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Geadviseerd besluit 

- Instemmen met het aangeboden conceptcoalitieakkoord 2014 – 2018 'Veranderend 

Renkum'. 

 

Samenvatting 

De lijsttrekkers van de gemeenteraadsfracties van D66, VVD, GemeenteBelangen en 

GroenLinks hebben een akkoord bereikt voor de vorming van een coalitie en college voor de 

raadsperiode 2014-2018. 

 

In dit coalitieakkoord is in hoofdlijnen beschreven welke uitgangspunten de coalitie de 

komende raadsperiode hanteert. Het document bestaat uit een bestuursakkoord en een 

beleidsakkoord. In het bestuursakkoord zijn afspraken opgenomen die de partijen hebben 

gemaakt over de wijze waarop zij de gemeente willen besturen. In het beleidsakkoord zijn de 

inhoudelijke doelen van de coalitie opgenomen. Vigerende visie- en beleidsnota's en eerder 

genomen raadsbesluiten blijven onverminderd van kracht voor zover deze niet in 

tegenspraak zijn met dit coalitieakkoord. 

 

Aanpak/Uitvoering 

Nadat het coalitieakkoord is vastgesteld, moeten de gevolgen verwerkt worden in het 

meerjarenbeleidsplan. Het meerjarenbeleidsplan wordt in een verkiezingsjaar altijd in de 

gemeenteraadsvergadering van september behandeld.  

De begroting zal vervolgens in november dit jaar door de raad worden besproken en 

vastgesteld. 

Na vaststelling van het coalitieakkoord kan het nieuwe college geïnstalleerd worden. 
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Financiële consequenties 

Tijdens de onderhandelingen is duidelijk geworden dat een aantal bezuinigingen uit de 

vorige periode in 2014 niet volledig gerealiseerd kunnen worden, niet meer realistisch 

zijn of door ombuigingen van de nieuwe coalitie aangepast moeten worden. In de 

voorjaarsnota wordt inzichtelijk gemaakt welke bezuinigingen uit de vorige periode niet of 

niet volledig in 2014 te realiseren zijn. Hiervoor dient dekking gevonden te worden. De 

ombuigingen van de nieuwe coalitie en de vertaling van het nieuwe beleid worden pas 

ingezet in 2015 en zullen later dit jaar verwerkt worden in het meerjarenbeleidsplan. 

 

De uitbreiding van de formatie van de wethouders heeft financiële consequenties. Deze 

worden verwerkt in de voorjaarsnota.  

 

Communicatie 

Het vastgestelde coalitieakkoord wordt op de website van de gemeente Renkum geplaatst.  

 

Alternatieven 

Uw raad kan de voorstellen aanvullen of indien gewenst op onderdelen wijzigen. Een ander 

alternatief is om het coalitieakkoord niet vast te stellen. 


