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De raadsvergaderingen kunnen worden nageluisterd op raad.renkum.nl

1

Opening, vaststelling volgorde agenda en mededelingen.

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
Agenda
De motie vreemd aan de orde van de vergadering mbt zelfwoonplicht wordt behandeld na agendapunt 8 op
woensdag 3 november.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

2

Burgerspreekrecht.

De heer Schuphof spreekt in over de hondenbelasting en vraagt de raad deze belasting af te schaffen.
Besluit

-

Actie

-

3

Najaarsnota 2021
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De behandeling van de najaarsnota 2021 en de begroting 2022 vindt gecombineerd plaats in de eerste termijn.
De volgorde van de sprekers wordt bepaald door middel van het lot.
Eerste termijn
Woordvoerders: mevrouw Vink (GL), mevrouw Van Bentem (GB), de heer Hoge (VVD), de heer Erkens (PvdA),
mevrouw Weeda (PvdA), de heer Cuppen (D66), de heer Bartels (PRD), de heer Geerdes (CDA)
De woordvoerders spreken de algemene beschouwingen over de begroting uit. De algemene beschouwingen zijn
gekoppeld aan de vergaderstukken in het raadsinformatiesysteem.
Mevrouw Vink (GL) kondigt een amendement aan om middelen vrij te maken om de ambities voor het klimaatbeleid te kunnen blijven uitvoeren.
Mevrouw Van Bentem (GL) dient een amendement in over de najaarsnota mbt de bezuiniging bibliotheek De
Veluwezoom.
De heer Hoge (VVD) dient een amendement in voor de begroting mbt lastenverlichting voor inwoners.
De heer Cuppen (D66) dient namens D66 drie moties in: a) motie 30 km de norm in onze dorpen; b) motie
bomen zijn van grote waarde; c) motie taakstelling bibliotheek Veluwezoom.
De heer Bartels (PRD) dient een amendement in voor de najaarsnota mbt inwonersinitiatieven en een motie voor
de najaarsnota mbt bevriezing van de financiële taakstelling voor de bibliotheek Veluwezoom.
De heer Geerdes (CDA) dient namens CDA drie moties in: a) motie overal 30 km zones in alle woonwijken; b)
motie raadsakkoord, c) motie kernkwaliteiten centraal.
De voorzitter schorst de vergadering om 21:20 uur en heropent de vergadering om 21:40 uur.
Wethouder Mulder, Maouche, Sandmann en Rolink en burgemeester Schaap reageren vanuit hun portefeuilles op
de inbreng van de woordvoerders in de eerste termijn en beantwoorden vragen.
Het college ontraadt het amendement van VVD over de teruggave van de OZB-belasting, aangezien
is afgesproken om de algemene reserve op € 4 mln. te brengen. Gewezen wordt op het belang van het
versterken van de structurele financiële positie van de gemeente.
De gemeente heeft niet de financiële middelen om alle wijken in te richten tot 30-km zones. Prioritering
is noodzakelijk.
Het college kan de motie ‘Bomen zijn van grote waarde’ overnemen. Bij het vaststellen van de bomenverordening is ook afgesproken om dit te evalueren.
Het college ontraadt de motie van CDA over ‘kernwaarden centraal’. De organisatie werkt momenteel
aan een taakstelling en efficiency maar dat betekent niet dat er meer capaciteit vrijkomt voor andere
keuzes.
Door het ontbreken van een marktmeester ontbreekt het aan een juridische basis voor het inwinnen van
marktgelden. Het aanstellen van een marktmeester is niet kostenefficiënt.
Het college deelt de wensen om een discount supermarkt aan te trekken, maar het is aan supermarkten
zelf om te bepalen waar ze zich vestigen.
Het college ontraadt het amendement van GB en de motie van PRD mbt de taakstelling voor de bibliotheek Veluwezoom en adviseert om de onderzoeken die nu worden uitgevoerd af te wachten. De raad
wordt zsm geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek. Afhankelijk van dit onderzoek kan het
budget voor de bibliotheek voor 2023 ook nog bij de begroting van volgend jaar worden heroverwogen.
Toezeggingen:
Wethouder Rolink: de raad kwartaal voortgangsrapportages mbt de bedrijfsvoering van de Connectie;
Wethouder Maouche: de raad wordt zsm geïnformeerd over de kostendekkendheid van de leges.
Wethouder Mulder: voor de raad wordt de ontvlechting van kosten in de overdracht van beheer en onderhoud van de sportparken inzichtelijk gemaakt.

4

Begroting 2022
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Zie agendapunt 3
Besluit
Toezeggingen

-

De raad ontvangt kwartaal voortgangsrapportages mbt de bedrijfsvoering van de Connectie;
De raad wordt zsm geïnformeerd over de kostendekkendheid van de leges.
Voor de raad wordt de ontvlechting van kosten in de overdracht van beheer en onderhoud van de
sportparken inzichtelijk gemaakt.

SCHORSING
De voorzitter schorst de vergadering om 22:41 uur.

5

Heropening vergadering (3 november, 15.00 uur)

De voorzitter heropent de vergader om op 3 november om 15:00 uur.
Er is een bericht van verhindering van de heer Den Burger (VVD).
Besluit

-

Actie

6

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van 29 september 2021.

Besluit

De besluitenlijst van de raadsvergadering van 29 september 2021 is vastgesteld.

Actie

7

Ingekomen stukken: brieven gericht aan de raad week 29 t/m 38 - 2021.

Besluit

De lijsten ingekomen stukken aan de raad week 29 t/m 38 -2021 zijn vastgesteld.

Actie

8

Vragenuurtje.

Mevrouw Engelsma (GL) stelt vragen over energiearmoede.
Mevrouw Nijeboer (PRD) stelt vragen over ecologisch bermbeheer.
De heer Velthuizen stelt vragen over de sluiting van de kinderboerderij in Heelsum.
Wethouder Maouche beantwoordt de vragen.
Besluit
Toezeggingen

12

Motie vreemd aan de orde van GroenLinks GemeenteBelangen PvdA D66
VVD m.b.t. zelfbewoningsplicht.

Bij het vaststellen van de agenda is besloten dit onderwerp vóór agendapunt 9 te behandelen.
Eerste termijn
Woordvoerders: mevrouw Jansen (GL), de heer Bartels (PRD), mevrouw Gerritsen- Van Lent (CDA).
Mevrouw Jansen (GL) dient namens GL, GB, PvdA, D66 en VVD een motie vreemd aan de orde in mbt de zelfbewoningsplicht.
In de eerste termijn worden o.a. de volgende opmerkingen gemaakt en vragen gesteld:
Hoe verhoudt deze motie zich tot landelijk beleid en de woonverordening?
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Mooie motie, maar het moet wel nog zijn dat ouders een woning voor hun kinderen kunnen kopen.

Wethouder Sandmann reageert op de motie:
Het college is bezig met het invoeren van zelfbewoningsplicht voor nieuwbouw;
Het college is geen voorstander van deze motie, gezien de capaciteit die nodig is voor de uitvoering en
de onduidelijke winst voor de woningmarkt.
De wethouder stelt voor om zo snel mogelijk eerst een projectplan aan te bieden aan de raad voor de
invoering van zelfbewoningsplicht, inclusief inzicht in de benodigde ambtelijke capaciteit.
Tweede termijn
Woordvoerders: de heer Erkens (PvdA) en de heer Bartels (PRD), mevrouw Jansen (GL), de heer Hoge (VVD).
In de tweede termijn worden o.a. de volgende opmerkingen gemaakt:
Voor Renkum is het belangrijk dat er op korte termijn een voorstel ligt. Kan de wethouder een concrete
datum noemen?
Gezien de toezegging van de wethouder vindt PRD de motie overbodig.
Toezegging wethouder
Voor 1 februari informeert het college de raad middels een raadsbrief over de kosten en benodigde capaciteit
voor de invoering van de zelfbewoningsplicht.
De voorzitter schorst de vergadering om 15:44 uur en heropent de vergadering om 15:47 uur
De motie mbt zelfbewoningsplicht wordt aangenomen met 19 stemmen vóór (GL, D66, PvdA, VVD, GB, CDA) en
3 stemmen tegen (PRD).
Besluit

De motie ‘Zelfbewoningsplicht’ is aangenomen.

Toezeggingen

Voor 1 februari informeert het college de raad middels een raadsbrief over de kosten en benodigde capaciteit voor de invoering van de zelfbewoningsplicht.

9

Kaderstelling Don Bosco

Voorgesteld besluit:
1.

De (ruimtelijke) kaders voor het project Don Bosco vast te stellen

2.
3.

Het stedenbouwkundigplan Don Bosco vast te stellen
Het concept beeldkwaliteitsplan Don Bosco vast te stellen

Eerste termijn
Woordvoerders: de heer Bartels (PRD), mevrouw Weeda (PvdA), de heer De Boer (VVD), de heer Janssen (GB),
de heer Cuppen (D66), mevrouw Gerritsen-van Lent (CDA)
De woordvoerders maken o.a. de volgende opmerkingen:
PRD heeft grote moeite met dit voorstel.
Don Bosco is een uitstekende locatie voor het realiseren van woongroepen voor senioren.
De heer Bartels dient namens PRD de motie ‘Kaderstelling Don Bosco’ in.
Het voorstel is veranderd ten opzichte van eerder voorstel met toevoeging van 6 woningen voor senioren.
Senioren willen ook wonen in een wijk met diversiteit, met o.a. jonge gezinnen.
Het is tijd om te onderzoeken of de parkeernorm omlaag kan.
De motie is juridisch gezien onuitvoerbaar, aangezien het leidt tot een voorkeurspositie van deze ontwikkelaar.
GB vindt de motie charmant. Het is belangrijk om met ontwikkelaars in gesprek te blijven.
Misschien laten we kansen liggen.
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We kunnen niet voortdurend blijven kijken naar mogelijke verbeteringen.

Wethouder Sandmann reageert op de inbreng van de woordvoerders in de eerste termijn en de ingediende
motie.
Het college heeft goede hoop dat we in dit plan tot zelfbewoningsplicht kunnen komen.
De gemeente is in gesprek over de parkeernorm.
Gemêleerd wonen is om sociale redenen wenselijk. Dit plan creëert niet alleen seniorenwoningen, maar
ook woningen voor andere doelgroepen.
De motie vraagt om woningen te verplaatsen, maar dit betreffen juist allemaal woningen voor senioren.
Buurtbewoners zijn enthousiast over dit plan.
Als we weer terug moeten naar de tekentafel levert dat nieuwe financiële risico’s op.
Motie is juridisch gezien moeilijk uitvoerbaar
Het college adviseert de raad om de motie niet over te nemen.
Tweede termijn
Woordvoerders: de heer Bartels (PRD).
In de tweede termijn worden o.a. de volgende opmerkingen gemaakt:
Deze prachtige locatie is het meest geschikt voor het creëren van vormen van groepswonen voor
senioren. Spijtig dat deze kans niet wordt benut.
Iedere keer gaat de discussie over één locatie, maar het wordt niet integraal bekeken.
Besluitvorming
Het voorstel wordt met 19 stemmen vóór (D66, VVD, GL, PvdA, GB, CDA) en 3 stemmen tegen (PRD) aangenomen.
De motie ‘Kaderstelling Don Bosco’ van PRD wordt verworpen met 3 stemmen vóór (PRD) en 19 stemmen tegen.
Besluit

1.

De (ruimtelijke) kaders voor het project Don Bosco vast te stellen

2.
3.

Het stedenbouwkundigplan Don Bosco vast te stellen
Het concept beeldkwaliteitsplan Don Bosco vast te stellen.

Actie

10

Verstedelijkingsstrategie.

Voorgesteld besluit
1. Het Verstedelijkingsconcept (deel 1) vast te stellen als basis voor de verdere samenwerking met de partners (rijk, regio’s en provincies) op het gebied van verstedelijking, economie, bereikbaarheid, groen en
leefbaarheid;
2. In te stemmen met de werkwijze en het principe van nadere gebiedsuitwerkingen (deel 2);
3. De ontwerpprincipes van dit concept door te vertalen naar het eigen lokale omgevingsbeleid.
Eerste termijn
Woordvoerders: de heer Janssen (GB), mevrouw Vink (GL), de heer Erkens (PvdA), de heer Geerdes (CDA), mevrouw Bondt (D66), de heer Streefkerk (VVD),
De heer Janssen (GB) dient een amendement in namens GB, VVD, PvdA en PRD.
Mevrouw Vink (GL) dient een motie mbt het vaststellen van de verstedelijkingstrategie in.
In de eerste termijn worden o.a. de volgende opmerkingen gemaakt:
Wat wil de raad met het aannemen van deze motie, anders dan er al op veel terreinen gebeurt? De motie is
overbodig.
Het aantal wensen en bedenkingen mag wel een onsje minder.
Omgevingsvisie gaat vóór het aannemen van het amendement.
Motie onderstreept het belang van woningbouw.
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D66 wijst op het belang van schone mobiliteit en dat er haast gemaakt moet worden met het realiseren van
een fietsbrug.
Het is belangrijk dat college in gesprek blijft in de regio.

Wethouder Sandmann reageert op het amendement en de motie.
Hoewel het amendement voelt als een terughoudend signaal van de gemeenteraad richting de regio is deze
wel uitvoerbaar.
De wethouder zal in de regio blijven aangeven dat dit niet het signaal is dat Renkum niet mee wil doen.
Besluitvorming
Het amendement mbt de verstedelijkingsstrategie wordt aangenomen met 14 stemmen vóór (VVD, PvdA, GB,
CDA, PRD) en 8 stemmen tegen (D66, GL)
Het geamendeerde voorstel wordt unaniem aangenomen met 22 stemmen voor.
De motie mbt verstedelijkingstrategie wordt verworpen met 8 stemmen (D66, GL) vóór en 14 stemmen tegen
(VVD, PvdA, GB, CDA, PRD).
Besluit

Het geamendeerde besluit luidt:
1. Het Verstedelijkingsconcept (deel 1) vast te stellen als basis voor de verdere samenwerking met
de partners (rijk, regio’s en provincies) op het gebied van verstedelijking, economie, bereikbaarheid, groen en leefbaarheid;
2. Kennis te nemen van de werkwijze en het principe van nadere gebiedsuitwerkingen (deel 2);
3. ‘De ontwerpprincipes van dit concept te betrekken bij de verdere uitwerking van de Omgevingsvisie in de Omgevingsplannen.’;
4. De zin in de eerste alinea van pagina 2 ‘De colleges zullen besluiten over dit Verstedelijkingsakkoord’ te vervangen door ‘De colleges zullen besluiten over dit Verstedelijkingsakkoord; voorafgaand aan de besluitvorming stelt het Renkums college de gemeenteraad in de gelegenheid om
schriftelijk wensen en bedenkingen aan het college mee te geven.’
De motie ‘Verstedelijkingsstrategie’ is aangenomen.

Actie

11

Deelname regionale opgave Groene Metropool Regio.

De heer De Boer neemt als vice-voorzitter van de raad de voorzittershamer over.
Geadviseerd besluit:
1. Kennis te nemen van de Regionale agenda 2022 van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.
2. Deel te nemen aan alle vijf de regionale opgaven.
3. Het college toestemming te geven om de vijf opgaveovereenkomsten voor de regionale opgaven aan te gaan.
Eerste termijn
Woordvoerders: de heer Kraak (D66), mevrouw Vink (GL), de heer Erkens (PvdA), de heer Hoge (VVD), de heer
Velthuizen (GB), de heer Geerdes (CDA), de heer Modderkolk (PRD).
In de eerste termijn worden o.a. de volgende opmerkingen gemaakt:
Het is mooi om als gemeente mee te doen aan een samenwerkingsverband met de ambitie om uit te groeien
tot één van de metropoolregio’s in Nederland.
Er zijn zorgen over de onzekerheid over de financiële bijdrage van de provincie na 2020.
De portefeuillehouder wordt opgeroepen om in de regio de financiering van 2022 aan de orde te stellen en
helderheid hierover te krijgen.
Stevige regionale samenwerking is onontbeerlijk. Samenwerking is zo sterk als de zwakste schakel.
Deelname aan de opgaven is vooral een financiële afweging. In de begroting is er dekking voor gevonden.
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VVD ziet af van het voorgenomen amendement.
Algemene voorwaarden zijn vastgesteld, maar stemt ons niet heel blij.
Het proces geeft het gevoel dat we in een eenden fuik lopen.
Kan het college de toezegging geven dat voor de raad de voorgestelde efficiency winst voor alle opgaven
kwantitatief in beeld wordt gebracht in 2022 voordat we langdurig intekenen op de regionale opgaven?

Burgemeester Schaap reageert vanuit haar portefeuille op de inbreng van de woordvoerders in de eerste termijn.
Toezeggingen burgemeester Schaap
De raad krijgt voor januari een overdrachtsdocument (c.q. Tussenevaluatie).
Het college is voornemens om eens in de drie maanden terugkoppeling te geven over de voortgang van de
opgaves.
De raad krijgt in 2022 cijfermatig inzicht in de verwachte efficiency winst als gevolg van de deelname van
alle opgaven, voor zover het mogelijk is.
Tweede termijn
Er zijn geen sprekers in de tweede termijn.
Besluitvorming
Het voorstel wordt unaniem aangenomen met 22 stemmen vóór en 0 stemmen tegen.
Besluit

1.
2.
3.

Kennis te nemen van de Regionale agenda 2022 van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.
Deel te nemen aan alle vijf de regionale opgaven.
Het college toestemming te geven om de vijf opgaveovereenkomsten voor de regionale opgaven aan te gaan.

Toezeggingen

-

De raad krijgt voor januari een overdrachtsdocument (c.q. Tussenevaluatie).
Het college geeft eens in de drie maanden terugkoppeling over de voortgang van de opgaven.
De raad krijgt in 2022 cijfermatig inzicht in de verwachte efficiencywinst als gevolg van de deelname van alle opgaven, voor zover het mogelijk is. Deze informatie wordt verstrekt voordat de
raad een besluit neemt over de langdurige deelname aan de regionale opgaven.

13

Benoeming commissielid CDA.

De fractie van CDA draagt mevrouw De Martelaere-Van den Broeke voor als commissielid.
De voorzitter wijst namens de raad mevrouw Nijeboer (PRD), de heer Erkens (PvdA) en
mevrouw Van Bentem (GB) aan als commissie onderzoek geloofsbrieven. Mevrouw Nijeboer geeft aan dat de
commissie kennis heeft genomen van de geloofsbrieven en dat er geen belemmeringen zijn geconstateerd om
mevrouw De Martelaere-Van den Broeke te benoemen als commissielid.
De voorzitter wijst namens de raad mevrouw Nijeboer (PRD), de heer Erkens (PvdA) en
mevrouw Van Bentem (GB) als leden van het stembureau.
De voorzitter schorst de vergadering om 17:05 uur en heropent de vergadering om 17:15 uur.
Mevrouw Nijeboer maakt de uitslag bekend: het voorstel is aangenomen met 22 stemmen vóór en 0 stemmen
tegen.
Mevrouw De Martelaere-Van den Broeke legt de eed af in handen van de voorzitter.
Besluit

Mevrouw Francisca de Martelaere-Van den Broeke is benoemd als commissielid namens
CDA.

SCHORSING
De voorzitter schorst de vergadering om 17:20 uur

14

Heropening vergadering (20.00 uur)

De voorzitter heropent de vergadering om 20:00 uur.
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Besluit
Actie

15

Najaarsnota 2021.

De behandeling van de najaarsnota 2021 en de begroting 2022 vindt gecombineerd plaats in de eerste termijn.
De volgorde van de sprekers is op maandagavond bepaald door middel van het lot. In de tweede termijn wordt
de omgekeerde volgorde van de woordvoerders gehanteerd.
Tweede termijn
Woordvoerders: de heer Geerdes (CDA), de heer Bartels (PRD), de heer Cuppen (D66), de heer Erkens (PvdA),
mevrouw Weeda (PvdA), de heer Hoge (VVD), mevrouw Van Bentem (GB), mevrouw Vink (GL).
De heer Geerdes (CDA) dient een aangepaste motie ‘30 km de norm in onze dorpen’ (B-M2) in namens CDA,
D66 en GL. Hij dient ook een aangepaste motie over de raadsbrede samenwerking (B-M5).
CDA heeft sympathie voor het amendement van GB mbt de taakstelling van de bibliotheek, maar is deze keuze
vanavond aan de orde? Als dit besluit op een later moment genomen kan worden, vindt CDA het amendement
van VVD mbt teruggave van OZB terecht.
De heer Bartels (PRD) dient een aangepast amendement in mbt inwonersinitiatieven (NJA-A2) namens PRD en
GB. Hij dient tevens motie in mbt de bevriezing van de taakstelling van de bibliotheek Veluwezoom (NJN-M1).
De heer Cuppen (D66) geeft een toelichting op motie BM-4 (taakstelling bibliotheek). D66 is mede indiener van
het amendement ‘In stand houden Klimaatbeleid (B-A2).
D66 vindt het nu te vroeg om de motie over het raadsakkoord aan te nemen, dit is aan de nieuwe raad om te
bepalen. Wellicht te besluiten in een volgende vergadering na afronding traject bestuurscultuur.
De heer Erkens (PvdA) vraagt zich af of nu wel het juiste moment is om bepaalde besluiten te nemen op basis
van een prognose van een positief jaarresultaat 2021. Dit geldt zowel voor het amendement van PRD (NJA-A2)
als het amendement van GB mbt de taakstelling van de bibliotheek (NJN-A1).
Wat levert het amendement van VVD op? Maken we de burger blij met een dooie mus? Het voordeel per huishouden is gemiddeld € 6. Dit amendement komt te vroeg.
PvdA steunt de motie mbt de raadsbrede samenwerking (B-M5) niet, aangezien deze motie mogelijk geen recht
doet aan de uitslag van de verkiezingen.
Mevrouw Weeda (PvdA) dient motie ‘Offensief tegen energie armoede’ (B-M1) in namens PvdA, GL CDA en GB.
De heer Hoge (VVD) geeft aan dat VVD de amendementen en moties mbt de najaarsnota niet steunt. VVD steunt
de moties B-M2, B-M3 en B-M4. VVD is niet overtuigd van de nut en noodzaak van de motie over
energiearmoede (B-M1)
Mevrouw Van Bentem (GB) geeft aan dat GB niet gekozen heeft voor een symbolische teruggave van de OZB,
maar om de uitholling van de lokale voorziening deels terug te draaien. GB is er voorstander van om de
financiële taakstelling voor de bibliotheek deels terug te draaien, hetgeen tot uitdrukking komt in het amendement van GB over de najaarsnota (NJA-A1). GB steunt de moties B-M1, B-M2, B-M3.
Mevrouw Vink (GL) spreekt steun uit voor moties: B-M1, B-M2, B-M3, B-M4.
GL steunt de motie van D66 mbt de bibliotheek. Het is op dit moment te vroeg om een definitief besluit over te
nemen. GL steunt het amendement van VVD (B-A1) omdat dit recht doet aan de afspraken die vorig jaar zijn
gemaakt bij het vaststellen van de begroting.
Wethouders Mulder, Rolink, Sandmann en Maouche reageren vanuit hun portefeuilles op de moties en amendementen.
•
Het college ontraadt de raad geld uit te geven uit het verwachte positieve jaarresultaat 2021 of het
positieve begrotingsresultaat voor 2022 omdat deze middelen hard nodig zijn om te komen tot een
structurele financiële positie van de gemeente. Het college ontraadt de amendementen mbt de najaarsnota en begroting.
•
Het college kan de moties ondersteunen ten aanzien van de begroting, met uitzondering van de motie
‘kernwaarden centraal’ (B-M6) van CDA.
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•
•

De motie over raadsbrede samenwerking (B-M5) is aan de raad.
Het amendement mbt inwonersinitiatieven (NJN-A2) is sympathiek, maar vraagt veel voor de ambtelijke
capaciteit.
De heer Hoge geeft aan dat gelet op de antwoorden van het college, VVD de motie over energiearmoede kan
steunen.
De voorzitter schorst de vergadering om 22:00 en heropent de vergadering om 22:15 uur.
De heer Bartels (PRD) stelt voor om de lijn van het college te volgen op voorwaarde dat alle amendementen met
financiële complicaties worden teruggetrokken.
Mevrouw van Bentem (GB) geeft aan dat GB instemt met dit voorstel en trekt het amendement mbt de taakstelling voor de bibliotheek (NJN-A1) in. GB zal ook het amendement van VVD mbt teruggave van de OZB niet steunen.
Dhr. Geerdes vindt het ook een goed voorstel. CDA trekt motie B-M5 en B-M6 in.
Mevrouw Vink (GL) geeft aan dat GL het amendement mbt klimaat in stand houdt.
De heer Hoge geeft aan dat VVD het amendement mbt teruggave OZB in stand houdt.
Dhr. Erkens onderschrijft de essentie van het voorstel van dhr. Bartels en stemt tegen de amendementen.
Besluitvorming najaarsnota 2021
Het voorstel wordt unaniem aangenomen met 22 stemmen vóór en 0 stemmen tegen.
Besluit

De Najaarsnota 2021 vaststellen en daarbij:
1. kennis nemen van de voortgangsrapportage inzake activiteiten in 2021;
2. goedkeuring geven voor het bijstellen van de budgetten voor bestaand beleid voor de Begroting
2021 en de structurele doorwerking hiervan voor de meerjarenraming 2022-2025 zoals voorgesteld in het onderdeel “bijstellingen lopende begroting”;
3. kennis nemen van de voortgang inzake de invulling van bijstellingen en ombuigingen;
4. instemmen met de voorgestelde nieuwe kredieten;
5. kennis nemen van de voortgangsrapportage inzake investeringen in 2021.

Actie

16

Begroting 2022.

Besluitvorming
Amendement B-A1 (teruggave OZB) wordt aangenomen met 12 stemmen vóór (VVD, GL en D66) en 10 stemmen tegen (GB, PRD, PvdA en CDA).
Amendement B-A2 (klimaatbeleid) wordt aangenomen met 12 stemmen vóór (VVD, GL, D66) en 10 stemmen
tegen (GB, PRD, CDA en PvdA).
Stemverklaring PvdA: gehoordhebbende de beraadslaging en het antwoord van het college, en gezien de besluitvorming over de perspectiefnota vinden wij het niet van consistentie getuige om in te stemmen met het amendement. Het klimaatbeleid blijft voor PvdA één van de grootste prioriteiten binnen onze gemeente en wereldwijd.
CDA en PRD sluiten zich aan bij deze stemverklaring.
Het geamendeerde voorstel wordt aangenomen met 19 stemmen vóór (VVD, GL, D66, PvdA, GB, CDA) en 3
stemmen tegen (PRD).
Stemverklaring PRD: PRD heeft tegen de begroting gestemd, gezien de financiële consequenties van de
amendementen die zijn aangenomen.
De motie B-M1 (Offensief tegen energiearmoede) wordt unaniem aangenomen met 22 stemmen vóór en 0 stemmen tegen.
De motie B-M2 ‘30 km de norm in onze dorpen’ wordt unaniem aangenomen met 22 stemmen vóór en 0 stemmen tegen.
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De motie B-M3 ‘Bomen zijn van grote waarde wordt unaniem aangenomen met 22 stemmen vóór en 0 stemmen
tegen.
De motie B-M4 ‘Taakstelling Veluwezoom’ wordt unaniem aangenomen met 22 stemmen vóór en 0 stemmen tegen.
Besluit

Het geamendeerde besluit luidt:
Vaststellen van de Begroting 2022. Waarbij:
1. de in 2022 te realiseren beleidsvoornemens worden vastgesteld inclusief de daarbij behorende
baten en lasten.
2. € 149.000,- van het geraamde resultaat 2021 wordt ingezet voor een eenmalige OZB verlaging in 2022 en het overige resultaat 2021 na vaststelling van de jaarrekening wordt toegevoegd aan de vrije algemene reserve.
3. Het budget voor klimaat onderdeel 2H van de begroting 2022 te verhogen met €53.000 om uit
te komen om een budget van €226.000 (zie tabellen) en dit bedrag te dekken uit het positieve
begrotingsresultaat van 2022.

Actie

17

Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering om 22:31 uur.
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Amendementen en moties

Motie Zelfbewoningsplicht
De raad van de gemeente Renkum, in vergadering bijeen op 29 september 2021,
Constaterende dat
-

Er in heel Nederland, ook in Renkum een groot tekort is aan betaalbare huur-en koopwoningen in het laagen middensegment waardoor de markt muurvast zit;

-

Alleen het bouwen van nieuwe huizen dit tekort niet oplost;

-

De Tweede Kamer het wetsvoorstel “opkoopbescherming en verruiming tijdelijke verhuur” op 10 maart jl.
heeft aangenomen, waardoor de gemeente in de nabije toekomst de mogelijkheid heeft om opkopingsbescherming in te voeren bij bestaande bouw in nader te bepalen buurten.

-

Dit wetsvoorstel op 6 juli van dit jaar is bevestigd door de Eerste Kamer;

Overwegende dat
-

Starters en mensen met een laag inkomen nauwelijks kans maken een betaalbare woning te vinden in onze
gemeente;

-

De inwoners meer mogelijkheden moet worden geboden bij het vinden van een passende woning in de gemeente Renkum;

-

Hierdoor ook de verdere vergijzing in onze gemeente kan worden tegengegaan en meer jongeren in onze
dorpen kunnen wonen;

-

Het college in antwoord op gestelde raadsvragen heeft aangegeven dat het bereid is voor nieuwbouwwoningen de zelfbewoningsplicht in te voeren;

-

Het effect van deze maatregel voor de gemeente Renkum echter beperkt is,

Draagt het college op
• vóór 1 februari 2022 met een voorstel te komen voor de invoering van een zelfbewoningsplicht voor zowel
nieuwbouw als bestaande woningen in de gemeente Renkum;
•

daarbij een voorstel te doen voor kaders voor die zelfbewoningsplicht, zoals o.a. tijdsduur, woningcategorie
en prijscategorie.

En gaat over tot de orde van de dag.
GroenLinks

GemeenteBelangen

PvdA Renkum D66

VVD
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Motie Kaderstelling Don Bosco
De raad in vergadering bijeen op 3 november 2021 behandelend het voorstel Kaderstelling Don
Bosco
constateert, dat in het voorstel aangegeven is, dat
✓ het beleidsmatig wenselijk wordt geacht om 6 reguliere twee-onder-een kap woningen naar
6 seniorenwoningen om te zetten dit n.a.v opmerkingen over het gepresenteerde plan op 20
november 2019 (pag. 9);
✓ door voortschrijdend inzicht, veranderende regelgeving of omstandigheden het denkbaar is
grote aanpassingen separaat aan de raad voor te leggen (pag. 10);
✓ na het verschijnen van een zienswijzennota mogelijk hert definitieve bestemmingsplan en
beeldkwaliteitsplan aan de raad zal worden voorgelegd (pag. 10);
✓ In het coalitieakkoord (VVD-GL-D66-PvdA) 2018-2022 op pagina 12 de zin staat: Ook ondersteunen we experimenten met woningbouw voor ouderen en voor woon- en leefgroepen;
✓ In het persbericht van de gemeente Renkum d.d. 20 augustus 2019 gesproken wordt over
nieuw woonbeleid voor onze gemeente en in de Nota Wonen expliciet als speerpunt van beleid de focus gelegd wordt op wonen voor ouderen, woonvormen voor bijzondere doelgroepen e.d.;
✓ Op pagina 26 van de Nota wonen letterlijk staat: Voor senioren willen wij kleine 3- kamer appartementen of nultredenwoningen toevoegen, bij voorkeur in of bij het centrum;
✓ De gemeente op 20 november 2019 een inwonersavond over de herontwikkeling van het Don
Bosco terrein heeft georganiseerd, er 24 reactieformulieren ingevuld zijn en deze reacties
gebruikt zouden worden om richting te geven aan de uitwerking van de stedenbouwkundige
schets tot een stedenbouwkundig plan en tevens een concept inrichtingsplan openbare
ruimte;
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✓ in 17 van hierboven bedoelde reacties gevraagd werd om andere soorten woningen in het
plan op te nemen en in 14 van deze 17 reacties gevraagd werd om seniorenwoningen, die
aangaven dat het voor senioren erg prettig is om dichtbij het centrum met winkels te wonen;
✓ aangetoond is, dat zeker 43 huishoudens willen doorstromen om als senioren bij elkaar en
zelfstandig te willen wonen en derhalve een vorm van groepswonen nastreven bij voorkeur
op de locatie Don Boscoweg;
✓ bedoeld streven past in de landelijke trend en door het rijk en provincie gestimuleerd wordt
waarbij o.a. gedacht kan worden aan de laatste ontwikkeling waar het kabinet het bouwen
van geclusterde woningen voor ouderen, zoals hofjes graag ziet gebeuren en ondersteund;
✓ doorstroming kansen biedt voor starters en groter wordende gezinnen, die te klein behuisd
zijn;
is van mening, dat
✓ in het voorliggende voorstel te weinig aandacht is gegeven aan woningbouw voor ouderen;
draagt het college op
om in overleg met De Bunte Vastgoed B.V. met name de nu geprojecteerde woningen op het bouwplandeel m.b.t. het gemeentelijke grondgebied zogezegd te verplaatsen naar de locatie voormalige
Albert Schweitzerschool te Renkum en te bezien in hoeverre groepswonen voor ouderen op de locatie Don Boscoweg mogelijk gemaakt kan worden, de raad hierover schriftelijk deze raadsperiode te
informeren.
De raad gaat over tot de orde van de dag.
PRD
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Amendement betreffende de vast te stellen Verstedelijkingsstrategie
De Raad van de gemeente Renkum in vergadering bijeen op woensdag 3 november 2021, behandelend
de ‘Verstedelijkingsstrategie’,
Constaterende dat,
•

De ontwerp-omgevingsvisie van de gemeente Renkum op 21 september door het college is vastgesteld en sinds 29 september ter visie is gelegd;
• De raad door het college, per raadsbrief van 21 september in de gelegenheid is gesteld om een reactie te geven op deze ontwerp-omgevingsvisie;
• Het college de Omgevingsvisie en de daaraan verbonden Zienswijzen-nota ter vaststelling aan de
Raad dient voor te leggen;
• Het vaststellen van de Verstedelijkingsstrategie en het ‘doorvertalen’ daarvan naar de Omgevingsvisie betekent dat deze ‘doorvertaling’ gevolgen kan hebben voor de vast te stellen Omgevingsvisie;
• De gemeenteraad de beslissingsbevoegdheid heeft bij het ruimtelijke ordeningsbeleid,
Overwegende dat,
•

Het niet vanzelfsprekend is dat uitgangspunten en conclusies van de Verstedelijkingsstrategie (volledig) aansluiten bij de visie van de Renkumse gemeenteraad als het gaat om het eigen ruimtelijke
ordeningsbeleid;
• Met het volgen (‘doorvertalen’) van ontwerpprincipes, vastgesteld op regionaal niveau, de beslissingsbevoegdheid van de gemeenteraad bij het ruimtelijke ordeningsbeleid aangetast kan worden;
• Juist voor het deelgebied waar de gemeente Renkum deel van uitmaakt, nog geen sprake is van
vastliggende ontwerpprincipes; immers in Deel 2 van de strategie staat vermeld (pag. 90): Voor dit
deelgebied hebben nog geen ambtelijke / bestuurlijke sessies plaatsgevonden. Dit betreft een voorzet, die tijdens de sessies aangevuld en bevestigd kan worden.
• De nadruk ligt op een vergaande verstedelijking van aan de gemeente Renkum grenzende gemeenten, waarbij het tussenliggende gebied als buffer en uitloopgebied wordt gezien voor de inwoners
van deze verder te verstedelijken gebieden;
• In het kaartmateriaal slechts beperkte ontwikkelingen zijn voorzien in de kommen van Doorwerth en
Oosterbeek en daarmee onvoldoende ruimte bieden voor de lokale woningbehoefte,
Besluit het voorliggende raadsbesluit als volgt te wijzigen:
1. In het tweede beslispunt ‘in te stemmen met….’ te vervangen door ‘kennis te nemen van…..’;
2. De tekst van het derde beslispunt te vervangen door: ‘De ontwerpprincipes van dit concept te betrekken bij de verdere uitwerking van de Omgevingsvisie in de Omgevingsplannen.’;
3. De zin in de eerste alinea van pagina 2 ‘De colleges zullen besluiten over dit Verstedelijkingsakkoord’ te vervangen door ‘De colleges zullen besluiten over dit Verstedelijkingsakkoord; voorafgaand
aan de besluitvorming stelt het Renkums college de gemeenteraad in de gelegenheid om schriftelijk
wensen en bedenkingen aan het college mee te geven.’
En gaat over tot de orde van de dag.
Fracties van:
GB

VVD

PvdA

PRD
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Motie Verstedelijkingsstrategie
De raad van de gemeente Renkum, in vergadering bijeen op 3 november 2021, behandelende de
Verstedelijkingsstrategie,
constaterende dat:
-

Er lokaal, regionaal en landelijk grote problemen zijn met de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen;
Dit grote problemen veroorzaakt voor mensen die op zoek zijn naar een huis en voor mensen die hun woonlasten
niet (meer) kunnen betalen, getuige ook de woonprotesten die in diverse steden georganiseerd zijn;
Renkum samen met Regio FoodValley en Regio Arnhem Nijmegen een verstedelijkingsstrategie heeft opgesteld om
samen met het Rijk op zoek te gaan naar oplossingen voor het tekort aan woningen in deze regio;

overwegende dat:
-

-

De problemen met de betaalbaarheid van woningen niet alleen verholpen worden door het bouwen van nieuwe
woningen, maar dat er ook nationale hervormingen nodig zijn om wooncrisis op te lossen en de betaalbaarheid
van woningen te garanderen;
Voorbeelden van zulke hervormingen zijn: reguleren van de huren, afschaffen van de verhuurdersheffing, het terugbrengen van fiscale voordelen zoals de jubelton, de huisjesmelkersboete, invoering woonplicht voor alle woningen, aanvulling huisvestigingsfonds, verhoging sociale huurgrens en het aanbieden van constructies om betaalbare
koop mogelijk te maken voor grotere groepen mensen, zoals bijvoorbeeld Koopgarant;

verzoekt het college om:
-

op korte termijn met de andere gemeenten in het verstedelijkingsakkoord en in overleg met de Provincie te kijken
welke maatregelen regionaal te nemen zijn om de wooncrisis aan te pakken;
in de regio te bepleiten dat noodzakelijke hervormingen op de woningmarkt fundamenteel onderdeel worden van
de gesprekken met het Rijk bij het sluiten van het Verstedelijkingsakkoord;

draagt de griffie op om:
-

deze motie te verspreiden onder de raden van de samenwerkende gemeenten uit het verstedelijkingsakkoord;

en gaat over tot de orde van de dag.

Fractie GroenLinks
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Amendement bezuiniging Bibliotheek de Veluwezoom NJN-A1
De Raad van de Gemeente Renkum, in vergadering bijeen op maandag 1 november 2021, behandelend de Najaarsnota 2021,
Constaterende dat:
•

De bibliotheek nog een bezuiniging van € 110.000 moet verwerken via goedkopere
huisvesting in Oosterbeek en Renkum, waar op dit moment onderzoeken voor worden
uitgevoerd;

•

Bibliotheek Oosterbeek vanaf oktober 2021 in de uitwerking van de nieuwe plannen
voor het gemeentehuis wordt meegenomen;

•

De najaarsnota een positief resultaat van € 398.000 over 2021 laat zien.

Overwegende dat:
•

De bibliotheek graag meewerkt aan het onderzoeken van het scenario waarin de bibliotheek in het gemeentehuis wordt gehuisvest en de huidige huisvesting een andere functie krijgt;

•

Alle uitkomsten van de genoemde lopende en nieuwe onderzoeken naar huisvesting niet
bekend zijn in najaar 2021;

•

Het voor de bibliotheek noodzakelijk is dat er dit najaar duidelijkheid is over de haalbaarheid van de bezuinigingen binnen de huisvestingslasten.

•

Door de taakstelling van € 110.000 uit te stellen naar 2025, ontstaat tijd voor besluitvorming op basis van het meest gunstige scenario.

•

Bezuinigingen op de bibliotheek meerdere inwoners en organisaties treft;

•

Bij de behandeling van de begroting 2020, raadsbreed de intentie is uitgesproken om
toekomstige meevallers in de jaarrekening in te zetten voor voorzieningen voor onze
inwoners.

Besluit:
De taakstellingen voor de bibliotheek te veranderen door op pagina 53 van de Najaarsnota
2021, de bedragen van de opgenomen tabel:
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Prod bedragen x € 1.000

Oorspronkelijk
2021 2022 2023

1B.5

Taalbevordering Taakstelling bibliotheek

30

50

2024
e.v.

160 160

Openstaand na Najaarsnota
2021

Voortgang

2021

2022

2023

2024

Inhoud Planning Financië n Risico’s

0

20

130

130

als volgt te wijzigen:
Prod bedragen x € 1.000

Oorspronkelijk
2021 2022 2023

1B.5

Taalbevordering Taakstelling bibliotheek

30

50

2024
e.v.

160 160

Openstaand na Najaarsnota
2021

Voortgang

2021

2022

2023

2024

Inhoud Planning Financië n Risico’s

0

20t

50

50

Tevens wordt in de begroting van 2022 de tabel “totaaloverzicht bijstelling en ombuigingen”
gewijzigd van:
Prod bedragen x € 1.000
2022 2023 2024 2025
1B.5 Taalbevordering Taakstelling bibliotheek 20 130 130 130

Naar:
Prod bedragen x € 1.000
2022 2023 2024 2025
1B.5 Taalbevordering Taakstelling bibliotheek 20 50 50 130

Dekking voor deze wijziging van € 160.000 wordt gehaald uit het positieve resultaat van €
398.000 van 2021.
De fractie GemeenteBelangen
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Amendement Najaarsnota 2021 - Inwonersinitiatieven NJN-A2
De Raad van de gemeente Renkum in vergadering bijeen op 3 november 2021
constateert, dat
•
•
•

de twee subsidiepotten in het kader van cofinanciering1 zo goed als leeg zijn,
de gemeente waar mogelijk nieuwe lokale activiteiten wil initiëren (zie o.a. pagina. 57 Begroting
2022),
er geen ruimte is m.b.t. het verstrekken van kleine éénmalige subsidies ter aanvulling van een tekort
voor waardevolle activiteiten vanuit de bevolking,

is van mening, dat
•
•
•

het goed zou zijn een Reserve Subsidie Inwonersinitiatieven te hebben t.b.v. de twee bestaande regelingen inzake cofinanciering en een bedrag voor kleine éénmalige subsidies conform het bovenstaande;
het college de bestaande criteria kan laten staan en naar eigen inzicht kan handelen omtrent het verstrekken van kleine éénmalige subsidies;
de dekkingsgelden te verdelen over de drie genoemde subsidiemogelijkheden en de raad hierover te
informeren;

wijzigt de Najaarsnota 2021 door een tekst toe te voegen, dat bij een positief rekening-resultaat 50.000 euro
ten gunste komt van de Reserve Subsidie Inwonersinitiatieven
en gaat over tot de orde van de dag.

PRD

1

1

Subsidie cofinanciering. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen subsidie aanvragen voor initiatieven op het gebied van leefbaarheid, sociale vitaliteit, het bevorderen
van het culturele klimaat of het bevorderen van de sociale, economische of toeristische infrastructuur in de gemeente. Voor alle aanvragen geldt dat wij maximaal 50% van de kosten betalen die
nodig zijn om het project uit te voeren onder voorwaarde dat de activiteit ook gefinancierd wordt
door anderen. Beschikbaar budget € 250.000,- in de periode 2019 – 2022 inclusief 50.000 euro voor
kleine aanvragen tot € 2.000,- .
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NJN-M1
Motie: bevriezing financiële taakstelling Veluwezoom
De Raad in vergadering bijeen op 3 november 2021 behandelend de Najaarsnota 2021
is van mening, dat
• het voorzieningenniveau van de bibliotheken in de gemeente met behoud van de drie
vestigingen als uitgangspunt overeind moet worden gehouden;
• in het licht van een mogelijke renovatie van het gemeentehuis met inpassing van de
bibliotheek het op dit moment niet passend is om de opgelegde taakstelling in de meerjarenbegroting onverkort te handhaven;
• een kort memo moet komen over het ingezette beleid qua bezuinigingen, de gevolgen
ervan met de kanttekening, dat altijd ook door de bibliotheekvoorziening Veluwezoom
bekeken moet worden of er doelmatiger/efficiënter gewerkt kan worden;
besluit de bezuinigingstaakstelling opgelegd aan de bibliotheek Veluwezoom tot nader order
te bevriezen en gaat over tot de orde van de dag.

PRD
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B-A1

Amendement begroting 2022 betreffende OZB teruggave inwoners
De Raad van de gemeente Renkum in vergadering bijeen op woensdag 3 november 2021, behandelend
de Najaarsnota 2021 en de Begroting 2022,
Constaterende dat,
1. in de Begroting 2022 is voorzien dat er geen teruggave aan inwoners en bedrijven zal zijn;
2. de Najaarsnota 2021 een positief resultaat voor 2021 in het vooruitzicht stelt van € 398.000,-;
3. de Begroting 2021 als volgt geamendeerd is vastgesteld op 5 november 2020:
een (uitgaande van de Najaarsnota) mogelijk overschot op de jaarrekening van 2021 en 2022 voor
50% te gebruiken voor lastenverlichting in 2022 en 2023 en voor 50% voor het aanvullen van de
reserves;
4. de Financiële Verordening 2021 in art.11.8 het volgende aangeeft: Voor de Vrije algemene reserve
geldt een minimumniveau van € 4.000.000. Op het moment dat de vrije algemene reserve onder dit
minimum zakt, doet het college voorstellen om binnen een periode van maximaal 4 jaar de reserve
terug te brengen op het minimumniveau,
Overwegende dat,
•

•
•

•
•

•

voor onze inwoners en bedrijven gedurende deze raadsperiode de gemeentelijke lasten in de vorm
van belastingen en heffingen fors gestegen zijn, waardoor deze in de provincie Gelderland de
hoogste zijn geworden over het lopende jaar;
de financiële positie van onze gemeente iets verbeterd is;
aan de voorstellen van de Minister van Binnenlandse Zaken inzake de herverdeling van het
Gemeentefonds, volgens de Raad Openbaarheid Bestuur (ROB) “een goed onderbouwd verhaal
ontbreekt” en de nog steeds voortslepende kabinetsformatie een herverdeling, zoals nu voorgesteld
door het demissionaire kabinet, hoogst onzeker maakt;
onze inwoners en ondernemers al voldoende slachtoffer zijn van de herverdeling van rijkstaken naar
gemeenten zonder afdoende financiering;
de vooruitzichten voor de vrije algemene reserve, gelet op het voorziene resultaat voor 2021, al met
een beperkte toevoeging uit dit resultaat voldoet aan de Financiële Verordening 2021, omdat de
vrije algemene reserve in de begroting ultimo 2022, indien het geraamde resultaat inderdaad
bereikt wordt, uitkomt op € 4.242.000,- na uitvoering van het dictum van dit amendement;
omdat het verwachte resultaat van 2021 en op de wat langere termijn de financiële positie van de
gemeente nog onzeker zijn is voorzichtigheidshalve ingestoken op € 149.000,- OZB verlaging in
plaats van de volledige 50%;

•
Besluit:
€ 149.000,- van het geraamde resultaat 2021 in te zetten voor een eenmalige OZB verlaging in 2022
en het overige resultaat 2021 na vaststelling van de jaarrekening toe te voegen aan de vrije algemene
reserve.
En gaat over tot de orde van de dag.
VVD
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Amendement in stand houden klimaatbeleid

B-A2

De Raad van de gemeente Renkum in vergadering bijeen op woensdag 3 november 2021, behandelend de Begroting
2022.
Constaterende dat
- Afgelopen week nog in de kranten stond dat we met de huidige inspanningen de landelijke klimaat-doelen
niet gaan halen;
- Wij als overheid de verantwoordelijkheid hebben om de inwoners en bedrijven te ondersteunen in het
bewerkstelligen van verduurzamende maatregelen;
- De gemeente capaciteit en budget nodig heeft om die stimulans en ondersteuning te kunnen bieden
Overwegende dat
- Het weghalen van de 53.000 euro eenmalig in 2022 het doorbreken van bestaand beleid en dus feitelijk een
bezuiniging betreft die lopende processen kan verstoren op dit gebied op een cruciaal moment;
- Inwoners en bedrijven hun best doen maar wel stimulans en ondersteuning van de gemeente nodig hebben
Besluit
Het budget voor klimaat onderdeel 2H van de begroting 2022 te verhogen met €53.000 om uit te komen om een budget van €226.000 (zie tabellen) en dit bedrag te dekken uit het positieve begrotingsresultaat van 2022.
Huidige tabel:

Aangepaste tabel

226

:
GroenLinks

VVD

D66
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Motie offensief tegen energiearmoede

B-M1

De raad van de gemeente Renkum, in vergadering bijeen op 3 november 2021,
behandelend de begroting 2022.
Constaterende dat:
- Door de snel stijgende energieprijzen veel huishoudens in de problemen dreigen te raken;
- De kabinetsmaatregelen om stijgende energiekosten te compenseren generiek gericht zijn op
belastingmaatregelen en er relatief beperkt aandacht is voor huishoudens met een kleine portemonnee;

-

-

-

Veel maatregelen tot op heden vooral toegankelijk zijn voor eigenaren van koopwoningen die de
mogelijkheid hebben om te investeren in hun woning;
De stijging van de energieprijzen de bewoners van huurwoningen en huiseigenaren met een kleine
portemonnee onevenredig gaat treffen;
Recent onderzoek van TNO laat zien dat met name huishoudens met lagere inkomens in slecht
geïsoleerde woningen te maken hebben met energiearmoede, waarvan ongeveer 75% in een
corporatiewoning woont;
Het kabinet 150 miljoen euro heeft gereserveerd om kwetsbare huishoudens met een hoge
energierekening en/of een slechte energetische staat van hun woning te ondersteunen via gemeenten,
die in buurten waar veel energiearmoede voorkomt gericht aan de slag kunnen gaan;
De provincie in mei 2021 extra middelen heeft uitgetrokken zodat woningbouwcorporaties tochtige
woningen kunnen isoleren;
In Wageningen en Rheden de gemeente extra middelen heeft uitgetrokken voor de bestrijding van de
energiearmoede

Overwegende dat:
- Het ombudsteam van de PvdA de afgelopen weken signalen heeft ontvangen van inwoners, met name
bewoners van huurwoningen, die al geconfronteerd zijn met forse stijgingen van de energieprijzen waardoor
zij in de problemen zijn gekomen;
- Inwoners vaak niet voorbereid zijn op de gevolgen van de forse stijging van de energieprijzen en vaak niet
bekend zijn met maatregelen om op energie te besparen;
- Dat voor mensen met een laag inkomen en mensen in de bijstand de sterke stijging van de energieprijzen de
kosten kunnen oplopen tot 30 % van hun maandlasten.
- Het Energieloket vooral digitaal en telefonisch te bereiken is;
- Er voor laaggeletterden en inwoners van Renkum voor wie Nederlands de tweede taal is, daardoor een extra
drempel bestaat om kennis te nemen en gebruik te maken van besparingsmogelijkheden.

Verzoekt het college:
Een offensief tegen energiearmoede te lanceren en daar de volgende punten in op te nemen:
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-

Een communicatiecampagne te starten om inwoners te attenderen op de mogelijkheden van besparing op
het energieverbruik, zoals isolatie van hun woning;

-

Bij de communicatie rekening te houden met laaggeletterden en mensen voor wie Nederlands de
tweede taal is;
Daarbij de bestaande duurzame initiatieven in de wijken te benutten;
Een oproep te doen aan onze inwoners die kennis en kunde hebben op het gebied van
energiebesparing en deze zouden willen inzetten voor het offensief tegen energiearmoede;
Energiecoaches van het Energieloket proactief op pad te sturen om bewoners van huurwoningen te
adviseren over de besparingsmogelijkheden;
Te onderzoeken of het mogelijk is energiecoaches in te zetten die beschikken over ervaring met
laaggeletterden en mensen voor wie Nederlands de tweede taal is;
Bij de vroeg signalering in het kader van de schuldenaanpak specifiek te letten op de gevolgen van de
hogere energieprijzen;
Te onderzoeken of bij de bestrijding van energiearmoede de bijzondere bijstand te benutten is om
onze inwoners te compenseren voor de stijgende energiekosten;
In het overleg over de prestatieafspraken met Vivare harde afspraken te maken om versneld bestaande
woningen energiezuinig te maken.

-

En gaat over tot de orde van de dag,
Fracties van:
PvdA

GL

CDA

GemeenteBelangen
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B-M2
Motie: 30 km de norm in onze dorpen
De raad van de gemeente Renkum, in vergadering bijeen op 1 en 3 november 2021 behandelend de begroting
2022
Constaterende dat:
- Vanuit diverse kernen en woonwijken de roep om 30 kilometerzones in te richten groot is.
- Snelheidsverlaging leidt tot minder (dodelijke) verkeersongevallen, vooral bij kwetsbare
verkeersdeelnemers zoals ouderen, kinderen en mindervaliden.
- De uitbreiding van de 30 km zone de lucht zuiverder maakt en de CO2-uitstoot verminderd.
- De Tweede kamer eind 2020 een motie heeft aangenomen die stelt dat een maximum snelheid van 30
kilometer per uur de norm wordt in de bebouwde kom.
- De Gemeente Renkum subsidies voor verkeersveiligheid heeft gekregen vanuit het Rijk.
- Er in de begroting 2022 niets concreets is opgenomen omtrent de 30 kilometerzones.
Overwegende dat:
- Renkum “30 km/per uur gemeente” een ambitie is die past bij de kernkwaliteit van de dorpen en
voorziet in een behoefte van inwoners
- Het onderwerp in onze gemeente actueel is, denk aan het ophanden zijnde onderhoud van de
Stationsweg in Oosterbeek en de onveilige verkeerssituaties op de 50 km wegen zoals de
Utrechtseweg in Oosterbeek ter hoogte van Villapark Pelt, de kruising Benedendorpsweg met de
Veerweg en de Hogenkampseweg in Renkum.
- Het gesprek op wijk niveau moet worden gevoerd met de inwoners om tot een voldragen inrichting
van het wegennet te komen in afstemming met hulpdiensten en openbaarvervoer.
- Er veel manieren zijn om de maximum snelheid in een straat te verlagen, variërend van een complete
herinrichting tot creatieve oplossingen zoals tijdelijk groen en het verbreden van fietspaden.
Verzoekt het college:
- Bij elk inrichtingsplan in onze dorpen de maximale snelheid van 30 km als norm te nemen en zo de
verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers en de leefbaarheid in onze dorpen prioriteit te geven.
- In het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan de ambitie te benoemen om op termijn van Renkum een
30 km gemeente te maken.
- Onderzoek te doen naar de 5 meest gevaarlijke 50 km wegen/wegdelen in onze gemeente waar het
zeer wenselijk is om de snelheidsnorm te verlagen naar 30 km en hierop te prioriteren. Dit in
samenhang met het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan. Hierover voor de zomer 2022 te
rapporteren aan de raad.

D66

CDA

GroenLinks
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Motie: Bomen zijn van grote waarde

B-M3

De raad van de gemeente Renkum, in vergadering bijeen op 1 en 3 november 2021 behandelend de begroting
2022
Constaterende dat:
- Het kapbeleid in 2017 sterk vereenvoudigd is en er in veel minder gevallen een kapvergunning nodig
is met als doel minder administratieve rompslomp en minder kosten voor de gemeente.
- De bomenverordening van 2017 met het sterk veranderde kapbeleid nog niet geëvalueerd is.
- De waardevolle bomenlijsten van onze dorpen niet geactualiseerd zijn sinds oktober 2017.
Overwegende dat:
- Bomen er mensengeneraties over doen voordat ze volgroeid zijn en alleen door duurzame
bescherming oud kunnen worden.
- De aanwezigheid van oudere bomen een belangrijk element vormt van de dorpse en historische
identiteit van de gemeente Renkum
- Er in 4 jaar veel is veranderd: bomen zijn door droogte of ziekte doodgegaan of omgewaaid en een
boom die eerst niet als beeldbepalend werd beschouwd in een straat is kan dat nu wel zijn.
- Overbodige regels schrappen en eigen verantwoordelijkheid geven alleen werkt als je in
gesprek blijft en evalueert en handhaaft.
Verzoekt het college:
- Om in 2022 de regels over kap, behoud, bescherming, herplant en compensatie van bomen alsmede
de waardevolle bomenlijsten en de handhaving te evalueren en te actualiseren. Dit in samenspraak
met inwoners, betrokken organisaties en de raad. En waar mogelijk het Groenberaad hierin te
betrekken.
En gaat over tot de orde van de dag
Fracties:
D66
GL PvdA CDA PRD GB VVD
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Motie inzake taakstelling van de bibliotheek Veluwezoom

B-M4

De Raad van de Gemeente Renkum, in vergadering bijeen op maandag 1 en woensdag 3 november 2021,
behandelend de ‘Najaarsnota 2021’ en de ‘Begroting 2022’:
Constaterende dat,
•
•
•
•
•

De Bibliotheek Veluwezoom door de gemeenteraad een taakstelling heeft gekregen om € 160.000 te
bezuinigen voor de bibliotheken in de dorpen Oosterbeek en Renkum;
De Bibliotheek Veluwezoom inmiddels € 30.000 daarvan heeft gerealiseerd en in 2022 additioneel
€20.000 zal realiseren;
De resterende taakstelling van € 110.000 voor 2023 door De Bibliotheek Veluwezoom alleen
gerealiseerd kan worden door bezuinigingen in huisvesting;
Er voor de bibliotheken in de dorpen Oosterbeek en Renkum op dit moment onderzoeken worden
uitgevoerd om te kijken naar mogelijkheden tot andere, goedkopere huisvesting;
De gemeenteraad in oktober 2021 akkoord is gegaan met het uitwerken van scenario’s voor het
gemeentehuis waarbij onderzocht wordt of en hoe de bibliotheek in Oosterbeek ingepast kan
worden in het vernieuwde gemeentehuis.

Overwegende dat:
•
•
•
•

Het resultaat van het onderzoek m.b.t. besparing van herhuisvesting en het vinden van een andere
locatie in het dorp Renkum niet op korte termijn te realiseren is;
De Bibliotheek Veluwezoom op dit moment niet weet of herhuisvesting in een vernieuwd
gemeentehuis tot de mogelijkheden gaat behoren;
Als die herhuisvesting daadwerkelijk gaat plaatsvinden er voor De Bibliotheek Veluwezoom sprake
kan zijn schaalvoordelen en kostenbesparingen, waardoor de taakstelling voor De Bibliotheek
Veluwezoom er anders uit kan gaan zien dan nu het geval is;
Alles in het werk moet worden gesteld om in zowel Oosterbeek als Renkum een fysieke
bibliotheekvoorziening voor de inwoners overeind te houden;

Verzoekt het college:
•

•

In het voorjaar 2022 aan de raad te laten weten wat de financiële en inhoudelijke uitkomsten zijn
voor een mogelijke herhuisvesting van de bibliotheek in het dorp Renkum naar een goedkopere
locatie in het dorp en voor een mogelijke verhuizing van de bibliotheek in Oosterbeek naar het
gemeentehuis;
Daarbij aan de raad mee te geven wat de consequenties zijn voor de inwoners als de Bibliotheek
Veluwezoom haar resterende taakstelling voor 2023 zal moeten uitvoeren.

En gaat over tot de orde van de dag,
D66 Renkum GroenLinks
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B-M5
De raad van de gemeente Renkum, in vergadering bijeen op 1 en 3 november
2021, sprekend over de Begroting 2022;
Constaterende dat:
- De financiële situatie van de gemeente Renkum noopt tot een slank en
slagvaardig bestuur;
- Deze raad en dit college de afgelopen bestuursperiode te veel aandacht aan
zichzelf heeft besteed en dat dit de bestuurbaarheid en bestuurskracht in
moeilijke (financiële) tijden niet ten goede is gekomen;
- Een goed bestuurbare gemeente in verschillende vormen denkbaar is, dus ook in
andere vorm dan de vorm van een meerderheidscoalitie met coalitieakkoord;
Overwegende dat:
- De wens tot een slagvaardiger samenwerking tussen fracties breed gedeeld
wordt en daar nu ook aan wordt gewerkt;
- De instrumenten voor een effectieve bestuursperiode meer inhouden dan alleen
een coalitieakkoord en daarom na de aanstaande verkiezingen ook serieus
besproken moeten worden;
Voorts overwegende dat:
- terugvallen in oude gewoonten soms moeilijk te voorkomen is;
Spreekt het voornemen uit:
Na de raadsverkiezingen van 2022 de desbetreffende informateur de opdracht te
geven om in eerste instantie de bestaande structuren los te laten en op zoek te gaan
naar de meest constructieve en brede samenwerking binnen de raad, tussen raad en
college én samenleving.
Fractie CDA en GemeenteBelangen
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Motie Kernkwaliteiten centraal

B-M6

De raad van de gemeente Renkum, in vergadering bijeen op 1 en 3 november 2021,
Constaterende dat:
•
•

90% van onze inwoners de mooie, groene dorpen als een kernkwaliteit van Renkum ziet;
Het behoud en versterken van deze kernkwaliteit breed gedragen wordt en ook onderdeel is (wordt)
van onze Omgevingsvisie;

Overwegende dat:
•
•
•

•
•

Uitvoeringskracht, faciliterend of uitvoerend, voor het behouden en versterken van bovengenoemde
kernwaarde binnen de gemeente onvoldoende aanwezig is;
Uit een benchmark volgt dat we binnen het ruimtelijk domein onderbemand zijn, we doen te veel met
te weinig mensen, ook met het in de Begroting 2022 opgenomen budget;
Er komt nog veel meer taken bijkomen (Omgevingswet, Wet kwaliteitsborging, afhandeling
bestemmingsplan Buitengebied etc.), waardoor het realiseren van ambities realiseren ter versterking
van die kernwaarden nog verder bemoeilijkt wordt;
Uit de benchmarkt volgt dat op onderdelen van de bedrijfsvoering (ook irt de Connectie) onze
organisatie minder efficiënt is ingericht. Middelen lekken zo weg, terwijl kernkwaliteiten niet worden
versterkt;
De gemeente er voor inwoners is om zaken efficiënt voor elkaar te krijgen en bij het voor elkaar krijgen
van zaken een goede richting is om daarbij het versterken van door inwoners zelf aangedragen
kernwaarden centraal te stellen;

Draagt het college op:
•

In beeld te brengen hoe (middelen vrij te spelen zijn door) het efficiënter inrichten van de organisatie,
ten dienste kan worden gesteld aan het versterken van de door onze inwoners centraal gestelde
kernkwaliteit van het behouden en versterken van de groene dorpen en de uitvoering van de
Omgevingsvisie.

En gaat over tot de orde van de dag.
Fractie CDA Renkum
GemeenteBelangen
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