
Verslaglegging
Raadscommissie 14 april 2021
Aanwezig Voorzitter De heer R.J.B. den Burger

Commissiegriffier De heer J. Cornips

Commissieleden De heer Th. H.J. Bartels PRD
Mevrouw C.D. van Bentem GemeenteBelangen
De heer T.A. de Boer VVD
Mevrouw D.A. Bondt D66
De heer T.T.M.G. Erkens PvdA
De heer C.F Geerdes CDA
De heer O.H. Hollink VVD
De heer T. Modderkolk PRD
Mevrouw F.J. Mijnhart D66
De heer O.P. Velthuizen GemeenteBelangen
Mevrouw E.L. Vink GroenLinks
De heer M.M. Bekkers CDA
De heer F.H. Makkinga D66
De heer R.C.H. van Oosterwijk PvdA
De heer R. Schlette VVD

Portefeuillehouders Mevrouw M. Mulder
De heer M.J.P. Sandmann

Insprekers -

Afwezig (met 
kennisgeving) 

De heer J. Streefkerk (Fractie Streefkerk) 
De heer Bartels (PRD) en de heer Jurrius (D66) kunnen door technische 
problemen niet inloggen in de digitale vergaderomgeving. 

Extern De heer G. Mellendijk (provincie, agendapunt 5) 

De commissievergaderingen kunnen worden nageluisterd op raad.renkum.nl.

1 Opening, vaststelling volgorde agenda en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.

Agenda
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.  

2 Burgerspreekrecht.

Er zijn geen insprekers 

Besluit

Actie

3 Informatieplicht collegeleden.

Wethouder Mulder heeft drie mededelingen:
- De gemeente heeft een subsidie toegekend gekregen van het Rijk in het kader van het programma 

‘Perspectief voor Jongeren’ en start hiervoor een programma waaraan 22 jongeren kunnen deelnemen.
- Het college staat er positief tegenover om volgend jaar als ‘host gemeente’ op te treden voor het WK 

volleybal, op voorwaarde dat hiervoor geen kosten worden gemaakt.
- In juni stelt de raad de beleidskaders vast voor volgend jaar. Omdat de omvang van deze beleidskaders 

kleiner is dan gewoonlijk, wordt dit aangeboden in een Perspectiefbrief, in plaats van een Perspectiefnota. 
Op 19 april vindt er bestuurlijk een gesprek plaats met de provincie en de raad wordt “geïnformeerd over 
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de inhoud van dit gesprek. 

Wethouder Sandmann geeft aan dat aan de raad een voorstel wordt voorgelegd voor een verklaring van geen 
bedenkingen voor een milieuvergunning GroeneWaarden. Dit staat los van het coördinatiebesluit dat vanavond 
op de agenda staat. 

Besluit

Toezeggi
ngen 

De raad wordt geïnformeerd over het gesprek met de provincie over de Perspectiefnota/ 
Perspectiefbrief. 

4 Rondvraag.

Er zijn geen aanmeldingen voor de rondvraag. 

Besluit

Actie

5 Presentatie Provincie over financieel toezicht.

De heer Mellendijk (provincie Gelderland) geeft een presentatie over de financiële positie van de gemeente 
Renkum. De presentatie is toegevoegd aan de vergaderstukken in het raadsinformatiesysteem. 

Naar aanleiding van de presentatie worden vragen gesteld door: mevrouw Bondt (D66), de heer Schlette (VVD), 
dhr. De Boer (VVD), de heer Velthuizen (GB), mw. Van Bentem (GB), de heer Erkens (PvdA), mevrouw Vink (GL), 
de heer Modderkolk (PRD) en de heer Geerdes (CDA).

De heer Mellendijk beantwoordt de vragen van de commissieleden en geeft o.a. het volgende aan:
- Er is nog geen definitief besluit genomen over de herverdeling gemeentefonds. Dat maakt het lastig om er 

rekening mee te houden in de meerjarenbegroting. De verwachting is dat de herverdeling van het 
gemeentefonds een negatief effect zal hebben voor Renkum en geadviseerd wordt om dit op te nemen in de 
risicoparagraaf. 

- De berekening van het weerstandsvermogen en de risico’s is vormvrij. De provincie gaat uit van de cijfers die 
de gemeente presenteert. Risico’s moeten volledig worden afgedekt en dat gebeurt in de door de gemeente 
gehanteerde berekening. De wijze waarop een gemeente de weerstandcapaciteit berekent roept vooral 
vragen op bij de provincie indien vergelijkbare risico’s lager worden ingeschat dan bij andere gemeenten. 

- Er zit geen minimum aan de solvabiliteit. Alleen als de algemene reserve negatief is, is er een probleem en 
komt de gemeente in aanmerking voor preventief toezicht. 

- De gemeente zit weliswaar in ‘groene kolom’, maar heeft weinig middelen te besteden. De overschotten zijn 
krap en de post onvoorzien wordt positief gecorrigeerd op het saldo. Zonder de correctie van de post 
onvoorzien, komt het saldo in de min. 

- Het is gebruikelijk om afvalstoffenheffing en rioolkosten mee te nemen in de berekening van de 
belastingdruk. Voor een vergelijking van de belastingdruk in Gelderse gemeenten wordt verwezen naar de 
website www.geldersefinancien.nl 

- De gemeente heeft weinig knoppen om aan te draaien als het gaat om het beheersbaar maken van de 
financiën. Geadviseerd wordt om inzichtelijk te maken welke uitgaven worden gedaan in het kader van 
wettelijke verplichtingen en welke uitgaven vallen onder vrije beleidsruimte. In de laatste categorie kunnen 
keuzes worden gemaakt, dit zijn vrijwel altijd lastige keuzes. Hierbij is ook de vraag aan de orde: welke 
gemeente willen we zijn.

- Solvabiliteitsratio is een hulpmiddel om de financiële positie in te schatten. Een lage solvabiliteit heeft 
consequenties voor de belastingdruk.

- Gemeente met hoge solvabiliteit heeft meer vet op de botten. 
- Bij de algemene Rijksuitkering wordt rekening gehouden met WOZ-waarden. De verwachting is dat de hoogte 

van de WOZ-waarden in Renkum geen gevolgen hebben voor de hoogte van de uitkering. 
- Er zijn externe effecten die gevolgen hebben voor de financiële positie, bijvoorbeeld: vergrijzing leidt tot 

hogere uitgaven Wmo. 
- De provincie houdt zich aan de wettelijke kaders voor het financieel toezicht. De provincie is zich terdege 

bewust van de financiële positie van veel gemeenten en brengt dit op verschillende manier onder de 
aandacht bij het rijk.  

Besluit
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Actie -

6 Coördinatiebesluit GroeneWaarden.

Geadviseerd besluit:
A. In te stemmen met het nemen van een coördinatiebesluit, op basis van paragraaf 3.6.1 van de Wet op de 

ruimtelijke ordening, teneinde het bestemmingsplan en de MER te coördineren met de volgende 
vergunningen:
- Milieuvergunning (bevoegd gezag provincie Gelderland)
- Ontgrondingenvergunning (bevoegd gezag provincie Gelderland)
- Watervergunning (bevoegd gezag Waterschap)
- De eventueel overige voor het project benodigde besluiten (ten behoeve van verwezenlijking van dit 

project, zoals omgevingsvergunning).
B. De gemeente Renkum aan te wijzen als coördinerend orgaan.

Eerste termijn
Woordvoerders: de heer Hollink (VVD), mevrouw Vink (GL) de heer Erkens (PvdA), de heer Geerdes (CDA), 
mevrouw Mijnhart (D66), de heer Modderkolk (PRD). 

Wethouder Sandmann reageert op de inbreng en beantwoordt de vragen die zijn gesteld in de eerste termijn.
Hij geeft o.a. het volgende aan: 

- Omdat het hier gaat om een ruimtelijke ontwikkeling ligt het zwaartepunt bij de 
bestemmingsplanprocedure. Daarom is het een logische keuze om de coördinerende rol bij de gemeente 
te leggen. Ook is dit een logisch moment om het coördinatiebesluit te nemen, zodat kan worden 
begonnen met het proces. 

- De kosten die worden gemaakt worden in rekening gebracht bij de initiatiefnemer. De gemeente kan deze 
verantwoordelijkheid aan, maar dat hangt ook samen met ambtelijke capaciteit. Voor extra 
werkzaamheden wordt extra capaciteit ingehuurd. Dit gebeurt kostenneutraal.   

- De bevoegde gezagen blijven verantwoordelijk voor de besluiten. De gemeente heeft alleen een 
coördinerende rol. 

- Het coördinatiebesluit heeft mogelijke gevolgen voor de rechtsgang, maar van ‘verschraling’ van de 
rechtsgang is geen sprake. De laatste stap in de rechtsgang bij Raad van State blijft staan. Ook kan het 
een voordeel zijn voor eventuele bezwaarbewakers dat er één rechtsgang is, aangezien zo al snel 
duidelijkheid gegeven kan worden. 

- Het is juist dat de vertraging bij één partij leidt tot vertraging van het hele proces. Maar de verwachte 
tijdswinst is vele malen groter dan het risico op substantiële vertraging bij één partij.  

Tweede termijn
De heer Hollink (VVD) en mevrouw Vink (GL) stellen aanvullende vragen. Mevrouw Vink (GL) wijst op het belang 
om in een vroege fase van het proces te investeren in gesprekken met diverse belanghebbenden, waaronder
Natuurorganisaties en vraagt de wethouder of hij dit kan toezeggen. 

Wethouder Sandmann zegt toe dat in het begin van het proces de participatie van belanghebbenden nadrukkelijk 
wordt gezocht en dat het gesprek wordt aangegaan met verschillende organisaties, waaronder 
natuurorganisaties. 

Besluit De commissie adviseert om dit onderwerp als sterstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 
28 april 2021.

Toezeggi
ngen: 

Toezegging wethouder Sandmann
In het begin van het proces wordt de participatie van belanghebbenden gezocht en gaat de 
gemeente in gesprek met verschillende organisaties, waaronder natuurorganisaties. 

7 Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22:03 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raadscommissie van
de griffier, de voorzitter,
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