
Besluitenlijst Raadsvergadering van 1 maart 2023

Aanwezig

• Voorzitter Mevrouw A.M.J. Schaap
• Raadsgriffier De heer J. Cornips

Raadsleden

• De heer F.T.M. Cuppen (D66)
• Mevrouw S.R.E. Engelsma (GroenLinks)
• Mevrouw D.L. Firet  (D66)
• De heer B. Harmsen (PvdA)
• De heer W. Hoge  (VVD)
• De heer O.H. Hollink  (VVD)
• De heer F.R. Huizinga (GemeenteBelangen)
• Mevrouw L.A. Jansen (GroenLinks)
• Mevrouw M. Jansen (GemeenteBelangen)
• Mevrouw F. de Martelaere-van den Broeke (CDA)
• De heer N.L. Mergen-Metz (GroenLinks)
- De heer E.H. Miedema (GroenLinks)
• De heer T.N.H. Modderkolk (GemeenteBelangen)
• Mevrouw F.J. Mijnhart (D66)
• De heer M. Mudde (PvdA)
• Mevrouw A. Nijeboer (GemeenteBelangen)
• Mevrouw I. van Seters  (GroenLinks)
• Mevrouw M. Smits-Jansen (VVD)
• De heer O.P. Velthuizen (GemeenteBelangen)
- Mevrouw E.L. Vink (GroenLinks)
• Mevrouw H.J. Weeda (PvdA)

Afwezig met kennisgeving

• De heer T.H.J. Bartels (Fractie John Bartels)
• De heer P.G. Janssen (GemeenteBelangen)
• Mevrouw Y.J.E.M. Litjens (Omzien naar elkaar)
• De heer J. Maouche Portefeuillehouder

Portefeuillehouders

• Mevrouw D. van Bentem
• Mevrouw M. Mulder 

Naluisteren raadsvergaderingen

De raadsvergaderingen kunnen worden nageluisterd via de website, raad.renkum.nl.

https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2023/25-januari/20:00


Vervolg Verslag

pagina 2 van 8 Vergadering

Vergadering van de raad van de gemeente Renkum.

1. Opening, vaststelling volgorde agenda en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de heer Bartels (Fractie John Bartels), de 
heer Janssen (GemeenteBelangen) en mevrouw Litjens (Omzien naar Elkaar).

Agenda

Het volgende onderwerp staat als sterstuk geagendeerd: 
- Woondeal 2.0 Regio Arnhem – Nijmegen (agendapunt 7)

Dit onderwerp wordt als sterstuk aangenomen. 

De heer Cuppen (D66) dient de motie vreemd aan de orde ‘'Meer commissieleden per 
fractie maken het raadswerk makkelijker, beter en leuker’ in namens D66.
De motie wordt aan de agenda toegevoegd als agendapunt 11A.

De heer Hollink (VVD) dient de motie vreemd aan de orde ‘  Aandacht voor ondernemers’   in 
namens VVD, D66 en CDA.
De motie wordt toegevoegd aan de agenda als agendapunt 11B.  

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 

2. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van 
25 januari 2023

Besluit

De besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 januari 2023 is vastgesteld. 

3. Ingekomen stukken: brieven gericht aan de raad 
Weken 2 t/m 6 - 2023

Besluit

De lijst ingekomen stukken aan de raad weken 2 t/m 6 - 2023 is vastgesteld.
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https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2023/01-maart/20:00/Motie-vreemd-aan-de-orde-aandacht-voor-ondernemers-1/Motie-vreemd-aan-de-orde-VVD-D66-CDA-Aandacht-voor-ondernemers.pdf
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2023/01-maart/20:00/Motie-vreemd-aan-de-orde-Meer-commissieleden-per-fractie-maken-het-raadswerk-makkelijker-beter-en-leuker/Motie-vreemd-aan-de-orde-D66-Meer-commissieleden-per-fractie-maken-het-raadswerk-makkelijker-beter-en-leuker.pdf
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2023/01-maart/20:00/Motie-vreemd-aan-de-orde-Meer-commissieleden-per-fractie-maken-het-raadswerk-makkelijker-beter-en-leuker/Motie-vreemd-aan-de-orde-D66-Meer-commissieleden-per-fractie-maken-het-raadswerk-makkelijker-beter-en-leuker.pdf
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Vergadering van de raad van de gemeente Renkum.

4. Vragenuurtje

De beraadslaging over dit onderwerp is HIER terug te kijken en te luisteren. 

De heer Velthuizen (D66) stelt vragen over MFC Doelum. 
Wethouder Mulder beantwoordt de vragen. 

De heer Hoge (VVD) stelt vragen over de gestegen WOZ-waarde. 
Wethouder Mulder beantwoordt de vragen. 

De heer Cuppen (D66) stelt vragen naar aanleiding van de uitspraken van de raad van State 
over de dossiers Valkenburglaan en de Hartenseweg. 
Wethouder Van Bentem beantwoordt de vragen. 

Toezeggingen

Toezegging wethouder Mulder
- De raad wordt in maart middels een raadsbrief geïnformeerd over de eventuele 

verbouwing bij MFC Doelum en stand van zaken van de motie mbt MFC Doelum. 
-

Toezeggingen wethouder Van Bentem 
- De raad wordt vóór de commissievergaderingen van maart 2023 schriftelijk 

geïnformeerd over de vervolgstappen naar aanleiding van de uitspraken van de Raad 
van State over de dossiers Valkenburglaan en de Hartsenseweg. 

5. Laadvisie

De beraadslaging over dit onderwerp is HIER terug te kijken en te luisteren. 

Geadviseerd besluit:
a. De laadvisie vast te stellen 
b. Eénmalig € 25.000 en structureel € 36.500 hiervoor in de begroting op te nemen 

Eerste termijn 
Woordvoerders: mevrouw Nijeboer (GB), mevrouw Engelsma (GL), mevrouw Smits (VVD), 
mevrouw Firet (D66), de heer Mudde (PvdA), mevrouw De Martelaere (CDA). 

Wethouder Van Bentum reageert op de inbreng van de woordvoerders in de eerste termijn en 
beantwoordt de vragen. 

Tweede termijn
Er zijn geen woordvoerders in de tweede termijn. 

Besluitvorming 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen met 20 stemmen vóór en 0 stemmen tegen.
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https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2023/1-maart/20:00/Laadvisie
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2023/1-maart/20:00/Vragenuurtje
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Vergadering van de raad van de gemeente Renkum.

De raad besluit:

1. De laadvisie vast te stellen;
2. Eénmalig 25.000 en structureel 36.500 hiervoor in de begroting op te nemen.

6. Vaststellen Verordening Groenberaad, benoemen voorzitter 
Groenberaad en vaststellen Verordening tot wijziging 
verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019.

De beraadslaging over dit onderwerp is HIER terug te kijken en te luisteren. 

Geadviseerd besluit:
1. Vaststellen van de Verordening Groenberaad gemeente Renkum conform bijlage 2 onder 

gelijktijdig intrekken van de “oude” verordening Groenberaad 2021 gemeente Renkum 
2. Het benoemen van mw. M. Groen in ’t Wout  als voorzitter van het Groenberaad. 
3. Het vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening rechtspositie raads- 

en commissieleden 2019 (conform bijlage 3).

Eerste termijn 
Woordvoerders: de heer Velthuizen (GB), mevrouw Vink (GL), mevrouw Smits (VVD), de heer 
Cuppen (D66), de heer Harmsen (PvdA), mevrouw De Martelaere (CDA)

De heer Velthuizen (GB) dient het amendement mbt het Groenberaad in

Wethouder Van Bentem reageert op de inbreng van de woordvoerders en het amendement in 
de eerste termijn en beantwoordt de vragen. De vergoeding van de leden is gemaximeerd aan
het aantal vergaderingen van het groenberaad 

De voorzitter schorst de vergadering om 20:51 uur en heropent de vergadering om 20:52 uur. 

Tweede termijn
Er zijn geen woordvoerders in de eerste termijn

Besluitvorming
Het amendement mbt het Groenberaad wordt verworpen met 5 stemmen vóór (GB) en 15 
stemmen tegen (GL, D66, PvdA, VVD, CDA).

Beslispunt a en b uit het dictum worden in stemming gebracht. Deze worden aangenomen met
15 stemmen vóór (GL, PvdA, D66, VVD, CDA) en 5 stemmen tegen (GB). 

De benoeming van mevrouw Groen in ‘t Wout vindt plaats door middel van een geheime 
schriftelijke stemming. De raad stemt in met het aanwijzen van het stembureau, bestaande  
uit mevrouw Weeda (PvdA), mevrouw Jansen (GB) en mevrouw De Martelaere (CDA). 
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https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2023/01-maart/20:00/Vaststellen-Verordening-Groenberaad-benoemen-voorzitter-Groenberaad-en-vaststellen-Verordening-tot-wijziging-verordening-rechtspositie-raads-en-commissieleden-2019/Agendapunt-6-amendement-GB-mbt-Groenberaad.pdf
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2023/1-maart/20:00/Vaststellen-Verordening-Groenberaad-benoemen-voorzitter-Groenberaad-en-vaststellen-Verordening-tot-wijziging-verordening-rechtspositie-raads-en-commissieleden-2019
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Vergadering van de raad van de gemeente Renkum.

Mevrouw Weeda maakt namens het stembureau de uitslag van de schriftelijke stemming 
bekend. Er zijn 20 geldige stemmen uitgebracht, waarvan 18 vóór en 2 stemmen tegen de 
benoeming. 

De raad besluit:

a. De Verordening Groenberaad gemeente Renkum conform bijlage 2 onder gelijktijdig 
intrekken van de “oude” verordening Groenberaad 2021 gemeente Renkum, te stellen;

b. De Verordening tot wijziging van de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 
2019 (conform bijlage 3) vast te stellen;

c. Mevrouw M. Groen in ’t Wout  als voorzitter van het Groenberaad te benoemen;

7. Woondeal 2.0 Regio Arnhem -Nijmegen

Dit voorstel is als sterstuk aangenomen.

De raad besluit:

De Woondeal 2.0 regio Arnhem-Nijmegen als uitgangspunt te hanteren bij de herijking van 
lokaal ruimtelijk en volkshuisvestelijk beleid 

8. Afscheid raadslid mevrouw E.L. Vink

De beraadslaging over dit onderwerp is HIER terug te kijken en te luisteren.

Mevrouw Vink (GL) heeft te kennen gegeven dat zij ontslag neemt als raadslid. Als afscheid 
wordt zij toegesproken door burgemeester Schaap en mevrouw Jansen (GL). 

Mevrouw Vink spreekt de raad toe. 

9. Installatie raadslid GroenLinks

De beraadslaging over dit onderwerp is HIER terug te kijken en te luisteren.

Geadviseerd besluit:
De heer E.H Miedema toe te laten als lid van de gemeenteraad van Renkum. 

De raad stemt in met het aanwijzen van de commissie Onderzoek geloofsbrieven, bestaande 
uit mevrouw Weeda (PvdA), mevrouw Jansen (GB) en mevrouw De Martelaere (CDA). 

Mevrouw Weeda doet namens de commissie verslag van het onderzoek naar de 
geloofsbrieven van de heer Miedema. De geloofsbrieven zijn in orde bevonden en gelet op 
artikelen V4 en V12 kan de raad besluiten om de heer Miedema toe te laten tot de raad. 
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https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2023/1-maart/20:00/Installatie-raadslid-GroenLinks
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2023/1-maart/20:00/Afscheid-raadslid-mevrouw-E-L-Vink-1
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Vergadering van de raad van de gemeente Renkum.

De heer Miedema legt de verklaring en belofte af in handen van de voorzitter.

De raad besluit:

De heer E.H. Miedema toe te laten als lid van de gemeenteraad van Renkum.

10. Benoeming lid Werkgeverscommissie. 

De beraadslaging over dit onderwerp is HIER terug te kijken en te luisteren.

Geadviseerd besluit:
De heer Hollink (VVD) of de heer E.H. Miedema (GroenLinks) te benoemen tot lid van de 
werkgeverscommissie. 

De voorzitter doet het ordevoorstel om de stemming voor de benoeming van het nieuwe lid 
van de werkgeverscommissie en het aanwijzen van het lid van de begeleidingscommissie 
samen te voegen. De raad stemt hiermee in. 

Besluitvorming
Na het uitbrengen van de schriftelijke stemmen, maakt mevrouw De Martelaere (CDA) de 
uitslag van de schriftelijke stemming bekend. Er zijn 20 geldige stemmingen uitgebracht, 
waarvan 8 stemmen vóór de heer Hollink en 12 stemmen voor de heer Miedema. 

De raad besluit:

De heer Miedema is benoemd tot lid van de werkgeverscommissie.

11. Aanwijzen nieuw lid begeleidingscommissie                       
Bestuurscultuur. 

De beraadslaging over dit onderwerp is HIER terug te kijken en te luisteren.

Geadviseerd besluit:
1. De heer G. Beekhuizen aan te wijzen tot nieuw lid van de begeleidingscommissie 

raadsagenda 2022-2026.

Besluitvorming
Na het uitbrengen van de schriftelijke stemmen, maakt mevrouw De Martelaere (CDA) de 
uitslag van de schriftelijke stemming bekend. Er zijn 20 geldige stemmingen uitgebracht, 
waarvan 20 stemmen vóór het aanwijzen van de heer Beekhuizen en 0 stemmen tegen.
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https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2023/1-maart/20:00/Aanwijzen-nieuw-lid-begeleidingscommissie-Raadsagenda
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2023/1-maart/20:00/Benoeming-nieuw-lid-Werkgeverscommissie
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Vergadering van de raad van de gemeente Renkum.

De raad besluit:

1. De heer G. Beekhuizen aan te wijzen tot nieuw lid van de begeleidingscommissie 
raadsagenda 2022-2026.

11A. Motie vreemd aan de orde- Meer commissieleden per     
fractie maken het raadswerk makkelijker, beter en leuker

De beraadslaging over dit onderwerp is HIER terug te kijken en te luisteren.

De heer Cuppen (D66) dient de motie ‘'Meer commissieleden per fractie maken het 
raadswerk makkelijker, beter en leuker’ in namens D66 en licht deze toe. 

Eerste termijn
Woordvoerders: mevrouw De Martelaere (CDA), mevrouw van Seters (CDA), mevrouw Smits 
(VVD), mevrouw Weeda (PvdA), mevrouw Jansen (GB).

De voorzitter schorst de vergadering om 21:45 uur en heropent de vergadering om 21:46 uur. 

De heer Cuppen (D66) dient een motie in met een aangepast dictum, waarbij het maximaal 
aantal te benoemen commissieleden wordt gesteld op drie in plaats van vier. 

Besluitvorming
De motie wordt aangenomen met 12 stemmen vóór (D66, CDA, VVD, GL) en 8 stemmen 
tegen (PvdA, GB). 

De raad besluit:

De raad roept de griffie op:
a. artikel 4, lid 3, sub a van de ‘Verordening op de raadscommissies 2020’ als volgt aan te 

passen: “Elke fractie kan maximaal drie niet-raadsleden aanwijzen die voor de fractie lid 
zijn van elke Raadscommissie.” ;

b. deze aanpassing door te voeren op het moment dat het vergaderstelsel en de 
raadsregelingen worden aangepast of uiterlijk voordat het zomerreces 2023 begint.

11B. Motie vreemd aan de orde- Zorg voor ondernemers 

De beraadslaging over dit onderwerp is HIER terug te kijken en te luisteren.

De heer Hollink (VVD) dient de motie ‘  Aandacht voor ondernemers’   in namens VVD, D66 en
CDA.

Eerste termijn
Mevrouw Mijnhart (D66), de heer Mergen (GL), mevrouw Weeda (PvdA), de heer Velthuizen 
(GB), mevrouw De Martelaere (CDA), de heer Modderkolk (GB). 
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https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2023/01-maart/20:00/Motie-vreemd-aan-de-orde-aandacht-voor-ondernemers-1/Motie-vreemd-aan-de-orde-VVD-D66-CDA-Aandacht-voor-ondernemers.pdf
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2023/1-maart/20:00/Motie-vreemd-aan-de-orde-aandacht-voor-ondernemers-1
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2023/01-maart/20:00/Motie-vreemd-aan-de-orde-Meer-commissieleden-per-fractie-maken-het-raadswerk-makkelijker-beter-en-leuker/Motie-vreemd-aan-de-orde-D66-Meer-commissieleden-per-fractie-maken-het-raadswerk-makkelijker-beter-en-leuker.pdf
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2023/01-maart/20:00/Motie-vreemd-aan-de-orde-Meer-commissieleden-per-fractie-maken-het-raadswerk-makkelijker-beter-en-leuker/Motie-vreemd-aan-de-orde-D66-Meer-commissieleden-per-fractie-maken-het-raadswerk-makkelijker-beter-en-leuker.pdf
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2023/1-maart/20:00/Motie-vreemd-aan-de-orde-Meer-commissieleden-per-fractie-maken-het-raadswerk-makkelijker-beter-en-leuker
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Vergadering van de raad van de gemeente Renkum.

Wethouder Van Bentem reageert op de ingediende motie en beantwoordt de vragen. Het 
college ontraadt de motie. 

Tweede termijn
Woordvoerders: de heer Modderkolk (GB), de heer Hollink (VVD), mevrouw Mijnhart (D66), de 
heer Velthuizen (GB). 

De voorzitter schorst de vergadering om 22:22 uur en heropent de vergadering om 22:29 uur. 

Besluitvorming
De motie wordt aangenomen met 12 stemmen (VVD, D66, CDA, GL) vóór en 8 stemmen tegen
(GB, PvdA). 

De raad besluit:

De raad roept het college op:
a. De reclame belasting van 2023 niet meer in rekening te brengen bij de aangesloten 

ondernemers;
b. Haast te maken met de uitvoering van de motie ‘energietoeslag voor ondernemers’.

12. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:31 uur.
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