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als opmaat naar de Begroting 2022

Raadsvergadering 30 juni 2021

Voorzitter,

De  Partij  Renkumse  Dorpen  hecht  veel  waarde  aan  het  optimaliseren  van  ver-

bindingen. Dit geldt zowel m.b.t. de inwoners onderling als de relaties met en tussen 

organisaties. Dit alles onder de paraplu van het verhogen van de leefkwaliteit1 van 

allen, die woonachtig zijn en verblijven in onze fraaie gemeente.

Daarom  zijn  we  een  sterke  voorstander  van  het  ontwikkelen  van 

inloopvoorzieningen, het koesteren van buurthuizen voor wijken en dorpshuizen voor 

woonkernen.  Ook  het  constructief  meedenken  met  inwonersinitiatieven  is  van 

belang.

Ons voorstel m.b.t het Gemeentelab (zie onze brief aan het college d.d. 7 juni 2021, 

die als bijlage is  toegevoegd) is  een vorm om meer inwoners, die dat wensen, te 

betrekken bij ideeën vanuit de bevolking en het meer gebruik maken van de kennis  

en ervaring van inwoners. Graag zien we een memo tegemoet waarin aangegeven 

wordt hoe het staat met het voorgenomen beleid inzake Right to Challenge? 2

Constaterende, dat de twee subsidiepotten in het kader van cofinanciering3 leeg zijn, 

willen we, dat het college bij het vaststellen van de Begroting 2022 hiervoor opnieuw 

gelden beschikbaar stelt. Ook dient een bedrag vrijgespeeld te worden m.b.t. kleine 

éénmalige  subsidies  ter  aanvulling  van  een  tekort  voor  waardevolle  activiteiten 

vanuit de bevolking.

1  “Leefkwaliteit” heeft te maken met de kwaliteit van het leven van een persoon en de mate  
waarin de omgeving beantwoordt  aan de behoeften en wensen van die persoon.  Zowel 
objectieve  factoren (bv. omgevingsgeluid, meetbaar) als subjectieve factoren daarover (bv. 
de mate waarin iemand het omgevingsgeluid als overlast ervaart) bepalen de leef-kwaliteit.  
Om de lokale leefkwaliteit te verbeteren moeten we daarom rekening houden zowel met 
objectieve factoren  als de perceptie daarover.

2 Het Right to Challenge past binnen een dynamische samenleving waarin gemeenten zich 
realiseren dat bewoners waarde en kwaliteit aan diensten en hun leefomgeving toevoegen. 
In Nederland is de omgang met inwonerparticipatie en maatschappelijke initiatieven voor 
gemeenten een steeds belangrijker thema. Gemeenten willen aansluiten bij de energie van 
de samenleving en zijn zich er steeds meer van bewust dat het “recht” in toenemende mate 
bij de samenleving en het individu ligt.  

3 Subsidie cofinanciering. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen 

subsidie aanvragen voor initiatieven op het gebied van leefbaarheid, sociale vitaliteit, het 
bevorderen van het culturele klimaat  of  het bevorderen van de sociale,  economische of 
toeristische infrastructuur in de gemeente. Voor alle aanvragen geldt dat wij maximaal 50% 
van de kosten betalen die nodig zijn om het project uit te voeren onder voorwaarde dat de  
activiteit  ook  gefinancierd  wordt  door  anderen.  Beschikbaar  budget €  250.000,-   in  de 
periode 2019 – 2022 inclusief 50.000 euro voor kleine aanvragen tot € 2.000,- .



In de Begroting zal rekening moeten worden gehouden met vermindering van het 
aantal  formatieplaatsen  van  wethouders.  De  norm wordt  3  fte  i.p.v.  3,6  fte.  We 
moeten af  van de  tegenstelling  coalitie  en  oppositie binnen de  raad.  Voorstellen 
vanuit  de  raad  dienen  bekeken  te  worden  op  inhoud  en  niet  op  afkomst.  Een 
dergelijke  werkwijze  leidt  veelal  tot  een  democratisch  tekort4 en  komt  de 
gemeenschap derhalve niet ten goede.

Wij willen de komende raadsperiode werken met een raadsakkoord5 op hoofdlijnen 
en wethouders, die bij de door de raad beoogde cultuur passen. De gedachte, dat de 
grootste fractie de leiding neemt om te komen tot een volgend college van B&W  is 
wat ons betreft verleden tijd.

Voorzitter, de gemeente Renkum kent vele nota’s en beleidsstukken. Op sommige ligt 
een laagje stof. Wij hebben behoefte aan daadkracht en geen zin in gepraat zonder 
meer. Integraal beleid veronderstelt, dat in raadsvoorstellen duidelijk wordt gemaakt 
welke vigerende beleidsstukken ermee van doen hebben en waarom soms de keuze 
wel of niet op gespannen voet staat met eerder onderschreven beleid. 

Hoe je het wendt of keert, de parapluvisie “Strategische Visie 2040” is nog steeds 
geldig. Deze geeft antwoord op de vraag wat voor een gemeente Renkum wil zijn en 
welke kardinale stappen gezet moeten worden. Wij hebben behoefte aan een memo 
waaruit blijkt waar we conform voornoemd stuk nu eigenlijk staan. We willen deze 

4 Een  democratisch  tekort  of  democratisch  deficit  ontstaat  wanneer  ogenschijnlijk 
democratische organisaties of instellingen in feite tekortschieten bij de vervulling van wat ze  
verondersteld worden te doen voor (het respecteren van) de beginselen van de democratie. 

We moeten niet terecht willen komen in een sfeer van de dictatuur van de meerderheid,  
maar juist  op een transparante wijze trachten, voorstellen van welke fractie dan ook te 
begrijpen en te  beoordelen in het  licht  van het  antwoord op de vraag:  Is  de inwoner 
hiermee gediend en verhoogt het de kwaliteit van de leefbaarheid voor onze gemeente?

5 We zien graag een raadsakkoord, zoals elders gepraktiseerd wordt. Bij de laatste verkie-
zingen in 2018 hebben een aantal gemeenteraden voor een raadsakkoord gekozen. In zo’n 
akkoord staan belangrijke maatschappelijke thema’s waarover de raad het eens is om er in 
de raadsperiode mee aan de slag te gaan. Voorbeelden van gemeenten die hiermee werken 
zijn Velsen, Voerendaal, Borne, Stedebroec en Enkhuizen. De gemeenteraad van Enkhuizen 
heeft op  basis  van  het  raadsakkoord  een  wethouder  (met  de  portefeuille  financiën,  
duurzaamheid, economie en toerisme) geworven. De gemeenteraad in Borne zocht in 2014 
zelfs meerdere wethouders. In zo’n geval werven de politieke partijen dus niet meer zelf een 
wethouder.

In  het rapport van  de  Raad  voor  het  Openbaar  Bestuur  (ROB)  “Nieuwe politiek,  nieuwe 
akkoorden” worden de raadsakkoorden uit 2014 van 10 gemeenten besproken en geeft de 
ROB  10  tips  voor  gemeenten  die  aan  de  slag  willen  met  raadsakkoorden.  Tips  zijn 
bijvoorbeeld: begin zo vroeg mogelijk met de voorbereidingen, zorg dat het proces niet te 
lang duurt, zorg dat iedereen aangehaakt is en dat de rollen duidelijk zijn. In Heerenveen 
hebben ze destijds deze tips ter harte genomen bij het opstellen van het raadsakkoord.

https://www.raadopenbaarbestuur.nl/documenten/publicaties/2018/02/22/nieuwe-politiek-nieuwe-akkoorden


gegevens betrekken bij het vaststellen van de Begroting 2022 in het najaar. Vorig jaar  
zou een actualisatie verstrekt worden over ons cultuurbeleid. We zitten te snakken 
naar dat voorstel, dat gekoppeld moet zijn aan een actieplan. Wanneer komt dat?

Volgens de Subregionale Woonagenda Arnhem e.o. 2017-2027 (8 febr. 2018) moet 
onze gemeente 840 nieuwe huizen realiseren om aan de regionale vraag te voldoen. 
Wat woningbouw betreft lijkt de regionorm bepalend te zijn en is onze gemeentelijke 
Nota Wonen dat niet. Wij  horen ons niet te schikken naar de regio. De regionale 
doelstelling halen we overigens met de invulling van de Hes-West makkelijk. Welk 
aantal  is  al  gerealiseerd?  Hoeveel  woningen  komen  er  op  de  Hes-West  te 
Oosterbeek? 

Steeds urgenter wordt het antwoord op de vraag waar we qua bouw op de balans 
willen  staan.  Als  we  de  twee  uitersten 
betitelen  als  een  arcadische  gemeente 
en  groeigemeente  dan  loont  een 
raadsdebat  om  te  bezien  in  welke 
richting  de  wijzer  in  welke  mate  zou 
moeten doorslaan. Ad hoc beleid m.b.t. 
het bouwen van wo-ningen is visieloos. 
Voor  ons  heeft groeps-wonen  voor  
ouderen  in  de  vorm  van  een  hofje  of 
anderszins,  wat  niet  hetzelfde  is  als 
woningen  voor  ouderen  zonder  meer, 
overigens een hoge prioriteit.  Dit  i.v.m. 
de wens van velen, de doorstromingsmo-

gelijkheden  die  het  biedt  etc.  We  zijn  tot  nu  toe  wat  dit  soort  zaken  betreft 
teleurgesteld in het gemeentebestuur.

Tenslotte:

Vorig jaar vonden de meeste raadsleden het van belang om de inwoner financieel  
extra te belasten. Nu er een rekeningoverschot is van 1 miljoen euro begrijpen veel 
inwoners hier niets van, ze raken verward en dit komt het vertrouwen in de lokale 
overheid niet  ten goede.  Hoe denkt  het  college deze gang van zaken duidelijk  te 
maken aan de inwoners?

De post Onvoorzien in de Begroting 2021 willen we in tegenstelling tot het college tot 
de  begrotingsbehandeling  2022  laten  staan  waarvoor  ze  bedoeld  is.   Volgens  de 
meicir-culaire 2021 van het ministerie vloeit er extra geld naar de gemeenten. We 
willen eerst  die gevolgen voor onze gemeente afwachten evenals de inhoud van de 
te komen septembercirculaire.

Met de gemaakte opmerkingen nemen we de Voorjaarsnota 2021 in afwachting van 
bijzondere financiële ontwikkelingen vooralsnog voor kennisgeving aan en dat geldt 
ook voor de inhoud van de Perspectiefbrief van het college. 

GroeiArcadisch

Woningbouw



Namens de fractie van de PRD, John Bartels                                     Fractieberaad  21-06-

2021
Bijlage: Gemeentelab (vergroot betrokkenheid van inwoners)

Aan B&W van Renkum,                                                     7 juni 2021

Vergroot betrokkenheid van inwoners

De gemeente is een organisatie die voor haar inwoners dingen doet en 
zaken regelt die col-lectief kunnen gebeuren. Om dat goed te kunnen doen, is voortdurend 
contact met de inwoners nodig. De belangrijkste input en “feedback” komt van de inwoners 
zelf.  Bij  be-langrijke zaken moeten inwoners de gelegenheid krijgen hun mening te laten 
horen.  Soms  is  dit  wettelijk  geregeld,  maar  niet  altijd.  Hiervoor  zijn  inspraakavonden, 
hoorzittingen en enquêtes bedoeld, maar moderne communicatiemiddelen als internet en 
sociale media kunnen ook een belangrijke rol vervullen. 

Hoe maken we ruimte voor pioniers? 

Het vertrekpunt zou niet zozeer moeten zijn hoe de inwoner kan participeren, maar eerder 
hoe de gemeente Renkum kan bijdragen aan initiatieven die vanuit de samenleving komen. 
Van  collegeleden  en  ambtenaren  mag  je  dan  ook  verwachten,  dat  ze  zich  kunnen 
verplaatsen en luisteren naar initiatiefnemers en in staat zijn om verbindingen te kunnen 
leggen.  Renkum  zou   publiekelijk  de 
ambitie  moeten  uit-spreken  om 
innovatieve  ideeën  te  willen 
bevorderen.  Dit  moedigt  mensen  ook 
aan om met initiatieven naar  voren te 
komen. Samen onderzoeken creëert zo-
gezegd  gezamenlijk eigenaarschap. Be-
trokkenheid leidt daardoor  tot  meer en 
betere resultaten. 

Je  zou  op  de  gemeentelijke  website  een  pagina  Gemeentelab  Renkum kunnen  maken. 
Iedereen  kan  ideeën  aandragen  en  als  het  voldoet  aan  een  aantal  voorwaarden 
(bijvoorbeeld  kans  op  realisatie,  bij  voorkeur  snel  resultaat,  goede  onderbouwing, 
vernieuwend)  wordt  uit  een  database  door  de  Werkgroep  Gemeentelab,  bestaande  uit 
ambtenaren  en  inwoners,  de  meest  geschikte  groep  inwoners  benaderd  om  er  in 
samenspraak met de initiatiefnemer een project(je) van te maken.  In de database kunnen 
mensen zich laten inschrijven, die ergens kennis van zaken van hebben, over een bepaald 
netwerk beschikken of wat dan ook. Zo’n   bestand zou dan moeten werken  op basis van 
gepersonaliseerde profielen. 

Wil iemand meedenken over een bepaald onderwerp of meewerken aan een project(je) dan 
wordt  een   profiel  ingevuld.  Bij  nieuwe  projecten  kan  de  “Werkgroep 
Gemeen-telab” een verbindende functie hebben en bekijken op basis van de 
ingevulde  profielen  wie  er  goed  bij  een  bepaald  project  past,  zodat  een 
onderwerp-gerichte groep succesvoller aan de slag kan.

Is het college bereid een Gemeentelab Renkum voor onze inwoners digitaal 
op  te  zetten,  zodat  de  Werkgroep  Gemeentelab  een  onderwerpgerichte 

groep aan het werk kan zetten om uiteindelijk via het college door de raad een uitgewerkt 



voorstel  te laten behandelen, zodat  op de voorgestelde werkwijze de betrokkenheid van 
inwoners wordt vergroot en hun kennis van zaken eveneens wordt benut? 

In afwachting, namens de fractie van de Partij Renkumse Dorpen, John Bartels


	� Subsidie cofinanciering. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen subsidie aanvragen voor initiatieven op het gebied van leefbaarheid, sociale vitaliteit, het bevorderen van het culturele klimaat of het bevorderen van de sociale, economische of toeristische infrastructuur in de gemeente. Voor alle aanvragen geldt dat wij maximaal 50% van de kosten betalen die nodig zijn om het project uit te voeren onder voorwaarde dat de activiteit ook gefinancierd wordt door anderen. Beschikbaar budget € 250.000,- in de periode 2019 – 2022 inclusief 50.000 euro voor kleine aanvragen tot € 2.000,- .

