
Besluitenlijst 
Raadsvergadering 30 maart 2022

Aanwezig Voorzitter Mevrouw A.M.J. Schaap

Raadsgriffier De heer J. Cornips

Raadsleden De heer John Bartels GemeenteBelangen
Mevrouw Daniëlle van Bentem GemeenteBelangen
De heer Fedor Cuppen D66 Renkum
Mevrouw Sophie Engelsma GroenLinks
Mevrouw Dorien Firet D66 Renkum
De heer Bram Harmsen PvdA
De heer Wouter Hoge VVD
De heer Oscar Hollink VVD
Mevrouw Liselot Jansen GroenLinks
Mevrouw Mireille Jansen GemeenteBelangen
De heer Paul Janssen GemeenteBelangen
Mevrouw Yvonne Litjens GemeenteBelangen
Mevrouw Francisca de Martelaere CDA
De heer Norbert Mergen GroenLinks
Mevrouw Hanneke Mijnhart D66 Renkum
De heer Theo Modderkolk GemeenteBelangen
Mevrouw Marinka Mulder PvdA
Mevrouw Annemiek Nijeboer GemeenteBelangen
Mevrouw Ilja van Seters GroenLinks
Mevrouw Eveline Vink GroenLinks
Mevrouw Rita Weeda PvdA

Portefeuillehouders -

Afwezig met kennisgeving Mevrouw Marte Smits (VVD)
De heer Oswald Velthuizen (GemeenteBelangen) 

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. 
Mevrouw Smits en de heer Velthuizen zijn verhinderd. Zij zullen op een later moment de eed of belofte 
afleggen. 
De agenda wordt vastgesteld. 

3 Beëdiging en installatie van de raadsleden

De volgende leden leggen de eed af in handen van de voorzitter: 
- Oscar Hollink
- Yvonne Litjens
- Francisca de Martelaere 
- Marinka Mulder
- Annemiek Nijeboer 

Zij spreken de volgende eed uit: 
“Ik zweer dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden rechtstreeks noch middellijk onder 
welke naam of onder welk voorwendsel ook enige gift of gunst hebben gegeven of beloofd. 
Ik zweer dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middellijk enig geschenk 
of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. 
Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn 
plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.”

Pagina 1 van 3



Besluitenlijst 
Raadsvergadering 30 maart 2022

Antwoord: zo waarlijk helpe mij God Almachtig.  

De volgende leden leggen de verklaring en belofte af in handen van de voorzitter: 
- De heer John Bartels
- Mevrouw Daniëlle van Bentem
- De heer Fedor Cuppen
- Mevrouw Sophie Engelsma
- Mevrouw Dorien Firet 
- De heer Bram Harmsen
- De heer Wouter Hoge
- Mevrouw Liselot Jansen
- Mevrouw Mireille Jansen
- De heer Paul Janssen
- Norbert Mergen
- Hanneke Mijnhart
- Theo Modderkolk
- Mevrouw Ilja van Seters
- Mevrouw Eveline Vink
- Mevrouw Rita Weeda

Zij spreken de volgende belofte uit: 
“Ik verklaar dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden rechtstreeks noch middellijk onder 
welke naam of onder welk voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. 
Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten rechtstreeks noch 
Middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. 
Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn 
plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.”

Antwoord: Dat verklaar en beloof ik 

Besluit Hiermee kunnen de beëdigde raadsleden hun functie uitoefenen. 

Actie -

4 Toespraak van de voorzitter van de raad 

De voorzitter spreekt de nieuw geïnstalleerde raadsleden toe en wenst hun succes toe bij het 
uitoefenen van het ambt als raadslid. 

Besluit -

Actie -

5 Terugkoppeling gesprekken door de informateur en vaststellen van de 
vervolgopdracht

De voorzitter heropent de vergadering om 21:15 uur en geeft het woord aan de heer Klein 
(informateur). De heer Klein brengt verslag uit van zijn gedachten en ervaringen van de verkennende 
gesprekken met de fracties. 
Marinka Mulder (PvdA) vraagt op welke momenten de informateur voornemens is om de raad te 
informeren over het vervolgproces.
Eppie Klein antwoordt dat hierin aansluiting wordt gezocht bij de geplande raadsbijeenkomsten. 
Daniëlle van Bentem (GB) geeft aan dat GB een initiatiefvoorstel heeft voorbereid namens de hele 
raad. 

Het voorgestelde besluit luidt:
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1. Akkoord gaan met de volgende opdrachtformulering: 
a. Inventariseer welke samenwerkingen/meerderheidscoalities tot de mogelijkheden behoren; 
b. Breng gelijktijdig de overeenkomsten en de verschillen bij deze combinaties in beeld;
c. Begeleid het proces om te komen tot een akkoord; 

2. Sluit bij dit onderzoek op voorhand geen combinaties uit; 
3. Informeer bij de fracties welke voorkeuren men heeft voor de vorm van een akkoord en de 

samenstelling van een nieuw college; 
4. Informateur/ formateur rapporteert aan de raad op basis van zijn bevindingen en overwegingen 

onder 1 t/m 3; 
5. Dhr. Eppie Klein tot informateur/formateur te benoemen en deze te belasten met de uitvoering van 

de hiervoor genoemde opdracht; 
6. Akkoord gaan met de in dit voorstel genoemde financiële en organisatorische randvoorwaarden.

Besluitvorming
Het voorstel wordt unaniem aangenomen met 21 stemmen vóór en 0 stemmen tegen.  

Besluit 1. Akkoord gaan met de volgende opdrachtformulering: 
d. Inventariseer welke samenwerkingen/meerderheidscoalities tot de mogelijkheden 

behoren; 
e. Breng gelijktijdig de overeenkomsten en de verschillen bij deze combinaties in 

beeld;
f. Begeleid het proces om te komen tot een akkoord; 

2. Sluit bij dit onderzoek op voorhand geen combinaties uit; 
3. Informeer bij de fracties welke voorkeuren men heeft voor de vorm van een akkoord en 

de samenstelling van een nieuw college; 
4. Informateur/ formateur rapporteert aan de raad op basis van zijn bevindingen en 

overwegingen onder 1 t/m 3; 
5. Dhr. Eppie Klein tot informateur/formateur te benoemen en deze te belasten met de 

uitvoering van de hiervoor genoemde opdracht; 
6. Akkoord gaan met de in dit voorstel genoemde financiële en organisatorische 

randvoorwaarden.

Actie -

6 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:45 uur.
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