de overschrijdingen of 
onderschrijdingen van meer dan 5% (alleen bedragen vanaf € 1.000,- en vanaf € 25.000,- altijd) van 
de budgetten beschreven op productniveau. Hierin wordt dan duidelijk toegelicht wat de oorzaak van 
de onder- cq overschrijding is. Voor een uitgebreide inzage in de financiën verwijzen wij u naar  
bijlage 6. 
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.  Saldi rapport 2010 totaal  

 
 

 
  Prd/Kpl/Prj Primitief Wijziging Begroting Werkelijk Vrije Ruimte 

        

 Raad 60011000 353.410,00 20.850,00 374.260,00 353.698,08 20.561,92 

 Notulen/dig.versl. 60061000 8.135,00 13.575,00 21.710,00 11.926,00 9.784,00 

 Fractieondersteuning 60061001 8.400,00 0,00 8.400,00 6.612,00 1.788,00 

 Griffie 60061002 197.330,00 2.328,00 199.658,00 196.924,00 2.734,00 

 Duale functies 60061003 6.000,00 0,00 6.000,00 222,65 5.777,35 

 RKC 60061004 50.000,00 0,00 50.000,00 33.529,99 16.470,01 

 
  623.275,00 36.753,00 660.028,00 602.912,72 57.115,28 
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Bijlage 1 

Overzicht gekozen raadsleden maart 2010 
Partij Kandidaten Nummer op 

de lijst 
Aantal 
stemmen 

T.T.M.G. Erkens (Tom) 1 1313 
N. Külci (Nilay) 5 360 
G. Beekhuizen (Gijs) 2 349 

PvdA  

H.G.A.M. Miltenburg-Wolters (Hermien) 3 231 
A.J. Leeuwis (Bert) 1 1486 
P.A. van Bree-Wessels (Nel) 3 203 
T.H.J. Bartels (John) 4 170 

CDA  

P.J. van Lent (Pieter) 2 169 
M.C.M.L.Pols-Houpt (Marjolijn) 1 1708 
E.J. Schoevaars (Eduard) 2 485 
Meertens, M. (Marleen 3 214 
J.T. Hageman (Hans) 5 209 

VVD 

R.J.B. den Burger (Raymond)  4 99 
M.H.F.M. van Gerwen (Monique)  1 1397 
D.H. van Uitert (Dirk) 5 234 
C.L.M. Erkens (Charley) 2 126 

Groen Links 

C.B. de Roo (Charlotte) 3 129 
H.J. van den Berg-van Zijl (Hermine)  1 731 Gemeente Belangen 
A. Knulst (Arjen) 2 136 
J. Verstand (Jasper) 1 1286 
D.A. Bondt (Daniëlle) 2 426 
P. Minderhoud (Pieter)  3 53 

D66 

R. Bouwman (Rein) 4 25 

Overzicht steunfractie/commissieleden maart 2010 
Partij Kandidaten 

J.C.A. Kaspers (Jan) PvdA  
H.C. Neidig (Harm) 
C.A.A.M. van Dongen CDA  
F.A. Bik (Frans) 
T.A. de Boer (Ton) VVD 
J.P. Bosman (Koos) 
M.E. Salome (Mirjam) Groen Links 
B.A. Schmidt (Bas) 
J.C.M. Goudsmith (Jolanda) Gemeente Belangen 
A.H. Hutten (Louis) 
F.E. Hoekman (Frans) D66 
J.J.H. Jannink (Jurryt) 
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Bijlage 2 - Moties en amendementen vanaf 1 januari 2010 
 
 
motie/ 
amendement 

ingediend 
door 

vergadering inhoud aangenomen/ 
verworpen 

amendement D66 27-01-2010 Amendement Stedenbouwkundigplan Willemse Naaldhout m.b.t. wijzigen tekst: 
Bij de verdere planuitwerking voor deze bouwlocatie uit te gaan van het 
stedenbouwkundig ontwerp, dat in het voorstel is opgenomen onder de kop 
Alternatieven, met maximaal 47 woningen bevat, volgens de door de raad 
gestelde kaders in 2003; 
Een wettelijk voorgeschreven reserve zone langs het spoor in acht te nemen als 
noodzakelijk geacht in relatie met het vervoer van gevaarlijke stoffen over het 
spoor; 
Een geluidswal ontworpen wordt die geluidsoverlast van woningen effectief 
reduceert, bovengenoemde reservezone in acht neemt en die qua vormgeving 
innovatief van aard kan zijn; 
Tussen woningen en geluidswal een minimale afstand in acht genomen wordt;  
Bij de verdere planuitwerking nader invulling te geven aan duurzame 
ontwikkeling, met name wat betreft energiezuinigheid; 

amendement verworpen 
6 stemmen voor (D66 en 
CDA) 
16 stemmen tegen (GL, 
PvdA, GB en VVD) 

amendement GL 27-01-2010 Amendement Stedenbouwkundigplan Willemse Naaldhout m.b.t. wijzigen tekst: 
Bij de verdere planuitwerking voor deze bouwlocatie uit te gaan van het 
stedenbouwkundig ontwerp, dat in het voorstel is opgenomen onder de kop 
Alternatieven, echter met de aantekening dat dit plan maximaal 50 woningen 
bevat, volgens de door de raad gestelde kaders in 2003; 
Bij de verdere planuitwerking nader invulling te geven aan duurzame 
ontwikkeling, met name wat betreft energiezuinigheid; 
Bij de verdere planuitwerking een oplossing te realiseren voor een veilige 
verkeersontsluiting van deze bouwlocatie, 
En hierbij de Klankbordgroep en Dorpsbelang Wolfheze actief te betrekken. 

amendement verworpen 
4 stemmen voor (GL) 
18 stemmen tegen (VVD, 
PvdA, FH, CDA, GB) 

motie GL 27-01-2010 Motie inzake de Woonvisie 2010-2014. 
(In overleg treden met Vivare om ook voor Renkum de mogelijkheden te 
verkennen van een systeem van inkomensafhankelijke huur voor woningen uit 
de sociale huursector, en te onderzoeken welk effect dat heeft voor het 
beschikbaar komen van meer sociale huurwoningen voor de doelgroep). 

motie wordt niet ingediend 

amendement CDA 27-01-2010 Amendement GVVP inzake het geven van een hoge prioriteit aan de 
permanente verkeerseducatie m.b.t. jonge bromfietsers, kinderen en verkeers-
projecten en het voorstel zodanig wijzigen dat de kleurcodering in de kolom 
prioriteit wordt omgezet van oranje in rood. 

n.a.v. uitspraken van de 
wethouder wordt het 
amendement niet in 
stemming gebracht 
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amendement VVD 
Fractie 
Hageman 

27-01-2010 Amendement Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning: 
een artikel 40 op te nemen, luidende als volgt: 
“Voordat het College een Besluit Voorzieningen Maatschappelijke 
Ondersteuning neemt, wordt de Raad in de gelegenheid gesteld haar 
opvattingen over het concept besluit kenbaar te maken.” 
De huidige artikelen 40 en 41 te her nummeren tot 41 en 42. 

amendement aangenomen 
15 stemmen voor 
(VVD, GB, D66, PvdA, FH) 
3 stemmen tegen 
(GL) 

motie  VVD 
Fractie 
Hageman 

27-01-2010 Motie Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning: 
artikel 8 lid 2 onder 3 zodanig te redigeren dat, naast een algemeen tarief van € 
15.- voor 1 uur per week huishoudelijke hulp, er een tarief van  
€ 17,20 voor 1 uur per week huishoudelijk hulp wordt vastgesteld voor degenen 
die door het Zorgloket als zwaarder gehandicapt worden geïndiceerd. 

motie aangenomen 
17 stemmen voor 
1 stem tegen (mevrouw 
Verholt) 
mevrouw Verholt legt een 
stemverklaring af 

motie D66 
VVD 
GL 
CDA 
PvdA 
Fractie 
Hageman 
GB 

27-01-2010 Motie Kadernota Duurzaam Renkum inzake het betrekken van de principes van 
Fairtrade bij aanbestedingen. 

motie unaniem 
aangenomen 

motie D66 
VVD 
GL 

27-01-2010 Motie Kadernota Duurzaam Renkum inzake opdracht aan college: 
Voor het einde van 2010 concrete meetbare doelstellingen te formuleren die 
bereikt moeten worden met de Kadernota Duurzaam Renkum en deze ter 
besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. 

In het najaar van 2010 een openbare rondetafelconferentie te organiseren 
waarin een ieder vanuit de Renkumse samenleving en het bedrijfsleven zijn of 
haar ideeën met betrekking tot het thema duurzaamheid kan inbrengen. 

Voor het eind van 2010 een publiekscampagne uit te voeren waarin inwoners, 
organisaties en bedrijven een overzicht krijgen van alle mogelijke (landelijke) 
subsidies en duurzaamheidmaatregelen. En dit overzicht op te nemen op de 
website van de gemeente. 

Voor het eind van 2010 te inventariseren welke gemeentelijke regels duurzame 
initiatieven van inwoners, organisaties en bedrijven onnodig belemmeren 
(bijvoorbeeld leges en welstandsregels) en een voorstel te doen om deze regels 
af te schaffen, dan wel te wijzigen. 

Bij Vivare te inventariseren of zij bereid is de gemeente Renkum en 
particulieren te ondersteunen in het uitvoeren van duurzaamheidinitiatieven. 

Een overzicht te maken van regionale en provinciale duurzaamheidinitiatieven 
waarin de gemeente Renkum zou kunnen participeren. 

motie unaniem 
aangenomen 
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motie vreemd 
aan de orde 
van de dag 

VVD 
Fractie 
Hageman 

27-01-2010 Motie inzake Wmo-proof handelen. de motie gaat in de la 
wanneer er een notitie 
over Wmo-proof komt en 
ook een voorstel voor de 
AWBZ invulling vóór 1 april 
dit jaar 

motie vreemd 
aan de orde 
van de dag 

VVD 
CDA 
D66 
Fractie 
Hageman 

27-01-2010 Motie met betrekking tot de 50 euro eindejaarsuitkering. motie wordt overgenomen 
door het college van B&W 

motie vreemd 
aan de orde 
van de dag 

GL 
PvdA 

27-01-2010 Motie met betrekking tot verhoging bijdrageregeling minima. motie wordt ingetrokken 

amendement GL 
GB 
PvdA 
D66 

17-02-2010 Amendement Verordening Bijdrageregeling sociale, culturele en 
maatschappelijke activiteiten betreffende het structureel verhogen van de 
hoogte van de bijdrageregeling met € 50,--. 

amendement aangenomen 
11 stemmen voor (GL, GB, 
PvdA en D66) 
9 stemmen tegen (VVD en 
CDA) 

motie vreemd 
aan de orde 
van de dag 

GL 17-02-2010 Motie m.b.t. bestemmingsplan Wolfsheide. niet in behandeling 
genomen op basis van 
aangenomen ordevoorstel 

motie vreemd 
aan de orde 
van de dag 

GL 
VVD 

17-02-2010 Motie m.b.t. Programma Hoogfrequent Spoor. motie unaniem 
aangenomen 

motie vreemd 
aan de orde 
van de dag 

CDA 
VVD 

17-02-2010 Motie inzake leges organisaties van en door vrijwilligers. motie teruggetrokken 

motie VVD, PvdA, 
CDA, 
GL, 
D66, GB 

02-06-2010 Motie Mandatering aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Permar 
betreffende een onderzoek naar het doen functioneren van Permar WS, onder 
de juridische constructie van een vennootschap. 

motie unaniem 
aangenomen  
21 stemmen voor 

amendement VVD 07-07-2010 Amendement Jaarstukken 2009 m.b.t. onderdeel 5 Bestemming van het 
rekeningresultaat 2009: de voorgestelde bestemming van € 140.000,-- voor 
HRM-doeleinden te wijzigen in € 117.000. 

amendement verworpen 
9 stemmen voor (CDA en 
VVD) 14 stemmen tegen 
(GB, GL, PvdA, D66) 

amendement D66 07-07-2010 Amendement Bestemmingsplan Wolfsheide inzake wijziging van de exploitatie-
overeenkomst die is gesloten met de projectontwikkelaar onder voorwaarde dat 
deze wijziging voor de gemeente niet meer dan 10.000 euro extra kosten met 
zich brengt. 

amendement verworpen  
4 stemmen voor (D66) 
19 stemmen tegen (VVD, 
PvdA, CDA, GB en GL) 
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motie  VVD 
CDA 
GB 

07-07-2010 Motie Beeldkwaliteitsplan Wolfsheide inzake verzoek aan college:  
- het voorliggende beeldkwaliteitsplan zodanig aan te passen dat er wel 
 sprake is van eenheid, maar niet van uniformiteit, waardoor meer recht 
 gedaan wordt aan het pluriforme architectuurbeeld van het dorp; 
- in het beeldkwaliteitsplan meer aandacht te geven aan de inrichting van 
 de openbare ruimte;  
- in het beeldkwaliteitsplan ook een beeld vast te leggen van overige 
 bouwwerken, in het bijzonder de geluidwerende constructie langs de 
 spoorlijn. 

motie verworpen 
11 stemmen voor (CDA, 
VVD, GB) 
12 stemmen tegen 
(PvdA, GL en D66) 

amendement D66 
PvdA 
CDA 
GL 

07-07-2010 Amendement Stimuleringlening SVn inzake wijziging verordening 
duurzaamheidslening (art. 2) en wijziging verordening particuliere 
woningverbetering Renkum. 
 

amendement aangenomen 
16 stemmen voor (D66, 
CDA, PvdA en GL); 7 
stemmen tegen (VVD en 
GB) 

motie D66 
GL en in 1e 
instantie ook 
door GB 

29-09-2010 Motie Meerjarenbeleidsplan betreffende burgerparticipatie bezuinigingen. motie verworpen 
13 stemmen tegen (VVD, 
PvdA, CDA, GB) 
8 stemmen voor (GL en 
D66) 

motie PvdA 29-09-2010 Motie betreffende burgerparticipatie bezuinigingen: 
1. De raad vraagt het college direct van start te gaan met de 
 uitvoering van de bezuinigingsopdracht om tot voorstellen en 
 alternatieven te komen zodra de omvang hiervan vanuit het Rijk bekend 
 is. Dit met het oog op de voorbereiding van burgerparticipatie. 
2. Dat een commissoriale  vergadering, voordat tot besluitvorming 
 gekomen wordt, de burgers van onze gemeente in staat zal stellen 
 een oordeel te vormen, zo mogelijk alternatieven in te dienen waarna 
 de raad kan komen tot definitieve besluitvorming. 

Motie aangenomen 
15 stemmen voor (VVD, 
PvdA, CDA, GB) 
8 stemmen tegen (GL, 
D66) 

amendement D66 
CDA 

29-09-2010 Amendement Verordening op de Raadscommissies 2010 inzake voorstel de 
tekst in artikel 4 lid 3 waar sprake is van twee dit te veranderen in drie niet 
raadsleden. 

amendement ingetrokken 

amendement VVD 
D66 
PvdA 
GB 
CDA 
GL 

27-10-2010 Amendement betreffende vaststellen bestemmingsplan “Parapluherziening 
mantelzorg 2010”: 
wijzigen tekst in Hoofdstuk 3 Algemene regels, art. 2.1.1  
- De tekst onder sub b komt te vervallen; 
- De tekst onder sub e komt te vervallen; 
- De tekst onder sub i komt te vervallen, 

unaniem aangenomen 
22 stemmen voor 

motie VVD 
GL 
PvdA, D66 
CDA, GB 
 

10-11-2010 Motie Begroting 2011 inzake toegankelijkheid Rijnkom. motie ingetrokken 
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motie CDA 
VVD 
GB 

10-11-2010 Motie Begroting 2011 Oude Kerk Oosterbeek; het college onderzoekt 
mogelijkheden een initiële bijdrage onder voorwaarde van bijdragen uit andere 
fondsen te leveren om de bedoelde ondergrondse ruimte waarin tevens 
sanitaire voorzieningen geprojecteerd zijn, rolstoeltoegankelijk te laten worden. 

motie aangenomen 
19 stemmen voor 
4 stemmen tegen (D66) 

motie GL 10-11-2010 Motie Begroting 2011 betreffende onderzoek naar de sociale woonbehoefte van 
de inwoners van de gemeente Renkum. 

motie ingetrokken 

motie VVD 
GL 
PvdA 
D66 
CDA 
GB 

10-11-2010 Motie Begroting 2011 inzake behoedzaamheid begroting 2011: 
- voor 1 maart 2011 de raad informeren over de noodzakelijke 
 wijzigingen in de (meerjaren)begroting van 2011 als gevolg van de 
 rijksbegroting 2011 en het regeerakkoord 2010; 
- voor 1 april 2011 komen met voorstellen aan de raad en 
 alternatieven om te komen tot structureel sluitende begrotingen zoals 
 vastgelegd in het door de Raad goedgekeurde coalitieakkoord 2010 – 
 2014. 

motie unaniem 
aangenomen 

motie VVD 
GL 
PvdA, D66, 
CDA, GB 
 

10-11-2010 Motie Begroting 2011 betreffende de bibliotheek: 
Het college op te dragen op korte termijn, uiterlijk vóór 1 februari 2011, de raad 
te informeren over het verloop van het overleg met de bibliotheek in de vorm 
van een door de Raad goed te keuren voorstel voor wat betreft de diensten die 
de gemeente van de bibliotheek de komende jaren zal afnemen. 

motie unaniem 
aangenomen 

amendement D66 10-11-2010 Amendement Begroting 2011 betreffende aanvulling tekst op pagina 27:  
de masterplannen voor de dorpscentra Renkum en Wolfheze zullen met 
voorrang worden opgesteld. 

ingetrokken na toezegging 
wethouder 

amendement VVD 
GB 
CDA 

10-11-2010 Amendement Begroting 2011 inzake vaststelling stijgingspercentage voor het 
OZB tarief 2011 op 1,80. 

amendement aangenomen 
19 stemmen voor  
4 stemmen tegen (GL) 

amendement VVD 
CDA 
PvdA 
GL 
GB 

10-11-2010 Amendement Begroting 2011 inzake startersleningen: 
1. in 2011 een bedrag van € 450.000,- beschikbaar stellen voor het 
 verstrekken van startersleningen, al dan niet in combinatie met co-
 financiering; 
2. dat deze toegewezen bedragen slechts éénmalig aan 
 startersleningen mogen worden uitgegeven en na terugbetaling niet 
 nogmaals worden uitgeleend; 
3 de rentelasten en beheerkosten over 3 jaren, te weten € 75.000,-- 
 dekken uit de reserve goede tijden slechte tijden. 

amendement aangenomen 
19 stemmen voor 
4 stemmen tegen (D66) 

amendement GL 
D66 

10-11-2010 Amendement Begroting 2011 actieplan laaggeletterdheid. amendement ingetrokken 

amendement VVD 
PvdA 
CDA 
GB 
D66, GL 

10-11-2010 Amendement Begroting 2011 betreffende actueel integraal veiligheidsbeleid: 
de tekst op pagina 40 van de begroting 2011 onder Veiligheidsbeleid aan te 
vullen met de volgende tekst: 
Voor de zomer van 2011 wordt de beleidsnota Integrale Veiligheid 2001 
geactualiseerd naar een beleidsnota Integrale Veiligheid 2011 en met 
bijbehorend uitvoeringsprogramma en aangeboden aan de gemeenteraad. 

amendement unaniem 
aangenomen 
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motie vreemd 
aan de orde 
van de dag 

VVD 
GL 
PvdA, D66, 
CDA, GB 

10-11-2010 Motie inzake luchthaven Bechthold: 
- een zienswijze indienen waarin de constateringen en overwegingen 
 verwerkt zijn; 
- het college vragen om GS van Gelderland uit te nodigen om zich op de 
 hoogte te laten  stellen van de situatie ter plaatse. 

motie vreemd aan de orde 
van de dag unaniem 
aangenomen 

amendement VVD 15-12-2010 Amendement Strategische visie 2040 inzake visie WGR: 
- in de Strategische Visie onder  2.1.2 ‘Een dynamische omgeving’ na 
 “…………..Rhenen en Veenendaal).” Toe te voegen: Naast nationaal 
 regionale samenwerking richt Renkum zich ook, als lid, op inter- 
 nationale samenwerkingsverbanden, zoals de Euregio Rijn-Waal.” 
- in de Strategische Visie onder 2.2.1. ‘Externe ontwikkelingen’ de tekst: 
 “Renkum ligt in en naast twee regio’s (Stadsregio en WERV) met 
 samen een miljoen inwoners. Dit brengt de nodige dynamiek met zich 
 mee.” Als volgt aan te passen: “Renkum ligt in en naast twee regio’s 
 (Stadsregio en WERV) met samen een  miljoen inwoners. Dit brengt 
 de nodige fysieke en bestuurlijke dynamiek met zich mee.”  
- en onder Hoofdkeuze 1 ‘Goed bereikbaar en verbinden’ de tekst 
 onder het vierde aandachtstreepje na ‘Renkum streeft naar 
 (ver)bindingen:’ te vervangen door de volgende tekst: “met haar 
 bestuurlijke omgeving (andere overheden en bestuurlijke samen- 
 werkingsverbanden), waarbij de gemeente steeds zal zoeken naar het 
 meest optimaal dienen van de belangen van de gemeente en vooral 
 haar inwoners.”  

amendement (gewijzigd) 
overgenomen 

amendement VVD 15-12-2010 Amendement Strategische visie 2040 inzake ondernemers: 
- in de Strategische Visie 2040 Hoofdkeuze 3, Aandachtspunten het 
 vermelde achter het vierde gedachtestreepje te ·verwijderen  
- aan de Strategische Visie 2040  hoofdkeuze 6, Aandachtspunten het 
 volgende gedachtestreepje toe te voegen: 
 Waar mogelijk faciliteren van initiatieven voor de realisatie van 
 bedrijfsruimte aan huis, waaronder kantoor- en atelierruimte.  

amendement aangenomen 
19 stemmen voor (VVD, 
CDA, D66, GB, PvdA) 
4 stemmen tegen (GL) 

amendement D66 
VVD 
CDA 

15-12-2010 Amendement Strategische visie inzake veiligheid: 
De raad is van mening, dat de tekst op pagina 17 betreffende de basiswaarden: 
“een zeer gewaardeerde en attractieve woonkwaliteit” zijnde de eerste 
basisvoorwaarde omgezet dient te worden dient te worden in “een zeer 
gewaardeerde en attractieve woonkwaliteit gekoppeld aan een veilige 
woonomgeving”. 
 
Voorts is de raad van mening, dat te de eerstgenoemde tekst op pagina 18 
onder het kopje “Aandachtspunten van het woonklimaat” te weten “Bedreiging 
van de sociale samenhang door verandering van sociale netwerken en door 
een eenzijdige bevolkingssamenstelling” omgezet dient te worden in 
“Bedreiging van de sociale samenhang door verandering van sociale 
netwerken, door een eenzijdige bevolkingssamenstelling en het niet hebben 

amendement 
overgenomen 
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van een optimaal functionerend veiligheidsbeleid”. 
 
Tenslotte besluit de raad de tekst op pagina 28 onder ‘aandachtspunten’ als 
volgt aan te vullen: 
Veiligheid in huis en op straat is een basisvoorwaarde voor buurten waar 
mensen ook in de toekomst graag blijven wonen. 
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Bijlage 3 - Raadsbrieven 
 
1. Raadsbrief d.d. 5 januari 2010, inboekingsnummer 91791 inzake structuurvisie. 
 
2. Raadsbrief d.d. 12 januari 2010, inboekingsnummer 91911 inzake Wmo Zorgtaxi. 
 
3. Raadsbrief d.d. 27 januari 2010, inboekingsnummer 92296 inzake postcodewijziging 
 Heveadorp. 
 
4. Raadsbrief d.d. 27 januari 2010, inboekingsnummer 92329 inzake wijzigingsvoorstel m.b.t. 
 agendapunt 11 (Verordening WMO). 
 
5. Raadsbrief d.d. 18 februari 2010, inboekingsnummer 92704 inzake interne audit “gemeente 
 Renkum in Europa”. 
 
6. Raadsbrief d.d. 26 februari 2010, inboekingsnummer 93078 inzake regeling inwoners en 
 ondernemers Heveadorp. 
 
7. Raadsbrief d.d. 12 april 2010, inboekingsnummer 94057 inzake interne audit 
 “Subsidieverstrekking”. 
 
8. Raadsbrief d.d. 20 april 2010, inboekingsnummer 94309 inzake Valley of wellness. 
 
9. Raadsbrief d.d. 27 april 2010, inboekingsnummer 94546 inzake Mozartlaan te Doorwerth. 
 
10. Raadsbrief d.d. 18 juni 2010, inboekingsnummer 95694 inzake De Hank, Gat van  Peelen. 
 
11. Raadsbrief d.d. 24 juni 2010, inboekingsnummer 95822 inzake startersleningen. 
 
12. Raadsbrief d.d. 12 juli 2010, inboekingsnummer 96225 inzake interne audit “Inrichting 
 communicatie binnen de gemeente Renkum”. 
 
13. Raadsbrief d.d. 11 oktober 2010, inboekingsnummer 98403 inzake de structuurvisies. 
 
14. Raadsbrief d.d. 15 oktober 2010, inboekingsnummer 98560 inzake uitwerking 
 uitvoeringsprogramma Woonvisie 2010-2014. 
 
15. Raadsbrief d.d. 12 november 2010, inboekingsnummer 99203 inzake akoestische 
 effectiviteit geluidschermen A50 Heelsum/Wolfheze. 
 
16. Raadsbrief d.d. 16 december 2010, inboekingsnummer 100064 inzake onderzoeksplan 
 interne audits 2011, deel 1. 
 
17. Raadsbrief d.d. 21 december 2010, inboekingsnummer 100009 inzake decembercirculaire 
 gemeentefonds. 
 
18. Raadsbrief d.d. 20 december 2010, inboekingsnummer 100130 inzake handhavingsnota. 
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Bijlage 4 - Behandelde stukken 
 
Januari 

Inwoners 11 jan. 2010 Niet doorgegaan 

Woonvisie 2010-2014. 

Stedenbouwkundig plan Willemsen Naaldhout. 

Leefomgeving 12 jan. 2010 

Kadernota Duurzaam Renkum. 

GVVP 

RGV/fietspaden 

Herprioritering onderhoudsplan wegen. 

Regiocontract Verdediging, Bevrijding en Vrijheid. 

Investeringsprogramma ISV-3 2010-2014. 

Bedrijvigheid 13 jan. 2010 

Euregio Rijn Waal. 

Beste raadsvoorstel 2009. 

Stedenbouwkundig plan Willemsen Naaldhout. 

Woonvisie 2010-2014. 

Herprioritering onderhoudsplan wegen. 

GVVP 

Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning 
Gemeente Renkum 2010. 

RGV/fietspaden. 

Kadernota Duurzaam Renkum. 

Investeringsprogramma ISV-3 2010-2014. 

Verantwoording bijdragen fractieondersteuning en scholing 
individuele raadsleden 2008. 

Regiocontract Verdediging, Bevrijding en Vrijheid. 

Raad 27 jan. 2010 

Euregio Rijn Waal. 
 
Februari 

Inwoners 8 febr. 2010 Niet doorgegaan 

Bestemmingsplan "Reuvensweg 2-4a, 2010" in Oosterbeek. 

Bestemmingsplan "Buunderkamp 2010" in Wolfheze. 

Bestemmingsplan "Bergerhof 2010" in Renkum. 

Bestemmingsplan "Wolfsheide 2010" in Wolfheze. 

Leefomgeving 9 febr. 2010 

Stedenbouwkundig plan Utrechtseweg 123 in Renkum. 

Initiatiefvoorstel VVD betreffende de bestuurlijke 
strafbeschikking. 

Explosieven onderzoek GAWAR terrein 

Normenkader 2009. 

Bedrijvigheid 10 febr. 2010 

Beleidsplan 2010 Gelders Archief. 
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Benoeming commissie onderzoek geloofsbrieven. 

Verordening Bijdrageregeling sociale, culturele en 
maatschappelijke activiteiten. 

Bestemmingsplan "Wolfsheide 2010" in Wolfheze. 

Bestemmingsplan "Bergerhof 2010" in Renkum. 

Bestemmingsplan "Reuvensweg 2-4a, 2010" in Oosterbeek. 

Verordening Rekenkamercommissie. 

Bestemmingsplan "Buunderkamp 2010" in Wolfheze. 

Initiatiefvoorstel VVD betreffende de bestuurlijke 
strafbeschikking. 

Explosieven onderzoek GAWAR terrein 

Normenkader 2009. 

Raad 17 febr. 2010 

Beleidsplan 2010 Gelders Archief. 
 
Maart 

Verslag van de voorzitter van het hoofd- en centraal stembureau 
inzake verloop verkiezingen. 

Verslag van het onderzoek van de geloofsbrieven van de 
gekozen leden van de raad en toelating van deze leden. 

Raad 9 maart 2010 

Afscheid vertrekkende raadsleden: 
- toespraak van de voorzitter van de raad 
- toespraak van de nestor van de raad 
- toespraak van een vertrekkend raadslid namens 
 alle vertrekkende raadsleden. 

Beëdiging en installatie van raadsleden. 

Toespraak van de voorzitter van de raad. 

Raad 11 maart 2010 

Benoeming voorzitters en plv. voorzitters raadscommissies. 
 
April 

Inwoners 12 april 2010 Niet doorgegaan 

Leefomgeving 13 april 2010 Niet doorgegaan 

Bedrijvigheid 14 april 2010 Niet doorgegaan 

Benoeming en beëdiging externe leden Rekenkamercommissie 
incl. de voorzitter. 

A. Verslag coalitieonderhandeling. 
B. Coalitieakkoord.  

Benoeming commissie onderzoek geloofsbrieven.     

Raad 12 april 2010 

Verslag voorzitter commissie onderzoek geloofsbrieven. 

Benoeming en beëdiging wethouders. 

Benoeming, toelating en beëdiging nieuw raadslid. 

Benoeming commissieleden, niet zijnde raadsleden. 

 

Voorstellen dualisering.                                                                                   
1. benoeming plaatsvervangend voorzitter van de raad 
 (inclusief agendacommissie, seniorenconvent en  
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       4e  locoburgemeester) 
2.  benoeming leden Rekeningcommissie 
3.  benoeming voorzitters en plv. voorzitters 3 
 raadscommissies. 
4.  benoeming leden klachtencommissie. 
5.  benoemingen gemeenschappelijke regelingen: 
 - Stadsregio Arnhem-Nijmegen 
 - Euregio Rijn-Waal 
 - Permar WS 
 - Regionaal Historisch Centrum “Gelders Archief” 
 - Regio Hulpverlening Gelderland Midden 
 - Gemeenschappelijk Orgaan voor    
  Onderwijsverzorging 
 - Gemeenschappelijk Orgaan voor Volwassenen-  
 educatie 
 - Milieusamenwerking Regio Arnhem 
 - Recreatiegemeenschap Veluwe 

 
Mei 

Mandatering Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Permar. 

Verordening Wet Inburgering 2010. 

Wet gemeentelijke anti discriminatievoorzieningen. 

Inwoners 17 mei 2010 

AWBZ pakketmaatregel. 

3b4. Leefomgeving 18 mei 2010 

Koersnota Stadsregio. 

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI). 

Wijziging APV gemeente Renkum 

Update verordeningenbestand. 

Initiatiefvoorstel Grip op gemeenschappelijke regelingen (Fractie 
CDA). 

Bedrijvigheid 19 mei 2010 

Stadsregio: Concept jaarrekening 2009 en de concept 
Programma- 
begroting 2011. 

Wijzigingsverordeningen in verband met Wabo. 

Mandatering Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Permar. 

Verordening Wet Inburgering 2010. 

Wet gemeentelijke anti discriminatievoorzieningen. 

AWBZ pakketmaatregel. 

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI). 

Update verordeningenbestand. 

Raad 2 juni 2010 

Wijziging APV gemeente Renkum 
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Juni 

Stand van zaken vierjaren beleidsplan Wmo. 
- Wmo jaarplan 2010. 

Notitie Wmo-proof beleid. 

Inwoners 21 juni 2010 

Statutenwijziging van QUADRAAM. 

3b4. 

Raadsbrief d.d. 27 april 2010, inboekingsnummer: 94546 inzake 
Mozartlaan  
te Doorwerth. 

Beeldkwaliteitsplan Wolfsheide. 

Bestemmingsplan Wolfsheide 2010 te Wolfheze. 

Bestemmingsplan Mariaweg 16, 2010 te Oosterbeek. 

Bestemmingsplan Gen. Urquhartlaan 43, 2010 te Oosterbeek. 

Leefomgeving 22 juni 2010 

Milieuprogramma 2010 

Jaarstukken 2009. 

Reglement van orde raad 2010. 

Verordening raadscommissies 2010. 

Stimuleringslening SVn. 

Stimuleringsleningen SVn 2. 

Jaarverantwoording 2009 Gelders Archief. 

Bedrijvigheid 23 juni 2010 

Stadsregio: Concept jaarrekening 2009 en de concept 
Programmabegroting 2011. 

Benoeming commissie onderzoek geloofsbrieven. 

Verslag voorzitter commissie onderzoek geloofsbrieven. 

Toelating en beëdiging nieuw raadslid. 

Benoeming commissielid, niet zijnde raadslid. 

Raad 7 juli 2010 

Benoeming lid en plv. leden Euregioraad Rijn Waal. 

Jaarstukken 2009. 

Voorjaarsnota 2010. 

3b4. 

Bestemmingsplan Wolfsheide 2010 te Wolfheze. 

Beeldkwaliteitsplan Wolfsheide. 

Stimuleringslening SVn. 

Stimuleringsleningen SVn 2. 

Statutenwijziging van QUADRAAM. 

Bestemmingsplan Mariaweg 16, 2010 te Oosterbeek. 

Bestemmingsplan Gen. Urquhartlaan 43, 2010 te Oosterbeek. 

Milieuprogramma 2010. 

 

Jaarverantwoording 2009 Gelders Archief. 
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Juli - Reces 
 
Augustus - Reces 
 
September 

Brandbeveiligingsverordening 2010. 

Wijziging Bouwverordening. 

Beleidsnota Archeologie. 

ISV 3-programma. 

Millenniumgemeente. 

Commissoriale vergadering 14 
sept. 2010 

Leges en regelgeving gemeentelijke begraafplaatsen. 

Meerjarenbeleidsplan. 

Verordening raadscommissies 2010. 

Reglement van Orde van de raad. 

Brandbeveiligingsverordening 2010. 

Wijziging Bouwverordening. 

Beleidsnota Archeologie. 

ISV 3-programma. 

Millenniumgemeente. 

Raad 29 sept. 2010 

Leges en regelgeving gemeentelijke begraafplaatsen. 
 
Oktober 

Bestemmingsplan "3b4 midden 2010". 

Bestemmingsplan "Bram Streeflandweg 42 e.o. 2010". 

Bestemmingsplan "Parapluherziening mantelzorg 2010". 

Kaart bescherming grondwaterstromingen. 

Commissoriale vergadering 13 
okt. 2010 

Economische Visie. 

Economische Visie. 

Bestemmingsplan "Parapluherziening mantelzorg 2010". 

Bestemmingsplan "3b4 midden 2010". 

Bestemmingsplan "Bram Streeflandweg 42 e.o. 2010". 

Raad 27 okt. 2010 

Kaart bescherming grondwaterstromingen. 
 
November 

Najaarsnota 2010. Raad 10 nov. 2010 

Begroting 2011, incl. Projecten grondexploitatie 2011. 
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December 

Verordening peuterspeelzalen. 

Startnotitie Onderwijshuisvesting. 

Verordeningen WWB, WIJ, IOAW en IOAZ 

Inwoners 29 nov. 2010 

Beëindiging van de Gemeenschappelijke regeling voor Onderwijs 
Ondersteuning regio Arnhem (GOO). 

Inwoners 6 dec. 2010 Notitie 'Oriëntatie gemeentelijk beleid in relatie tot uitvoering 
Wmo'. 

Leefomgeving 30 nov. 2010 Niet doorgegaan. 

Goedkeuring beleidsplan 2011 Gelders Archief. Bedrijvigheid 1 dec. 2010 

Stadsregiostukken. 
-  Evaluatie Economische Agenda (nr. 2010.012) 
-  Meerjaren Uitvoeringsplan Mobiliteit 2011-2014, incl. 
 bestedingsplan BDU 2011 (nr. 2010.013) 
-  1e Wijziging regionale huisvestingsverordening 2007 
 (nr. 2010.014) 

Commissoriale vergadering 1 
dec. 2010 

Strategische Visie. 

Benoeming commissielid, niet zijnde raadslid. 

Benoeming raadsadviseur/plv. griffier. 

Strategische visie. 

Verordeningen WWB, WIJ, IOAW en IOAZ 

Goedkeuring beleidsplan 2011 Gelders Archief. 

Tarieven lokale heffingen voor 2011. 

Raad 15 dec. 2010 

Opleidingsplan raad 2010-2014. 

Gemeentelijke bijdragen fractieondersteuning 2009 en scholing 
2009 in combinatie met wijziging Verordening ambtelijke bijstand 
en fractieondersteuning. 

 

Verordening peuterspeelzalen. 

 Startnotitie Onderwijshuisvesting. 

 Beëindiging van de Gemeenschappelijke regeling voor Onderwijs 
Ondersteuning regio Arnhem (GOO). 
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Bijlage 5 
 
Kerntaken griffie 
 
 
STRUCTUREEL 
Naam product 
 

(Resultaatgerichte) afspraak  

Doelmatige ondersteuning van de leden 
van de raad, inclusief de 
steunfractieleden (totaal aantal 
raadsleden 23, max. 2 steunfractieleden 
per fractie 

De griffie(r) draagt zorg voor een goede en 
doelmatige ondersteuning van de leden van de 
raad, dat wil zeggen; 
1. Zorgdragen voor een goede stukkenstroom, 

dat wil zeggen zorgt voor tijdige verzending 
stukken (agenda’s, bespreeknota’s, 
uitnodigingen, informatie); 

2. Bewaakt de kwaliteit van de stukken aan de 
raad, dat wil zeggen van de notulen van de 
vergaderingen, de besluitenlijsten, van de 
voorstellen die vanuit de ambtelijke organisatie 
naar de raad gaan etc.; 

3. Draagt zorg voor een selectie van informatie 
aan de raad en draagt zorg voor het tijdig 
beschikbaar stellen aan de raad; 

4. Draagt zorg voor het uitzetten van vragen van 
raadsleden in de ambtelijke organisatie of 
daarbuiten, teneinde tijdige en afdoende 
beantwoording te verkrijgen. 

 
Resulterend in: 
• Geautomatiseerd systeem voor 

procesbewaking stukkenstroom; 
• Archiefsysteem voor raad. 

 
Organiseren en coördineren 
griffiewerkzaamheden  

Aansturen medewerkers griffiesecretariaat  
1. Voert overleg over werkzaamheden griffie; 
2. Draagt zorg voor de procesbeschrijving van de 

griffiewerkzaamheden en de 
commissiewerkzaamheden. 
 

Ondersteuning bij de voorbereiding en 
het verloop, de bewaking en afdoening 
van de raads- en 
commissievergaderingen 

1. De griffie(r) ondersteunt de raad en de 
commissies bij het vaststellen van de agenda 
van de vergaderingen. 

2. De griffie(r) ondersteunt de raad desgevraagd 
bij het indienen van moties en amendementen 
en het schrijven van initiatiefvoorstellen. 

3. De griffie(r) ondersteunt de raad en 
commissieleden bij het voorbereiden en 
opstellen van nota’s over beleidsthema’s. 

4. De griffie(r) is aanwezig bij de vergaderingen 
van de raad en draagt zorg voor een tijdige en 
goede verslaglegging en voor de besluitenlijst. 

5. De griffie(r) is waar nodig aanwezig bij 
commissievergaderingen en draagt zorg voor 
een goede en tijdige verslaglegging (notulen 
en besluitenlijst). 

6. De griffie(r) is aanwezig bij 
presidiumvergaderingen en draagt zorg voor 
de voorbereiding daarvan en voor de 
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verslaglegging. 
7. De griffie(r) is aanwezig bij vergaderingen van 

het seniorenconvent en draagt zorg voor de 
voorbereiding daarvan en voor de 
verslaglegging. 

8. De griffie(r) draagt zorg voor de verzending 
van de voorlopige agenda, notulen en overige 
stukken aan raads-, commissie- en 
steunfractieleden; 

9. De griffie(r) draagt zorg voor de 
procesbewaking afdoening toezeggingen uit 
raad en commissie; 

10. De griffie(r) koppelt besluiten uit de 
vergaderingen terug naar de ambtelijke 
organisatie. 
 

Bijstaan raadsvoorzitter en voorzitters 
commissies 

De griffier staat de voorzitter van de raad ter zijde 
bij zijn zorg voor een goede voorbereiding en een 
goed verloop van de vergaderingen van de raad. 
De griffie(r) staat de voorzitters van de 
raadscommissies ter zijde bij hun zorg voor een 
goede voorbereiding en een goed verloop van de 
vergaderingen van de raadscommissies. 
1. Woont raads- en commissievergaderingen bij; 
2. Ondersteunt de voorzitters, stuurt de bodes 

aan e.d. 
 

Communicatie en opbouwen en 
onderhouden netwerk ten behoeve van 
de raad 

De griffie(r) beweegt zich in een ruim 
contactenveld. 
1. Bouwt aan een vertrouwensrelatie met alle 

betrokkenen, o.a. door helder te maken voor 
alle betrokkenen van wat ervan het dualisme in 
het algemeen en van de griffie(r) in het 
bijzonder verwacht mag worden dat wil 
zeggen: 
a. in gesprek met de raad, individuele 
raadleden en fracties; 
b. in gesprek met ambtenaren (structureel en 
ad hoc); 
c. wekelijks driehoeksoverleg met 
burgemeester en secretaris; 
d. wekelijks overleg met secretaris; 
e. in gesprek met de pers; 
f. in gesprek met burgers (SBS3, vijf dorpen 
etc.); 
g. in gesprek met griffie(r)s uit andere 
gemeenten. 

2. Organiseren uitje van de raad. 
3. Werkbezoeken. 

 
Procesbewaking, processen raad De griffier draagt zorg voor bewaking en 

aansturing van: 
    - werkzaamheden griffiesecretariaat 
    - voorbereiding agenda’s raad en  
      commissies 
    - presidium en seniorenconvent 
    - ter inzage legging stukken en stukken  
      aan raad 
    - lijst ambtelijke bijstand 
    - nakomen initiatieven vanuit raad en  
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     commissie 
    - behandelen brieven aan de raad      
      (bijhouden  
      lijst, ontvangstbevestigingen,  
      beantwoording etc.) 
 

Relatie raad, college en ambtelijke 
organisatie 

De griffie(r) levert een bijdrage aan cq draagt zorg 
voor: 
1. het leveren van input voor het 

burgerjaarverslag 
2. het uitwerken vergaderschema’s raad en 

commissies, incl. jaarkalender raad 
3. het vaststellen van criteria waaraan 

raadsvoorstellen en commissievoorstellen 
moeten voldoen 

4. de organisatie van het seizoensoverleg 
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Bijlage 6 - Schema financiën 2010 
 

.    

 
Datum: 08/02/2011 

 
  Prd/Kpl/Prj Omschrijving Kostensoort Omschrijving Primitief Wijziging Begroting Werkelijk Vrije Ruimte 

           

 
60011000 Raad en raadscommissies 410100 Salarissen, wedden, overwerk 232.455,00 14.000,00 246.455,00 229.797,00 16.658,00 

 
60011000 Raad en raadscommissies 420200 Normale afschrijvingen 0,00 3.017,00 3.017,00 3.016,58 0,42 

 
60011000 Raad en raadscommissies 430201 Inhuur a.g.v.vac.ruimten 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 5.000,00 

 
60011000 Raad en raadscommissies 434117 Documentatie 1.000,00 0,00 1.000,00 341,50 658,50 

 
60011000 Raad en raadscommissies 434131 Voorlichting materiaal 0,00 15.000,00 15.000,00 3.377,87 11.622,13 

 
60011000 Raad en raadscommissies 434132 Representatie 15.000,00 0,00 15.000,00 7.890,19 7.109,81 

 
60011000 Raad en raadscommissies 434221 Diensten, leasecontracten 13.000,00 5.400,00 18.400,00 19.232,80 -832,80 

 
60011000 Raad en raadscommissies 434223 Catering 0,00 0,00 0,00 9.369,10 -9.369,10 

 
60011000 Raad en raadscommissies 434800 Autokosten 0,00 0,00 0,00 104,15 -104,15 

 
60011000 Raad en raadscommissies 434813 Personeelsk.: Reis- en verblijfskstn 500,00 0,00 500,00 30,40 469,60 

 
60011000 Raad en raadscommissies 434819 Personeelsk.: Diversen 49.380,00 5.000,00 54.380,00 51.073,90 3.306,10 

 
60011000 Raad en raadscommissies 434828 Personeelsk.: Introduktiekosten 0,00 0,00 0,00 368,87 -368,87 

 
60011000 Raad en raadscommissies 434840 Personeelsk.: Opl, vorming en train 15.375,00 0,00 15.375,00 25.231,60 -9.856,60 

 
60011000 Raad en raadscommissies 434843 Personeelsk.: congr seminars 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 

 
60011000 Raad en raadscommissies 434875 vergoedingen diverse commissies 2.500,00 0,00 2.500,00 7.431,25 -4.931,25 
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60011000 Raad en raadscommissies 461000 Kapitaallasten 0,00 1.433,00 1.433,00 1.432,87 0,13 

  60011000 
       353.410,00 20.850,00 374.260,00 353.698,08 20.561,92 

 
60061000 Raad: Notulen 420202 Normale en extra afschrijvingen ohw 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
60061000 Raad: Notulen 434133 Notulen 8.135,00 -5.000,00 3.135,00 555,00 2.580,00 

 
60061000 Raad: Notulen 434136 Database beheer 0,00 18.575,00 18.575,00 11.371,00 7.204,00 

 
60061000 Raad: Notulen 461002 Kapitaallasten ohw (begroot) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  60061000 
       8.135,00 13.575,00 21.710,00 11.926,00 9.784,00 

 
60061001 Raad: Fractieondersteuning 442500 Overige inkomensoverdrachten 8.400,00 0,00 8.400,00 6.612,00 1.788,00 

  60061001 
       8.400,00 0,00 8.400,00 6.612,00 1.788,00 

 
60061002 Raad: Griffie 410100 Salarissen, wedden, overwerk 190.133,00 2.328,00 192.461,00 194.848,60 -2.387,60 

 
60061002 Raad: Griffie 434117 Documentatie 0,00 0,00 0,00 309,23 -309,23 

 
60061002 Raad: Griffie 434252 Lidmaatschappen en contributies 0,00 0,00 0,00 525,00 -525,00 

 
60061002 Raad: Griffie 434800 Autokosten 0,00 0,00 0,00 139,46 -139,46 

 
60061002 Raad: Griffie 434802 Personeelsk.: Bindingspremie 32,00 0,00 32,00 32,00 0,00 

 
60061002 Raad: Griffie 434807 Personeelsk.: Diff in beloning 569,00 0,00 569,00 425,09 143,91 

 
60061002 Raad: Griffie 434840 Personeelsk.: Opl, vorming en train 6.596,00 0,00 6.596,00 644,62 5.951,38 

  60061002 
       197.330,00 2.328,00 199.658,00 196.924,00 2.734,00 
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60061003 Raad: Duale functies 434223 Catering 0,00 0,00 0,00 222,65 -222,65 

 
60061003 Raad: Duale functies 434808 Personeelsk.: Representatie pers. 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 

  60061003 
       6.000,00 0,00 6.000,00 222,65 5.777,35 

 
60061004 Rekenkamercommissie 400010 Stelpost algemeen 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 

 
60061004 Rekenkamercommissie 410100 Salarissen, wedden, overwerk 0,00 0,00 0,00 18.841,89 -18.841,89 

 
60061004 Rekenkamercommissie 434117 Documentatie 0,00 0,00 0,00 67,96 -67,96 

 
60061004 Rekenkamercommissie 434132 Representatie 0,00 0,00 0,00 51,25 -51,25 

 
60061004 Rekenkamercommissie 434223 Catering 0,00 0,00 0,00 496,34 -496,34 

 
60061004 Rekenkamercommissie 434252 Lidmaatschappen en contributies 0,00 0,00 0,00 325,00 -325,00 

 
60061004 Rekenkamercommissie 434800 Autokosten 0,00 0,00 0,00 374,67 -374,67 

 
60061004 Rekenkamercommissie 434840 Personeelsk.: Opl, vorming en train 0,00 0,00 0,00 390,00 -390,00 

 
60061004 Rekenkamercommissie 434875 vergoedingen diverse commissies 0,00 0,00 0,00 12.982,88 -12.982,88 

  60061004 
       50.000,00 0,00 50.000,00 33.529,99 16.470,01 

 
        623.275,00 36.753,00 660.028,00 602.912,72 57.115,28 

 
 


