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1 Opening, vaststelling volgorde agenda en mededelingen.

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
Er zijn berichten van verhindering van de heer De Boer (VVD) en de mevrouw Jansen (GL). 
Mevrouw Mijnhart (D66) treedt om 20:30 tot de vergadering toe. 

Agenda
De volgende onderwerpen staan geagendeerd als sterstuk:

-Agendapunt 9: Nota Integrale schulddienstverlening gemeente Renkum 2021-2025

-Agendapunt 10: Regiovisie Sociaal domein

-Agendapunt 11: visie recreatie en toerisme gemeente Renkum 

-Agendapunt 12: Hemelwaterverordening
- Agendapunt 13: Advies toekomst rekenkamer Renkum

Deze voorstellen worden zonder stemming aangenomen. 

De heer Den Burger (VVD) geeft aan dat de raadscommissie de raad heeft geadviseerd om agendapunt 5 (Kunst,- 
Cultuur- en Erfgoedvisie gemeente Renkum) van de agenda af te voeren. De raad stemt hier unaniem mee in.
Agendapunt 5 is van de agenda gevoerd. 

De heer Velthuizen (GB) dient namens GB, PRD, PvdA, GL, CDA en VVD een motie vreemd aan de orde in mbt 
boerderij Heidestein. Dit wordt toegevoegd aan de agenda als agendapunt 13A.
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De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 

2 Besluitenlijst van de vergadering van de raad 24 november 2021.

Besluit De besluitenlijst van de raadsvergadering van 24 november is vastgesteld. 

Actie -

3 Ingekomen stukken: brieven gericht aan de raad week  44 t/m 47-2021.

Besluit De lijsten ingekomen stukken aan de raad week 44 t/m 47 -2021 zijn vastgesteld.

Actie -

4 Vragenuurtje.

Er zijn geen aanmeldingen voor het vragenuur. 

Besluit

Actie -

5 Kunst-, cultuur- en erfgoedvisie Renkum.

Dit onderwerp is van de agenda gevoerd. 

Besluit -

Actie

6 Spooronderdoorgang Wolfheze.

Geadviseerd besluit:
a. Kennisnemen van het concept ontwerp van de onderdoorgang in Wolfheze;
b. Voor het gemeentelijk aandeel in de voorbereiding en realisatie van de onderdoorgang en de inpassing in 

het dorp een investeringskrediet ter beschikking stellen ter hoogte van € 3 miljoen
c. Voor de voorbereiding en realisatie van de gemeentelijke taken een bedrag ter hoogte van 

€ 728.000 ter beschikking stellen voor de periode 2022 – 2025;
d. Deze kosten ten laste te brengen van de binnen de begroting beschikbare middelen voor de 

spooronderdoorgang;

e. De kaders vast te stellen van het communicatie- en participatieproces.

Eerste termijn
Woordvoerders: de heer Den Burger (VVD), de heer Erkens (PvdA), mevrouw Bondt (D66), de heer Janssen (GB), 
de heer Geerdes (CDA), mevrouw Nijeboer (PRD), mevrouw Vink (GL)

De heer Den Burger (VVD) dient een motie mbt de spoorwegonderdoorgang Wolfheze in namens VVD, D66 en GB 
en licht deze toe
De heer Den Burger (VVD) dient ook een amendement in namens VVD, GB, GL en PRD en licht deze toe. Dit 
amendement komt voort uit bezorgdheid over eventuele financiële overschrijdingen en de vraag die daarvoor 
opdraait. 

De woordvoerders in de eerste termijn maken o.a. de volgende opmerkingen 
- De ambtelijke wijziging die in het raadsvoorstel is aangebracht komt tegemoet aan de vragen en 

opmerkingen van de raadscommissie. 
- Er worden vraagtekens geplaatst bij de uitvoerbaarheid van de motie en het effect dat dit zal sorteren. 

PvdA zal de motie niet steunen.
- Er zijn zorgen over het effect van het amendement op de doorlooptijd van het proces.
- De spoorwegonderdoorgang heeft een positief effect op het milieu.
- Participatie van inwoners blijft belangrijk. Het gaat niet alleen om direct omwonenden, of 

belangenorganisaties, maar om alle inwoners. Hoe denkt het college een groep inwoners te benaderen en 
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te betrekken? 
- De weg en bocht die fietsers moeten afleggen is langer geworden. Graag knelpunten meenemen in de 

verdere ontwerpfase.
- De motie is mede bedoeld om een signaal af te geven voor het behoud van het station Wolfheze.
- Goede en fijnmazige verbinding voor openbaar vervoer zijn belangrijk voor de dorpen. Als gemeente 

moeten we proberen te sturen op het in stand houden van verbindingen. We moeten het niet op ons af 
laten komen. 

- Het amendement zorgt ervoor dat de raad weer wordt betrokken in het geval dat er sprake is van 
budgetoverschrijding. 

- Is er gekeken naar de mogelijkheid van Europese subsidies? 
- Wat is einddatum van het proces?
- Er zijn zorgen over eventuele financiële overschrijdingen. 

Wethouder Mulder reageert op de inbreng van de woordvoerders in de eerste termijn en beantwoordt de vragen. 
Zij geeft o.a.:

 Om zoveel mogelijk inwoners te betrekken worden verschillende methoden en participatie instrumenten 
gehanteerd.

 Ingezet wordt op extra cofinanciering door verschillende partijen.
 Volgens de planning moet eind 2025 is ondertunneling gereed zijn. Vervolgens moeten nog ingrepen 

worden gedaan in de omgeving. Afronding hiervan is voorzien in 2026.
 Als station Wolfheze er niet was geweest was een spoorwegonderdoorgang nodig geweest gezien de 

Veiligheid en milieu.
 De wethouder wil brief sturen naar consessiehouders maar verwacht er minder van. Belangrijker is dat we 

goed samenwerken in de regio. 
 Als het amendement tot vertraging zal leiden, dan moeten we op enig moment wel in gesprek kunnen 

gaan met de raad.

Tweede termijn
Woordvoerders: de heer den Burger (VVD), de heer Erkens (PvdA), mevrouw Bondt (D66), de heer Janssen (GB), 
mevrouw Vink (GL), mevrouw Nijeboer (PRD). 
In de tweede termijn worden o.a. de volgende opmerkingen gemaakt:

- Het amendement zal naar verwachting niet tot vertraging leiden, mede gelet op de overeenkomst met 
het rijk. 

- Voor het in stand houden van openbaar vervoerverbindingen moeten we in gesprek blijven met partners 
in de regio. 

- Als op enig moment blijkt dat het amendement tot vertraging zal leiden van het proces, dan moet het 
college de ruimte krijgen om hierover met de raad in gesprek te gaan. 

- Het is zeker niet de bedoeling dat het proces nog vertraging oploop. 

Besluitvorming
- Het amendement mbt de spoorwegonderdoorgang Wolfheze wordt aangenomen met 15 stemmen vóór (VVD, 

GB, GL, PRD en CDA) en 6 stemmen tegen (D66 en PvdA).
- Het geamendeerde voorstel wordt unaniem aangenomen met 21 stemmen vóór en 0 stemmen tegen.
- De motie mbt de spoorwegonderdoorgang Wolfheze wordt aangenomen met 14 stemmen vóór (VVD, D66, 

GB, PRD) en 7 stemmen tegen (GL, PvdA, CDA).

Besluit Het geamendeerde besluit luidt: 
a. Kennisnemen van het concept ontwerp van de onderdoorgang in Wolfheze;
b. Voor het gemeentelijk aandeel in de voorbereiding en realisatie van de onderdoorgang en de 

inpassing in het dorp een investeringskrediet ter beschikking stellen ter hoogte van € 3 miljoen
c. Voor de voorbereiding en realisatie van de gemeentelijke taken een bedrag ter hoogte van 

€ 728.000 ter beschikking stellen voor de periode 2022 – 2025;
d. Deze kosten ten laste te brengen van de binnen de begroting beschikbare middelen voor de 

spooronderdoorgang;
e. De kaders vast te stellen van het communicatie- en participatieproces.
f. Op pagina 8 van het raadsvoorstel wordt aan de alinea’s verbonden met het kopje ‘Ten dele 
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achterwege laten plusmaatregelen’ en ‘twee aanvullende besparingsmogelijkheden’ de volgende 
zinsnede toegevoegd

Genoemde mogelijke besparingsmaatregelen worden alleen ingezet na instemming van 
de raad, ter dekking van kostenoverschrijdingen, welke ten laste van de gemeente 
Renkum zullen komen. 

De motie mbt Spoorwegonderdoorgang Wolfheze is aangenomen. 

Actie

7 Nota Doorontwikkeling integraal en activerend minimabeleid 2021-2025.

Voorgesteld besluit: 

1. De beleidsnota Doorontwikkeling integraal en activerend minimabeleid 2021–2025 vaststellen.

2. Vaststellen een mogelijk voordeel in de jaarrekening 2021 binnen de budgetten Armoedebestrijding 

kinderen en GelrePas tot een bedrag van maximaal € 45.000 te bestemmen voor de uitvoering van de 

GelrePas in 2022.

Eerste termijn
Woordvoerders: mevrouw Weeda (PvdA), de heer Velthuizen (GB), mevrouw Van Bentem (GB), de heer Cuppen 
(D66), mevrouw Gerritsen-van Lent (CDA), mevrouw Vink (GL), de heer Modderkolk (PRD), de heer Hoge (VVD). 

Mevrouw Weeda (PvdA) dient de motie ‘Plan van aanpak bestrijding menstruatiearmoede’ namens PvdA, GL, CDA, 
D66 en PRD en licht deze toe. 
Mevrouw Vink dient de motie ‘Voorkomen van armoedeval voor stellen met kinderen' in namens GL, PvdA, GB, 
VVD, PRD en CDA.

In de eerste termijn worden o.a. de volgende opmerkingen gemaakt:
- Vroegsignalering en het voorkomen van armoede is essentieel. 
- De gemeente moet werken vanuit vertrouwen en als overheid naast de mensen gaan staan, gebruik 

makend van de lokale netwerken.
- Welke instrumenten gaan we inzetten om doelgroepen te bereiken die we nu niet bereiken? Wat is de 

reden waarom mensen zich niet melden bij de gemeente? 
- GB steunt de motie menstruatiearmoede wel, maar is geen mede indiener. Deze motie richt zich op één 

doelgroep, maar armoede treft meerdere doelgroepen.  
- Dat we in het land als de onze nog steeds gezinnen zijn die in armoede leven is triest.
- Blij dat de gemeente werkt aan vroegsignalering, maar we missen specifiek de doelgroep gezinnen met 

kinderen. Kinderen mogen niet de dupe worden van armoedeval.  
- Iedereen heeft recht op een goed inkomen, 11 jaar neo-liberaal beleid heeft de ongelijkheid doen 

toenemen. 
- De gemeente gaat over minimabeleid en als gemeente moeten we de ruimte goed benutten. 
- Renkum blijft een sociale gemeente waar we elkaar helpen als het even lastig is in de het leven. We staan 

voor een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen en misschien is dit voor kinderen nog wel 
belangrijker. 

- Dank voor de ambtelijke aanpassing van het raadsvoorstel en de vragen die zijn gesteld in de commissie  
zijn naar tevredenheid beantwoord. 

Wethouder Maouche reageert op de inbreng van de woordvoerders in de eerste termijn. Hij geeft o.a. het 
volgende aan: 

- Het college kan beide moties overnemen.
- De insteek is om armoede als breder thema te benaderen. 
- De gemeente gaat meer inzetten op vroegsignalering. In samenwerking met onze partners kunnen we 

daar het verschil in maken. 
- We slagen over het algemeen er goed in om doelgroepen te bereiken, er is één grote doelgroep die we 

niet bereiken daar moeten we nieuwe instrumenten voor ontwikkelen.
- Het grootste probleem is het stigma dat op armoede geplakt wordt.
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Besluitvorming
- Het voorstel wordt unaniem aangenomen met 21 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
- De motie ‘Voorkomen armoedeval voor gezinnen met kinderen’ wordt unaniem aangenomen met 21 

stemmen vóór en 0 stemmen tegen. 
- De motie ‘Plan van aanpak menstruatiearmoede’ wordt unaniem aangenomen met 21 stemmen vóór en 0 

stemmen tegen.  

Besluit 1. De beleidsnota Doorontwikkeling integraal en activerend minimabeleid 2021–2025 vaststellen.

2. Vaststellen een mogelijk voordeel in de jaarrekening 2021 binnen de budgetten Armoedebestrijding 

kinderen en GelrePas tot een bedrag van maximaal € 45.000 te bestemmen voor de uitvoering van 

de GelrePas in 2022.

De motie ‘Voorkomen armoedeval voor gezinnen met kinderen’ is aangenomen. 

De motie ‘Plan van aanpak menstruatiearmoede’ is aangenomen.  

Actie

8 Tarieven lokale heffingen 2022.

Voorgesteld besluit:
1. De  volgende verordeningen 2022 met betrekking tot lokale heffingen vaststellen:

 de Verordening onroerende zaakbelastingen 2022;

 de Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2022;

 de Verordening hondenbelasting 2022;

 de Verordening toeristenbelasting 2022 

 de Verordening afvalstoffenheffing 2022;

 de Verordening rioolheffing 2022;

 de Verordening leges 2022;

 de Verordening lijkbezorgingsrechten 2022;

 de Verordening marktgelden 2022
2. De tarieven voor lokale heffingen voor 2022 vaststellen.

Eerste termijn
Woordvoerders: de heer Geerdes (CDA), de heer Velthuizen (GB),  mevrouw Bondt (D66), de heer Erkens (PvdA), 
de heer Streefkerk (VVD), de heer Mergen (GL), de heer Bartels (PRD).
De heer Geerdes (CDA) dient de motie ‘Hondenbelasting’ in namens CDA, GB, VVD, PvdA en GL en licht deze toe. 
De heer Velthuizen (GB) dient het amendement ‘betalingstermijn gemeentelijke belastingen en heffingen’ in en 
licht deze toe. Hij vraagt of het terecht is dat we de inwoners laten opdraaien voor de overheadskosten van de 
Connectie?

In de eerste termijn worden verder o.a. de volgen de opmerkingen gemaakt:
- Inwoners kunnen zelf aangeven als ze willen betalen in 10 in plaats van 8 termijnen. Daarom is deze 

motie overbodig.
- Het afschaffen van de hondenbelasting slaat een groot gat in de begroting. D66 steunt de motie daarom 

niet.
- Het laatste woord is er nog niet over gezegd omdat de afweging wordt gemaakt bij het vaststellen van de 

perspectiefnota.  
- Het amendement leidt tot een verhoging van de kosten en daarom stemt VVD niet mee in. 
- Jongeren onder de 18 jaar zouden te allen tijde gratis moeten kunnen verblijven in onze gemeente, PRD is 

een gezinsvriendelijke partij.
- De discussie over de overheadkosten van de Connectie zou breder gevoerd moeten worden en niet alleen 

toespitsen op dit onderdeel. 

Wethouder Mulder reageert op de inbreng van de woordvoerders in de eerste termijn. Zij geeft o.a. het volgende 
aan: 
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- Het college zal kijken naar de belastingen, we kunnen kijken naar de uitvoering van de motie. Dekking 
van het afschaffen van hondenbelasting moet worden gevonden in het verhogen van andere belastingen 
of bezuiniging. 

- Binnen de belasting app kan iedereen een betalingsregeling aanvragen om lokale belastingen in 10 of 
meer termijnen te betalen. 

- Inwoners worden gewezen op deze mogelijkheid wanneer ze de lokale aanslagen ontvangen.  
- Inwoners kunnen ook nog altijd op een later moment een regeling treffen. 

Toezegging wethouder Mulder
Op het moment dat inwoners de lokale aanslag ontvangen, worden zij gewezen op deze mogelijkheid om de 
aanslag in meerdere termijnen te betalen.

Tweede termijn
De heer Velthuizen (GB) heeft grote bezwaren tegen het feit dat inwoners moeten opdraaien omdat we als 
gemeente ons moeten conformeren naar de processen van de Connectie. Maar gezien de antwoorden van de 
wethouder trekt hij het amendement terug.  

Besluitvorming
Het voorstel wordt unaniem aangenomen met 21 stemmen vóór en o stemmen tegen. 

De motie hondenbelasting wordt aangenomen met 17 stemmen vóór (CDA, GB, GL, VVD, PvdA, PRD) en 4 
stemmen tegen (D66) 

Besluit Voorgesteld besluit:
1. De  volgende verordeningen 2022 met betrekking tot lokale heffingen vaststellen:

 de Verordening onroerende zaakbelastingen 2022;

 de Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2022;

 de Verordening hondenbelasting 2022;

 de Verordening toeristenbelasting 2022 

 de Verordening afvalstoffenheffing 2022;

 de Verordening rioolheffing 2022;

 de Verordening leges 2022;

 de Verordening lijkbezorgingsrechten 2022;

 de Verordening marktgelden 2022
2. De tarieven voor lokale heffingen voor 2022 vaststellen.

De motie ‘Hondenbelasting’ is aangenomen. 

Toezeg
ging

Op het moment dat inwoners de lokale aanslag ontvangen, worden zij gewezen op deze mogelijkheid 
om de aanslag in meerdere termijnen te betalen. 

9* Nota integrale schulddienstverlening gemeente Renkum 2021-2025.

Dit voorstel is als sterstuk aangenomen. 

Besluit De nota Integrale schulddienstverlening gemeente Renkum 2021-2025 is vastgesteld.

Actie

10* Regiovisie samenwerking Sociaal Domein.

Dit voorstel is als sterstuk vastgesteld. 

Besluit De regiovisie samenwerking Sociaal Domein is vastgesteld.

Actie

11* Visie Recreatie en Toerisme gemeente Renkum.

Dit voorstel is als sterstuk vastgesteld. 

Besluit De Visie Recreatie en Toerisme gemeente Renkum is vastgesteld. 
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Actie

12* Hemelwaterverordening.

Dit voorstel is als sterstuk vastgesteld. 

Besluit De Hemel- en grondwaterverordening Renkum 2021 is vastgesteld. 

Actie

13* Advies toekomst rekenkamer Renkum.

Dit voorstel is als sterstuk vastgesteld. 

Besluit 1. Het advies van de Rekenkamercommissie inzake de toekomst voor de rekenkamer Renkum over te 
nemen. 

2. De huidige Rekenkamercommissie de opdracht geven de wervingsprocedure voor de nieuwe 
rekenkamer voor te bereiden en de geformuleerde verbeterpunten uit het Rekenkamercommissie 
evaluatieverslag van 2019 te verwerken in o.a. de verordening op de rekenkamer, zodat de raad in 
zijn nieuwe samenstelling hierover in het voorjaar van 2022 een integraal besluit kan nemen.

Actie

13A Motie vreemd aan de orde- Maatschappelijk belang kinderboerderij 
Heidestein

De heer Velthuizen (GB) dient de motie ‘Maatschappelijk belang kinderboerderij Heidestein’ in namens GB, PRD,. 
PvdA, VVD, GL

Eerste termijn
Woordvoerders: de heer Hoge (VVD), mevrouw Weeda (PvdA), mevrouw Mijnhart (D66), mevrouw Vink (GL), de 
heer Bartels (PRD).

In de eerste termijn worden o.a. de volgende opmerkingen gemaakt: 
- Complimenten aan de heer Velthuizen om dit op de agenda te krijgen.
- D66 vraagt zich af of het exploiteren van een kinderboerederij behoort tot de taken van een gemeente. 

Worden we met het aannemen van deze motie mede eigenaar?
- Wat zijn de financiële consequenties en risico’s? Behoort dat ook bij de verkenning van de mogelijkheden?
- Democratie begint in buurten en straten. Dit is daar een goed voorbeeld van. 
- Verantwoordelijkheid moet komen te liggen bij de inwoners, dat moeten we goed regelen. Dierenwelzijn is 

een belangrijke voorwaarde.
- Financiële consequenties in beeld brengen is wat PRD betreft onderdeel van de opdracht aan het college.
- Kernwaarden van CDA: democratie begint bij erkenning van het maatschappelijk initiatief. 
- Het is aan de vrijwilligers en de inwoners.

Wethouder Maouche reageert op de inbreng van de woordvoerders in de eerste termijn:
- Complimenten aan de heer Velthuizen.
- Goed om te zien dat er zo veel draagvlak is om zo’n initiatief weer vleugels te geven.
- De genoemde termijn in de motie is krap, we gaan ons best doen, maar het is een uitdaging.
- Beheer blijft buiten de gemeente. Er wordt een stichting opgesteld, het is niet aan de gemeente om de 

kinderboerderij te exploiteren. 
- We moeten uit onze begroting de middelen vrijmaken om initiatief te kunnen ondersteunen, maar dit 

moet structureel zijn. Een constructie die de continuïteit kan waarborgen. 

Tweede termijn
De heer Velthuizen (GB) dankt de vrijwilligers en alle mensen die hierbij betrokken zijn. We vragen nu niet om 
geld, maar op termijn zullen we wel middelen beschikbaar moeten stellen om dit maatschappelijk initiatief 
blijvend te ondersteunen, een bedrag van ca € 15.000 zou ruimschoots genoeg zijn. 

Besluitvorming 
De motie wordt unaniem aangenomen met 21 stemmen vóór en 0 stemmen tegen. 

Pagina 7 van 16



Besluitenlijst
Raadsvergadering 22 december 2021

Besluit De motie ‘Maatschappelijk belang kinderboerderij Heidestein is aangenomen. 

Actie

14 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:20 uur.
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Amendementen en moties

Amendement betreffende de Spooronderdoorgang Wolfheze

De Raad van de gemeente Renkum in vergadering bijeen op woensdag 22 december 2021, 
behandelend de Spoorwegonderdoorgang Wolfheze, 

Constaterende dat,

1. door zowel het College in het raadsvoorstel als door ProRail bij de behandeling in de 
raadsontmoeting op 9 juni en bij de commissiebehandeling op 8 november is aangegeven dat het 
risico op kostenoverschrijding als gering bestempeld wordt als gevolg van de gehanteerde 
calculatiemethode P85;

2. Desondanks rekening gehouden wordt in het raadsvoorstel met een risico op 
kostenoverschrijdingen;

3. Het Rijk en de gemeente Renkum ieder voor 50% risicodrager zijn voor het niet spoorlijn 
gerelateerde deel van de kostenraming, zijnde € 24.056.739,-;

4. In het raadsvoorstel de mogelijkheid van bezuinigingen geduid wordt in het geval er daadwerkelijk 
sprake is van overschrijding van het nu geraamde bedrag en deze expliciet benoemd worden, te 
weten de zogeheten plusmaatregelen, het weglaten van de voetbrug en de tijdelijke overweg 
gedurende de uitvoering, 

Overwegende dat,

 bij instemming met een kostenoverschrijding het Rijk en de gemeente ieder 50%  van de 
overschrijding dienen te dragen,

 of, zoals het nu geformuleerd lijkt, de gemeente deze volledig draagt door het effectueren van 
genoemde bezuinigingsmogelijkheden,  

Besluit aan het raadsvoorstel op pagina 8 aan de alinea’s verbonden met het kopje ‘Ten dele 
achterwege laten plusmaatregelen’ en ‘twee aanvullende besparingsmogelijkheden’ toe te voegen:

Genoemde mogelijke besparingsmaatregelen worden alleen ingezet na instemming van de raad, ter 
dekking van kostenoverschrijdingen, welke ten laste van de gemeente Renkum zullen komen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

De fracties van

VVD GemeenteBelangen GroenLinks PRD
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Besluitenlijst
Raadsvergadering 22 december 2021

Motie inzake de Spooronderdoorgang Wolfheze

De Raad van de gemeente Renkum in vergadering bijeen op woensdag 22 december 2021, 
behandelend de Spooronderdoorgang Wolfheze, 

         
Constaterende dat,

1. het de besluitvorming inzake de financiering van de spoorondergang de raad kennis neemt van 
het concept ontwerp en daarmee van de verder uit te werken ‘tweesporenvariant’;

2. met de ‘tweesporenvariant’ het baanvak gestroomlijnd wordt (verwijdering van wissels en het 
derde spoor), waardoor de doorstroming en daarmee de capaciteit van het baanvak vergroot 
wordt;

3. het college en ProRail de verwachting hebben uitgesproken dat de stoptreindienstregeling op het 
baanvak Arnhem – Ede-Wageningen onverkort gehandhaafd kan blijven, omdat er vooralsnog 
voldoende capaciteit beschikbaar is;

4. de concessieverlener voor de treindiensten op het baanvak Arnhem – Ede-Wageningen het rijk is, 
terwijl de aansluitende dienstverlening op de Valleilijn bij de provincie Gelderland berust;  

5. de gemeente Renkum en het Rijk ieder voor 50% risicodragend opdrachtgever van het niet-
railgebonden deel van het project zijn,

Overwegende dat:

 het bestaansrecht van de beide stations in onze gemeente: Wolfheze en Oosterbeek direct 
gekoppeld is aan het voortbestaan van een stoptreindienstregeling;

 verwacht mag worden dat met het inmiddels gestarte Programma Hoogfrequent Spoor, naast 
een intensivering van het internationaal treinverkeer, er geen einde komt aan het verder 
intensiveren van het treinverkeer en daarmee de beschikbare capaciteit verder onder druk kan 
komen te staan;

 als de genoemde capaciteit op enige moment ontoereikend wordt deze alleen vergroot kan 
worden door meer sporen – met alle ruimtelijke bezwaren van dien op het gehele traject tussen 
Arnhem en Utrecht – of betekent dat er gekozen moet worden tussen de te verlenen 
treindiensten;

 het van belang is dat voor de start van de werkzaamheden er meer langjarige zekerheid bestaat 
over het voortbestaan van de stoptreindienstregeling en daarmee de beide stations;

 er al vaker sprake is geweest van het doortrekken van de Valleilijn tot Arnhem als vervanging 
van de huidige stoptreindienstregeling door NV Nederlandse Spoorwegen; 

 het van belang is, dat gelet op de duur van voorbereiding en uitvoering van het project, nu geen 
vertraging van het voorbereidingsproces ontstaat,

  
Draagt het College op om:

vooruitlopend op de aanbesteding van de uitvoeringswerkzaamheden een langjarige garantie van de 
verantwoordelijk concessieverleners te vragen op het continueren van de stoptreindienstregeling 
tussen Arnhem en Ede-Wageningen te geven, als onderdeel van volgende concessies, 

En gaat over tot de orde van de dag,

De fracties van
VVD D66 GemeenteBelangen
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Besluitenlijst
Raadsvergadering 22 december 2021

          

Motie: Voorkomen van armoedeval voor stellen met kinderen

De raad van de gemeente Renkum, in vergadering bijeen op 22 december 2021, 
behandelende de doorontwikkeling integraal en activerend minimabeleid,

Constaterende dat:
- Uit de evaluatie van het minimabeleid blijkt dat stellen met kinderen in de 

basisschoolleeftijd er in de gemeente Renkum maximaal 1% op vooruit gaan bij stijging 
van een inkomen naar 130% Wsm en 2% bij een stijging tot 140% Wsm;

- Stellen met kinderen oudere kinderen er 1% op achteruit gaan bij groei naar een 
inkomen tot 130% Wsm en 0% vooruitgang bij stijging tot 140% Wsm in onze 
gemeente;

- Deze zogeheten armoedeval veel minder is bij huishoudens zonder kinderen en bij 
eenoudergezinnen;

- Op pagina 23 van het integraal en activerend minimabeleid staat: “We gaan bezien of 
het haalbaar is om de inkomensgrens voor het Kindpakket en de Gelrepas te verhogen 
naar 150% van het WSM voor paren met kinderen van 4 t/m 17 jaar, om te voorkomen 
dat kinderen de dupe worden van armoedeval.”

Overwegende dat:
- De Gelrepas en het Kindpakket nu beschikbaar zijn voor mensen met een inkomen tot 

120% van het Wsm;
- Dit betekent dat eerdergenoemde doelgroepen met een inkomen van meer dan 120% 

van het Wsm niet in aanmerking komen voor deze ondersteuning;
- Dit tot gevolg heeft dat er in deze gezinnen met kinderen met een inkomen tussen 

120% en 150% Wsm beperktere mogelijkheden zijn om optimaal deel te nemen aan de 
samenleving;

- De gemeente Renkum een inclusieve samenleving wil zijn waarin iedereen kan 
meedoen;

- Renkum beperkte financiële middelen heeft;

Draagt het college op:
- Te komen met een pragmatische aanpak om de armoedeval te voorkomen bij de 

doelgroep stellen met kinderen van 4 t/m 17 jaar, bijvoorbeeld door de inkomensgrens 
voor het Kindpakket en de Gelrepas te verruimen naar 150% Wsm, voor hen die in de 
twee jaar daarvoor al recht hadden op de Gelrepas op basis van de 120% regeling of 
schuldenproblematiek of voor de hele groep tot 150% Wsm;

- De financiële consequenties hiervan inzichtelijk te maken voor de raad in het eerste 
kwartaal van 2022, zodanig dat dit gebruikt kan worden bij de behandeling van de 
voorjaarsnota 2022;

En gaat over tot de orde van de dag.

De fracties van 

GroenLinks PvdA VVD PRD CDA GB

Pagina 11 van 16



Besluitenlijst
Raadsvergadering 22 december 2021

Motie plan van aanpak bestrijding menstruatiearmoede

De raad van de gemeente Renkum In vergadering bijeen op 22 december 2022, 
behandelend  de nota doorontwikkeling integraal en activerend minimabeleid 2021-
2025

Constaterende dat:
• In Renkum veel meisjes en vrouwen te kampen hebben met 

menstruatiearmoede omdat zij niet in staat zijn de noodzakelijke 
menstruatieproducten aan te schaffen;

• Veel meisjes en vrouwen er een drempel ervaren om hierover te spreken; 
• Een tekort aan menstruatieproducten kan leiden tot fysiek ongemak als deze 

producten niet op tijd worden vervangen;
• Menstruatiearmoede resulteert in afnemende participatie van meisjes en 

vrouwen aan het maatschappelijk leven; 
• Het anno 2021 het onacceptabel is dat dit probleem nog leeft in Nederland  en 

dus ook onze gemeente;

Overwegende dat:
 Voor vrouwen en meisjes het verkrijgen van menstruatie producten van 

wezenlijk belang is:  
 Het doel van de Gelrepas is het bevorderen van de participatie van inwoners van 

gemeente Renkum;
 Voorlichting over menstruatie(armoede) belangrijk en wenselijk is;
 De Voedselbank met enige regelmaat menstruatie producten verstrekt;
 Een aantal maatschappelijke organisaties bezig zijn uitgifte punten te realiseren 

i.s.m. het Armoedefonds 

Verzoekt het college om:
Te komen met een doelgericht en beknopt plan van aanpak bestrijding 
menstruatiearmoede waarin opgenomen:

• De wijze waarop menstruatie producten beschikbaar kunnen komen, bijv.  via 
tegoeden op de Gelre pas;

• Het schoolmaatschappelijk werk op de scholen menstruatiearmoede 
bespreekpaar kan maken;

• Hoe de gemeente Renkum maatschappelijke partners kan ondersteunen bij het 
realiseren van uitgiftepunten op openbaar toegankelijke plekken. 
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Draagt het College op om: 
• Dit plan van aanpak met een financiële vertaling in het 1e kwartaal van 2022 aan 

de raad voor te leggen, zodanig dat dit gebruikt kan worden bij de behandeling 
van de Voorjaarsnota 2022. 

En gaat over tot de orde van de dag.

De fracties van:

PvdA          GroenLinks          CDA             VVD               D66            PRD 
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Besluitenlijst
Raadsvergadering 22 december 2021

Amendement Betalingstermijn gemeentelijke belastingen en heffingen.

De Raad van de gemeente Renkum in vergadering bijeen op woensdag 22 december 2021, behandeld Lokale 

heffingen

Constaterende dat:
 Het College aangeeft dat de betalingstermijnen op de gemeentebelastingen en heffingen terug worden 

gebracht van 10 naar 8 termijnen;
 De inwoners die in termijnen betalen in deze 8 termijnen te maken krijgen met een lastenverschuiving van 

20% op de maandelijkse kosten, dus voor deze maanden een forse maandelijkse verhoging;
 De raad bij de behandeling minimabeleid tot de conclusie is gekomen dat de armoede en de problemen het 

meest ontstaan bij inwoners die geen recht hebben op kwijtschelding en in de groep van 120% tot 160% 
bijstandsnorm vallen;

 Deze groep inwoners zich niet in beeld zijn en zich pas melden bij de gemeente als het te laat is;

Overwegende dat:
 We er juist voor willen waken dat we nog meer inwoners in de schuldhulp verlening krijgen;
 In Renkum het “principe” hebben dat iedereen mee moet kunnen doen;
 Ook voor modale inkomens deze termijnen een forse verhoging zijn;

Zijn van mening dat:
 Het niet wenselijk is om het aantal betalingstermijnen voor de lokale heffingen en belastingen terug te 

brengen van 10 tot 8 termijnen;

Draagt het college op:

Het voorgestelde besluit aan te vullen met een derde beslispunt;
 De betalingstermijnen van 10 maanden op de gemeentelijke belastingen en heffingen blijven gehandhaafd 

voor de inwoners van de gemeente Renkum;

Fractie GemeenteBelangen
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Besluitenlijst
Raadsvergadering 22 december 2021

  

  

Motie Hondenbelasting 

De Raad van de gemeente Renkum in vergadering bijeen op woensdag 22 december 2021, behandelend Lokale 

heffingen (hondenbelasting)

Constaterende dat:
 Het doel van de hondenbelasting terug gaat naar het tegengaan van  overlast van zwerfhonden en het 

terugdringen van verspreiding hondsdolheid;
 In de Tweede Kamer met ruime meerderheid een motie is aangenomen met de strekking om het heffen van 

hondenbelasting landelijk af te schaffen;
 Dat de minister daarop in een Kamerbrief heeft geantwoord dit vooralsnog aan de gemeenten over te laten. 

We zijn dus zelf aan zet;  
 Meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten de hondenbelasting inmiddels heeft afgeschaft; 

Overwegende dat:
 Met de hondenbelasting in onze gemeente  €198.000,- aan opbrengsten wordt gegenereerd, en er in de 

begroting €32.000,-  is opgenomen voor het in stand houden van voorzieningen in verband met honden 
(afvalbakken, dispenser, zakjes, stort en ambtelijke inzet) in onze dorpen;

 De opbrengst van de hondenbelasting als deel is van de gemeentelijke inkomsten ook wordt aangewend 
voor de financiering van andere gemeentelijke uitgaven;

 er dus geen direct verband is tussen de opbrengst van de hondenbelasting en de uitgaven voor het in stand 
houden van voorzieningen in verband met honden wat door met name de bezitters van honden als 
onrechtvaardig wordt beschouwd;

 Bij het vaststellen van de tarieven voor de hondenbelasting geen rekening is gehouden met de financiële 
draagkracht van de hondenbezitter en de positieve bijdrage die het hebben van een hond heeft voor de 
mens (gezelschap, vreugde, een (dieren)vriend, een hobby) en de gemeenschap (buurtwacht tijdens de 
avondronde met de hond, onderlinge contacten); 

 De wethouder in de commissie van 14 december 2021 desgevraagd heeft aangegeven dat de 
administratieve lasten voor een belastingheffing met een lagere opbrengst dan 32k onevenredig zijn;     

Draagt het college op:

Bij de opstelling van de perspectiefnota 2022 de mogelijkheden en gevolgen te onderzoeken van afschaffing of 

afbouw van de hondenbelasting; 

Fractie CDA 

Fractie GemeenteBelangen

Fractie VVD

Fractie PvdA

Fractie GroenLinks
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Motie Maatschappelijk belang Kinderboerderij Heidestein

De Raad van de gemeente Renkum in vergadering bijeen op woensdag 22 december 2021,

Constaterende dat:

 Veel inwoners van de gemeente Renkum het maatschappelijk belang van de Kinderboerderij Heidenstein in 
woord en gebaar onderschrijven en steunen;

 Inwoners in korte tijd een aanzienlijk bedrag bij elkaar gebracht hebben om de Kinderboerderij Heidestein te 
behouden voor de gemeente Renkum;

 Kinderboerderij Heidestein al meer dan 50 jaar een vertrouwd gezicht is op landgoed Heidestein voor jong 
en oud;

Overwegende dat:
 De door bedrijven toegezegde materiele ondersteuning en de door inwoners beschikbaar gestelde bedragen 

ruimschoots voldoende zijn voor groot onderhoud van de kinderboerderij;
 Diverse stichtingen hebben toegezegd in natura een bijdrage te leveren aan de jaarlijkse exploitatie 

(jaarlijkse kosten van het voer en de geneeskundige verzorging;
 Een grote groep vrijwilligers te kennen heeft gegeven de komende jaren een (financiële) bijdrage te willen 

leveren aan de exploitatie van de kinderboerderij;
 Het beheer mede gedragen zou kunnen worden door een WSW-beheersfunctie van de gemeente Renkum;
 Sluiting van de kinderboerderij Heidenstein vanwege het getoonde en gebleken maatschappelijke belang 

door de inwoners van de gemeente Renkum als zeer teleurstellend zal worden ervaren

Spreekt uit dat:
 Kinderboerderij Heidenstein een maatschappelijk belang heeft en het zeer wenselijk is om deze te 

behouden, zodat er voor jong en oud laagdrempelig contact met dieren mogelijk blijft.

Draagt het college op:
 Om zich in te spannen om sluiting van de kinderboerderij te voorkomen;
 Daartoe te verkennen welke mogelijkheden er zijn om, mogelijk in een nieuwe beheersvorm, met 

stichtingen en initiatiefnemers te komen tot een duurzame samenwerking waarbij dierenwelzijn het 
uitgangspunt is., 

 De gemeenteraad te informeren over de voortgang in februari 2022 of eerder;

Fractie GemeenteBelangen

Fractie Partij Renkumse Dorpen

Fractie PvdA Renkum

Fractie GroenLinks Renkum

Fractie CDA Renkum

Fractie VVD Renkum
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