
Voorzitter,

Het is ons met zijn allen gelukt om een negatief jaarresultaat om te buigen in al voor de derde keer 

op rij een positief jaarresultaat. Complimenten aan ons college, de organisatie maar ook aan mijn 

collega raadsleden. Dit hebben we samen gedaan en is echt knap gezien alle omstandigheden.

We hebben stevig bezuinigd en zijn flink aan het transformeren geslagen. Nog niet alles lukt zoals we 

willen, maar heel veel ook wel en daar mag eenieder trots op zijn.  Wat we als VVD erg jammer 

vinden is dat we de lasten voor onze inwoners hebben moeten verhogen. Blij zijn we met de 

onderlinge afspraak dat we meevallers niet alleen aan de reserves toevoegen, maar ook gebruiken 

om die lasten weer wat naar beneden te krijgen. En tegelijkertijd is dat ook weer lastig, gezien de 

donkere wolken die zich maar blijven samenpakken boven onze gemeente. Daarbij denken wij vooral 

aan dat wij de hele tijd aan de verkeerde kant van de medaille uitkomen als het gaat om landelijke 

verdeelmodellen van geld, maar ook aan besluiten of ballonnetjes op landelijk niveau die nog steeds 

met te weinig geld naar de gemeenten in algemene zin komen. Onlangs nog weer de 50% meer 

bewegingsonderwijs op basisscholen, maar geen gymleraren en/of extra gymlokalen of onlangs ook 

een pleidooi voor afschaffing van de hondenbelasting, maar geen compensatie voor de gemeenten.  

Het lijkt er helaas op dat het ook de komende jaren weer flink onder druk blijft staan. Toch vinden we 

het belangrijk om, al is het maar eenmalig, een lastenverlichting door te voeren nu er wat 

overschotten zijn gebleken, ook al blijft de toekomst onzeker. Dan merkt onze inwoner hier ook iets 

van. In het najaar zien we bij de OZB vaststelling hiervoor graag voorstellen van het college 

tegemoet.

Dan over die toekomst voorzitter. Die blijft onzeker, maar we hoeven onszelf ook niet in de put te 

praten. Het is zeker dat er extra geld komt voor jeugdhulp en ook dat de dreigende herverdeling van 

het gemeentefonds nog geen gegeven is. 

Voorzitter, op dit moment kunnen wij als raadsleden maar heel weinig. Overal is geld tekort wat is 

opgegaan aan zorgkosten. Als wij op termijn als gemeente weer wat willen kunnen betekenen voor 

onze inwoners, onze natuur, onze ondernemers en het kwalitatief op orde houden van de 

gemeentelijke organisatie dan moeten we wat de VVD betreft echt een slag dieper gaan op de 

kostenbeheersing van de WMO en de jeugdzorg. Daarbij denken we aan verdere toegangsbeperking, 

meer substitutie van zwaardere zorg door lichtere varianten, meer preventie en algemene 

voorzieningen inzetten en als  laatste het meewerken aan initiatieven om bij complexe casussen 

meer schottenvrij te gaan werken met partners zoals zorgverzekeraars. Op dit soort zaken zullen wij 

op een later moment in het jaar terugkomen.

Nog iets over de spoortunnel: wij zijn positief over de voorgestelde constructie, maar we willen pas 

eerst het gehele project inclusief de risico’s, waaronder de belastingconstructie, ook in relatie tot de 

provincie, goed in beeld hebben. Een soortgelijke positie nemen wij ook in als het gaat om de vijf 

regionale opgaven binnen de Groene Metropoolregio. Voor beide geldt dat we instemming met deze 

perspectiefbrief niet als finale besluitvorming kunnen en willen zien. Dat komt echt pas als we de 

gevolgen voor de begroting 2022 en verder voldoende kunnen doorzien.

Tot slot voorzitter, 

Het gaat naast het spaarzaam omgaan met het geld van onze inwoners ook om investeren. Het 

ruimte geven aan ondernemers en zzp-ers om zich te kunnen herstellen van de coronaklap is cruciaal 

in de opbouw van onze lokale economie. Wij zien in het bouwen van huizen en zeker ook in het 

vergroten van het toerisme in onze gemeente de mogelijkheid voor meer economisch groei. Wij 

zouden ook graag zien dat wanneer, zoals wij verwachten, de opbrengsten uit de toeristenbelasting 



hoger zijn dan begroot dat dit geld deels wordt aangewend om Renkum te laten aansluiten bij de 

ontspannen regio, zodat we daarmee investeren in extra opbrengsten voor onze ondernemers, maar 

ook voor de gemeente zelf. Richting einde van het jaar zouden we graag van het college een voorstel 

hiervoor ontvangen of zullen we hiervoor zelf een motie indienen. 

Tot zover.


