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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

Portefeuillehouder
s

De heer J. Maouche
Mevrouw M. Mulder
De heer L. Rolink
De heer M. Sandmann

Afwezig met kennisgeving De heer T.A. de Boer VVD

De raadsvergaderingen kunnen worden nageluisterd op www.raad.renkum.nl 

1 Opening, vaststelling volgorde en mededelingen

De voorzitter constateert dat alle raadsleden aanwezig zijn en opent de vergadering om 20:04 uur.  

Agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Beslui
t

Actie -

2 Vragenuurtje.

De heer Jansen (GB) stelt een vraag over het versturen van de besluitenlijsten aan de raad en de 
media.  
Burgemeester Schaap antwoordt dat de besluitenlijsten voortaan gelijktijdig worden gedeeld met de 
raad en de media op het moment dat ze zijn vastgesteld. 
De heer Jansen (GB) stelt vragen over het onderzoek naar het proces rond Moviera. 
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Wethouder Sandmann beantwoordt de vragen. 
De heer Bartels (PRD) stelt een vraag over handhaving bij de paardenstal aan de Hartenseweg.
Wethouder Sandmann geeft aan dat hij op dit moment geen uitspraken kan doen over deze 
individuele casus.  Hij stelt voor dat hij eerst in gesprek gaat met de eigenaren. 
Mevrouw Mijnhart (D66) stelt vragen over een uitgebreid zomervakantie sportprogramma voor de 
jeugd in de Gemeente Renkum. 
Wethouder Mulder beantwoordt de vragen. 
De heer Den Burger (PvdA)  vraagt een reactie van CDA over het artikel in de Gelderlander waarin 
uitspraken worden gedaan over onrechtmatige subsidie verstrekken. CDA heeft toegezegd dat zij met 
een verklaring zouden komen, dat is nog niet gebeurd. Kunnen de fractieleden van het CDA zich 
vinden in de inhoud van het artikel. Zijn de uitspraken juist, en zo nee komt er dan een excuses? 
De heer Geerdes (CDA) geeft aan dat er een brief komt van de heer Bekkers aan de raad. De reactie 
van de heer Bekkers komt uiterlijk a.s. maandag.

Beslui
t

Actie -

3 Jaarstukken 2020 

Voorgesteld besluit:
1. De Jaarstukken 2020 vaststellen;
2. a. Het instellen van een nieuwe bestemmingsreserve Integratie/ participatie nieuwkomers en;

b. € 318.000 van het resultaat 2020 te bestemmen voor een storting in de reserve 
Integratie/participatie (resultaatbestemming);

3. a. Het instellen van een nieuwe bestemmingsreserve Projecten en;
b. € 204.000 van het resultaat 2020 te bestemmen voor een storting in de reserve Projecten 
(resultaatbestemming);

4. € 62.000 van het resultaat te bestemmen voor 1A Ontwikkelbudget Renkum voor Elkaar
(€ 34.000), 1B Culturele educatie (€ 18.000) en 2L Theaterfestival Gelders Arcadië 
(€ 10.000) conform het hoofdstuk Resultaatbestemming- en besteding.

5. Gebruikmaken van de hardheidsclausule voor Tozo 1 door in te stemmen met de bijgevoegde 
bestuursverklaring.

6.
Zoals vermeld is, in afwachting van de afronding van de accountantscontrole, de besluitvorming 
uitgesteld. De rekeningcommissie heeft in de raadsvergadering van 30 juni jl. nog geen advies 
uitgebracht. Inmiddels is de accountantscontrole afgerond en heeft de accountant een goedkeurende 
verklaring afgegeven. Naar aanleiding van de bevindingen van de accountant is er vandaag een 
erratum op de jaarstukken verzonden. Het voorgestelde besluit heeft betrekking op het vaststellen 
van de jaarstukken, inclusief het toegezonden erratum.  
De heer Erkens (PvdA) geeft namens de rekeningcommissie verslag van de bevindingen van de 
rekeningcommissie over de accountantscontrole. 
Wethouder Mulder reageert op het verslag van de rekeningcommissie. Zij geeft o.a. aan de 
noodzakelijke wijzigingen die zijn opgenomen in het erratum het gevolg waren van een eenmalige 
systeemfout door het overgaan naar een nieuw systeem. De raad ontvangt nog een schriftelijke 
reactie van het college op het verslag van de rekeningcommissie. 
De heer Modderkolk (PRD) vraag een nadrukkelijke herhaling van een eerdere toezegging om alert te 
zijn om geen overloopposten mee te nemen naar het volgende begrotingsjaar.
Wethouder Mulder geeft aan dat zij in de rekeningcommissie heeft aangegeven dat we moeten 
voorkomen dat verplichtingen die in het een jaar worden aangegaan worden gefactureerd in 
daaropvolgende jaar. Ook herhaalt zij de stelregel dat lopende projecten die niet zijn afgerond worden 
afgesloten aan het einde van het jaar en opnieuw worden opgenomen in de begroting van het 
daaropvolgende jaar. 
De heer Velthuizen (GB) dient een amendement in namens GB en PRD en licht het amendement toe. 
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De indieners van het amendement zijn van mening dat het positieve bestemmingsresultaat moet 
worden gestort in de algemene vrije reserve in plaats van de diverse bestemmingsreserves. Uit de 
onderbouwing van de bestemmingsreserves blijkt namelijk dat het gaat om nieuwe activiteiten.  
Wethouder Rolink antwoordt dat de bestemmingsreserves betrekking hebben op activiteiten die vorig 
jaar in de planning stonden en waar verplichtingen voor stonden richting inwoners. Het gaat hier deels 
om activiteiten die zouden worden uitgevoerd en deels om verplichtingen die waren aangegaan in het 
kader van bestaand beleid, zoals vastgesteld door de raad. 
De heer Velthuizen (GB) geeft nogmaals aan dat naar zijn mening het deels gaat om nieuwe 
activiteiten en stelt voor het amendement in stemming te brengen.

Besluitvorming
Het amendement wordt verworpen met 6 stemmen vóór (GB, PRD) en 16 stemmen tegen (GL, D66, 
VVD, FS, PvdA, CDA)
Het voorstel wordt unaniem vastgesteld met 22 stemmen voor en 0 stemmen tegen.  

Beslui
t

1. De Jaarstukken 2020 vaststellen;
2. a. Het instellen van een nieuwe bestemmingsreserve Integratie/ participatie 

nieuwkomers en;
b. € 318.000 van het resultaat 2020 te bestemmen voor een storting in de reserve 
Integratie/participatie (resultaatbestemming);

3. a. Het instellen van een nieuwe bestemmingsreserve Projecten en;
b. € 204.000 van het resultaat 2020 te bestemmen voor een storting in de reserve 
Projecten (resultaatbestemming);

4. € 62.000 van het resultaat te bestemmen voor 1A Ontwikkelbudget Renkum voor 
Elkaar
(€ 34.000), 1B Culturele educatie (€ 18.000) en 2L Theaterfestival Gelders Arcadië 
(€ 10.000) conform het hoofdstuk Resultaatbestemming- en besteding.

5. Gebruikmaken van de hardheidsclausule voor Tozo 1 door in te stemmen met de 
bijgevoegde bestuursverklaring.

Actie -

4 Zienswijze begroting 2022 De Connectie 

Voorgesteld besluit:
1. Kennis te nemen van de 1e  Bestuursrapportage 2021 en ontwerp-Meerjarenprogrammabegroting 

2022-2025 van De Connectie.
2. In te stemmen met de zienswijze op de concept 1e  Bestuursrapportage 2021 en de ontwerp-

Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 van De Connectie zoals geformuleerd in bijgaande 
concept zienswijze.

3. Het College verzoeken ervoor zorg te dragen dat de raad voorstellen tot een passend financieel 
kader voor de bedrijfsvoering en het ontwikkelperspectief kan betrekken bij de integrale afweging 
in de Perspectiefnota 2022 t.b.v. de Begroting 2023.

Naar aanleiding van de behandeling in de raadscommissie is een tweede alternatieve zienswijze 
opgesteld. Deze is vorige week toegestuurd naar de raad. Het voorgestelde besluit heeft betrekking 
op die aangepaste zienswijze. 
De heer Erkens geeft een korte toelichting op de aangepaste zienswijze.  

Besluitvorming
Mevrouw van Bentem heeft een stemverklaring: we gaan voor nu akkoord met de zienswijze, maar als 
het weer op nieuw op de agenda komt willen we als raad nog steeds de mogelijkheid hebben om een 
nieuwe zienswijze in te dienen. 

Het voorstel wordt unaniem aangenomen met 22 stemmen voor en 0 stemmen tegen. 
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Beslui
t

1. Kennis te nemen van de 1e  Bestuursrapportage 2021 en ontwerp-
Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 van De Connectie.

2. In te stemmen met de zienswijze op de concept 1e  Bestuursrapportage 2021 en de 
ontwerp-Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 van De Connectie zoals geformuleerd 
in bijgaande concept zienswijze.

3. Het College verzoeken ervoor zorg te dragen dat de raad voorstellen tot een passend 
financieel kader voor de bedrijfsvoering en het ontwikkelperspectief kan betrekken bij de 
integrale afweging in de Perspectiefnota 2022 t.b.v. de Begroting 2023.

Actie -

5 Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21:10 uur. 
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Amendement Resultaatbestemming Jaarrekening 2020

De Raad van de Gemeente Renkum, in vergadering bijeen op woensdag 14 juli 2021, behandelend 
Jaarrekening 2020,

Constaterende dat:

 De raad bij de Begrotingsbehandeling 2021 heeft afgesproken om eventuele financiële 
overschoten terug te storten in de Vrij Algemene Reserve óf terug te laten vloeien naar de 
inwoners;

 De raad heeft afgesproken op z’n vroegst bij de Begrotingsbehandeling 2022 te kijken of er 
budget kan worden toegekend aan zaken die niet zijn opgenomen in de lopende begroting;

 Een deel van het positief resultaat van 2020 wordt toegekend aan zaken waar geen expliciete 
verplichting aan is verbonden;

 De Vrij Algemene Reserve onder de minimale afgesproken stand van 4 miljoen euro staat.

Overwegende dat:

 De aan inwoners opgelegde lastenverzwaring van 2020 is bedoeld voor financiële stabiliteit en 
níet voor het financieren van nieuw of aanvullend of extra beleid; 

 Het toekennen van een deel van het positief resultaat aan zaken zonder beargumenteerde 
verplichting niet strookt met de gemaakte afspraken in de raad;

 De financiële positie van gemeente Renkum zorgelijk is en aanvulling van de Vrije Algemene 
Reserve zeer gewenst is.

Besluit:

De resultaatbestemming en besteding jaarrekening als volgt te wijzigen;

1G Integratie/participatie nieuwkomers -318K
3A Project 2e kamer verkiezingen          -46K
Subtotaal                                            -364K

Resultaat na resultaatbestemming*)       562K     
*) Het resultaat na resultaatbestemming wordt in de Vrij Algemene Reserve gestort.

De fracties van:

GemeenteBelangen                           Partij Renkumse Dorpen
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