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Perspectiefnota 2019-2023 

Overzicht  afwikkeling amendementen en moties raadsbehandeling 26 juni 2019 
 

Amendement/ motie Gevolgen/ acties voor de activiteiten/ maatregelen uit de 

Perspectiefnota 2019-2023 

Onderwerp en activiteit/ maatregel waarop 

van toepassing 

Afhandeling  

# Titel Onderwerp Activiteit 
      

A1 Richtinggevend vast-

stellen van de Per-

spectiefnota 

Treffen van de noodzakelijke voorbereidende werkzaam-

heden m.b.t. voorstellen tot: 

- Programma samenleving � het wijzigen van verordenin-

gen op grond waarvan tarieven/ subsidie worden be-

paald, het nemen van voorgenomen besluiten vanwege 

het (gedeeltelijk) afbouwen van subsidies/ beleidswijzi-

gingen die in werking moeten treden vanaf 2020. 

- Programma omgeving � het wijzigen van verordeningen 

op grond waarvan tarieven worden bepaald, het opstel-

len van beleidswijzigingen die in werking moeten treden 

vanaf 2020. 

- Organisatie en bedrijfsvoering � opstellen van een plan 

van aanpak inclusief financiële onderbouwing voor reali-

satie van besparing op bedrijfsvoering waaronder het 

opzetten van een strategisch personeelsplan vanaf 2020. 

Algemeen - Conform dit amendement zijn de voorbereidende 

stappen opgepakt. 

Verordeningen en tarieven zijn/worden aangepast en 

komen in besluitvorming naar de gemeenteraad. 

Organisatie en bedrijfsvoering is uitgewerkt. De uit-

werking is opgenomen in de begroting. 

A2 Aanpassing Perspec-

tiefnota 

- In overleg met betrokken partijen een alternatief voorstel 

uitwerken en de raad uiterlijk vijf weken voor behande-

ling van de Begroting 2020 van de uitkomsten op de 

hoogte te stellen. 

Educatie Taalbevordering De uitvoering is gerealiseerd. Met de direct betrokken 

partijen is aanvullend overleg gevoerd.  Voor de bibli-

otheek is een alternatief mogelijk waardoor een loca-

tie in Renkum behouden kan blijven door te verhuizen 

naar Doelum. Mede hierdoor is de beoogde bespa-

ring te realiseren. 

Voor zwembad Oosterbeek  zijn verschillende ge-

sprekken gevoerd en is het aanbod gedaan samen te 

werken aan alternatieven. Dit heeft geen concrete 

andere invulling opgeleverd. Wel is besproken dat de 

combinatie van stoppen met schoolzwemmen en 

doorvoeren van een verlaging van de subsidie met 

ingang van 2020 een te snelle aanpassing vraagt van 

het zwembad. Om die reden is de beoogde besparing 

Sport en Bewegen Minimaal voorzienin-

genniveau afgestemd 

op de basissporten 

   Werk en inkomen Bijstellen vermogens-

toets bijzondere 

bijstand 

   WMO Sociale raadslieden/ 

rechtswinkel/ admini-

stratieve ondersteu-

ning door Humanitas 

   Integraal beheer van 

de openbare ruimte 

Het onderhoudsni-

veau van groen ver-
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soberen 2020 opgeschoven naar 2021.  

Met betrokken partijen rondom de WMO zijn ge-

sprekken gevoerd om te verkennen of er alternatieven 

zijn. De voorgestelde besparingen zijn evenwel te 

realiseren zonder dat de dienstverlening hieronder in 

ernstige mate wordt aangetast.  

Het onderhoudsniveau groen is opnieuw overwogen. 

De beoogde besparingen zijn in belangrijke mate 

heroverwogen waardoor het kwaliteitsniveau van 

groen niet verder hoeft te dalen. Belangrijk onderdeel 

van de besparing is het besluit om de kosten vanwe-

ge straatreiniging onderdeel te laten zijn van de afval-

stoffenheffing waardoor een alternatief voor de be-

sparing is gevonden. 

  - Schrappen/ niet in de begroting laten terugkomen. Integraal beheer van 

de openbare ruimte 

Kostendekkend ma-

ken van aanleg inva-

lidenparkeerplaats 

Uitgevoerd en als zodanig gewijzigd in de begroting 

verwerkt 

   Integraal beheer van 

de openbare ruimte 

Versoberen beheer 

en onderhoud speel-

plaatsen en straat-

meubilair 

Uitgevoerd en als zodanig gewijzigd in de begroting 

verwerkt 

   Integraal beheer van 

de openbare ruimte 

Het invoeren van 

betaald parkeren 

Uitgevoerd en als zodanig gewijzigd in de begroting 

verwerkt 

M1 Aanvullende informa-

tie Perspectiefnota 

- Inzicht geven in de opbrengsten van nog niet van be-

dragen voorziene posten in de Perspectiefnota. � hier-

naast staan de activiteiten/ maatregelen waar PM-

posten/ geen bedragen bij genoemd zijn in de PN (en 

waarop deze motie dus van toepassing); deze zijn niet zo 

expliciet opgesomd  in motie M1. 

Ontwikkeling en 

inrichting van de 

ruimte 

Omgevingsplan Alle PM posten zijn weggenomen omdat het niet 

mogelijk bleek hier in dit stadium  concrete bedragen 

aan te verbinden. 

 

De kostendekkendheid van bouwleges is onderzocht. 

Op grond van de bestaande afspraken is er in 2018 en 

2019 sprake van 100% kostendekkendheid. In onder-

zoek is nog de mogelijkheid om meer/andere kosten 

toe te rekenen zodat de mogelijkheid tot verhaal 

wordt vergroot. In 2020 worden de resultaten bekend 

  Ontwikkeling en 

inrichting van de 

ruimte 

Kostendekkende 

bouwleges 

   Ontwikkeling en 

inrichting van de 

ruimte 

Handhaving en toe-

zicht omgevingsver-

gunningen (ODRA) 

   Ontwikkeling en Inrichting openbare 
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inrichting van de 

ruimte 

ruimte conform PvE 

(materialen en areaal) 

In 2020 worden de voorbereidingen getroffen om  de 

heffing van leges vanaf 2021 mogelijk te maken op 

grond van de nieuwe Omgevingswet.    Wonen Verhogen opbrengst 

gemeentelijke bouw-

locaties 

   Toerisme, kunst en 

cultuur 

Heldere prestatieaf-

spraken TVAN 

   Integraal beheer van 

de openbare ruimte 

Afstoten bossen en 

landgoederen 

 

  - Komen met nieuwe voorstellen voor bezuinigingen en 

aanvullende inkomsten voor de elf clusters die nog ge-

daan moeten worden en zo mogelijk ook voor de clus-

ters al opgenomen in de Perspectiefnota. 

Algemeen - De resterende clusters zijn versneld onderzocht en 

vormen onderdeel van de begroting. 

M2 Begrotingsevenwicht - College: deze motie onder de aandacht te brengen van 

de Nederlandse regering en alle politieke partijen in de 

Tweede kamer. 

Algemeen -  

  - Griffie: deze motie zo breed mogelijk te verspreiden met 

de vraag of andere gemeenteraden een vergelijkbaar 

signaal naar het Rijk willen uitsturen. 

Algemeen - De griffie heeft de motie met het verzoek gestuurd 

naar de gemeenteraden van alle Nederlandse ge-

meenten. 

M3 In gesprek met onze 

inwoner 

- Voor oktober 2020 actief onze inwoners opzoeken en op 

een zo laagdrempelig mogelijke manier met hen in ge-

sprek gaan over de besparingen; en de raad de moge-

lijkheid te geven zich aan te sluiten bij de organisatie. 

- Ervoor zorgen dat zoveel mogelijk inwoners de gelegen-

heid krijgen hun ideeën over de (alternatieve) besparin-

gen naar voren te brengen; en de raad de mogelijkheid 

te geven zich aan te sluiten bij de organisatie. 

- De raad voor de begroting op de hoogte te brengen van 

de behaalde resultaten. 

Algemeen - In de zomermaanden is het inwonerspanel verzocht 

deel te nemen aan een enquête over de besparingen 

in Renkum. Aanvullend daarop zijn er een drietal 

inwonersavonden georganiseerd. De resultaten van 

de enquête en avonden worden aangereikt. De inzich-

ten kunnen worden betrokken bij de behandeling van 

de begroting tijdens de aankomende raadsbijeen-

komsten 

M4 Bibliotheken voor 

gelijke kansen in 

Renkum 

- In samenspraak met bestuur van de bibliotheek een 

bezuinigingsplan uit te werken waarbij het uitgangspunt 

is dat de vestigingen in Oosterbeek, Renkum als Door-

werth open blijven. 

Educatie Taalbevordering Motie is uitgevoerd. De beoogde doelstelling om de 

vestigingen te behouden is daarbij gerealiseerd. Dit 

vergt van de bibliotheekorganisatie de bereidheid te 

verhuizen naar Doelum zodat locatie Renkum kan 
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- Bij de discussie over vormgeving inwoners en maat-

schappelijke organisaties te betrekken met als opdracht 

een mogelijk gewenst gedecentraliseerd uitvoeren van 

bibliotheekfuncties ‘nieuwe stijl’ te onderzoeken. 

- De dekking voor het lagere bedrag aan bezuinigingen te 

vinden in de nog in te vullen PM posten die bij de be-

sparingen zijn opgenomen. 

- Ruim voor de Begroting 2020 een concreet plan aan de 

raad te presenteren. 

worden behouden voor het dorp Renkum en de di-

recte omgeving.  

M5 Renkum voor Elkaar - De organisatievorm, huidige partners en lopende con-

tracten van RvE tegen het licht te houden van onze her-

ijkte visie sociaal domein en dorpsgericht werken. 

- Onderzoeken in hoeverre de nieuwe taken van RvE, zoals 

de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers, bin-

nen het huidig gestelde budget haalbaar zijn en kwalita-

tief kunnen worden uitgevoerd. 

- De opdracht aan RvE (hiermee) heroverwegen en voor-

leggen aan de raad. 

- De uitkomsten ruim voor de begrotingsbehandeling aan 

de raad voorleggen. 

WMO Inzet algemene voor-

zieningen: Renkum 

voor Elkaar 

Met RvE zijn en worden gesprekken gevoerd over het 

concretiseren van de activiteiten gericht op het reali-

seren van voorliggende  voorzieningen. Het eerste 

concept plan wordt op dit moment nog verder uitge-

werkt en voorzien van voorstellen voor de nabije 

toekomst. De gesprekken daarover lopen nog en 

daarmee is het totaal resultaat nog niet concreet te 

benoemen. Mbt hoofdaannemerschap staat gepland 

dat deze in 2020 verder worden verkend. RvE is te-

vens voorstander van deze vorm.  

M6 Bouw- en milieuleges - De milieuleges voor vergunning gerelateerde en direct 

daaruit voorkomende werkzaamheden op zo kort moge-

lijke termijn kostendekkend laten zijn. 

- Voor de begrotingsbehandeling 2020 aan de raad een 

overzicht overleggen van de kostenopbouw van de ge-

noemde kosten van €300.000 verbonden aan milieu ge-

relateerde werkzaamheden van de ODRA. 

- Voorstellen aan de raad voorleggen waardoor een kos-

tendekkendheid van tenminste 80% bereikt wordt in 

2022 voor bouw gerelateerde werkzaamheden (uitge-

zonderd particuliere aanvragen tot een geraamde en 

onderbouwde bouwsom van €50.000 excl. Btw). 

- Op zo kort mogelijke termijn de juridische kaders aan de 

Ontwikkeling en 

inrichting van de 

ruimte 

Milieuleges invoeren De kostendekkendheid van bouwleges is onderzocht. 

Op grond van de bestaande afspraken is er in 2018 en 

2019 sprake van 100% kostendekkendheid. In onder-

zoek is nog de mogelijkheid om meer/andere kosten 

toe te rekenen zodat de mogelijkheid tot verhaal 

wordt vergroot. In 2020 worden de resultaten bekend. 

 

Het heffen van leges op milieu is wettelijk niet toege-

staan. In 2020 worden de voorbereidingen getroffen 

om vanaf 2021 leges te heffen op grond van de nieu-

we Omgevingswet 

  Ontwikkeling en 

inrichting van de 

ruimte 

Kostendekkende 

bouwleges 
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raad voorleggen waardoor meer kleinere bouw gerela-

teerde werkzaamheden vergunningsvrij gerealiseerd 

kunnen worden. 

M8 Kaders omgevingsvi-

sie en omgevingsplan 

- Het omgevingsplan pas inhoudelijke invulling te geven 

wanneer duidelijk is welke richting de raad kiest met de 

omgevingsvisie. 

- Geen stappen zetten die een andere invulling door de 

raad van de omgevingsvisie en het omgevingsplan in de 

weg staan. 

Ontwikkeling en 

inrichting van de 

ruimte 

Omgevingsplan Motie wordt conform uitgevoerd. 

 


