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

1

Opening, vaststelling volgorde agenda en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
Agenda
De heer Den Burger (VVD) doet een ordevoorstel om agendapunt 7 (tweede bestuursrapportage Connectie) als
eerste inhoudelijke agendapunt te behandelen.
Het ordevoorstel wordt unaniem aangenomen, agendapunten 5 en 7 worden omgedraaid.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
Mededelingen
Met de fractievoorzitters en de agendacommissie is de afspraak gemaakt om de eindtijd van 23:00 uur voor de
commissie- en raadsvergaderingen los te laten. De voorzitter geeft bij ieder onderwerp wat de richttijd is voor de
behandeling ervan.

2

Burgerspreekrecht.

Er zijn geen insprekers.
Besluit
Actie

3

Informatieplicht collegeleden.

Wethouder Maouche heeft een mededeling over een MER-rapportage van Smurfkit- Parenco. Komende maandag
wordt een notitie ter inzage gelegd mbt een MER-procedure voor een revisievergunning.
De heer den Burger (VVD) en de heer Geerdes (CDA) stellen aanvullende vragen.
Wethouder Sandmann deelt mee dat het project aan de scholenstrip weer is opgepakt.
De heer Bartels (PRD) stelt een aanvullende vraag.
Besluit
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Rondvraag.

De heer Velthuizen (GB) stelt een vraag over de prestatieafspraken van Vivare.
Wethouder Sandmann beantwoordt de vraag.
Besluit
Actie

5

Behandeling bestuursrapportage 2 De Connectie; brief van het college van
B&W van Renkum van 22 juli 2021.

Op 22 juli is de raad via een raadsbrief geïnformeerd over de tweede bestuursrapportage en de bestuursopdracht
van de Connectie. Op verzoek van de heer Velthuizen (GB) is de raadsbrief geagendeerd in de ze commissie.
Eerste termijn
Woordvoerders: de heer Velthuizen (GB); de heer Erkens (PvdA), mevrouw Jansen (GL), de heer Geerdes (CDA), de
heer Modderkolk (PRD), de heer Hoge (VVD).
Onderwerpen die worden besproken zijn o.a.:
Er zijn grote zorgen over de oplopende kosten;
Waarom is er een interim- directeur aangesteld in plaats van direct een vaste aanstelling?
Er is waardering dat er nu een bestuursopdracht ligt.
Waarom is de opdracht niet eerder gedeeld met de raad?
Welke stappen hebben we gemaakt en welke stappen moeten we nog maken?
Wat zijn de argumenten voor de groeiambitie van de organisatie, is het niet beter om deze even los te
laten en eerst te richten op het beheersbaar maken van de financiën en de verbeteren van de
governance?
Kunnen we concluderen dat we in 2022 geen extra investeringen hoeven te doen in de Connectie.
Wat is de reactie van medewerkers op de bestuursopdracht en de nieuwe interim- directeur?
Een scherpe tijdsafbakening is vereist en goede monitoring is essentieel.
Naast herijking is er wellicht ook herbezinning nodig.
De bestuursopdracht hoeft niet concreter; de directie moet ook ruimte hebben om de opdracht te kunnen
uitvoeren.
Wethouder Rolink beantwoordt de vragen en reageert op de inbreng van de woordvoerders in de eerste termijn.
De wethouder geeft o.a. het volgende aan:
Zij deelt de zorgen van de raads- en commissieleden over de oplopende kosten.
Er is gekozen voor een interim directeur om eerst de oriëntatiefase uit te voeren. Op basis van de
uitkomsten van deze fase wordt een vaste directeur geworven die past bij de ingezette koers.
De medewerkers van de Connectie hebben inmiddels kennis gemaakt met de interim- directeur. De
indruk is dat dit goed is ontvangen in de organisatie en dat de rust nu in de organisatie weer is
teruggekeerd.
De eerste prioriteit ligt bij het omlaag brengen van de kosten, het vergroten van de efficiency en de
governance. Pas als dit is gerealiseerd kan er gesproken worden over de groeiambitie.
Toezegging wethouder Rolink
In afstemming met de agendacommissie wordt de nieuwe interim-directeur uitgenodigd in een raadscommissie of
raadsontmoeting om kennis te maken met de raad en toe te lichten hoe zij de bestuursopdracht gaat uitvoeren.
Tweede termijn
Woordvoerders: de heer Erkens (PvdA), de heer Velthuizen (GB), de heer Hoge (VVD), de heer Bartels (PRD).
Onderwerpen die worden besproken zijn o.a.:
Het aanbod van de wethouder om kennis te maken met de interim-directeur wordt gewaardeerd en
gevraagd wordt om op korte termijn een afspraak in te plannen.
Er zijn zorgen dat er nog meer ‘mankementen onder de motorkap’ zitten.
Uitgangspunt is dat er voor 2022 en verder niet nog meer geld naar de Connectie hoeft.
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Toezeg
gingen

In afstemming met de agendacommissie wordt de nieuwe interim-directeur uitgenodigd in een
raadscommissie of raadsontmoeting om kennis te maken met de raad en toe te lichten hoe zij de
bestuursopdracht gaat uitvoeren

6

Gemeentelijke huisvesting.

Tijdens de raadsontmoeting op 7 september jl. is de raad geïnformeerd over de verschillende scenario’s die de
afgelopen periode zijn onderzocht voor de huisvesting van het gemeentehuis en de gemeentewerf.
Op 12 oktober heeft het college een raadsbrief verzonden naar de raad waarin twee vragen worden gesteld:
1) Het college wil graag maximaal twee scenario’s uitwerken. Het beeld is dat de raad in ieder geval een
nadere uitwerking wenst van scenario 1E: renovatie gemeentehuis met inpassing bibliotheek en
aanpassing kelder. In dit scenario worden gekeken of de vrijgekomen ruimten in het gemeentehuis
kunnen worden getransformeerd tot woningen. Dit in plaats van te verhuren kantoorruimte.
2) Wilt u dat de haalbaarheid van realisatie van woningen op de huidige locatie van de bibliotheek te
Oosterbeek en de mogelijkheden van woningen in een gedeelte van het gemeentehuis wordt besproken
tijdens de intaketafel? Uiteraard gaan we dan ook in gesprek met woningbouwcorporatie Vivare.
Eerste termijn
Woordvoerders: de heer Bartels (PRD), de heer Cuppen (D66), de heer Geerdes (CDA), de heer Erkens (PvdA),
mevrouw Van Bentem (GB), de heer Den Burger (VVD), mevrouw Jansen (GL).
In de eerste termijn worden o.a. de volgende onderwerpen besproken en vragen gesteld:
Welke maatregelen zijn er echt nodig om te voldoen aan de ARBO-vereisten?
Hoeveel ruimte komt er vrij door overcapaciteit en het nieuwe werken?
Wat is de meerwaarde van huisvesten van bibliotheek in het gemeentehuis? Heeft dit ook financieel
voordeel voor de bibliotheek?
We moeten eerst de meicirculaire afwachten voordat we keuzes maken. Wat dat betreft is de timing niet
goed.
Bij het verkennen van de opties moet de gemeente ook in gesprek met Veluwezoom.
Het gebouw moeten we koesteren als cultureel erfgoed.
Laat het gemeentehuis de centrale plek zijn die het verdient als gemeenschapshuis: een open en
toegankelijk gebouw zijn waar iedereen zich welkom voelt.
Alle fracties vinden de inpassing van de bibliotheek een serieuze optie. Daarnaast biedt het gebouw
mogelijkheden voor het realiseren van woningen.
Andere mogelijke invullingen zijn: horeca, ruimte voor kunstenaars en ateliers.
Een grote investering in het gemeentehuis moeten we alleen doen als we een zelfstandige gemeente
blijven in de toekomst.
Belangrijk is dat het gebouw toekomstbestendig en verduurzaamd wordt. Naast de bibliotheek zouden
ook andere maatschappelijke partners gehuisvest kunnen worden.
Als de bibliotheek een plek krijgt in het gemeentehuis is het wenselijk dat het huidige gebouw van de
bibliotheek behouden blijft.
Investeringen in de gemeentelijke huisvesting zijn nodig om drie redenen: goed werkgeverschap,
verduurzaming en een gebouw dat voldoet aan de eisen van deze tijd.
Woningen zijn belangrijker dan het huisvesten van de bibliotheek.
Belangrijk is om de overcapaciteit van de ruimtes optimaal te benutten. Betrek ook de kelder erbij.
De voorkeur is om woningen vooral te realiseren in de bovenverdiepingen. Op de benedenverdieping
kunnen de bibliotheek en maatschappelijke partners een plaats krijgen.
Waarom zijn in beide scenario’s de exploitatiekosten voor de bibliotheek hoger dan voor de gemeente?
Is er nog een duurzaamheidslening gekoppeld aan het huidige gebouw van de bibliotheek en wat is de
status daarvan?
Burgemeester Schaap en wethouder Mulder reageren vanuit haar portefeuille op de inbreng en beantwoorden de
vragen:
We gaan ons inspannen om het gemeentehuis echt een gebouw van de gemeente te laten worden.
Eerst worden aanpassingen gedaan om ervoor te zorgen dat aan de ARBO-vereisten wordt voldaan.
Hierbij is een risico op des-investering, maar het is onverstandig om deze noodzakelijke aanpassingen uit
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te stellen.
Met de huisvesting van bibliotheek in het gemeentehuis zijn nog niet alle structurele financiële problemen
voor de bibliotheek opgelost. Er loopt een opdracht om te bepalen welke meerwaarde het heeft om
samen op te trekken.
Veluwezoom is in contact gebracht met de bibliotheek.
De inbreng van de raads- en commissieleden bieden voldoende richting om de twee scenario’s uit te
werken. Hierbij worden de volgende aspecten in meegenomen:
o Huisvesting van de bibliotheek in het gemeentehuis in combinatie met het realiseren van
woningen.
o Capaciteit goed benutten.
o De huisvesting van maatschappelijke partners.
o Open en toegankelijk gemeentehuis, een bruisende plek, mogelijk met horeca.

Toezeggingen:
De vragen over de exploitatielasten en de duurzaamheidslening op het huidige gebouw van de bibliotheek
worden schriftelijk beantwoord;
Tweede termijn
Woordvoerders: de heer Den Burger (VVD), de heer Geerdes (CDA), mevrouw Jansen (GL) en de heer Bartels
(PRD).
Besluit

Het college werkt het scenario verder uit en neemt hierin de volgende aspecten mee:
o Huisvesting van de bibliotheek in het gemeentehuis in combinatie met het realiseren van
woningen.
o Capaciteit goed benutten.
o De huisvesting van maatschappelijke partners.
o Open en toegankelijk gemeentehuis, een bruisende plek, mogelijk met horeca.

Toezeg
gingen

De vragen over de exploitatielasten en de duurzaamheidslening op het huidige gebouw van de
bibliotheek worden schriftelijk beantwoord.

7

Deelname regionale opgave Groene Metropool Regio.

Geadviseerd besluit:
1. Kennis te nemen van de Regionale agenda 2022 van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.
2. Deel te nemen aan alle vijf de regionale opgaven.
3. Het college toestemming te geven om de vijf opgaveovereenkomsten voor de regionale opgaven aan te gaan.
Eerste termijn
Woordvoerders: de heer Modderkolk (PRD), de heer Kraak (D66), de heer Wind (CDA), de heer Erkens (PvdA), de
heer Velthuizen (GB), de heer Den Burger (VVD), mevrouw Vink (GL)
In de eerste termijn worden o.a. de volgende onderwerpen besproken en vragen gesteld.
Kunnen de voordelen van deelname aan de verschillende opgaven voor wat betreft de formatie en
financiën inzichtelijk maken en met de raad delen vóór 1 november?
Kan het college de toezegging doen dat in 2022 duidelijk wordt gemaakt op welke wijze de ambities voor
de verschillende opgaven worden gerealiseerd en welke tijdsbalk daarbij hoort?
Gaat het college de raad regelmatig informeren over de (tussentijdse) resultaten?
2022 is een opstartfase, waarom worden er dan toch structurele middelen beschikbaar gesteld in plaats
van een incidenteel budget.
Wat is de concrete meerwaarde van deelname aan de verschillende opgaven?
Renkum moet actief deelnemen aan de regionale activiteiten. Regionale samenwerking is een voorwaarde
van onze bestuurskracht.
Er zijn zorgen over de financiële bijdrage van de provincie na 2022 en de financiële risico’s hiervan voor
de gemeenten.
Van belang is om actief te monitoren en zo nodig bij te sturen.
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Het geeft een dubbel gevoel om zaken over te dragen aan een organisatie die grotendeels buiten het
blikveld van de gemeente opereert.
Met name de opgave ‘de ontspannen regio’ biedt kansen, maar er zijn vragen over het belang van de
ambities van de productieve regio en de ‘Groene groei regio’.
Wat zijn de concrete opbrengsten van deelname aan de verschillende opgaven?
De keuze om te participeren in de verschillende opgaven is vooral afhankelijk van onze financiële
mogelijkheden.
Als we nu instappen, committeren we ons voor een langere periode. Het heeft geen zin om er na een jaar
al uit te stappen.
Voor de meeste opgaven is nog niet duidelijk welke activiteiten er concreet uitgevoerd gaan worden.
Wat is het verschil tussen deelname aan het basispakket en de verschillende regionale opgaven?
De financiële positie van Renkum is niet zodanig dat we uit solidariteit mee moeten doen.
Als we inzetten op de opgaven, kunnen we dan bezuinigen op ons eigen ambtelijke apparaat?
De betrokkenheid van de raden in de regio komt nog niet echt van de grond.
Ambities voor de verbonden regio moeten zich ook meer richten op het noordwestelijk gedeelte, zoals de
verkeersdruk op de A15 en het openbaar vervoer richting Ede.

De wethouders en de burgemeester beantwoorden vanuit hun portefeuille de vragen en reageren op de inbreng
van de woordvoerders in de eerste termijn. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.:
De samenwerking met regio Foodvalley Ede- Wageningen op het gebeid van water blijft voortbestaan.
In de regio worden geen zaken opgepakt die we als gemeente ook zelf doen.
De wethouders geven voorbeelden van meerwaarde die deelname aan de verschillend opgaven oplevert.
Deelname aan de verschillende opgaven is ook van belang omdat provinciale middelen in de toekomst
verdeeld zullen worden via de regio. Met klem wordt benadrukt dat om aanspraak te blijven kunnen
maken op provinciale subsidies is het belangrijk om te participeren in de opgaven waarbinnen de
middelen beschikbaar worden gesteld.
Indien gemeenten besluiten om niet in een opgaven te participeren wordt de uitvoering van de ambities
getemporiseerd.
Toezegging Mulder:
Het college gaat zijn uiterste best doen dat er in de regio aandacht is voor het behoud van onze verbindingen.
Toezegging wethouder Rolink:
De raad wordt geïnformeerd over de concrete onderzoeksvraag voor het onderzoek Ontspannen regio.
Toezegging wethouder Sandmann
Het college zal zich inzetten om binnen de groene groei regio een wezenlijk deel van het aantal te realiseren
woningen, in onze gemeente te realiseren. De raad kan hiervoor nog richtinggevende keuzes maken bij het
vaststellen van de omgevingsvisie.
Toezeggingen burgemeester Schaap
De Algemene voorwaarden voor deelname aan de opgaven worden toegestuurd naar de raad.
Tweede termijn
Woordvoerders: de heer Erkens (PvdA), de heer Velthuizen (GB), de heer Den Burger (VVD).
De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:
De essentie van de afweging is de vraag of deelname aan de verschillende opgaven verantwoord is op
basis van onze financiële positie. Volgens de meerjarenbegroting is dat het geval, terwijl dit in juni nog
maar de vraag was. Wat is er in de tussentijd gebeurd?
Hoe liggende stemverhoudingen in de regio en kunnen de grote gemeenten Arnhem en Nijmegen
gezamenlijk de kleinere gemeenten overrulen?
VVD beraamt zich op een amendement ten aanzien van de opgave ‘de productieve regio’.
Toezegging burgemeester Schaap
De raad wordt geïnformeerd over de stemverhoudingen in de regio.
Besluit

Dit onderwerp wordt als sterstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 3 november.
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8

Het college gaat zijn uiterste best doen dat er in de regio aandacht is voor het behoud van onze
verbindingen.
De raad wordt geïnformeerd over de concrete onderzoeksvraag voor het onderzoek Ontspannen
regio.
De Algemene voorwaarden voor deelname aan de opgaven worden toegestuurd naar de raad.
Het college zal zich inzetten om binnen de groene groei regio een wezenlijk deel van het aantal te
realiseren woningen, in onze gemeente te realiseren. (op basis van de keuzes van de raad bij het
vaststellen van de omgevingsvisie).
De raad wordt geïnformeerd over de stemverhoudingen in de regio.

Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering om 22:49 uur.
Aldus vastgesteld in de vergadering van de raadscommissie van 7 december 2021,
de griffier,

de voorzitter,
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