
Jaarstukken 2020

Omdat enkele gegevens bij de jaarstukken nog ontbreken kunnen we vanmiddag de 

jaartukken niet vaststellen. Vervelend. Vooral voor die medewerkers die behoorlijk wat extra 

werk moeten verrichten. Ons oordeel over de jaarstukken is dan ook voorlopig in afwachting 

van de resultaten van de accountantscontrole en het advies van de rekeningcommissie.

Dat voorlopige oordeel is positief. Onze fractie vindt het een prestatie van formaat van het 

college en met name de organisatie dat zij er in geslaagd zijn de raad wederom een 

jaarrekening voor te leggen met een overschot. De inhoud van de jaarstukken was over het 

algemeen helder en zeer informatief. De vragen van de raad die over de jaarstukken zijn 

gesteld, zijn adequaat beantwoord. Dank daarvoor

Een paar kanttekeningen bij het resultaat en de resultaatbestemming.  

Het resultaat is in belangrijke mate beïnvloed door de incidentele gevolgen van Corona, 

zowel in positieve als in negatieve zin. Mede om die reden vindt onze fractie het verstandig 

dat een deel van het resultaat gebruikt wordt voor nieuw te vormen reserves en/of achter 

de hand wordt gehouden voor projecten die vanwege Corona niet uitgevoerd konden 

worden.

Het college en de organisatie hebben de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet in het 

verstevigen van de financiële positie van de gemeente. We zijn er echter nog niet. Het is dan 

ook veel te vroeg om nu al de belofte aan de inwoners in te lossen dat een positief resultaat 

voor een deel zal worden terug gegeven aan de inwoners die met name het afgelopen jaar 

een forse financiële bijdrage hebben moeten leveren aan het sluitend maken van de 

begroting.

Voorzitter zoals het er nu naar uitziet kunnen wij instemmen met het geadviseerd besluit. 

Voor een definitief ja moeten we de resultaten van de accountantscontrole en het advies 

van de rekeningcommissie afwachten. Die beide zijn zeker van belang wat betreft punt 5 van 

het geadviseerd besluit 



Voorjaarsnota en perspectiefbrief:  Keerpunt 2021

We zijn er nog niet, het college legt pas  in november zijn laatste begroting aan de raad voor. 

Vooruitlopend daarop willen we onze waardering uitspreken over wat de afgelopen jaren 

door dit college is gerealiseerd. Er is keihard onder soms zeer moeilijke omstandigheden 

gewerkt. Soms was het pompen of verzuipen. Ambities moesten noodgedwongen worden 

bijgesteld. De mede door de rijksoverheid veroorzaakte financiële problemen vroegen 

bovenmatig veel aandacht van het college en de raad ten koste van andere belangrijke 

dossiers.  En dat er desondanks toch nog een aantal mooie inhoudelijke ambities zijn 

gerealiseerd heeft ons blij gemaakt.

Voorzitter de Voorjaarsnota komt samengevat op de volgende punten neer:

 Ontvangsten en uitgaven pakken anders uit dan begroot en niet alle taakstellingen zijn 

haalbaar.  

 De coronacrisis heeft nog steeds forse gevolgen voor de uitvoering van de begroting. 

 We hebben er taken bij vanuit den Haag bijgekregen zonder voldoende financiering 

 en last but not least het blijft onduidelijk of alle druk die op het demissionaire kabinet is 

uitgeoefend om de gemeenten financieel tegemoet te komen gehonoreerd gaan worden. 

De raad kan niet anders doen dan hier kennis van te nemen en te hopen op betere tijden.

Onder normale omstandigheden zouden we vandaag ook het perspectief van het college op 

de komende jaren bespreken. Het college en de raad hebben echter min of meer 

noodgedwongen besloten om dit jaar af te zien van een perspectiefnota en te volstaan met 

een perspectiefbrief. Geen vergezichten, geen nieuwe beleidsvoornemens maar uitsluitend 

een beschrijving van het financieel bestuurlijk landschap dat een nieuwe raad en een nieuw 

college volgend jaar aantreffen. Zij zullen vanuit dat landschap aan de slag moeten gaan. Het 

is niet aan deze raad en dit college hier op vooruit te lopen. Sowieso kan dat niet. De 

informatie daarvoor is onvoldoende, komt op zijn vroegst eind dit jaar beschikbaar als 

resultaat van de twee trajecten die we de komende maanden gaan uitvoeren.

Duidelijk is wel dat de gemeente Renkum op een keerpunt staat. De gemeente staat voor 

een geweldige uitdaging. De toon van de perspectiefbrief is er naar. Het wordt een lastige 

opgave om de begroting van 2022 sluitend te maken. De ambitie om een meerjarig sluitende 

begroting te realiseren en de vrije algemene reserve aan te vullen, moeten we loslaten. 

Inhoudelijke ambities mogen pas weer als de financiële ambities zijn gerealiseerd. 

Onze fractie vindt het pijnlijk dat die uitsluitende aandacht voor het geld ten koste gaat van 
de aandacht voor de inhoud. Besturen is meer dan financieel de eindjes aan elkaar proberen 
te knopen. Besturen is vooruit zien, ambities realiseren, besluiten nemen  voor de inwoners. 
Die inwoners hebben er belang bij dat er woningen voor starters komen, dat de CO2 
problematiek wordt opgelost omdat die gevolgen heeft voor woning- en scholenbouw, dat 
we verder gaan met het ontwikkelen van een energiestrategie en klimaatmaatregelen, dat 
we aandacht houden voor het sociaal domein, dat  voor de omgevingsvisie  fundamentele 
beleidskeuzes worden gemaakt en dat we verantwoorde keuzes maken wat betreft onze 
deelname aan de groene metropool en andere vormen van regionale samenwerking. 



Helaas is er geen alternatief. We zullen wat betreft de inhoudelijke ambities  op onze handen 
moeten blijven zitten. Ons rest dus niets anders dan akkoord te gaan met uw voorstel over 
de perspectiefbrief en er voor te zorgen dat de trajecten die we uitvoeren succesvol zullen 
zijn. 


