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Aanwezig Voorzitter Mevrouw A.M.J. Schaap

Raadsgriffier De heer J. Cornips

Raadsleden De heer Th. H.J. Bartels PRD
Mevrouw C.D. van Bentem GemeenteBelangen
De heer T.A. de Boer VVD
Mevrouw D.A. Bondt D66
De heer R.J.B. den Burger VVD
De heer F.T.M. Cuppen D66
De heer T.T.M.G. Erkens PvdA
De heer C.F. Geerdes CDA
De heer W. Hoge VVD
De heer O.H. Hollink VVD
Mevrouw L.A. Jansen GroenLinks
De heer P.G. Janssen GemeenteBelangen
De heer P.W. Kraak D66
De heer N.L. Mergen GroenLinks
De heer T. Modderkolk PRD
Mevrouw F.J. Mijnhart D66
Mevrouw A. Nijeboer PRD
De heer J.C.J. Streefkerk Fractie Streefkerk
De heer O.P. Velthuizen GemeenteBelangen
Mevrouw E.L. Vink GroenLinks
Mevrouw H.J. Weeda PvdA
De heer B.D. Wind CDA

Portefeuillehouders De heer J. Maouche
Mevrouw M. Mulder
Mevrouw H.H.M. Rolink-Velthuis

Beoogd wethouder 

Afwezig met kennisgeving Mevrouw S. Engelsma GroenLinks

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.|
Mw. Engelsma van GL is verhinderd.

Agenda
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen. 

2 Introductie en kennismaking met de heer M. Sandmann, beoogd 
wethouder.

Mevrouw Bondt geeft een toelichting op de voordracht van de heer Sandmann als wethouder. Bij de hernieuwde 
toetreding tot de coalitie heeft D66 toegezegd om op korte termijn een wethouder te leveren en draagt vanavond 
de heer Sandmann voor. De wethouder adviescommissie van D66 heeft gezocht naar een wethouder die op zeer 
korte termijn beschikbaar is, een ervaren en goede bestuurder is met voldoende kennis om de pittige portefeuille 
van ruimtelijke ordening,  grondexploitatie, wonen en mogelijk economie in te vullen. Dit alles in slechts 0,6 fte. 
D66 is blij met en heeft vertrouwen in Mark Sandmann. Zowel vanwege zijn ervaring en expertise, als zijn 
persoonlijkheid. Hij is communicatief, open, betrokken en samenwerkingsgericht.
Hij is politiek bedreven en in staat om problemen te signaleren en op te lossen. D66 heeft er alle vertrouwen in 
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dat hij de juiste man voor deze klus is. Mevrouw Bondt roept de raadsleden op om oog te hebben voor het feit dat 
het gaat om een parttime invulling van de vacature. Laten we met elkaar bewaken dat we hem niet overvragen. 
Laten we als raad niet te veel in detail niveau en op uitvoering gaan zitten en geef hem de tijd zich in te kunnen 
werken.
De heer Sandman introduceert zich aan de raad, inwoners en ambtelijke organisaties. 
De heer Erkens (PvdA) geeft aan dat de fractie kennis heeft gemaakt met de heer Sandmann en heet de 
kandidaat wethouder welkom in de gemeente Renkum. 
De heer Hoge (VVD) maakt complimenten aan D66 en alle mensen die deze benoeming op zo’n korte termijn 
mogelijk hebben gemaakt. 
Mevrouw Vink (GL) vraagt wat de heer Sandmann ziet als de grootste uitdaging en waar hij het meeste zin heeft. 
Mevrouw Van Bentem (GB) maakt complimenten voor het feit dat op korte termijn gesprekken zijn gevoerd, wenst 
hem veel succes mooie debatten toe.  
De heer Bartels (PRD) geeft aan bij de behandeling van de Perspectiefnota 2020 alle fracties het voornemen 
hebben uitgesproken om in de nieuwe raadsperiode 2022-2026 te willen werken met een wethoudersformatie van 
maximaal 3 fte aan. Na het vertrek van wethouder Verstand vond de PRD, dat er geen vierde wethouder terug 
hoefde te komen. Dit in het licht van het zojuist genoemde raadsbesluit en de verslechterde financiële positie van 
de gemeente Renkum. Dit tevens afgezet tegen de door te voeren bezuinigingen enerzijds en de verhoogde 
belastingdruk voor de inwoners anderzijds. De vastgestelde begroting 2021- 2024 voorziet in uitbreiding van het 
college met 0,6 fte aan wethouders en PRD heeft zich bij het democratisch genomen besluit neergelegd. Echter 
met dien verstande dat een benoeming voor ons alleen kan indien er geen wachtgeldverplichting aan de nieuwe 
wethouder vastzit. In dit geval betekent een benoeming van de heer Sandmann, dat hij na afloop van deze 
raadsperiode afgerond 120.000 euro aan wachtgeld kan en mag incasseren. Hoewel PRD fractie deze week een 
plezierig onderhoud met de heer Sandmann heeft gehad en hij vermoedelijk een daadkrachtig en een goede 
wethouder zou kunnen zijn, wil de PRD om genoemde redenen alleen blijven kiezen voor een wethouder zonder 
wachtgeldverplichtingen en die keuze wordt nu helaas niet gegeven. 
De heer Streefkerk (Fractie Streefkerk) geeft aan kennis te hebben gemaakt met de heer Sandmann en spreekt 
zijn vertrouwen uit. Hij hoopt op een daadkrachtig bestuurder.
De heer Geerdes vraagt waar de wethouder geen zin in heeft en vraagt wat het persoonlijke speerpunt is, 
De heer Sandmann geeft aan dat de grootste uitdaging ligt op het gebied van RO, zowel buiten de gemeentehuis, 
maar ook binnen het gemeentehuis wat betreft de verhoudingen tussen raad en college. Het meeste zin heeft hij 
om kennis te maken met de inwoners, ondernemers en andere partijen.  

Besluit

Actie

3 Benoeming leden commissie onderzoek Geloofsbrieven en leden 
Stembureau.

De raad stemt in met het aanwijzen van de commissie onderzoek geloofsbrieven, bestaande uit de heer Erkens, 
de heer Velthuizen en mevrouw Vink. 
De voorzitter wijst dezelfde leden aan als lid van het stembureau voor de schriftelijke stemming. 

Besluit

Actie

4 Verslag onderzoek Geloofsbrieven.

De heer Erkens doet verslag van het onderzoek naar de geloofsbrieven van de heer Sandmann. 
De commissie onderzoek geloofsbrieven, bestaande uit Eveline Vink, Oswald Velthuizen en Tom Erkens, heeft de 
documenten gecontroleerd waaruit blijkt dat Mark Jan Pieter Sandmann geboren op 10 april 1983 in Apeldoorn 
voldoet aan de wettelijke vereisten voor het wethouderschap, zoals die zijn genoemd in artikelen 36a, 36b en 41b 
van de gemeentewet. 
De commissie heeft ook kennisgenomen van het door Mark Jan Pieter Sandmann ingevulde overzicht van 
nevenfuncties. De commissie heeft zich afgevraagd of zijn voorzitterschap van de Stichting Veluwefonds een 
goede vervulling van het wethouderschap in de Gemeente Renkum niet in de weg zou kunnen staan. De 
commissie heeft deze vraag aan de burgemeester voorgelegd en uit haar antwoord is gebleken dat uit de 
integriteitscan is geconcludeerd dat deze nevenfunctie geen bezwaar is voor de uitoefening van zijn functie als 
wethouder.
Mevrouw Van Bentem (GB) vraagt om een reactie van de beoogd wethouder. 
De heer Sandmann geeft aan dat hij de beoogd voorzitter is van de Veluwefonds. Hij gaat hierover in gesprek met 
de het college om goede afspraken te maken over de vervulling van deze nevenfunctie. Dit is ook onderdeel 
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geweest van de integriteitscan en hieruit zijn geen bezwaren naar voren gekomen. Hij geeft aan zeer zorgvuldig 
om te gaan met zijn verantwoordelijkheden van wethouder in relatie tot zijn nevenfuncties. 
Mevrouw Van Bentem dankt voor het antwoord en fijn dat er zorgvuldig naar wordt gekeken.  

Besluit

Actie -

5 Schorsing vergadering

De vergadering voorzitter schorst de vergadering om 20:32 uur. 

Vervolg vergadering op 11 februari 2021, aanvang 20.00 uur

1 Heropening , vaststelling volgorde agenda en mededelingen.

De voorzitter heropent de vergadering op 11 februari 2021 om 20.00 uur.
Er zijn berichten van verhindering van mevrouw Engelsma (

Agenda
.
Mededelingen
.

2 Uitslag schriftelijke stemming door voorzitter Stembureau.

Voorgesteld besluit:
De heer M.J.P. Sandmann (D66) te benoemen tot wethouder van de gemeente Renkum met een aanstelling van 
0,6 fte voor de resterende raadsperiode 2018-2022.

De heer Erkens maakt namens het stembureau de uitslag van de schriftelijke stemming bekend.
Er zijn 21 stemmen uitgebracht, waarvan 1 stem ongeldig, 17 stemmen vóór de benoeming en 3 stemmen tegen. 

Besluit Het voorstel is aangenomen met 17 stemmen vóór en 3 stem tegen. 

Actie

3 Benoeming en beëdiging de heer M. Sandmann als wethouder.

De heer Sandmann legt de verklaring en belofte af in handen van de voorzitter. 

Besluit

Actie

4 Ontheffing verhuisplicht wethouder de heer M. Sandmann.

Voorgesteld besluit 
In te stemmen met ontheffing van de verhuisplicht van de heer Sandmann voor een periode van een jaar (van 11 
februari 2021 tot 11 februari 2022). 

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Besluit Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

Actie

5 Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20:05 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 24 februari 2021,
de griffier, de voorzitter,
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J. Cornips A.M.J. Schaap

Pagina 4 van 4


