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7 mei 2021 Zienswijze gemeenteraad Renkum (concept) Begroting 2022

Beste bestuursleden,

Op 14 april 2021 hebben we de (concept) Begroting 2022 ontvangen. In de begeleidende brief 
nodigt u onze raad uit om hierover een zienswijze naar voren te brengen voor 30 juni 2021.

De (concept) Begroting 2020 geeft inzicht in de kosten verbonden aan het faciliterend regiobureau, 
de bijdrage aan The Economic Board (die voor Renkum niet van toepassing is) en de middelen voor 
de vijf opgaven. Zoals genoemd in de Begroting, is deze in een korte doorlooptijd tot stand 
gekomen, waarbij de zekerheden voor wat betreft de baten nog vaak onvoldoende zeker zijn om 
deze in de Begroting op te nemen. De komende periode (in 2021 en 2022) wordt aandacht besteed 
aan het verwerven van externe geldbronnen ter dekking van de kosten die nu in de Begroting 
gepresenteerd zijn, dan wel dat de in de Begroting opgenomen kosten een vliegwiel kunnen zijn 
voor het verkrijgen van subsidies en/of cofinanciering.

Hoewel het begrijpelijk is dat de (concept) Begroting 2022 nu geen meerjarenperspectief bevat, is 
het voor ons wel van belang dat we spoedig zicht krijgen op dit perspectief. Zoals we in onze 
reactie op de Concept-Regionale agenda kenbaar maken, willen we als Renkum graag meedoen 
aan de regionale opgaven. We hebben echter vooralsnog niet voldoende middelen beschikbaar om 
onze deelname te bekostigen.

Een inhoudelijke herijking van de opgaven om zo de kosten te beperken is – gelet op de 
uitdagingen waar we als regio voor staan en het mogelijke effect op het kunnen aantrekken van 
subsidies/ bijdragen van derden – minder wenselijk. De nadruk zou dus moeten liggen op het 
aantrekken van bijdragen van externe partijen, zodat de inwonerbijdrage van de gemeenten 
minder kan worden.

Het spoedig duidelijkheid krijgen over de externe bijdragen aan de opgaven en wat dit betekent 
voor onze bijdrage, helpt ons in het maken van de beslissing over het wel of niet deelnemen aan 
één of meerdere opgaven. We willen u dan ook vragen het meerjarenperspectief als nog zo spoedig 
mogelijk inzichtelijk te maken, bij voorkeur bij het aanbieden van de definitieve Regionale agenda 
2022 aan de regiogemeenten in de tweede helft van dit jaar.

Tot slot willen we graag weten of en op welke wijze de kosten van de ambtelijke ondersteuning van 
de Regioagendacommissie zijn opgenomen bij de kosten van het regiobureau in de begroting voor 
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Gemeente Renkum

het komende jaar. Deze zijn nu namelijk nog niet inzichtelijk gemaakt in de (concept) Begroting 
2022.

Met vriendelijke groet,

DE RAAD VAN DE GEMEENTE RENKUM
de griffier, de voorzitter,

dr. J. (Juul) Cornips A.M.J. (Agnes) Schaap
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