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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.

Toelichting op beslispunten
Ad 1.
Op 11 april 2022 zijn er op advies van informateur Eppie Klein de formatie gestart tussen 
Gemeentebelangen, GroenLinks en PvdA. Deze formatie heeft als resultaat het collegeperspectief 
“Renkum in bloei” en bestaat naast een vergezicht uit een tiental focuspunten voor de 
bestuursperiode 2022-2026. Dit besluit ligt richtinggevend ter besluitvorming voor om vervolgens 
(financieel) te verwerken in de Perspectiefnota.
Ad 2.
Op dit moment is het financiële kader voor de komende vier jaar nog te ongewis om een goed 
onderbouwde 
financiële paragraaf toe te voegen. In het akkoord staan financiële spelregels opgenomen en wordt 
een aantal incidentele uitgaven gedaan. De verdere financiële vertaling van dit collegeperspectief 
vindt plaats middels de planning en control cyclus. Zie verder onder ‘Financiële consequenties’.

Beoogd effect
Dit collegeperspectief schetst het vergezicht voor onze gemeente en beschrijft waar we in 2030 

willen staan. Daarnaast staat in dit collegeperspectief ook hoe het college dit vergezicht, samen 

met de raad, inwoners en ambtelijke organisatie, denkt te kunnen realiseren. De genoemde 

focuspunten worden gebruikt om de Perspectiefnota 2022-2026 en Begroting 2023 en verder om 

financieel en beleidsmatig op te stellen.  

Kader
Het collegeperspectief geeft richting aan de beleidsmatige kaders voor de komende 4 jaar. In 
artikel 4 van de Financiële verordening is vastgelegd dat de raad de financiële en beleidsmatige 
kaders voor de begroting vaststelt. 
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Argumenten
De fracties van Gemeentebelangen, GroenLinks en PvdA willen enerzijds richting geven aan keuzes 
in de komende periode en anderzijds ruimte bieden aan de gehele gemeenteraad om invulling te 
geven aan beleidskeuzes. Om die ruimte te behouden is er voor gekozen een collegeperspectief op 
hoofdlijnen te presenteren. Dit ligt nu richtinggevend ter vaststelling voor aan  de raad. 

Kanttekeningen
De komende jaren staat de gemeente Renkum voor grote en complexe maatschappelijke opgaven 
die niet binnen een periode van 4 jaar kunnen worden opgelost. De gemeente heeft in deze 
opgaven, zoals de wooncrisis, de klimaattransitie en het aantrekkelijk c.q. leefbaar houden van 
onze dorpen een belangrijke rol. Tegelijkertijd zijn er beperkingen en belemmeringen zoals het 
onzekere financiële kader vanuit de Rijksoverheid en de krapte op de arbeidsmarkt. De fracties van 
Gemeentebelangen, GroenLinks en PvdA hebben ervoor gekozen te werken met een vergezicht 
naar 2030 en voor de komende vier jaar een tiental focuspunten te benoemen. In welk tempo en 
met welke prioritering hier uitvoering aan wordt gegeven wordt duidelijk in de perspectiefnota die 
uw raad ter besluitvorming krijgt voorgelegd in september 2022. Vervolgens wordt bij elke 
perspectiefnota de komende vier jaar opnieuw gekeken naar waar moet worden bijgestuurd. In 
2024 vindt er een uitgebreide evaluatie plaats van het collegeperspectief waar raad, college, 
organisatie en inwoners bij worden betrokken. 

Draagvlak
Uit het informatieproces onder leiding van Eppie Klein bleek dat er draagvlak is voor een college 
bestaande uit Gemeentebelangen, GroenLinks en PvdA. Er is – in lijn met het doorlopen 
bestuurscultuurtraject – de wens om meer en beter samen te werken binnen de gemeenteraad en 
tussen college, gemeenteraad en ambtelijke organisatie. In het collegeperspectief zijn de 
onderwerpen benoemd waar het initiatief voor het maken en/of uitvoeren van beleid ligt bij het 
college. Op 12 en 20 april 2022 is er in de gemeenteraad gesproken over een raadsperspectief met 
thema’s waar de gemeenteraad het initiatief neemt tot het maken van beleid in de vorm van een 
startnotitie. De gemeenteraad bespreekt het raadsperspectief in juni 2022. In het 
collegeperspectief zijn bewust geen plannen opgenomen die de thema’s in het raadsperspectief 
(kunnen) doorkruisen.  

Aanpak/Uitvoering
Eind mei of begin juni wordt via de meicirculaire het financiële kader voor de begroting 2023 en 
verder duidelijk. In juni organiseert het college een bijeenkomst met de gemeenteraad over het 
financiële beeld en nodige prioritering in keuzes voor de perspectiefnota. In september wordt de 
perspectiefnota ter besluitvorming in de 
gemeenteraad aangeboden. 

Communicatie
- Er wordt er gewerkt aan een uitnodigende en laagdrempelige vormgeving van het 

collegeperspectief voor inwoners, die ook kan worden doorgevoerd in de planning & 
controlcyclus. 

- Er vindt een openbare aanbieding van het collegeperspectief plaats op 18 mei a.s., waar de 

inhoud gepresenteerd wordt aan onze inwoners. Publiek en pers zijn daarbij uitgenodigd om 

deze bijeenkomst bij te wonen. Zij kunnen dan vragen stellen en reageren op de plannen. 

- Het vastgestelde collegeperspectief wordt op de website van de gemeente Renkum geplaatst. 

Financiële consequenties
Vanwege de vele onzekerheden van de maartcirculaire en het op dit moment ontbreken van de 
meicirculaire is het op dit moment nog niet mogelijk om tot een doorgerekende financiële paragraaf 
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te komen. Feitelijk wordt de perspectiefnota 2022- 2026 de financiële paragraaf van dit 
collegeperspectief, die vervolgens wordt vertaald in de begroting 2023 en verder. Desalniettemin 
zijn er financiële spelregels opgesteld waarmee de komende jaren wordt gewerkt:

• We maken een sluitende begroting binnen de toezichtskaders van de Provincie om 
zeggenschap te 
behouden over ons eigen budget.

• We gaan uit van het budget dat het Rijk meegeeft voor nieuwe taken. We houden rekening 
met de 
beperkingen die dat met zich meebrengt.

• Waar we vanuit autonomie nieuwe structurele uitgaven doen, zoeken we de dekking hiervan 
in eerste 
instantie binnen hetzelfde domein.

• Tekorten lossen we op door te kijken waar we werkzaamheden kunnen prioriteren en te 
faseren/vertragen en door scherpe keuzes te maken in de bedrijfsvoering.

• We zijn terughoudend in het verhogen van de lasten van onze inwoners. De 
onroerendzaakbelasting mag niet hoger worden dan het niveau van de Gemeente Arnhem.1 
We hebben niet de intentie om voorstellen voor te leggen die structureel ingrijpen op het 
bestaande voorzieningenniveau.

• We volgen de Financiële verordening 2021. We blijven reëel kosten ramen. Eventuele ruimte 
die er in de reserves ontstaat en die niet nodig is voor het afdekken van risico’s, zetten we in 
om kosten te verlagen en investeringen te doen in de dorpen.

Op basis van de maartcirculaire en de doorrekening van het regeerakkoord lijkt het erop dat 
gemeenten er vooral incidenteel geld bij krijgen de komende jaren. Met een aantal incidentele 
investeringen willen we maatschappelijke meerwaarde creëren om onze doelstellingen dichterbij te 
brengen. We maken hieronder een inschatting van deze posten. In de perspectiefnota 2022-2026 
worden deze incidentele investeringen nader onderbouwd en integraal afgewogen. 

Doel Focuspunt Incidentele 
investering 
(schatting)

Cofinanciering en stimuleringsfonds lokale 
initiatieven

De kracht van 
ontmoeting

€ 100.000,-

Pilot “Renkum doet”: democratiseren van 
subsidies naar voorbeeld van Ede Doet

Overheid nabij € 250.000,-

Mogelijk maken viering 100 jaar Gemeente 
Renkum voor en met onze inwoners

Genieten van wat 
heel Renkum te 
bieden heeft

€ 70.000,-

Uitvoering visie Recreatie & toerisme en 
toekomstige visie Cultuur

Genieten van wat 
heel Renkum te 
bieden heeft

€ 100.000,-

Impuls aan landschapsbasisplan Natuurrijk groen € 100.000,-
Impuls spelen, ontmoeten en bewegen in de 
buitenruimte

Gezonde omgeving € 100.000,-

Project Vaste Lasten Neutraal verduurzamen Verduurzaming met 
en voor iedereen

€ 86.000,-

Schone Lucht Akkoord Gezonde omgeving € 60.000,-

Juridische consequenties
Niet van toepassing.

1  Peildatum 1 januari 2022 + indexering

Onderwerp

Datum Kenmerk Pagina



Voorstel aan de raad

WMO-aspecten
Zie collegeperspectief.

Gezondheid
Zie collegeperspectief. 

Duurzaamheid
Zie collegeperspectief.

Effect op vermindering regeldruk
Zie collegeperspectief.

Alternatieven 
Geen.

Bijlagen 
Collegeperspectief “Renkum in Bloei” 2022-2026
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