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De Perspectiefnota is een moment om te praten over de koers van de 
gemeente. Dit jaar zijn er meer onzekerheden dan anders, omdat we nog 
niet weten wat de koers van een nieuw kabinet wordt en vanwege ons 
onderzoek naar de toekomstperspectieven. Daar willen we niet op 
vooruitlopen. Er zijn wel een paar zaken die GroenLinks kort wil 
aanstippen.

Inkomen is zelfredzaamheid
Het abonnementstarief zorgt voor naar schatting 12% kostenstijging in de 
wmo en daarnaast veel minder inkomsten uit eigen bijdragen. Dat is hulp 
die voorheen zelf betaald werd door mensen die daar ook het inkomen voor 
hebben. 
De Renkumse oplossing is nu zorgvragen strakker indiceren en minder 
maatwerk. Gemeente Krimpen aan den IJssel zegt dat inkomen ook een 
indicator van zelfredzaamheid is en meegewogen zal worden bij een 
aanvraag. Een eigenzinnige zet die uiteraard her en der wat weerstand 
oproept. Soms is het nu eenmaal nodig om tegen de stroom in te zwemmen 
als je dingen wilt veranderen voor je inwoners.
Wat vindt het college van de actie van Krimpen ad IJssel? Welke 
mogelijkheden ziet het college om inkomen in Renkum te laten meewegen 
bij een aanvraag?

Laaggeletterdheid
De Voorleesexpress gaat weer verder, gelukkig. En het Taalhuis ook. 1 op de 
6 mensen in NL kan niet goed lezen, schrijven of rekenen. Als we een 
maatschappij willen waarin iedereen kan meedoen, hebben we 
programma’s als het Taalhuis hard nodig.
Wij hebben wel een vraag over de dekking uit de Inburgeringsgelden, want 
van alle laaggeletterden is minder dan de helft niet-oorspronkelijk 
Nederlands. Wat betekent dit voor het Taalhuis?  Wordt dat alleen gericht 
op mensen met Nederlands als tweede taal? Of wordt budget voor 
integratie ook ingezet voor autochtone Nederlanders? Graag een 
toelichting.

Jongeren in Coronatijd
Sinds een paar dagen gaan op veel plekken de mondkapjes af en dat geeft 
een gevoel van herwonnen vrijheid. Voor jongeren is de lockdown nog niet 
afgelopen. De middelbare scholen zijn pas sinds 1 juni weer helemaal open, 



mét mondkapjes, en het universitair en beroepsonderwijs is nog steeds 
hoofdzakelijk digitaal. 
Van alles wat we in Renkum deden om mensen te ondersteunen, in 
beweging te houden, eenzaamheid weg te nemen, was er het minst gericht 
op tieners en jongeren. Het is best te begrijpen dat ze met zijn allen naar het 
grindgat gingen. 
Wij vragen ons af of we in Renkum wel genoeg oog hebben voor deze groep, 
de enorme impact die Corona op hen had en nog steeds heeft. In de 
beantwoording van onze vraag noemt u de Maatschappelijke Diensttijd als 
oplossingsrichting. Is dat een programma voor de ontwikkeling van 
burgerschap, of ontspanning en recreatie? Wij horen hier graag meer over.

Schone mobiliteit
Er wordt nog steeds veel thuisgewerkt en de verwachting is dat dit deels 
ook zal blijven, de gemeente anticipeert daar als werkgever zelf ook op. 
Mensen gebruiken de auto veel minder. In Renkum is een prachtig 
voorbeeld van een deelauto waarvoor 8 auto’s weggedaan zijn, waar bomen 
en groen voor zijn teruggekomen omdat er minder parkeerplaats nodig is. 
De inrichting van de openbare ruimte stuurt ons gedrag. 
GroenLinks vindt dat er bij zaken als herinrichting, parkeernorm en 
toegestane snelheid meer gestuurd moet worden op schone mobiliteit zoals 
fietsen, OV en elektrische deelauto’s. En dan niet alleen de faciliteiten voor 
fossiele mobiliteit verlagen maar juist ook die voor de schone mobiliteit 
verhogen. Zo wordt uiteindelijk de schone optie de standaard.

Droogte/water
Na een betrekkelijk nat voorjaar constateerde men tevreden dat voor het 
eerst sinds jaren het grondwater op de Veluwe weer op peil is. Voor ons 
groene cultuurerfgoed De Wodanseiken is het te laat, voorzitter. Die zullen 
we binnenkort alleen nog op schilderijen in het museum kunnen 
bewonderen. 
De waterstand in Renkum is nog steeds te laag en dat is ook te zien in onze 
beken. Bovendien komen er zonder twijfel weer nieuwe periodes van 
droogte aan, dus watertekort is een blijvend punt van grote zorg. Er zijn 
maatregelen die wij als gemeente kunnen nemen, maar die we nu nog niet 
genoeg doen. Zoals meer opslaan en hergebruiken en verspilling tegengaan, 
meer water vasthouden in de grond en ook betere afspraken over het 
oppompen van water door bijv Vitens en Parenco. 
GroenLinks vindt dat Renkum een waterverordening nodig heeft om hier 
beter op te sturen. Graag horen we hoe het college daarover denkt.



Bos/bomen 
Een naaldbos verdampt meer water, dus met droogte en hittestress is 
loofbos een betere keus. Maar naaldhout heeft een hogere opbrengst en 
daarvan betalen we ons bosbeheer. Het naaldhout leverde zelfs een mooie 
plus op van 59K in de Voorjaarsnota. Dat kunnen we als gemeente goed 
gebruiken, maar het is ook kortzichtig beleid. Want de gevolgen van 
klimaatverandering kosten ook geld. Ons bosbeheer moet klimaatbestendig 
gemaakt worden. 
We zien op dit moment in Canada wat hitte allemaal voor gevolgen heeft. 
Ook de bomen in de dorpen moeten we koesteren, een boom koelt evenveel 
als tien airco’s. De afgelopen jaren hebben we toenemende kap gezien in de 
dorpen. De bomenverordening moet geëvalueerd worden en daarbij 
moeten we volgens GroenLinks niet de regeldruk als focus nemen, maar de 
effecten op klimaatbestendigheid en biodiversiteit.


