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6 mei 2022 Zienswijze gemeenteraad Renkum concept-Regionale agenda 2023-2025

Beste bestuursleden,

Op 13 april 2022 hebben we de concept-Regionale agenda 2023-2025, inclusief ontwerpbegroting
2023-2026 van u ontvangen. In de begeleidende brief nodigt u onze raad uit om een zienswijze 
naar voren te brengen over de algemene financiële en beleidsmatige kaders. Tevens vraagt u ons 
of we ons herkennen in de (uitwerking van de) ambities en bijbehorende acties in de concept-
Regionale agenda.

Zienswijze op de ontwerpbegroting 2023-2026

De ontwerpbegroting 2023-2026 is voor het eerst opgenomen in de concept-Regionale agenda. 
Naast verhoging van de inwonerbijdrage voor het regiobureau als gevolg van de indexering van de 
kosten, neemt ook de inwonerbijdrage voor de regionale opgaven toe. Als reden hiervoor wordt 
door u gegeven: de indexering van de kosten, het realistischer begroten, en het overhevelen van 
werkzaamheden vanuit de gemeenten naar de regio en extra inzet en nieuwe initiatieven.

De stijging van de inwonerbijdrage voor de opgaven is met €0,87 per inwoner fors te noemen. We 
kunnen ons evenwel vinden dat de inwonerbijdrage toeneemt als gevolg van de inflatiecorrectie en 
het realistischer begroten. De verhoging van de bijdrage als gevolg van de verplaatsing van taken 
van gemeenten naar de opgaven is ook verdedigbaar vanuit het oogpunt van kostenefficiëntie.

We hebben meer moeite met het stijgen van de inwonerbijdrage door een stijging van ambities 
(extra inzet of nieuwe taken) die niet wordt gedekt door compensatie vanuit bijvoorbeeld de 
Provincie of het Rijk. We worden hier nu in de ontwerpbegroting mee geconfronteerd, terwijl 
hierover niet eerder integraal een discussie is gevoerd. Er is vanuit de regiogemeenten ook niet 
expliciet de vraag neergelegd bij de regio waaruit de genoemde extra inzet of nieuwe taken kan 
worden verklaard.

We hebben het beeld dat de Groene Metropoolregio nog teveel ambitie heeft en daarin te weinig 
keuzes weet te maken. Het maken van keuzes biedt de mogelijkheid om de ambities waar we ons 
als regio toe beperken ook met focus te kunnen realiseren en concreet te maken.

Ook in deze zienswijze opnemen dat we hadden verwacht dat er al cofinanciering bij de plannen 
zou zijn geregeld in plaats van dat nu extra geld gevraagd wordt voor het maken van plannen waar 
cofinanciering voor kan komen,
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Hoewel voor sommige van deze nieuwe taken cofinanciering vanuit het Rijk of de Provincie 
beschikbaar is, stellen we voor dat het budget voor de extra taken/ nieuwe taken uit de begroting 
wordt gehaald en dat daarmee verband houdende taken anders worden gefaseerd of opnieuw 
geprioriteerd. Voor Renkum blijft daarmee de stijging van de inwonerbijdrage voor de opgaven 
beter behapbaar. We hadden overigens ook verwacht dat er al cofinanciering bij de plannen uit de 
regionale opgaven zou zijn geregeld in plaats van dat er nu extra geld gevraagd wordt voor het 
maken van plannen waar dan cofinanciering voor beschikbaar is.

Reactie op de concept-Regionale agenda 2023-2025

We hebben de Concept-Regionale agenda met belangstelling gelezen en we willen de regio 
complimenteren voor hetgeen tot op heden is gerealiseerd.

De regionale opgaven sluiten in grote lijnen goed aan bij onze eigen ambities en beleidsdoelen, en 
zijn zodoende van meerwaarde voor onze gemeente. Wel willen we (nogmaals) meegeven dat de 
regionale opgaven vooral gericht moeten zijn op die ambities/ doelen die we als individuele 
gemeente niet zelf kunnen realiseren. In onderstaand overzicht hebben we onze reactie op de 
concept-Regionale agenda per opgave opgesomd.

Regionale 
opgave

Wat vinden we van de ambitie van de 
opgave en de voorgestelde aanpak?

Welke kanttekeningen/ opmerkingen/ suggesties 
willen we meegeven?

Verbonden 
regio

• De regio is zeer ambitieus in haar 
doelstelling wat betreft mobiliteit. De 
opgaven zijn ook groot gezien de 
verstedelijking en 
duurzaamheidsambities. We herkennen 
een aantal voor Renkum belangrijke 
speerpunten, zoals snelle fietsroutes, 
HOV-lijnen en koppelkansen met de 
ontspannen regio.

• Het is lastig voor Renkum om goed mee te draaien in 
de regio omdat lokaal er (te) weinig beschikbare 
capaciteit is en we zaken moeten prioriteren, en 
anderzijds de regio veel vraagt van ons. Het is 
hierom nodig voor Renkum samen met de regio te 
prioriteren waar we aan bijdragen (bestuurlijk en 
ambtelijk).

Productieve 
regio

• We kunnen ons vinden in de 
voorgestelde aanpak en onderschrijven 
de ambitie om economische groei te 
faciliteren om te komen tot een forse 
banengroei binnen de regio in een 
goede balans met de leefkwaliteit in de 
regio.

• Deze leefkwaliteit kan alleen geborgd 
worden als er ook uitvoering gegeven 
wordt aan de andere opgaven en er 
een goede samenhang is tussen de 
verschillende opgaven.

• De ambitie binnen de opgave is groot en hangt deels 
af van en heeft ook invloed op de andere opgaven. 
De samenhang en afstemming tussen de 
verschillende opgaven is van groot belang en blijft 
een belangrijk aandachtspunt.

• In het afgelopen jaar is wel een poging gedaan om 
de ‘satéprikker’ door de verschillende opgaven te 
halen, maar de manier waarop nu ambtelijk en 
bestuurlijk vanuit de opgaven wordt afgestemd zou 
verbeterd kunnen worden door meer integraal te 
gaan werken. Zo zijn er veel onderlinge relaties 
tussen de opgaven die nu onderbelicht zijn.

• Een voorbeeld is het onderdeel Human Capital dat 
focust op bepaalde bedrijfstakken, maar te weinig op 
de spin-offeffecten van die bedrijfstakken en die 
ambitie. Bijvoorbeeld, meer werkgelegenheid 
aantrekken naar de regio vraagt om meer woningen 
en ook meer voorzieningen. Het realiseren van de 
gestelde ambitie binnen de sectoren Health, 
Hightech & Energy en Food vraagt uiteindelijk ook 
meer van andere sectoren (en meer personeel), 
waar eveneens voldoende aandacht voor moet zijn 
binnen de Human Capital agenda. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan de Horeca of de overheid, waar het 
nu al lastig is om aan geschikte arbeidskrachten te 
komen.

Circulaire 
regio

• Het ontbreekt in deze opgave niet aan 
ambitie. Met de opgenomen doelen en 
voorgestelde aanpak wil de regio 
toonaangevend worden in circulair 

• Er gebeurt een hoop op het gebied van klimaat, 
energie, circulariteit en duurzaamheid in de regio. 
Met name binnen de speerpunten duurzame energie 
en circulaire bouw en infrastructuur bewijst de regio 
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Regionale 
opgave

Wat vinden we van de ambitie van de 
opgave en de voorgestelde aanpak?

Welke kanttekeningen/ opmerkingen/ suggesties 
willen we meegeven?

denken en handelen; in Nederland en 
in Europa. We kunnen ons vinden in de 
ambitie, maar uiten ook onze zorgen 
over de voorgestelde aanpak wat 
betreft de speerpunten water en 
klimaatadaptatie, en circulaire 
economie.

het verschil voor Renkum te kunnen maken.
• Tegelijkertijd zijn we nog aan het uitvinden welke 

bijdrage de speerpunten water en klimaatadaptatie, 
en circulaire economie voor Renkum kunnen 
leveren. Het thema klimaatadaptatie wordt namelijk 
vooral via een andere werkregio vormgegeven en 
het thema circulaire economie is binnen onze eigen 
organisatie nog onderbelicht. De suggestie die we 
willen meegeven is om hier scherp op te zijn en 
vooral te kijken hoe de regio hier voor Renkum het 
verschil kan maken.

Ontspanne
n regio

• We kunnen ons vinden in de 
voorgestelde aanpak. De ambitie voor 
de opgave draagt ook bij aan onze 
(lokale) doelstellingen op het gebied 
van recreatie en toerisme, cultuur, 
natuur en landschap, en behoud van 
een goed voorzieningenniveau.

• Als Veluwezoomgemeenten vormen we een schakel 
tussen twee regio’s: de Groene Metropoolregio en de 
Veluwe. De toerist kent geen grenzen. Voor ons is 
het van belang dat er een goede aansluiting is 
tussen beide regio’s. Zo werken bijvoorbeeld beide 
regio’s nu met (een uitwerking) van 
belevingsgebieden en zal ook het wandelnetwerk 
naadloos op elkaar worden aangesloten (zowel 
fysiek als digitaal). Ook in de samenwerking met 
TVAN wordt zorggedragen voor een goede 
afstemming tussen Visit Veluwe en Visit Arnhem 
Nijmegen. We moeten zorgen dat er een goede 
afstemming is en blijft tussen beide gebieden.

• De ambitie en de voorgestelde aanpak is 
voornamelijk op externe doelen gericht. Het voorstel 
zou ook interne doelen en ambities moeten 
nastreven die de samenwerking bevordert, zowel 
fysiek als digitaal. Zoals waar mogelijk metadata 
genereren en koppelen en het inrichten van een 
bestuurlijk dashboard wat live cijfermatig (financieel, 
bezoekers etc.) inzicht geeft om beter te kunnen 
sturen.

• Cultuur en erfgoed zou ook een (afgestemde) 
marketingvisie moeten hebben op lokaal, sub-
regionaal, regionaal en landelijk niveau. 
Marketingtechnische samenwerking met TVAN, 
VisitVeluwe en het NBTC is hier een belangrijk 
onderdeel van.

Groene 
groeiregio

• De opgave heeft goede ambitie en ook 
de keuze voor de twee speerpunten is 
de juiste. Deze speerpunten sluiten 
goed aan bij onze dagelijkse praktijk.

• Het realiseren van voldoende 
betaalbare woningen en het behouden 
van de woningen in deze categorie is 
een complexe opgave waar veel bij 
komt kijken. Samenwerking door o.a. 
kennisdeling en gezamenlijk onderzoek 
is noodzakelijk om de klus te klaren.

• Is de regio niet iets te ambitieus en willen we niet 
teveel? Zijn we niet teveel ambities en beleidsdoelen 
aan het stapelen waardoor de doelstellingen uit de 
opgaveovereenkomst in gevaar komen? Het is 
voortdurend zoeken naar de juiste balans en het 
stellen van de juiste prioriteiten.

Intentie wat betreft deelname aan de regionale opgaven

Hoewel u niet expliciet van ons vraagt om een intentie uit te spreken wat betreft deelname aan de 
regionale opgaven voor de periode 2023-2025, willen we deze met deze brief toch aan u 
uitspreken. Uiteraard met inachtneming van de bovengenoemde zienswijze op de 
ontwerpbegroting.

Met vriendelijke groet,
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DE RAAD VAN DE GEMEENTE RENKUM
de griffier, de voorzitter,

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