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Raadscommissie 15 september 2021 – vervolg op 21 september 2021

Aanwezig Voorzitter De heer P.W. Kraak

Commissiegriffier De heer J. Cornips

Commissieleden De heer R.J.B. den Burger VVD
De heer T.T.M.G. Erkens PvdA
Mevrouw F. Gerritsen-van Lent CDA
De heer R. Schlette VVD
Mevrouw L.A. Jansen GroenLinks
De heer T. Modderkolk PRD
Mevrouw H. Mijnhart D66
Mevrouw A. Nijeboer PRD
De heer O.P. Velthuizen GemeenteBelangen
Mevrouw H.J. Weeda PvdA

Portefeuillehouders De heer J. Maouche
Mevrouw M. Mulder

Insprekers

De commissievergaderingen kunnen worden nageluisterd en bekeken op www.raad.renkum.nl 

1 Heropening vergadering raadscommissie 15 september 2021. 

De voorzitter heropent de vergadering van 15 september 2021 op 21 september 2021. 

7 Duurzaam Meerjaren OnderhoudsPlan (DMJOP) en noodzakelijk onderhoud 
gemeentehuis en -werf.

Geadviseerd besluit:

1. Instemmen met het duurzaam meerjarig onderhoudsplan (DMJOP) inclusief  financiële onderbouwing

2. Instemmen met het opnieuw instellen van een voorziening groot onderhoud gebouwen

3. Instemmen om een bedrag van € 495.000 uit de reserve onderhoud gebouwen te onttrekken voor het 

noodzakelijk onderhoud gemeentehuis en gemeentewerf

4. Instemmen om eventueel calamiteitenonderhoud gemeentehuis en gemeentewerf te dekken uit de reserve 

onderhoud gebouwen

Woordvoerders eerste termijn: dhr. Erkens (PvdA), de heer Velthuizen (GB), mevrouw Gerritsen-van Lent (CDA), 
mevrouw Jansen (GL), de heer den Burger (VVD), mevrouw Mijnhart (D66).  

De heer Erkens (PvdA) geeft o.a. aan dat PvdA kan instemmen met het duurzaam meerjarig onderhoudsplan. Hij 
wijst op de urgentie van het onderhoud voor Veentjesbrug voor de mensen die daar werken. Daarnaast stelt hij 
een aantal vragen over het instellen van nieuwe reserves en voorzieningen.   
De heer Velthuizen (GB) geeft aan dat zijn fractie staat voor goed werkgeverschap en dat GB zal instemmen met 
de noodzakelijke investeringen. Belangrijk is dat het wel gaat om duurzame investeringen, ook in relatie tot 
investeringen die worden gedaan voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis. 
Waarom is ervoor gekozen om dit uitvoeringsplan niet door de raad te laten vaststellen, aangezien eerder deze 
verwachting is gewekt?  
Mevrouw Gerritsen-van Lent (CDA) vraagt ook hoe de werkzaamheden voor onderhoud zich verhouden tot 
renovatiewerkzaamheden voor het gemeentehuis.  
Mevrouw Jansen (GL) stelt enkele vragen over de verduurzaming van het vastgoed. Welke alternatieven uit de 
risicoanalyse zijn niet overgenomen en wat zijn de alternatieven hiervoor? 
De heer Den Burger (VVD) stelt een aantal vragen over het meerjaren onderhoudsplan. Hoe wordt in de 
indexering omgegaan met de stijgende kosten van bouwmaterialen? VVD heeft zorgen over het relatieve lage 
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bedrag van € 5.000 voor noodzakelijk onderhoud. Gelet op de lange doorlooptijden van RO-projecten kunnen de 
kosten voor noodzakelijk onderhoud mogelijk oplopen. Wat zijn de consequenties van dit voorstel voor de 
najaarsnota, aangezien dit onderhoudsplan gaat over 2021.   
Mevrouw Mijnhart (D66) uit haar zorgen over de prijsstijging van bouwmaterialen. Is het gereserveerde bedrag 
voor het onderhoud wel voldoende? Is dat geen groot risico?

Wethouder Mulder reageert op de inbreng van de sprekers in de eerste termijn en beantwoordt de vragen. Zij 
geeft o.a. aan dat dit voorstel voorziet in het strikt noodzakelijke wat er moet gebeuren. Er moeten geen des- 
investeringen worden gedaan en daarom moet er snel duidelijkheid komen over de toekomst van Veentjesbrug en 
het gemeentehuis. 
De wethouder zegt toe dat de raad schriftelijk wordt geïnformeerd over de doorwerking van dit voorstel in de 
P&C-stukken, inclusief de percentages voor de indexering.  

Tweede termijn
De heer Den Burger (VVD) geeft aan dat gelet op de toezegging van de wethouder dit voorstel als sterstuk naar 
de raad kan. 
De leden van de commissie geven aan dat dit onderwerp als sterstuk naar de raadsvergadering kan. 
De heer Erkens (PvdA) vraagt aandacht voor een aantal potentiële foutjes in het kader in het raadsvoorstel. 

Besluit De commissie adviseert om dit onderwerp als sterstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 29 
september.

Actie De raad schriftelijk wordt geïnformeerd over de doorwerking van dit voorstel in de P&C-stukken, 
inclusief de percentages voor de indexering.  

8 Begrotingswijziging van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).

Voorgesteld besluit:
Bijgevoegde zienswijze indienen tegen de wijziging begroting2021/meerjarenraming 2022-2025 van de 
Omgevingsdienst Regio Arnhem.

Eerste termijn:
De heer Schlette (VVD), de heer Erkens (PvdA), mevrouw Jansen (GL) en mevrouw Mijnhart (D66) geven aan dat 
dit onderwerp geagendeerd kan worden als sterstuk. 
De heer Velthuizen (GB) vraagt of het wenselijk is of de hoogte van de reserves van gemeenschappelijke 
regelingen zo hoog is. 
Mevrouw Gerritsen-van Lent (CDA) vraagt of het positieve jaarresultaat wordt gestort in de algemene reserve of 
in een innovatiefonds.

Wethouder Maouche antwoordt dat het positieve jaarresultaat wordt gestort in de algemene reserve. Gezien de 
totale begroting van de ODRA gaat het om een relatief klein bedrag. Gezien de huidige ontwikkelingen en 
onzekerheden is het goed om een financiële buffer te hebben. 

Besluit De commissie adviseert om dit onderwerp als sterstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 29 
september.

Actie

10 Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20:43 uur.

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