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1 Opening, vaststelling volgorde agenda en mededelingen

De voorzitter constateert dat de raad voltallig is en opent de vergadering om 20.05 uur. 

Vaststellen agenda
Dhr. Velthuizen (GB) wijst erop dat er nog geen mogelijkheid is geweest om de ingekomen stukken van weken 51-
2020 en 1-2021 te bespreken in de raadscommissie en stelt voor om de lijst ingekomen stukken nog niet vast te 
stellen. GB wil in de raadscommissie van 9 februari a.s. de Presentatieafspraken met Vivare aan de orde stellen. 
PvdA wil ook graag de presentatieafspraken agenderen en sluit zich aan bij het ordevoorstel van GB.
Agendapunt 4 wordt van de agenda afgevoerd en de agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 

Mededelingen
Mevrouw Bondt (D66) geeft aan dat D66 een geschikte kandidaat heeft om voor te dragen als wethouder: de heer 
Mark Sandmann. Het is een ervaren, goede bestuurder, met deskundigheid op RO en hij is per direct beschikbaar. 
De benoeming wordt voorbereid en in overleg met de agendacommissie wordt hiervoor een extra 
raadsvergadering in gepland, mogelijk op 10 februari a.s.  

2 Installatie raadslid GroenLinks.

Mevrouw De Groot (GL) heeft onlangs aangegeven dat zij ontslag neemt als raadslid omdat zij verhuist naar een 
andere gemeente. Mevrouw Vink en burgemeester Schaap bedanken haar voor haar betrokkenheid en haar inzet 
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voor de raad en de gemeenschap. 
Na het afscheid van Marlies de Groot wordt Norbert Mergen geïnstalleerd als raadslid namens GroenLinks. 
Voorafgaand aan de vergadering heeft de burgemeester een commissie onderzoek geloofsbrieven ingesteld, 
bestaande uit de volgende leden: de heer Hollink (VVD), de heer Velthuizen (GB), de heer Wind (CDA). 
De heer Hollink geeft aan dat de leden van de commissie kennis hebben genomen van de geloofsbrieven. Op 
basis hiervan heeft de commissie geconcludeerd dat de heer Mergen voldoet aan de wettelijke vereisten van het 
raadslidmaatschap en dat de heer Mergen geen openbare functies bekleed die in strijd zijn met het 
raadlidmaatschap.  
Dhr. Mergen legt (digitaal) de belofte af in handen van de voorzitter. 

Besluit De heer Mergen is toegelaten tot de raad.

Actie -

3 Besluitenlijsten van de vergaderingen van de raad van 16 december 
2020 en 20 januari 2021.

Vastgesteld

Besluit De besluitenlijsten van de vergaderingen van de raad van 16 december 2020 en 20 januari 2021 
zijn vastgesteld. 

Actie -

4 Ingekomen stukken: brieven gericht aan de raad weken 50 en 51-2020 
en 1-2021.

De lijst ingekomen stukken is van de agenda gevoerd en wordt doorgeschoven naar de raadsvergadering van 24 
februari a.s. 

Besluit Vastgesteld.

Actie -

5 Vragenuurtje.

De heer Cuppen (D66) stelt vragen over nationaal onderwijsprogramma na Corona. 
Is al duidelijk welke voorbereidingen de gemeente gaat treffen om in de zomervakanties van 2021 om met een 
programma te komen dat aansluit bij het ‘Nationaal programma onderwijs na corona’?
Met welke partijen gaat het college in gesprek om tot invulling van dit programma te komen? Meer concreet: Ziet 
het college naast de reguliere onderwijs partijen ook organisaties als ‘Renkum voor Elkaar’ en de bibliotheek als 
partijen die benaderd kunnen worden om bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding te geven?

Wethouder Mulder beantwoordt de vragen. Zij uit haar zorgen over onderwijsvertraging bij leerlingen als gevolg 
van de sluiting van de scholen. Ook vergroot dit de Kans op ongelijkheid. Na de eerste Lock down is vorig jaar in 
de zomermaanden een zomerschool georganiseerd met de scholen en Renkum voor Elkaar. Zodra de scholen 
weer open zijn, gaat de wethouder in gesprek met deze partners en zij vindt het een goede suggestie om de 
bibliotheek erbij te betrekken. 
Als er aanvullende middelen vanuit het Rijk komen, wordt dit duidelijk in de mei circulaire. Als gemeente hoeven 
we daar nu geen subsidieaanvraag voor in te dienen. Zodra er meer duidelijkheid is, wordt de raad hierover 
geïnformeerd. 

Besluit -

Actie De wethouder informeert de raad over het al dan niet beschikbaar komen van aanvullende gelden 
vanuit het Rijk voor het onderwijs na deze Corona crisis.

6 Actualisatie Verordeningen artikel 212, 213 en 213a Gemeentewet 
gemeente Renkum 2021.

Voorgesteld besluit:

De raad wordt voorgesteld de volgende verordeningen vast te stellen: 
1. De Financiële verordening gemeente Renkum 2021 en de toelichting daarop;
2. De Controleverordening gemeente Renkum 2021;
3. De Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Renkum 2021.
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Eerste termijn
De heer Streefkerk (fractie Streefkerk) dient het amendement ‘Controleverordening’ in, mede namens de fracties 
van de VVD, PvdA, GB, GL, PRD en D66. Met dit amendement wordt artikel 2 lid 1 zodanig aangepast dat het 
mogelijk is om het contract met de accountant eenmaal te verlengen voor twee jaar. 
De heer De Boer (VVD) dient een amendement in met de titel ‘Financiële verordening’, mede namens de fracties 
van PvdA, Fractie Streefkerk, GB, GL, PRD en D66. Dit amendement heeft betrekking op artikel 15 van de 
verordening. Het bevat o.a. een aanscherping in die zin dat het college hiermee altijd zekerheden moet bedingen 
bij het verstrekken van leningen aan derden. Hiervan kan afgeweken worden in afstemming met de raad. 
De heer Erkens (PvdA) geeft aan dat dit raadsvoorstel is behandeld in de rekeningcommissie en de 
raadscommissie en PvdA steunt de amendementen en het voorstel.  

Wegens een technisch probleem schorst de voorzitter de vergadering.

Theo Modderkolk (PRD) geeft aan dat PRD ook de amendementen mede indient. Wat betreft artikel 11 lid 8 van 
de financiële verordening heeft het college uit te gaan van een bepaald percentage van de totale begroting als 
minimumbedrag voor de algemene reserve in plaats van een vast bedrag als minimum aan te geven. 
PRD wil het college verzoeken om deze denkrichting niet los te laten bij het vaststellen van het niveau van de 
reserve. 
Mevrouw Mijnhart geeft aan dat D66 mede indiener is van beide amendementen en dat D66 kan instemmen met 
de voorliggende verordeningen. 
De heer Velthuizen geeft aan dat GB kan instemmen met de verordeningen en de ingediende amendementen. Hij 
vraagt of wethouder Mulder nogmaals wil bevestigen dat zij voornemens is de raad actief te blijven informeren, 
ook als dit formeel niet nodig is op basis van de financiële verordening. 
De heer Wind (CDA) geeft aan dat het CDA aanvankelijk heeft overwogen een amendement in te dienen om de 
bedragen te verlagen die in de verordening zijn genoemd, waarvoor het noodzakelijk is om de raad te informeren. 
Gelet op de toezegging van de wethouder om iedere significante afwijking van de begroting te melden bij de 
raad, ziet CDA af van dit amendement. De raad moet niet te veel op de bestuurdersstoel willen zitten. 
CDA steunt de ingediende amendementen. 
De heer Mergen (GL) geeft aan dat GL moeite heeft met het amendement voor de financiële verordening, 
aangezien hiermee wordt aangegeven dat het college altijd zekerheden moet bedingen bij het verstrekken van 
leningen. De tekst voorheen was ‘indien mogelijk’. In het belang van de publieke zaak kan het voorkomen dat er 
geen zekerheden kunnen worden ingewonnen. Nu moet het college voor luttele bedragen naar de raad gaan. 
Waarom is artikel 15.2 zo gesteld en wat vindt de wethouder hiervan? 

Wethouder Mulder reageert op de inbreng van de sprekers in de eerste termijn.
Het college kan instemmen met het amendement voor de controleverordening. Zij benadrukt dat het de 
werkwijze van het college is om de raad actief te informeren over financiële aspecten, en dat hierbij niet strikt 
wordt gekeken naar de in de verordening genoemde bedragen. Ook in de toekomst zal het college de raad 
proactief blijven informeren. 
Wat betreft het amendement voor de financiële verordening geeft de wethouder aan dat de gemeente sporadisch 
leningen verstrekt aan derden. Meestal gaat het om maatschappelijke organisaties die geen lening kunnen krijgen 
bij een commerciële bank, maar wel een maatschappelijk belang dienen. De verplichting om zekerheden te 
bedingen kan ertoe leiden dat dit soort leningen niet meer kunnen worden verstrekt. Als de raad hierover moet 
besluiten kan dit leiden tot meer bureaucratie. Voorbereiding van besluitvorming door de raad kost veel tijd. Zij 
vraagt of ook kan worden volstaan met een wensen en bedenkingen procedure voor het collegebesluit. Dit 
betekent afstemmen met de raad in plaats van instemmen door de raad. 
De heer De Boer (VVD) geeft aan dat het amendement zo is bedoeld om de raad een besluit te laten nemen over 
leningen waarvoor geen zekerheden kunnen worden bedongen. 
De heer Velthuizen (GB) geeft aan dat het amendement niet is ingediend omdat er geen vertrouwen in het 
college is. Maar waar het om gaat is dat voorkomen moet worden dat er leningen worden verstrekt aan 
organisaties die het niet kunnen terugbetalen en dat de rekening dan komt te liggen bij onze inwoners. 
De heer Erkens (PvdA) vindt dat een wensen en bedenkingen- procedure ook een mogelijke manier is om de raad 
te betrekken. 
De heer Mergen (GL) vraagt of het niet mogelijk is om de oorspronkelijke tekst van de verordening te behouden, 
dat stelt dat zekerheden ‘indien mogelijk’ worden bedongen. 
De heer De Boer (VVD) geeft aan dat het niet vreemd is om voor elke geldlening een zekerheid te vragen, zeker 
niet gezien de huidige financiële situatie. Ook met dit amendement heeft het college de vrijheid om zelf te 
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handelen, mits hij de zaken goed op orde heeft. Maar het moet niet zo zijn dat de raad buitenspel wordt gezet. 
Het gaat om het afdekken van financiële risico’s.  
Dhr. Wind (CDA) geeft aan dat wat betreft het CDA er geen politiek besluit moet worden genomen, maar de 
suggestie van een wensen en bedenkingen procedure is wellicht een mogelijkheid. 
Mevrouw Mijnhart (D66) geeft aan dat D66 goed heeft geluisterd naar de wethouder en instemt met de 
voorgestelde aanpassing van het amendement. 
De heer Velthuizen (GB) vraagt of de wethouder kan bevestigen dat er goed wordt geluisterd naar de wensen en 
Bedenkingen van de raad. 
Wethouder Mulder geeft aan dat dit inderdaad het geval is. 
De heer De Boer(VVD) geeft aan dat VVD ook kan instemmen met de aanpassing van het amendement. 
Het amendement Financiële verordening wordt aangepast.  

Amendement Financiële verordening
Besluit Artikel 15 na het eerste lid als volgt te splitsen en te wijzigen:
• 15.2 Bij het verstrekken van leningen, het verstrekken van garanties en het verstrekken van risicodragend 

kapitaal bedingt het college altijd zekerheden.
• 15.3 Van de in het tweede lid genoemde zekerheden kan afgezien worden na instemming door afstemming 

met de gemeenteraad.
• 15.4. Verstrekkingen vinden plaats uit hoofde van de “publieke taak” en, voor zover deze verstrekkingen 

groter zijn dan € 250.000,--, aan vooraf door de gemeenteraad goedgekeurde derde partijen.
• 15.5. Voor elke verstrekking aan derden dient vooraf advies van de concerncontroller te worden ingewonnen 

over de financiële positie en de kredietwaardigheid van de betreffende partij.
• 15.3 e.v. tot vernummerd 15.6 e.v.,
En gaat over tot de orde van de dag.

Amendement Controleverordening
Besluit ten aanzien van Artikel 2, lid 1 de tekst te wijzigen in
 De accountantscontrole wordt opgedragen aan een door de raad te benoemen accountant. De benoeming 

van de accountant geschiedt voor een periode van vier jaar. Na afloop van de contractperiode kan het 
contract met de accountant, met instemming van de raad, maximaal tweemaal met een jaar worden verlengd 
of eenmaal met twee jaar worden verlengd.

En gaat over tot de orde van de dag

Besluit - Het amendement Financiële verordening is zonder stemming aangenomen met 23 stemmen 
vóór 0 stemmen tegen.

- Het amendement Controleverordening is zonder stemming aangenomen met 23 stemmen 
vóór en 0 stemmen tegen.

- Het geamendeerde voorstel is vastgesteld met 23 stemmen vóór en 0 stemmen tegen. 

Actie -

Toezegging Wethouder Mulder bevestigt dat zij voornemens is de raad actief te blijven informeren, ook als dit 
formeel niet nodig is op basis van de financiële verordening.

Wethouder Mulder zegt toe dat iedere significante afwijking van de begroting gemeld wordt bij de 
raad.

7 Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie Ruimte in Participatie.

Geadviseerd besluit:

1. De conclusies en aanbevelingen uit het RKC-rapport te onderschrijven;
2. Voor de aanbevelingen 1, 2, 3 en 4 het College van B&W op te dragen om voor het zomerreces 2021 met een  

plan van aanpak te komen om te komen tot kaders/afspraken over postzegelplannen, draagvlakverwerving, 
inrichting van RO processen en informatievoorziening aan de raad;

3. Het College van B&W en de raad op te dragen de bij  aanbeveling 5 genoemde aandachtspunten mee te 
nemen in het traject om te komen tot een Omgevingsvisie.

De heer Den Burger (VVD) dient een amendement betreffende het onderzoeksrapport ‘Ruimte in participatie’ van 
de Rekenkamercommissie (RKC) in. De aanbevelingen van de RKC zijn te veel toegespitst op zogenaamde 
postzegelplannen. In plaats daarvan kan beter worden gesproken over beheer gerichte en ontwikkelingsplannen. 
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In het amendement is de eerste aanbeveling daarop aangepast. Het amendement wordt ingediend namens alle 
raadsfracties. Daarnaast dient de heer Den Burger (VVD) een motie is namens alle raadsfracties. 
De heer Geerdes (CDA) geeft aan dat CDA er vertrouwen in heeft dat de verandering in gang wordt gezet en dat 
CDA mede indiener is van het amendement. Punt 1 motie geeft de juiste modus aan: het gaat erom elkaar 
vroegtijdig te vinden. Dat hoeft niet persé met de fase van pretoets maar de gedachte is goed. 
De heer Erkens (PvdA) geeft aan dat PvdA er alle vertrouwen in heeft dat er nu serieus wordt gewerkt aan 
inwonersparticipatie. 
De heer Cuppen (D66) stemt in met de inbreng van de vorige sprekers en roept op: ‘Laten we beginnen’. 
Mevrouw Vink (GL) wijst erop dat zolang zij raadslid is zij heel wat bouwplannen voorbij heeft zien komen zonder 
draagvlak. Bij inwoners bestaat het beeld dat initiatiefnemers met een grote zak geld toch wel hun zin krijgen. Dit 
draagt bij aan minder vertrouwen in het gemeentebestuur. GL omarmt het rapport en is blij dat we nu met elkaar 
afspreken dat we dingen anders gaan doen. Ze wijst erop dat het niet van de ene op de andere dag is verbeterd. 
Daarom stelt ze voor om inwoners een route te geven die ze kunnen bewandelen als het niet goed gaat, niet 
alleen bij klachten en bezwaren, maar al in een eerder stadium. We denken dat een ombudspersoon als neutrale 
factor een belangrijke rol kan spelen. Er moet ruimte zijn voor zelfreflectie.  
Het is belangrijk dat de raad in een vroege fase wordt betrokken. Wellicht niet persé in de fase van de pre-toets, 
maar in ieder geval wel al in een vroege fase van het proces. 
Mevrouw Nijeboer (PRD) dankt de RKC voor het rapport en is hier heel blij mee. PRD is mede indiener van 
amendement en motie. 
Mevrouw van Bentem (GB) benadrukt dat het er niet om gaat participatie op te pakken voor de bühne, maar dat 
het nodig is burgers echt te willen betrekken. Het college is met een goede reactie gekomen, maar het is wel van 
belang dat het plan van aanpak klaarligt vóór de zomer van 2021. Wat gaat het college in de tussentijd doen? 
Ook wijst zij op het belang van de herijking van het handboek projecten. 
De heer Streefkerk (fractie Streefkerk) is blij met de reactie van het college en dat er nu gewerkt wordt aan 
verbeteringen. 

Wethouder Maouche kan het amendement en de motie van harte overnemen. Het lijkt nog een lange tijd voor de 
zomer, maar de tijd gaat heel snel. Momenteel wordt er een programmamanager geworven, en die moet dan een 
plan maken. Belangrijk is om in de tussentijd goed in gesprek te blijven met elkaar. Het gaat om een 
Cultuurverandering. Het is niet een kwestie van zomaar een knop omdraaien. Medewerkers die met hart en ziel 
hun werk doen, moeten ook in een andere setting komen. Bovendien: als je leert maak je ook fouten. Laten we 
afspreken om met elkaar in gesprek te blijven en feedback te geven over dingen die goed en minder goed gaan.  

Tweede termijn
De heer Den Burger (VVD) wijst erop dat in ruimtelijke ordening ruimte een schaars goed is met conflicterende 
ruimtelijke belangen. Daarom is het zo belangrijk dat de raad in een vroege fase in dat wegingsproces wordt 
meegenomen. 
Mevrouw Van Bentem (GB) geeft aan dat het college ook goed moet nadenken over de participatie bij huidige 
lopende projecten. 

Amendement betreffende het RKC rapport ‘Ruimte in participatie’
Besluit het raadsvoorstel als volgt te wijzigen:
1. De conclusies en aanbevelingen voor zover niet van toepassing op ‘postzegelplannen ’uit het RKC-rapport te 

onderschrijven;
2. De eerste aanbeveling als volgt te beschouwen:

1. (college): definieer helder wat ruimtelijke ordeningsplannen inhouden, maak daarbij zo
nodig en zo mogelijk onderscheid tussen beheergerichte en op nieuwe ontwikkelingen gerichte plannen, 
alsmede tussen gemeentelijke plannen en plannen op basis van particulier initiatief. Bepaal kaders voor 
deze plannen en laat deze vaststellen door de raad. Daarom wordt tevens geadviseerd kaders te bepalen 
voor aanpak en werkwijze ten aanzien van draagvlakverwerving en project aanpak. Dat schept zowel 
duidelijkheid voor de eigen organisatie als voor belanghebbenden.

3. Voor de aanbevelingen 2, 3 en 4 en de als hierboven aangepaste aanbeveling 1 het College van B&W op te 
dragen om voor het zomerreces 2021 met een plan van aanpak te komen om te komen tot kaders/afspraken 
over draagvlakverwerving, inrichting van RO processen en informatievoorziening aan de raad;

4. Dit plan van aanpak zoveel mogelijk in lijn te brengen met het traject om te komen tot een Omgevingsvisie;
5. Het College van B&W en de Raad op te dragen de bij aanbeveling 5 genoemde aandachtspunten mee te 

nemen in het traject om te komen tot een Omgevingsvisie,
En gaat over tot de orde van de dag.
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Motie inzake het onderzoeksrapport ‘Ruimte in participatie’
Draagt het College op om:
 Een aanpak uit te stippelen om de raad in een vroeg stadium mee te nemen bij ruimtelijke initiatieven 

teneinde de kaderstellende rol van de raad te versterken;
 Te heroverwegen wat de functie van de ambtelijke pre-toets is en wat het zou moeten zijn in het vroege 

stadium van een ruimtelijk initiatief, zowel voor initiatiefnemer en andere belanghebbenden als eventueel 
voor de raad;

 De raad hierover voor het zomerreces 2021 over te berichten,
En gaat over tot de orde van de dag

Besluit Het amendement betreffende het RKC rapport ‘Ruimte in participatie’ is zonder stemming met 23 
stemmen voor unaniem aangenomen. 
Het geamendeerde voorstel is zonder stemming unaniem aangenomen met 23 stemmen vóór en 
0 stemmen tegen 
 
De motie inzake het RKC rapport ‘Ruimte in participatie is zonder stemming met 23 stemmen voor 
unaniem aangenomen. 

Actie

8 Visie grootschalige opwek.

Geadviseerd besluit
De visie op grootschalige opwek van duurzame elektriciteit vast te stellen.

Eerste termijn
Mevrouw Neijeboer (PRD) geeft aan dat de voorliggende visie de indruk wekt dat er al keuzes zijn gemaakt die 
eigenlijk nog genomen moeten worden. Het lijkt erop dat we nu als gemeente alles zelf moeten doen. Deze visie 
was niet nodig voor de stip aan de horizon om klimaatneutraal te zijn in 2040. Wij vinden dat er een gedegen 
discussie moet plaatsvinden over prioriteiten in onze gemeente. PRD hoopte dat al met deze visie te kunnen 
doen. De discussie over hoeveel energie we moeten opwekken en ten koste van wat moet nog worden gevoerd. 
Deze keuzes zouden onderdeel moeten zijn van de omgevingsvisie en PRD ziet deze visie als een groeidocument. 
PRD vraagt of de wethouder kan bevestigen of er hier het komende half jaar nog keuzes in gemaakt gaan worden. 
PRD ziet deze visie als een startdocument, maar het mist nog scherpte over de zoekgebieden. De gemeente moet 
niet bang zijn regie te nemen. 
De heer Erkens (PvdA) vindt het een heel mooi kaderdocument om de komende jaren mee te werken aan onze 
klimaatdoelstellingen. 
Mevrouw Engelsma (GL) vindt dat visie een goed geschreven stuk is. De energietransitie is van iedereen en 
iedereen moet ook de kans krijgen om mee te doen. GL is blij met de hoge eisen en participatie en gedeeld 
eigenaarschap. Inpassing in de omgeving is belangrijk voor natuurbescherming. GL is blij met de verankering van 
een omgevingsfonds in het beleid.  
De heer Kraak (D66) wijst op de motie die de raad heeft aangenomen in september 2019 waarin is opgeroepen 
om in de visie aandacht te besteden aan verschillende vormen van duurzame energieopwekking. D66 is blij met 
deze visie, maar vindt dat het geen statisch document is. De visie moet blijvend worden aangevuld met nieuwe 
ontwikkelingen op het gebied van energieopwekking en relevante zaken m.b.t. ruimtelijke ontwikkelingen. D66 
roept de wethouder op om in gesprek te blijven met Rijkswaterstaat over de mogelijkheden en onmogelijkheden 
voor energieopwekking in de uiterwaarden. 
De heer Wind (CDA) is blij met de visie, het is een mooie balans tussen ambitie en realisme. De komende jaren 
komt er nog veel meer op ons af. CDA vindt het daarom belangrijk dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over 
de opweklocaties. De visie gaat uit van veel particulier initiatief, maar wat als er niet veel externe initiatiefnemers 
zijn? De geplande zonnewijzers zijn relatief kleinschalig, we verzoeken de raad tijdig in te lichten over 
ontwikkelingen die voor Renkum mogelijk van belang worden. 
De heer Streefkerk (Fractie Streefkerk), geeft aan dat als we een realistische kans willen hebben om de opgaven 
te realiseren, we voortgang moeten maken. De ambitie van de gemeente is groter dan we kunnen opwekken met 
alleen zonne-energie en andere vormen van energieopwekking kunnen gevoelig liggen bij inwoners. Zijn de 
ambities wel reëel en haalbaar? Belangrijk is om aan de slag te gaan en te investeren in draagvlak. De heer 
Streefkerk heeft zorgen over de mate waarin de visie uitgaat van particulier initiatief. Eerder heeft de raad 
opgeroepen via een motie om te kijken naar mogelijkheden voor grondgebruik bij vrijgekomen gronden. Ziet het 
college het als een mogelijkheid om sportparken te gebruiken voor het opwekken van duurzame energie?  
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Dhr. Janssen (GB) geeft aan dat GB het een heldere visie vindt, maar sluit zich ook aan bij de geuite zorgen over 
het particulier initiatief. Wat doet de gemeente als er minder particulier initiatief is dan waarop wordt gehoopt? 
Voor GB is deze visie een goed kader om op voort te bouwen. Maar we moeten oog houden voor balans: wat is 
realistisch en behapbaar voor onze ruimte die we hebben? GB roept het college op om niet alleen particulier 
initiatief af te wachten, maar in de actieve modus te gaan zitten. Het is een visie over grootschalige opwek, het 
gaat dus om grote getallen. Leg de focus op wind en energie en neem er als college een actieve rol in.  
De heer Den Burger (VVD) spreekt waardering uit voor het rapport. Vorige week hebben we een bijeenkomst van 
de RES en hij wijst op een disbalans tussen zon en wind. In het kader van de RES zullen we nog de afweging 
moeten gaan maken in de richting van meer wind. 

Wethouder Maouche reageert op de sprekers in de eerste termijn. We moeten niet achterover leunen en wachten 
op initiatieven die op ons af komen. We moeten ook echt zelf aan de slag. Dat gaan we zeker doen. De wethouder 
wijst hierbij wel op een rapport van ROB, waarin staat dat gemeenten echt meer geld moeten krijgen om de 
ambities te kunnen realiseren. Dat geldt ook voor deze gemeente. Met twee medewerkers kunnen niet alle 
opgaven worden gerealiseerd. Dat betekent dat we in de nabije toekomst moeten kijken naar nieuwe 
medewerkers die dit soort dingen gaan doen. Om regie te pakken heb je mensen en middelen nodig. 
Er komen nog legio momenten voor de raad om keuzes te maken. Deze visie is bedoeld als onderdeel van de 
omgevingsvisie en bij het vaststellen van de omgevingsvisie is nog ruimte om daar keuzes in te maken. De 
gemeente gaat in gesprek met Rijkswaterstaat over drijvende zonnepanelen, maar de kans is het grootst aan de 
andere kant van de Rijn. Het college ziet sportparken ook als locaties waar kansen zijn voor energieopwekking.  

Besluit Het voorstel is zonder hoofdelijke stemming met 23 stemmen voor unaniem vastgesteld. 

Actie -

9 Benoeming voorzitter commissies en raadsontmoetingen.

Geadviseerd besluit:

Eén raadslid te benoemen tot voorzitter van de raadscommissies en raadsontmoetingen voor de duur van de 
raadsperiode vanaf 27 januari 2021-2022. Voor de benoeming zijn voorgedragen:
- Mw. Sophie Engelsma
- Dhr. Peter Kraak

De voorzitter dankt mevrouw Vink voor haar inzet als commissievoorzitter en de goede en charmante wijze 
waarop zij dit heeft gedaan. De raad wordt nu voorgesteld een nieuwe voorzitter aan te wijzen voor 
raadsontmoetingen en raadscommissies, die tevens lid is van de agendacommissie. Alle raadsleden hebben 
hiervoor voorafgaand aan de vergadering een stembriefje ingeleverd bij de griffie. Ook is voorafgaand aan de 
vergadering een stembureau aangewezen, bestaande uit de heer Wind (CDA), de heer Hollink (VVD) en de 
Velthuizen (GB). 
De heer Wind (CDA) geeft aan dat de leden van het stembureau de stemmen hebben geteld. Er zijn 23 stemmen 
uitgebracht, waarvan: 3 stemmen blanco, 9 stemmen voor mevrouw Engelsma en 11 stemmen voor de heer 
Kraak. Daarmee is de heer Kraak benoemd als voorzitter voor de raadscommissies en ontmoetingen. 

Besluit De heer Kraak is benoemd als voorzitter van de raadscommissies en raadsontmoetingen voor de 
duur van de raadsperiode vanaf 27 januari 2021-2022

Actie -

10 Benoeming leden voor de Vertrouwenscommissie.

Geadviseerd besluit: 
De volgende raadsleden te benoemen als lid van de vertrouwenscommissie:
- Dhr. T.H.J. Bartels (PRD)
- Mw. C.D. van Bentem (GB)
- Mw. D.A. Bondt. (D66)
- Dhr. T.A. de Boer (VVD)
- Dhr. T.T.M.G. Erkens (PvdA)
- Dhr. C.F. Geerdes (CDA)
- Dhr. J.C.J. Streefkerk (Fractie Streefkerk)
- Mw. E.L. Vink (GL)

De voorzitter geeft aan dat in het Fractievoorzittersoverleg is afgesproken dat dit voorstel per acclamatie kan 
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worden afgedaan. Vanuit de fracties zijn hier geen bezwaren over gemaakt. Zij vraagt of er een raadslid het 
woord wil voeren over dit voorstel of toch een stemming verlangt.  

Besluit Het voorstel is aangenomen met 23 stemmen vóór en 0 stemmen tegen. 

Actie -

11 Verantwoording Fractiegelden en Scholingsgelden 2019.

Geadviseerd besluit
1. Instemmen met de conclusies van de Rekeningcommissie, zoals verwoord in de memo van 18 

november 2019 (bijgevoegd);
2. De bedragen over 2019 dienovereenkomstig vaststellen;
3. De te veel ontvangen voorschotten over 2019 in rekening te brengen bij de desbetreffende 

fracties.

Er zijn geen sprekers. 

Besluit Het voorstel is aangenomen met 23 stemmen vóór en 0 stemmen tegen. 

Actie -

12* Centrumregeling Meten en Monitoren Afvalwaterketen en Grondwater.

Geadviseerd besluit
Toestemming te geven aan het college van B&W voor het treffen van de Centrumregeling Meten en
Monitoren Afvalwaterketen en Grondwater Vallei en Veluwe (zie bijlage) conform artikel 61 lid 2 WGR 

Besluit Het voorstel is aangenomen met 23 stemmen vóór en 0 stemmen tegen. 

Actie -

13 Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22:33 uur.

Amendementen en moties
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actualiteit;

 Een accountant naast zijn controlerende rol, de organisatie ook helpt te bouwen aan verbetering van de 
bedrijfsvoering;

 Gezien de actuele marktomstandigheden het niet eenvoudig is om een geschikte accountant te vinden;

 Het voor de organisatie van belang is tijdig op zoek te kunnen gaan naar een geschikte accountant en het 
hiervoor ook ruimschoots de tijd heeft of kan nemen.

 De mogelijkheid aanwezig moet zijn om na afloop van de periode van 4 jaar de met de accountant 
afgesloten overeenkomst, naast de al genoemde periode van twee maal 1 jaar,  te verlengen met twee 
jaar.

Besluit ten aanzien van Artikel 2, lid 1 de tekst te wijzigen in

 De accountantscontrole wordt opgedragen aan een door de raad te benoemen accountant. De benoeming 
van de accountant geschiedt voor een periode van vier jaar. Na afloop van de contractperiode kan het 
contract met de accountant, met instemming van de raad, maximaal tweemaal met een jaar worden 
verlengd of eenmaal met twee jaar worden verlengd.

En gaat over tot de orde van de dag.
Fractie Streefkerk                           Fractie PvdA                                  Fractie D66                       Fractie PRD

Fractie VVD                                      Fractie GB Fractie GroenLinks
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 het bedingen van zekerheden bij elke verstrekking van leningen, garanties, risicodragend kapitaal 

van groot belang is voor de financiële positie van de gemeente en daarom noodzakelijk geacht 
wordt, ongeacht de hoogte van de lening, garantie of het risicodragend kapitaal;

 het college voldoende uitvoeringsmogelijkheden dient te hebben om leningen, garanties en 
risicodragend kapitaal te verstrekken indien deze uit hoofde van de ‘publieke zaak’ zijn,

Besluit Artikel 15 na het eerste lid als volgt te splitsen en te wijzigen:

 15.2 Bij het verstrekken van leningen, het verstrekken van garanties en het 
verstrekken van risicodragend kapitaal bedingt het college altijd

               zekerheden.
 15.3 Van de in het tweede lid genoemde zekerheden kan afgezien worden na 

instemming door de gemeenteraad.
 15.4. Verstrekkingen vinden plaats uit hoofde van de “publieke taak” en, 

voor zover deze verstrekkingen groter zijn dan € 250.000,--, aan vooraf door de 
gemeenteraad goedgekeurde derde partijen. 

 15.5. Voor elke verstrekking aan derden dient vooraf advies van de 
concerncontroller te worden ingewonnen over de financiële positie en de 
kredietwaardigheid van de betreffende partij.

 15.3 e.v. tot vernummerd 15.6 e.v.,

En gaat over tot de orde van de dag. 
VVD                  GB              PRD           PvdA          Fractie Streefkerk        D66        CDA

 

Amendement betreffende het onderzoeksrapport ‘Ruimte in participatie’ van de 
Rekenkamercommissie van de gemeente Renkum

De Raad van de gemeente Renkum in vergadering bijeen op woensdag 27 januari 2021, behandelend 
het onderzoeksrapport Rekenkamercommissie ‘’ Ruimte in participatie’, 

Constaterende dat,

3. de Rkc aanbevelingen doet hoe het gemeentebestuur in het vervolg beter kan omgaan met 
postzegelplannen;

4. de Rkc aangeeft dat onvoldoende helder is wat onder postzegelplannen verstaan wordt en 
waaraan deze moeten voldoen;

5. in wet- en regelgeving postzegelplannen niet benoemd zijn en dus ook niet van kaders te voorzien 
zijn;

6. uit het rapport en de toelichting van de Rkc in de raadscommissie op 13 januari jl. blijkt dat de Rkc 
het ‘postzegelplan’ als een regulier ruimtelijk ordeningsinstrument heeft opgevat;

7. in wet- en regelgeving wel sprake is van de ‘kruimelregeling’ (zie bijlage) maar dat deze van 
toepassing is bij de behandeling van aanvragen voor omgevingsvergunningen, strijdig met een 
vigerend bestemmingsplan; 
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8. in het ambtelijk gebruik de term postzegelplan ook soms verbonden wordt aan 

bestemmingsplannen die hele dorpskernen betreffen,

Overwegende dat,

 het voor alle betrokken instellingen en belanghebbenden ongewenst is als er, naast de in wet- en 
regelgeving vastgelegde procedures, een separate procedure zou kunnen bestaan voor 
postzegelplannen in de gemeente;

 het van belang is voor alle partijen dat voldoende duidelijk is aan welke kaders alle ruimtelijke 
plannen dienen te voldoen en de bevindingen en aanbevelingen van de Rkc als zodanig opgevat 
dienen te worden;

 het gebruik van het begrip ‘postzegelplan’ door organisatie, bestuurders en vakmatig betrokkenen 
het gevaar in zich heeft dat belanghebbenden hierdoor kunnen denken dat hun rechten en 
verplichtingen mogelijkerwijs anders zouden zijn dan bij niet als zodanig aangeduide ruimtelijke 
plannen en alleen al daarom vermeden zouden moeten worden;

 De omgevingswet volgens planning in werking treedt op 1 januari 2022, 

Besluit het raadsvoorstel als volgt te wijzigen:

1. De conclusies en aanbevelingen voor zover niet van toepassing op ‘postzegelplannen ’uit het RKC-
rapport te onderschrijven; 

2. De eerste aanbeveling als volgt te beschouwen:

1. (college): definieer helder wat ruimtelijke ordeningsplannen inhouden, maak daarbij zo nodig en zo 

mogelijk onderscheid tussen beheergerichte en op nieuwe ontwikkelingen gerichte plannen, alsmede 

tussen gemeentelijke plannen en plannen op basis van particulier initiatief. Bepaal kaders voor deze 

plannen en laat deze vaststellen door de raad. Daarom wordt tevens geadviseerd kaders te bepalen voor 

aanpak en werkwijze ten aanzien van draagvlakverwerving en project aanpak. Dat schept zowel 

duidelijkheid voor de eigen organisatie als voor belanghebbenden.

3. Voor de aanbevelingen 2, 3 en 4 en de als hierboven aangepaste aanbeveling 1 het College van 
B&W op te dragen om voor het zomerreces 2021 met een plan van aanpak te komen om te komen 
tot kaders/afspraken over draagvlakverwerving, inrichting van RO processen en 
informatievoorziening aan de raad;

4. Dit plan van aanpak zoveel mogelijk in lijn te brengen met het traject om te komen tot een 
Omgevingsvisie; 

5. Het College van B&W en de Raad op te dragen de bij aanbeveling 5 genoemde aandachtspunten 
mee te nemen in het traject om te komen tot een Omgevingsvisie,

En gaat over tot de orde van de dag. 

De fracties van
 

VVD PvdA CDA D66
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Gemeente
Belangen

GroenLinks Fractie
Streefkerk

PRD

 

Motie inzake het onderzoeksrapport ‘Ruimte in participatie’ van de 

Rekenkamercommissie van de gemeente Renkum

De Raad van de gemeente Renkum in vergadering bijeen op woensdag 27 januari 2021, behandelend het 

onderzoeksrapport Rekenkamercommissie ‘’ Ruimte in participatie’, 
         

Constaterende dat,

1. de derde aanbeveling, gericht aan het college, pleit voor het eerder in het proces verstrekken van 
detailinformatie zodat de raad zijn kaderstellende taak ook eerder in het proces kan uitvoeren;

2. gehoord de voorzitter van de Rekenkamercommissie in de raadscommissie van 13 januari dat dit niet 
zozeer bedoeld is als detailinformatie in de zin van verfijningen of preciseringen van het uiteindelijk te 
nemen besluit, maar gericht is op de gehanteerde kaderstellingen en de wijze van beoordeling en 
weging;

3. bij een ruimtelijk ordeningsinitiatief, strijdig met een vigerend bestemmingsplan, de initiatiefnemer in 
dient te stemmen met een ambtelijke pre-toets, waarin de wenselijkheid van het initiatief beoordeeld 
wordt aan de hand van door de raad vastgestelde kaders, bevestigd in een collegebesluit, 

Overwegende dat:

 het onder de derde constatering genoemde collegebesluit gebaseerd kan zijn op een weging van de 
eerder door de raad vastgestelde kaders en/of een interpretatie daarvan;

 het wegen en/of interpreteren van kaders door het college raakt aan de kaderstellende rol van de raad;
 dit collegebesluit kenbaar gemaakt wordt aan de initiatiefnemer, maar niet is vastgelegd dat dit ook 

geldt voor andere belanghebbenden;
 de raad weliswaar kennis kan nemen van collegebesluiten middels de verslaglegging van het college, 

maar niet van de inhoudelijke afwegingen; 
 in wet- en regelgeving niets is vastgelegd over een rol van de raad in de initiële fase van een ruimtelijk 

ordeningsinitiatief strijdig met een vigerend bestemmingsplan, 

Pagina 12 van 13

Fractie

Streefkerk



Besluitenlijst
Raadsvergadering 27 januari 2021
Draagt het College op om:

 Een aanpak uit te stippelen om de raad in een vroeg stadium mee te nemen bij ruimtelijke initiatieven 
teneinde de kaderstellende rol van de raad te versterken;

 Te heroverwegen wat de functie van de ambtelijke pre-toets is en wat het zou moeten zijn in het vroege 
stadium van een ruimtelijk initiatief, zowel voor initiatiefnemer en andere belanghebbenden als 
eventueel voor de raad;

 De raad hierover voor het zomerreces 2021 over te berichten,

En gaat over tot de orde van de dag,

De fracties van VVD, GroenLinks, PRD, D66, PvdA, Fractie Streefkerk, GB 
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