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Raadsvergadering 28 maart 2022

Aanwezig Voorzitter Mevrouw A.M.J. Schaap

Raadsgriffier De heer J. Cornips

Raadsleden De heer Th. H.J. Bartels GemeenteBelangen
Mevrouw C.D. van Bentem GemeenteBelangen
De heer T.A. de Boer VVD
Mevrouw D.A. Bondt D66
De heer R.J.B. den Burger VVD
De heer F.T.M. Cuppen D66
Mevrouw S.R.E. Engelsma GroenLinks
De heer T.T.M.G. Erkens PvdA
De heer C.F. Geerdes CDA
Mevrouw F. Gerritsen-van Lent CDA
De heer W. Hoge VVD
De heer O.H. Hollink VVD
Mevrouw L.A. Jansen GroenLinks
De heer P.G. Janssen GemeenteBelangen
De heer P.W. Kraak D66
De heer N.L. Mergen GroenLinks
De heer T. Modderkolk GemeenteBelangen
Mevrouw F.J. Mijnhart D66
Mevrouw A. Nijeboer GemeenteBelangen
De heer J.C.J. Streefkerk VVD
De heer O.P. Velthuizen GemeenteBelangen
Mevrouw E.L. Vink GroenLinks
Mevrouw H.J. Weeda PvdA

Portefeuillehouders De heer J. Maouche
Mevrouw M. Mulder
Mevrouw H.H.M. Rolink-Velthuis
De heer M.J.P. Sandmann

Afwezig met kennisgeving -

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.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Er zijn geen mededelingen.  

2 Besluitenlijst van de vergadering van de raad van 23 februari 2022.

Vastgesteld

Besluit De besluitenlijst van de raadsvergadering van 23 februari 2022 is vastgesteld. 

Actie -

3 Vaststelling van de rechtmatigheid van de gemeenteraadsverkiezing van 
Renkum 2022

De voorzitter brengt als hoofd Stembureau verslag uit van het verloop van de gemeenteraadsverkiezing van 
Renkum van 14, 15 en 16 maart 2022.
De opkomst bij de verkiezing was 60,85%. Er hebben geen rariteiten plaatsgevonden bij de stembureaus en het 
tellen van de stemmen is goed verlopen. De voorzitter dankt alle vrijwilligers en de medewerkers van de 
gemeente die ervoor gezorgd hebben dat de verkiezing in onze gemeente goed zijn verlopen. 
De gemeenteraad wordt gevraagd om de rechtmatigheid van het verloop van de verkiezingen vast te stellen. 

Besluit De raad besluit: 
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Op grond van de processen-verbaal van de stembureaus en het centraal stembureau hebben de 
organisatie en het verloop van de op 14, 15 en 16 maart 2022 gehouden gemeenteraadsverkiezingen 
op wettige wijze plaatsgevonden. 

Actie -

4 Verslag van het onderzoek naar de geloofsbrieven 

In de raadsvergadering van 23 februari jl. heeft de raad de heer Den Burger (VVD), de heer Erkens (PvdA) en de 
heer Kraak (D66) benoemd als leden van de commissie “onderzoek geloofsbrieven”.

De commissie heeft op 28 maart kennisgenomen van de geloofsbrieven van de 23 gekozen de raadsleden. De 

heer Kraak brengt namens de commissie verslag uit van het onderzoek naar de geloofsbrieven. De commissie 

heeft enige lichte belemmeringen geconstateerd, in de zin van niet geheel juist ingevulde formulieren, maar deze 

belemmeringen zijn kort voor deze raadsvergadering opgelost.

In één geval adviseert de commissie een nader gesprek tussen de voorzitter van de raad en het betrokken 

raadslid, gelet op een bepaalde nevenfunctie die het risico in zich heeft te leiden tot belangenverstrengeling.

De commissie adviseert de raad om tot toelating van betrokken raadsleden te besluiten.

Besluit De benoemd verklaarden kunnen worden toegelaten als leden van de gemeenteraad.

Actie De burgemeester nodigt het betrokken raadslid uit voor een gesprek.

5 Afscheid vertrekkende raadsleden 

De voorzitter spreekt de vertrekkende raadsleden toe. Te weten: 
 Ton de Boer (VVD)
 Daniëlle Bondt (D66 Renkum)
 Raymond den Burger (VVD)
 Tom Erkens (PvdA)
 Coen Geerdes (CDA)
 Peter Kraak (D66 Renkum)
 Francis van Lent (CDA) 
 Jan Streefkerk (VVD) 

Raadsleden mevrouw Bondt (D66) en de heer Den Burger (PvdA) ontvangen een Koninklijke onderscheiding als 
blijk van waardering voor hun inzet als raadslid gedurende drie achtereenvolgende raadsperioden. 

De heer Den Burger (VVD) dient namens de vertrekkende raadsleden een afscheidsmotie’ in en licht deze toe (zie 
bijlage). Met deze motie wordt de nieuwe raad opgedragen om:
- steeds de mooie kanten van het raadswerk voor ogen te hebben, ook als het van de andere ‘kant’ komt;
- uit te stralen, dat ook als je het niet met elkaar eens bent of wordt, dat het een voorrecht is om dat in 

harmonie te mogen vaststellen. 
Mevrouw Bondt (D66) stelt voor om ook de griffie te noemen in het dankwoord en het dictum aan te vullen met 
een derde beslispunt, namelijk: 
- ‘Bij het debat in de raad de humor niet uit het oog te verliezen’.
De gewijzigde afscheidsmotie wordt unaniem aangenomen. 

De heer Erkens (PvdA) spreekt de raad nog eenmaal toe en spreekt zijn dank uit.   

Besluit De nieuwe raad wordt opgedragen om: 

a. steeds de mooie kanten van het raadswerk voor ogen te hebben, ook als het van de andere ‘kant’ 
komt;

b. uit te stralen, dat ook als je het niet met elkaar eens bent of wordt, dat het een voorrecht is om 
dat in harmonie te mogen vaststellen; 

c. bij het debat in de raad de humor niet uit het oog te verliezen.

Actie -

6 Sluiting 
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De voorzitter sluit de vergadering om 20:50 uur.
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Afscheidsmotie

De Raad van de gemeente Renkum in vergadering bijeen op maandag 28 maart 2022, behandelend het 
vertrek van raadsleden, 

Constaterende dat,

1. wij vandaag afscheid nemen en er dus wel iets verandert;
2. met ons ook de commissieleden Luc Bosscha, Johan Jurrius, Marysse Kusse, Fedde Makkinga en 

Robbert Schlette afscheid nemen, waardoor er meer verandert;
3. het aantal uitgebrachte geldige stemmen 15.649, 2,5 promille lager is dan in 2018, terwijl het aantal 

kiesgerechtigden 1,7% hoger was, dus daaraan veranderde niet zoveel;
4. desalniettemin 15 raadsleden bij de gemeenteraadsverkiezingen herkozen zijn en er dus niet zoveel 

verandert;
5. de nieuwe raad uit 14 vrouwen en 9 mannen zal bestaan en er dus wel veel verandert;
6. alleen de VVD nog een mannenmeerderheid heeft, maar ook daar wel wat verandert;
7. de laatste stropdassen uit de raad verdwijnen, maar nog niet duidelijk is of dat echt een verandering 

betekent;
8. 3 commissieleden woensdag raadslid worden en 2 raadsleden doorgaan als commissielid en 

daarvoor allen lof verdienen,  

Overwegende dat,

 deze motie zonder enig overleg tot stand is gekomen en daardoor is blijven hangen bij versie 2;
 de hoop bestaat dat het college, ondanks gebrek aan samenhang, deze in zijn geheel overneemt;
 en daarmee stemming vermeden kan worden;
 zowel de blijvers als de afscheidsnemers nooit hun werk hadden kunnen doen zonder de 

ondersteuning van onze griffie; 
 de bodes Alex Venema, Marianne Goossens, Marko Wetzels, Martin Vleeming en Rob Smit een niet te 

onderschatten rol hebben of hebben gehad voor het functioneren van de raad;
 alle (op-)nieuwgekozenen onze felicitaties verdienen; 
 griffiers-denken verder doordringt tot de raad;
 met Marinka Mulder en Francisca de Martelaere ervaring uit andere gemeenteraden de raad in komt; 
 Norbert Mergen en Oscar Hollink door kunnen met hun zoektocht naar symbiose tussen 

natuurbescherming en bevordering van toerisme;
 Sophie Engelsma waarschijnlijk de enige is die ooit nog het aantal jaren raadslidmaatschap van John 

Bartels kan benaderen;
 nog niet duidelijk is of zij dit ook ambieert;
 Danielle van Benthem ondanks een pleidooi voor loslaten toch behoorlijk vasthoudend blijkt;
 bij Wouter Hoge de appel niet ver van de boom valt, gelet op het optreden voor publiek door Jelmer 

Hoge;
 dankzij Oswald Velthuizen de kinderboerderij bijna zorgenvrij is; 
 de omgevingswet de komende raadsperiode misschien wel kracht van wet krijgt;
 de overweg in Wolfheze welswaar onder de grond gaat, maar Annemiek Nijeboer dankzij de kiezers 

in Wolfheze zeer zichtbaar blijft;
 onduidelijk is wie de volgende periode oog houdt op de mieren;
 nooit uitgesloten kan worden dat een volgende raadsperiode de naam Van Lent weer op de bordjes 

staat; 
 het hebben van 7 vinkjes steeds meer een nadeel lijkt te worden; 
 het risico bestaat dat de namen Jansen, Jansen en Janssen de komende raadsperiode tot verwarring 

kunnen leiden, 

Spreekt dank uit: 

 dat wij dit mooie werk hebben mogen doen;
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 voor de samenwerking met college, organisatie en mede raads- en commissieleden,

Spreekt voorts uit dat:

 Renkum een mooie gemeente is die een goed bestuur verdient;
 voor de aantredende raad daarvoor alle mogelijkheden aanwezig zijn,

Draagt de nieuwe raad op:

d. steeds de mooie kanten van het raadswerk voor ogen te hebben, ook als het van de andere ‘kant’ 
komt;

e. uit te stralen, dat ook als je het niet met elkaar eens bent of wordt, dat het een voorrecht is om dat 
in harmonie te mogen vaststellen,

Wenst iedereen daarbij alle succes toe,

En gaat overmorgen over tot de nieuwe orde van de dag. 

de raadsleden,

Coen Geerdes,
Danielle Bondt,
Francis Gerritsen-van Lent
Jan Streefkerk,
Peter Kraak,
Tom Erkens,
Ton de Boer en
Raymond den Burger
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