
Onze eerste termijn is kort, omdat we liever in tweede termijn met elkaar 
in debat gaan over waarom welke politieke keuzes volgens GB gemaakt 
moeten worden. We lezen elk jaar als politieke partijen een betoog voor 
en een inwoner zei terecht, het is zo saai, ik haak af na het tweede 
betoog. Ik wil meer interactie… GB heeft getracht het dit jaar anders te 
doen om wel meer interactie te krijgen in de deze eerste termijn. Hier 
kregen we helaas niet de meerderheid voor. Dus heel kort van ons een 
financieel statement, politiek doen we zoals gezegd in tweede termijn. 

De financiële kaders waar we het vanmiddag over hebben, raken direct 
de uitvoeringskracht van onze raad. Maar als deze kaders niet of 
nauwelijks gezet kunnen worden door onszelf en indirect dus onze 
inwoners, waar is onze autonomie dan nog. Het gevoel bekruipt ons van 
lamgelegd zijn. Is het feitelijk nog wel een democratie? We zijn gekozen 
door onze inwoners maar waar kunnen we feitelijk nog iets over zeggen? 
Structureel te weinig geld vanuit het rijk zorgt ervoor dat onze 
bewegingsvrijheid weg is.

- Het maximale van de maatschappelijke en culturele uitholling van 
onze dorpen is bereikt en we zijn een van de duurste gemeentes 
om in te leven. 

- We zijn genoodzaakt meer regionaal samen te werken, omdat 
domweg het in je eentje doen als gemeente Renkum niet slim is of 
eigenlijk gewoon niet kan. 

De regering lijkt zo in het hier en nu te leven, maar denken we nu 
voldoende na wat dit stelsel veroorzaakt in de toekomst? Wij moeten als 
gemeente vooraan moeten staan met de beslissingen die genomen 
worden bij de Provincie en het Rijk op het gebied van decentralisaties. 
Wij weten wat er lokaal speelt, niemand anders. 

Met dit idee en deze wens in ons achterhoofd lezen wij ook de 
perspectiefbrief die onze gemeente heeft verstuurd aan de Provincie. Wij 
geven de grote lijnen weer, maar we kleuren hem zelf in. Chapeau 
hiervoor. 

Waar worden we nu echt mee geholpen als gemeente, meer geld! Dit is 
uiteraard niet alleen van toepassing voor de gemeente Renkum. GB is 
gestart met een burgerinitiatief omdat wij vinden dat de grens echt 
bereikt is. We hebben geen landelijke achterban maar dit weerhoudt ons 
niet om een burgerinitiatief te schrijven en deze stappen te zetten. We 
maken in deze zomer een reis van Renkum naar Den Haag met een 
tussenstop in Arnhem. De reis start in Renkum, omdat we 7.500 



handtekeningen nodig hebben van onze inwoners, om onze verhaal te 
ondersteunen. Hiermee vervolgen wij onze reis naar Arnhem, om ons 
burgerinitiatief daar aan de man te brengen bij de statenleden zodat zij 
onze noodzaak ook zien en ons burgerinitiatief zullen aannemen.  Dan 
vervolgen wij onze weg naar Den Haag om daar onze noodkreet voor te 
leggen. We worden ondersteund door het VNG en de Vereniging van 
Nederlandse raadsleden om zo het burgerinitiatief Stroppenpot 
weerstandsvermogen body te geven in de provinciale staten en de 
tweede kamer!

We hebben het als GB niet alleen over structureel te weinig geld voor 
onze taken, nee ook de ontwikkeling van onze democratie. Want laten 
we eerlijk zijn, waar hebben wij feitelijk nu nog iets over te zeggen... 

Steun ons in de noodkreet aan eerst provincie en dan Rijk, geef ons 
voldoende geld om fatsoenlijk onze taken uit te kunnen oefenen. En zorg 
daarmee dat we als democratisch gekozen raad weer onze taak naar 
behoren kunnen uitvoeren.. 

Tot zover.


