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jaarrekening.

Voorzitter,

Met enige geruststelling en opluchting kijk ik naar de aangeleverde stukken en financiële resultaten. 

Geruststelling en opluchting omdat het in een bijzonder en onvoorspelbaar Corona jaar toch is gelukt 

om, zij het met de nodige moeite, tot een sluitend resultaat te komen. 

Het is de gemeente Renkum gelukt om een positief jaarresultaat te behalen. Daarvoor hebben we 

met onze inwoners overigens wel stevige offers moeten brengen; het was echter noodzakelijk en 

gezien de situatie waarin we verkeerd zijn geraakt ook onafwendbaar. Het roept wel de vraag of het 

mogelijk is voor de nabije toekomst iets van dit positieve resultaat terug te laten vloeien naar de 

inwoners en de gemeenschap.

Het antwoord daarop is niet makkelijk; laten we het positieve resultaat volledig terugvloeien naar de 

samenleving dan wachten ons mogelijk in de toekomst opnieuw stevige en moeilijke beslissingen. 

Het positieve resultaat volledig toevoegen aan de reserves heeft niet de voorkeur en zou ook geen 

rechtdoen aan de eerder gedane uitspraken door de gemeenteraad. Hierover zullen we dus voor de 

volgende begroting met elkaar intensieve gesprekken moeten voeren; hopelijk in een constructieve 

en prettige sfeer tussen gemeenteraad en college. Het lijkt mij echter wel evident dat we als 

uitgangspunt nemen dat de behaalde overschotten in ieder geval deels laten terugvloeien aan onze 

inwoners en samenleving. 

De gemeente Renkum zal ook de komende jaren aanhoudend alle zeilen moeten bijzetten om het 

huishoudboekje op orde te houden. Vooralsnog is dit gelukt zoals eerder gezegd; complimenten 

daarvoor aan alle betrokkenen. Het lijkt er op dat we als gemeente meer in controle zijn en komen 

dan we de afgelopen jaren soms leken. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst.

Als relatief kleine gemeente zijn we steeds vaker en steeds meer afhankelijk van de centrale overheid 

en het verdelen van de gelden. Hierbij is de gemeente Renkum, als relatief kleine gemeente, 

overigens wel vaker slachtoffer dan profiteur; we hebben het ermee te doen en zullen ondanks deze 

omstandigheden er alles aan moeten doen om onze voorzieningen zo goed als mogelijk op peil en in 

stand te houden. Daarnaast hebben we te maken met gemeenschappelijke regelingen en 

samenwerkingsverbanden. Zonder samenwerking ben je alleen en allen ben je minder sterk dan met 

z’n allen… echter: samenwerken mag niet ten koste gaan van onze inwoners en samenleving, 

daarvoor dienen we een scherp oog te hebben en te houden. 

Voor de toekomst van de gemeente Renkum is het mijn inziens dan ook belangrijk dat we meer 

controle krijgen over twee belangrijke zaken: het sociaal domein en regionale 

samenwerkingsverbanden. In beiden gaan enorme bedragen om en is onze afhankelijk als gemeente 

groot, met vaak niet al te veel invloed. Hier zullen we mijn inziens echt moeten inzetten op 

mogelijkheden tot kostenbesparing, effectiviteit en  controle op juist gebruik etc. 

Tot slot een opmerking over de perspectiefbrief. In het algemeen kan ik mij vinden in de lijn zoals het 

college het voornemens is. Het eventueel instemmen met de perspectiefbrief betekend echter niet 

automatisch dat alles wat hierin benoemd is zonder slag of stoot ook op mijn goedkeuring kan 



rekenen. Ieder voorstel zal te zijner tijd goed besproken en onderbouwd dienen te worden. Met oog 

voor realisme, haalbaarheid én vanuit het perspectief van onze inwoners. 

Voorzitter, tot zover mijn bijdrage.


