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De raadsvergaderingen kunnen worden nageluisterd op raad.renkum.nl

1 Opening, vaststelling volgorde agenda en mededelingen.

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. 
Er is een bericht van verhindering van de heer Janssen (GB). 

Agenda
De agenda wordt vastgesteld. 

Mededelingen
De heer Cuppen (D66) biedt de publicatie ‘Nu is het aan ons’ aan over burgerinitiatieven.  

2 Benoeming leden commissie onderzoek geloofsbrieven en leden 
stembureau.

De raad stemt in met het aanwijzen van de commissie onderzoek geloofsbrieven, bestaande uit de heer Hollink 
(VVD), mevrouw Litjens (GB) en mevrouw Van Seters (GL). 
De voorzitter wijst dezelfde leden aan als lid van het stembureau voor de schriftelijke stemming.

Besluit De heer Hollink (VVD), mevrouw Litjens (GB) en mevrouw Van Seters (GL) zijn benoemd als leden 
commissie onderzoek geloofsbrieven en als leden stembureau.

Actie -

3 Collegeperspectief 2022 – 2026.
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Geadviseerd besluit:
1. Richtinggevend vaststellen van het collegeperspectief “Renkum in bloei” 2022-2026.
2. De financiële consequenties integraal afwegen bij de besluitvorming over de Perspectiefnota 2022-2026, de 

meerjarenbegroting 2023 en najaarsnota 2022.

De heer Klein brengt als formateur een verslag uit van het formatieproces. Het formatieproces heeft 
plaatsgevonden in goede sfeer en harmonie en heeft geresulteerd in het voorliggende Collegeperspectief en het 
raadsperspectief. Hij wenst de raad en het college veel vreugde en wijsheid toe in het werk dat wacht. 
Mevrouw van Bentem geeft een toelichting op het Collegeperspectief. Zij geeft o.a. aan dat het collegeperspectief 
een koers uitzet naar 2030 en bevat tien focuspunten voor de komende periode. We hebben vertrouwen in dit 
perspectief. 
Inwoners zijn meegenomen in de stand van zaken en vandaag is het collegeperspectief gepresenteerd aan 
inwoners en de pers op het Duno plateau. Het college heeft het voornemen om vergaderingen regelmatig op 
locatie te houden en in gesprek te zijn met inwoners. Volgende maand staat het raadsperspectief op de agenda 
en willen we de gelegenheid bieden aan inwoners om tijdens de raadsvergadering in te spreken over zowel het 
college- als raadsperspectief. Mevrouw Van Bentem spreekt haar dank uit naar eenieder die heeft bijgedragen 
aan de totstandkoming van het collegeperspectief en het ondersteunen van het formatieproces.  
De heer Bartels (GB) vult aan dat GB als winnaar van de verkiezingen initiatief heeft genomen in het 
formatieproces. Het collegeperspectief is tot stand gekomen met drie partijen, maar hierbij is ook zoveel mogelijk 
rekening gehouden met de onderwerpen die de fracties van CDA, VVD en D66 hebben aangedragen. We zijn trots 
op het resultaat en hij spreekt zijn vertrouwen uit in de samenwerking binnen het college. Met dit college wordt 
de 
wethoudersformatie teruggebracht naar 3 fte. GB heeft Daniëlle van Bentem voorgedragen als wethouder 
kandidaat. Het college is er voor de inwoners. Dienstbaarheid moet voorop staan. Ieder voorstel zal worden 
beoordeeld op de vraag wat de meerwaarde is voor onze inwoners. 
Mevrouw Vink (GL) geeft aan dat we begonnen waren met het raadsperspectief, maar op verzoek van de raad is 
vervolgens eerst het collegeperspectief uitgewerkt. Het collegeperspectief biedt een vergezicht en 10 
focuspunten van zaken die nu moeten worden opgepakt. GL heeft vier thema’s centraal gesteld in aanloop van de 
verkiezingen: ‘wonen’, ‘natuur’, ‘klimaat’ en ‘buurtgeluk’. De ‘wooncrisis’ wordt aangepakt door 75% van de 
woningen te bouwen voor starters, en winstmaximalisatie niet meer centraal te stellen. Gekeken wordt naar de 
mogelijkheid om een gemeentelijk grondbedrijf op te stellen. De focus op biodiversiteit wordt doorgezet. Er moet 
structureel geld bij voor het beheer van de bossen. GL vindt het tegengaan van klimaatverandering de grootste 
opgave van deze tijd. Het wordt een recht van iedere inwoner om daaraan bij te dragen. Dorpsgericht werken 
gaan we samen verder uitwerken in het raadsperspectief. Daarom is dit onderwerp nog niet uitgewerkt in het 
collegeperspectief. 
Mevrouw Mulder geeft aan dat de gemeente voor grote opgaven staat, o.a.: de wooncrisis, de klimaatcrisis, 
inflatie, te weinig geld en te weinig capaciteit. Het zijn niet de grote maatschappelijke opgaven waar we voor 
staan die onze toekomst bepalen, maar onze reactie op die opgaven. We moeten ons niet laten leiden door wat 
ons bedreigt, maar op wat ons gaat helpen. Hiervoor is een helder en aansprekend perspectief voor nodig.  
Het collegeperspectief geeft richting en ruimte. Door de onzekere financiële perspectieven hebben we gewacht 
met de financiële doorrekening van de meicirculaire. De komende periode wordt niet makkelijk. We zitten hier om 
snoeihard te werken, om verantwoordelijkheid te dragen voor toekomstige generaties en onszelf. 
De heer Hoge (VVD) noemt een aantal zaken die positief waren en zaken waarover VVD nog zorgen heeft. VVD is 
benieuwd naar de financiële doorrekening. Over veel zaken is het collegeperspectief nog niet duidelijk of 
specifiek.  VVD stelt een aantal vragen:

- Hoe wordt de gezonde leefomgeving gerelateerd aan de toekomst van Parenco? 
- Welke regels en procedures moeten worden verminderd? 
- Hoe gaat het stimuleren van recreatie en toerisme plaatsvinden?

VVD heeft zorgen over het Wilhelmina sportpark en de focus op bouwen binnen de bebouwde kom. Hoe wordt 
rekening gehouden met stikstof-regels? 900 woningen zijn te weinig voor het tegengaan van vergrijzing. Er lijkt 
geen ruimte vrij te worden gemaakt voor ambtelijke capaciteit. Waarom inzetten op seniorenwoningen en niet 
vooral op woningen voor gezinnen.   
De heer Cuppen (D66) geeft aan dat het collegeperspectief en het raadsperspectief twee communicerende vaten 
zijn. Wat is richtinggevend vaststellen? Het collegeperspectief bepaalt wat er in het raadsperspectief moet 
komen. Kunnen we wel alleen maar een richting vaststellen zonder dat het duidelijk is wat er precies gaat 
gebeuren? 
D66 is blij met een aantal focuspunten in het collegeperspectief. Het document spreekt ambitie uit. Daar zitten 
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ook de zorgen. Collegeperspectief gaat in op het wat, maar niet over het hoe. Hoe gaat het college de 
uitvoerbaarheid van de ambities aantonen, met name vanuit financieel perspectief? 
Leggen we ons ook vast op de genoemde incidentele investeringen? Verbinden we ons als raad aan investeringen 
die zijn gemaakt op de achterkant van een bierviltje. Mogen we aannemen dat zaken die niet in het 
collegeperspectief zijn opgenomen, in het raadsperspectief opgenomen kunnen worden? 
Mevrouw de Martelaere (CDA) geeft aan dat het collegeperspectief tot de verbeelding spreekt: mooie 
vergezichten en mooie punten voor de korte termijn. CDA herkent zich in veel punten: 30 km zone, lokale 
ombudsman, vaste lasten verduurzamen.  
Het beste resultaat is niet dat we geld uitgeven aan onderwerpen die we belangrijk vinden, maar eigenlijk geen 
geld voor hebben. Mogen we als gemeente wel aan inkomenspolitiek doen of zijn we gehouden aan wettelijke 
kaders? Prima, dat er meer geld wordt uitgegeven naar jeugdzorg, maar we moeten aansluiten bij de financiële 
kaders. Laten we kijken welke gelden nog binnenkomen vanuit Den Haag. Laten we zuinig met ons geld omgaan 
en het geld aan verstandige zaken uitgeven. 

Mevrouw van Bentem en mevrouw Vink reageren op de inbreng van VVD, D66 en CDA. Zij geven o.a. het 
volgende aan:
- Er staan zo veel projecten on hold. We moeten kijken naar de factoren die bijdragen aan stagnatie. Kijken 

naar hoe we met regels projecten kunnen vlottrekken. 
- We willen strakker de regie in handen nemen als het gaat om woningbouw en minder afhankelijk zijn van de 

initiatieven van ontwikkelaars. 
- Bouwen voor senioren zorgt ook voor doorstroming. Er zijn meerdere manieren waarop je kunt zorgen dat er 

meer woningen voor starters en jonge gezinnen komen. Denk ook aan het ombouwen van winkels naar 
woningen. 

- Richting gevend vaststellen betekent dat er een koers wordt uitgezet en we vragen: kan de raad zich 
vinden in de koers die wordt uitgezet? Inhoudelijk gaan we de discussie voeren in de raad, aan de hand van 
startnotities. 
Incidentele investeringen gaan we bepalen bij het vaststellen van de perspectiefnota. 

- Als college willen we in gesprek blijven met zowel inwoners als Parenco en andere industriële bedrijven. 
- Het is een interessant plan van VVD om sportpark Wilhelmina te gebruiken voor woningbouw, maar daar 

zitten nogal wat juridische haken en ogen aan. 
- Het is wettelijk toegestaan om inkomenspolitiek te voeren. Er is gekozen om de regelingen voor het 

armoedebeleid te richten op 150% van het minimum, om armoedeval te voorkomen van mensen die van de 
bijstand gaan werken. 

Besluitvorming
het voorstel wordt aangenomen met 19 stemmen vóór (GB, GL, PvdA, D66 en CDA) en 3 stemmen tegen (VVD). 

Besluit

Actie -

4 Benoeming wethouders.

Voorgesteld besluit: 
Te benoemen tot wethouder van de gemeente Renkum voor de raadsperiode 2022- 2026:

- mevrouw C.D. van Bentem (GemeenteBelangen)

- de heer J. Maouche (GroenLinks)

- mevrouw M.A. Mulder (PvdA)

De voorzitter geeft aan dat bureau Berenschot een integriteitsanalyse heeft gemaakt van de drie wethouder 
kandidaten en dat hieruit geen beletselen naar voren zijn gekomen. 
De heer Hollink geeft als voorzitter van de commissie Onderzoek geloofsbrieven aan dat de commissie kennis 
heeft genomen van de geloofsbrieven van de drie kandidaten en dat er geen belemmeringen zijn geconstateerd 
om hen te benoemen. 

Besluitvorming
De stemming vindt plaats via een geheime schriftelijke stemming. 
De heer Hollink maakt namens het stembureau de uitslag van de schriftelijke stemming bekend: alle kandidaten 
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zijn unaniem benoemd met 22 stemmen vóór en 0 stemmen tegen. 

Mevrouw Mulder legt de eed af in handen van de voorzitter.
Mevrouw Van Bentem en de heer Maouche leggen de verklaring en belofte af in handen van de voorzitter. 

Besluit Mevrouw C.D. van Bentem, de heer J. Maouche en mevrouw M.A. Mulder zijn benoemd tot wethouder 
van de gemeente Renkum voor de periode 2022-2026. 

Actie -

5 Toelating en beëdiging nieuwe raadsleden.

Door de benoeming van de wethouders treden de heer F. Huizinga (GB) en de heer M. Mudde (PvdA) toe tot de 
raad.
De heer Hollink geeft aan dat de commissie Onderzoek geloofsbrieven kennis heeft genomen van de 
geloofsbrieven en dat er geen belemmeringen zijn geconstateerd om hen toe te laten tot de raad. 
De heer Huizinga en de heer Mudde leggen de verklaring en belofte af in handen van de voorzitter.  

Besluit De heer Huizinga en de heer Mudde zijn geïnstalleerd als lid van de Renkumse gemeenteraad.  

Actie

6 Benoeming en beëdiging commissieleden.

Voorgesteld besluit:

Op voordracht van de gemeenteraadsfracties de volgende niet-raadsleden tot commissieleden te benoemen:

- Gijs Beekhuizen (PvdA)

- Lennart Santbergen (D66)

De heer Hollink geeft aan dat de commissie Onderzoek geloofsbrieven kennis heeft genomen van de 
geloofsbrieven van de voorgedragen personen en dat er geen belemmeringen zijn geconstateerd om hen te 
benoemen. 

Besluitvorming
De stemming vindt plaats via een geheime schriftelijke stemming.
De heer Hollink maakt namens het stembureau de uitslag bekend: de heer Beekhuizen en de heer Santbergen zijn 
unaniem benoemd tot commissielid met 22 stemmen vóór en 0 stemmen tegen. 

De heer Beekhuizen legt de eed af in handen van de voorzitter. 

Besluit De heer Beekhuizen is benoemd tot commissielid namens PvdA.
De heer Santbergen is benoemd tot commissielid namens D66. 

Actie

7 Benoeming voorzitters raadscommissies en raadsontmoetingen.

Voorgesteld besluit:

Vier raadsleden te benoemen tot voorzitters van de raadscommissies en raadsontmoetingen voor de duur van de 

raadsperiode 2022-2026. Voor de benoeming zijn voorgedragen: 

- Oswald Velthuizen (GemeenteBelangen)

- Rita Weeda (PvdA)

- Liselot Jansen (GroenLinks)

- Francisca de Martelaere (CDA)

Besluitvorming
De heer Hollink maakt namens het stembureau de uitslag van de schriftelijke stemming bekend: mevrouw 
Weeda, mevrouw Jansen en mevrouw De Martelaere zijn benoemd met 22 stemmen vóór en 0 stemmen tegen. 
De heer Velthuizen is benoemd met 20 stemmen vóór en 2 stemmen tegen. 

Besluit De heer Oswald Velthuizen, mevrouw Rita Weeda, mevrouw Liselot Jansen en mevrouw Francisca De 
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Martelaere zijn benoemd tot voorzitters van de raadscommissies en raadsontmoetingen. 

Actie

8 Benoeming plv. voorzitter van de raad.

Voorgesteld besluit:

Eén van de hierna voorgedragen raadsleden te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad 

voor de duur van de raadsperiode 2022-2026:

- Wouter Hoge (VVD)

- John Bartels (GemeenteBelangen) 

Besluitvorming
De heer Hollink maakt namens het stembureau de uitslag van de schriftelijke stemming bekend: er zijn 7 
stemmen uitgebracht op de heer Hoge en 15 stemmen op de heer Bartels. 

Besluit De heer John Bartels is benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de raad voor de periode 2022-
2026. 

Actie

9 Benoeming leden werkgeverscommissie.

Voorgesteld besluit:

De volgende drie raadsleden benoemen tot lid van de werkgeverscommissie:

- Hanneke Mijnhart

- Eveline Vink

- Theo Modderkolk

Besluitvorming
De heer Hollink maakt namens het stembureau de uitslag van de schriftelijke stemming bekend: de voorgedragen 
personen zijn unaniem benoemd met 22 stemmen vóór en 0 stemmen tegen. 

Besluit Mevrouw Hanneke Mijnhart, mevrouw Eveline Vink en de heer Theo Modderkolk zijn benoemd tot lid 
van de werkgeverscommissie. 

Actie

10 Benoeming leden klachtencommissie.

Voorgesteld besluit:

De volgende kandidaten te benoemen tot lid van de klachtencommissie:

- Francisca de Martelaere (CDA)

- Eveline Vink (GL)

- Rita Weeda (PvdA)

Besluitvorming
De heer Hollink maakt namens het stembureau de uitslag van de schriftelijke stemming bekend: de voorgedragen 
personen zijn unaniem benoemd met 22 stemmen vóór en 0 stemmen tegen.

Besluit Mevrouw Francisca de Martelaere, mevrouw Eveline Vink en mevrouw Rita Weeda zijn benoemd tot lid 
van de klachtencommissie. 

Actie

11 Benoeming leden Regioagendacommissie Groene Metropoolregio.

Voorgesteld besluit:
Te benoemen c.q. namens Renkum af te vaardigen als leden van de Regioagendacommissie Groene Metropool 
Regio Arnhem-Nijmegen:

- Dorien Firet
- Oswald Velthuizen
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Besluitvorming
De heer Hollink maakt namens het stembureau de uitslag van de schriftelijke stemming bekend: de voorgedragen 
personen zijn unaniem benoemd met 22 stemmen vóór en 0 stemmen tegen.

Besluit Mevrouw Dorien Firet en de heer Oswald Velthuizen zijn benoemd tot lid van de Regio 
Agendacommissie Groene Metropoolregio.

Actie

12 Benoeming leden Rekeningcommissie.

Voorgesteld besluit:

De volgende raadsleden benoemen tot lid van de commissie op de Jaarrekening (rekeningcommissie):
- Theo Modderkolk
- Marte Smits
- Norbert Mergen
- Hanneke Mijnhart
- Martijn Mudde
- Francisca de Martelaere

Besluitvorming
De heer Hollink maakt namens het stembureau de uitslag van de schriftelijke stemming bekend: de voorgedragen 
personen zijn unaniem benoemd met 22 stemmen vóór en 0 stemmen tegen.

Besluit De heer Theo Modderkolk, mevrouw Marte Smits, de heer Norbert Mergen, mevrouw Hanneke Mijnhart, 
de heer Martijn Mudde en mevrouw Francisca de Martelaere zijn benoemd tot lid van de commissie op 
de jaarrekening (rekeningcommissie). 

Actie

13 Benoeming leden vertrouwenscommissie 2022-2026.

Voorgesteld besluit:

De volgende raadsleden te benoemen tot leden van de vertrouwenscommissie:

- Oswald Velthuizen (GemeenteBelangen)

- Eveline Vink (GroenLinks)

- Fedor Cuppen (D66)

- Marte Smits (VVD)

- Bram Harmsen (PvdA)

- Francisca de Martelaere (CDA)

Besluitvorming
De heer Hollink maakt namens het stembureau de uitslag van de schriftelijke stemming bekend: Mevrouw Vink, 
de heer Cuppen, mevrouw Smits, de heer Harmsen en mevrouw De Martelaere zijn unaniem benoemd met 22 
stemmen vóór en 0 stemmen tegen. De heer Velthuizen is benoemd met 20 stemmen vóór en 2 stemmen tegen. 

Besluit Oswald Velthuizen, Eveline Vink, Fedor Cuppen, Marte Smits, Bram Harmsen en Francisca de 
Martelaere zijn benoemd tot lid van de vertrouwenscommissie. 

Actie

14 Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur.
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