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Aanwezig:
Voorzitter:

mevrouw A.M.J. Schaap

Raadsgriffier:

mevrouw J.I.M. le Comte

Raadsleden:

de heer Th. H.J. Bartels
mevrouw C.D. van Bentem
mevrouw H.J. van den Berg-van Zijl
de heer T.A. de Boer
de heer R. Bouwman
de heer R.J.B. den Burger
mevrouw S.R.E. Engelsma
de heer T.T.M.G. Erkens
mevrouw M.E.C.S. de Groot
de heer O.H. Hollink
mevrouw M.J. Kreuzen
de heer P.J. van Lent
de heer T. Modderkolk
mevrouw F.J. Mijnhart
mevrouw A. Nijeboer
mevrouw H.H.M. Rolink-Velthuis
mevrouw C.B. de Roo
de heer J.C.J. Streefkerk
de heer O.P. Velthuizen
de heer J. Verstand
mevrouw E.L. Vink
mevrouw H.J. Weeda
de heer J.D. Wessels

PRD
GemeenteBelangen
GemeenteBelangen
VVD
D66
VVD
GroenLinks
PvdA
GroenLinks
VVD
D66
CDA
PRD
D66
PRD
VVD
GroenLinks
GemeenteBelangen
GemeenteBelangen
D66
GroenLinks
PvdA
CDA

Portefeuillehouders:
Afwezig m.k.:
Hetgeen dat uitgesproken is in de raad is na te luisteren op www.renkum.nl onder raadsuitzendingen.

1.

Opening, vaststelling volgorde en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.

2.

Beëdiging en installatie van raadsleden.
De voorzitter leest de tekst van de eed voor:
Ik zweer dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden rechtstreeks noch middellijk onder welke naam of
onder welk voorwendsel ook enige gift of gunst hebben gegeven of beloofd.
Ik zweer dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige
belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid
van de raad naar eer en geweten zal vervullen.
Raadslid: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig
De eed leggen af:
Ton de Boer
Pieter van Lent
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Jan Wessels
Oscar Hollink
Annemiek Nijeboer
Leonie Rolink
Oswald Velthuizen
Jan Streefkerk
De voorzitter leest de tekst van de belofte voor:
Ik verklaar dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden rechtstreeks noch middellijk onder welke naam of
onder welk voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of
enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid
van de raad naar eer en geweten zal vervullen.
Raadslid: Dat verklaar en beloof ik.
De belofte leggen af:
John Bartels
Rein Bouwman
Raymond den Burger
Tom Erkens
Daniëlle van Bentem
Hanneke Mijnhart
Charlotte de Roo
Eveline Vink
Jasper Verstand
Marlies de Groot
Hermine van den Berg
Mandy Kreuzen
Sophie Engelsma
Theo Modderkolk
Rita Weeda
Besluit:
De raadsleden zijn allemaal geïnstalleerd.
Actie:
n.v.t.
3.

Toespraak van de voorzitter van de raad.
Laat ik beginnen met u te feliciteren met uw installatie in de gemeenteraad van Renkum. En ook felicitaties
voor uw partners, familieleden en vrienden, hier op de tribune en thuis. Al is het maar de vraag of die er over
een tijdje nog blij mee zijn. Het raadslidmaatschap maakt immers dat u regelmatig een avondje in deze
raadzaal doorbrengt in plaats van thuis bij uw gezin.
Daar staat dan wel tegenover dat u raadslid bent geworden van de mooiste gemeente van Nederland. Twaalf
van u heeft er een prachtige baan bij gekregen en elf gaan een prachtige baan voortzetten. Voor u allemaal
geldt dat er de komende tijd een behoorlijke berg werk ligt.
Laat dit u niet afschrikken. Dat werk gaan we met z’n allen oppakken; raad, college, ambtelijke organisatie en
inwoners.
De afgelopen periode is er al hard gewerkt aan het in gang zetten van ontwikkelingen die ervoor moeten
zorgen dat er een stevig fundament ligt voor een zelfstandig Renkum. Voor nu en in de toekomst. Het lukt ons
al steeds beter verbindingen te leggen tussen inwoners, organisatie en gemeente. We weten elkaar te vinden.
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Ontwikkelingen waar we al best trots op mogen zijn.
Maar inmiddels kent een aantal van u mij wel, het kan nog beter, anders en een tandje meer. Er is dan ook nog
heel veel te doen. Samen moeten we aan de slag met de ambities die we ons voor ogen hebben gesteld.
Dit is de tweede raadsperiode die we starten onder de Besturingsfilosofie. Een filosofie met als motto “Loslaten
in Verbondenheid”. Inmiddels kunnen we wel zeggen dat iedereen weet wat we hieronder verstaan. We
kunnen het, zeg maar, uitleggen aan onze kinderen.
Dat wil niet zeggen dat het daarmee dan wel goed zit, dat we nu wel klaar zijn. Er kan en moet nog veel
gedaan worden om deze filosofie verder inhoud te geven.
We kunnen en zullen onze bestuurskracht verder moeten uitbouwen. Daarvoor moeten we nieuwe paden
bewandelen, experimenteren met nieuwe instrumenten en fouten durven te maken. Met het bewandelen van
louter de geëffende paden komen we er niet. Als overheid moeten we ons opnieuw uitvinden.
Daar zijn we vier jaar geleden mee gestart, maar het werk is niet af. Zonder te willen overdrijven, benadruk ik
hier nogmaals dat er veel werk ligt, zware opgaven waar we samen aan zullen moeten werken.
Een eerste thema dat ik hier wil noemen is het Sociaal Domein. We hebben vanaf 1 januari 2015 de nieuwe
taken die de gemeente heeft gekregen opgepakt, tegelijk met de taakstellingen die hieraan verbonden zijn.
Inmiddels hebben we drie jaar ervaring kunnen opdoen en zijn nieuwe producten ontwikkeld. Het heeft ons
geleerd dat we op een andere manier naar de samenleving moeten kijken en, zoals al eerder opgemerkt,
onszelf als gemeente opnieuw moeten uitvinden.
Ik pleit ervoor om samen te werken aan één Renkum. Het is mijn stellige overtuiging dat de dienstverlening
naar onze inwoners, en ook de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie, een betere kans van slagen heeft
wanneer we onze taken integraal en als totaal oppakken. De ontwikkeling in het Sociaal Domein wordt steeds
meer een ontwikkeling over de domeinen heen.
Die ontwikkeling wordt nog eens versterkt wanneer we samen invulling gaan geven aan de Omgevingswet.
Ook hierbij zijn kernwoorden “open, samenhangend, flexibel, uitnodigend en innovatief”. Kernwoorden die
prima aansluiten bij de manier waarop we de afgelopen tijd gewend zijn geraakt te werken.
Onze inwoners vragen om een gemeente die hun plannen en initiatieven ondersteunt en die goede
dienstverlening biedt. Om dat allemaal te realiseren voorzie ik de noodzaak van het aanbrengen van focus en
ook een verdere ontwikkeling van de medewerkers van onze organisatie. We zullen moeten investeren in onze
mensen, in de organisatiecultuur en de aansturing.
Dat alles betekent wel dat we keuzes moeten maken. In ons Koersplan Renkum 2020 hebben we dit ook
aangegeven. Wij, uw raad en het college, moeten keuzes maken over het uitvoeren van oude en nieuwe
taken. En dat raakt direct de organisatieontwikkeling die ons voor ogen staat en daarmee ook de relatie met
het budget dat ervoor beschikbaar is. We kunnen niet meer alles doen zoals we dat wellicht zouden willen.
Een ander thema dat ook deze raadsperiode speelt, is de samenwerking in de regio. We hebben onze
bestuurskracht weten te versterken door op vele taken de samenwerking in de regio te zoeken. Daarbij is de
achterliggende gedachte altijd het behouden of verbeteren van onze dienstverlening richting de inwoners. Ook
op dit gebied moeten we de focus vasthouden en ervoor zorgen dat we onze besturingsfilosofie hierin blijven
volgen. Een samenwerking moet een bijdrage leveren aan de kwaliteit van onze dienstverlening, zo mogelijk
financieel gunstig zijn en de kwetsbaarheid van de organisatie wegnemen. Daartegenover staat dan dat we
aandacht moeten geven aan een goede regievoering op deze samenwerkingen en u als raad daarin de rol
geven die past bij een kaderstellend en controlerend bestuursorgaan.
Een derde thema waar we met elkaar over te spreken komen, is de toekomst van ons gemeentehuis. Ik ben
van mening dat we hier samen een brede visie op moeten ontwikkelen. Een visie die recht doet aan de
gemeente als werkgever, maar ook aan het idee van “een huis van de gemeente” met oog voor mogelijkheden
voor een breder maatschappelijk en multifunctioneel gebruik.
Een laatste thema dat ik hier onder uw aandacht wil brengen betreft integriteit van bestuur. Als raadslid bent u
onderdeel van het hoogste bestuursorgaan en in die rol heeft u invloed op het leven van uw mede inwoners.
Als gemeentebestuur heeft u het monopolie op een aantal exclusieve bevoegdheden waarmee u rechtstreeks
het leven van inwoners kan beïnvloeden. Mensen komen met klachten, wensen en voorstellen bij u. En dat is
ook logisch. Ze beschouwen u als hun vertegenwoordiger en verwachten dat u iets met hun wensen en
klachten doet. Het is steeds weer aan u, als raadslid, om een afweging te maken tussen het individuele belang,
het belang van een bepaalde groep en vooral het algemeen belang. Dat is niet eenvoudig. Vooral als u
mensen niet wilt teleurstellen.
Voor u het weet verzeilt u in situaties waar uw eigen integriteit in het geding is. Dan gaat het niet alleen maar
over goed of fout, maar om complexere dilemma’s en grijze gebieden, waar de regels niet altijd even duidelijk
zijn of misschien zelfs strijdig zijn met uw eigen gevoel van rechtvaardigheid.
Dat integriteit een steeds belangrijkere rol speelt in het optreden van de overheid is niet toevallig. Inwoners zijn
mondiger en kritischer geworden. Zij eisen een transparante en integere overheid en roeren zich als het erop
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lijkt dat dit in het geding is. Het opmerkelijke van integriteit is dat iedereen wel een gevoel heeft bij wat ermee
bedoeld wordt. Maar het is verdraaid lastig om integriteit in woorden of regels te vatten. Expliciete
gedragsregels kunnen ook als pietluttig worden ervaren en leiden af van de achterliggende boodschap. Het
belangrijkste als het gaat om integriteit is dat u met fractiegenoten, mederaadsleden of bijvoorbeeld met mij als
burgemeester of de griffier kunt praten over uw twijfels. En misschien nog wel belangrijker is dat er een cultuur
is die het mogelijk maakt elkaar aan te spreken op gedrag dat vraagtekens kan oproepen. Daar gaan we deze
raadsperiode samen aan werken en hier zal ik als burgemeester zeker het voortouw in nemen.
Wat betekent dit nu allemaal concreet voor mij als raadslid, vraagt u zich inmiddels af. Waar begin ik aan,
denken sommigen wellicht. We staan aan het begin van die nieuwe periode waarin we samen aan de slag
mogen. Samen en met elkaar. Als we steeds meer verantwoordelijkheden neerleggen bij de inwoners dan
hebben die inwoners ook andere verwachtingen van u als bestuur. We kijken door de bril van de terugtredende
overheid en promoten het zelfbeheer van de samenleving. De publieke zaak is niet langer het monopolie van
de overheid, maar meer en meer van de samenleving zelf.
Dat betekent dat we het gesprek moeten aangaan met elkaar en de samenleving over wat we rekenen tot
wiens verantwoordelijkheid. Dat gesprek moeten we hier in huis voeren, maar vooral ook met inwoners,
instellingen, bedrijven en verenigingen.
En ik zei het dinsdag al, dat vergt lef, vertrouwen, maar vooral ook loslaten. Het heeft gevolgen voor uw
dualistische rollen als volksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur. In deze nieuwe samenleving
verandert ook uw kaderstellende rol. Loslaten betekent misschien wel dat u als raadslid minder kaders gaat
stellen. En de kaders die u stelt, liggen misschien wel op een hoger abstractieniveau. Dat wordt een
spannende opgave zeker gelet ook op de Omgevingswet waaraan we met elkaar op korte termijn invulling
moeten gaan geven.
We gaan sowieso een tijd tegemoet die onzekerheden met zich meebrengt. Er zijn geen pasklare antwoorden
en dat hoeft ook niet. Ik pleit ervoor dat u in een publiek debat ruimte geeft aan deze zoektocht. Maak in deze
raadzaal inzichtelijk waar u staat en bediscussieer de verschillende argumenten. U als deelnemers aan het
debat zou u niet vast moeten leggen in op steen gebeitelde standpunten. Kijk kritisch naar uw eigen
redeneringen en naar die van anderen en baseer daarop uw besluit.
Ik pleit ervoor dat we ons de komende tijd vooral focussen op de wijze waarop we samen willen werken, met
elkaar en met de inwoners. Het nieuwe vergaderstelsel kan daar een mooie aanzet voor zijn. Het biedt de
gelegenheid om meer dan ooit in dialoog te gaan met de inwoners.
Graag werk ik samen met u aan een succesvolle gemeente. En voor mij is een succesvolle gemeente, een
gemeente die een hechte samenleving vormt van mensen die betrokken zijn bij elkaar en iets voor elkaar over
hebben. Een samenleving waarin onze inwoners bepaalde taken geheel of gedeeltelijk op zich nemen en
waarbij de gemeente optreedt als mede bouwer en verbinder.
Dat maakt niet alleen uw raadswerk nog leuker en maatschappelijk relevanter dan het nu al is, maar maakt de
politiek weer meer herkenbaar voor inwoners.
Ik wens u enorm veel succes, heel veel plezier en een ongelooflijk boeiende raadsperiode toe. Dankjewel en
maak er vanavond nog een hele mooie feestelijke avond van.
Besluit:
n.v.t.
Actie:
n.v.t.
4.

Sluiting.
Om 20.22 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 april 2018
de raadsgriffier,

de voorzitter,

mevrouw J.I.M. le Comte

mevrouw A.M.J. Schaap

