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Bram Harmsen PvdA
Wouter Hoge VVD
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Frank Huizinga GemeenteBelangen
Mireille Jansen GemeenteBelangen
Paul Janssen GemeenteBelangen
Norbert Mergen-Metz GroenLinks
Hanneke Mijnhart D66
Martijn Mudde PvdA
Annemiek Nijeboer GemeenteBelangen
Oswald Velthuizen GemeenteBelangen
Eveline Vink GroenLinks
Rita Weeda PvdA
John Frijlink CDA

Portefeuillehouders Daniëlle van Bentem
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Marinka Mulder
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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 vastgesteld. 

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen 

2 Burgerspreekrecht.
Er zijn geen aanmeldingen voor het burgerspreekrecht. 

3 Informatieplicht collegeleden.
Wethouder Mulder deelt mee dat het Dorenweerdcollege en Over- en Midden Betuwe voornemens zijn te fuseren. 
De gemeenten mogen advies geven en het advies van de gemeente Renkum is waarschijnlijk positief.

4 Rondvraag.
Er zijn geen aanmeldingen voor de rondvraag. 

5 Perspectiefnota 2022 – 2026.
Het voorgestelde besluit luidt:

1. De Perspectiefnota 2022-2026, richtinggevend, vast te stellen;
2. De paragraaf ‘subsidies’ in de begroting/ jaarstukken te schrappen;
3. Een besluit te nemen over uitbreiding van de formatie van de griffie.
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Programma 1: Samenleving

Eerste termijn
Woordvoerders zijn: Wouter Hoge (VVD), Oswald Velthuizen (GB), Frank Huizinga (GB), Fedor Cuppen (D66), Bram
Harmsen (PvdA), Rita Weeda (PvdA), Eveline Vink (GL) en John Frijlink (CDA)

In de eerste termijn worden o.a. de volgende opmerkingen gemaakt en vragen gesteld:
- Waarom komen slimme controles op de juiste besteding van het geld niet terug in de perspectiefnota? 
- Het is belangrijk dat mensen zicht hebben op de kosten van de zorg waar zij gebruik van maken. 
- Waarom is niet ingezet op regionaal inzicht in de gemeentelijke kosten?
- Er worden ‘luxe’ voorbeeld genoemd waar de Gelrepas voor gebruikt kan worden, zijn die echt nodig? Zou

de Gelrepas niet alleen gebruikt moeten worden voor datgene waarvoor zij is bedoeld?
- Wie gaat er over het aansluiten bij Renkum voor Elkaar?
- Hoe worden de collectieve regelingen dorpsgericht gemaakt?
- Hoe bereik je bepaalde groepen die niet in de samenleving mengen? 
- Creëren de ongelijke investeringen niet juist verdere ongelijkheid?
- Wat houdt kwalitatief inburgeringsaanbod met betrekking tot integratie in en hoe wordt de integratie dan 

bevordert? 
- Het college wordt opgeroepen om inwoners te betrekken bij de verschillende dorpsvisies. 
- Kunnen wij met onze woningvoorraad aan de huidige taakstelling voor de opvang van statushouders en 

asielzoekers voldoen?
- Zijn er signalen dat sportverenigingen het water aan de lippen staat door de hoge energierekening?
- Heeft het college ruimte ingebouwd in de begroting voor de zorgverbinders?
- Onzekere incidentiele investeringen moeten het idee wekken dat er structurele oplossingen komen, kan 

dat toegelicht worden?
- Klopt het dat Stichting Onderdak geen onderdeel meer vormt van Renkum voor Elkaar en waarom is de 

raad hier niet over geïnformeerd? 
- Heeft Renkum voor Elkaar de juiste juridische constructie? Kan de raad een overzicht krijgen van alle 

subsidies voor Renkum voor Elkaar.
- Zijn er risicoanalyses uitgevoerd voor de openeinde regelingen? 
- Hoe kijkt het college naar de inzet op preventie?
- Is het onderdeel wonen bewust in de maatwerkvoorziening Mmo weggelaten?
- Is het mogelijk om al in dit jaar een aantal dingen te organiseren om mensen financieel te ondersteunen 

als gevolg van de hoge energieprijzen? De PvdA wijst naar de motie die vorige week werd aangekondigd.
- Hoe worden de problemen aangepakt waar veel sportverenigingen en andere ontmoetingsplekken mee 

kampen als gevolg van de opgelopen kosten? 
- Is het mogelijk om de openeinde regeling in de koelkast te zetten naar aanleiding van Prinsjesdag?
- Is er op korte termijn heel praktisch al iets te doen voor de inwoners met betrekking tot het isoleren van 

woningen en het creëren van bewustwording?
- Onduidelijkheid houdt door alle crises aan. Waar wordt de grens dan getrokken wanneer iets wel of niet 

onduidelijk is?
- Klopt het dat het scenario ook zo kan zijn dat bij een recessie de groep die gebruik maakt van de 

bijzondere bijstand veel groter wordt en dat die uitgaves dan enorm hoog worden? Is er een 
risicoanalyses gemaakt?

Wethouders Mulder, Maouche en burgemeester Schaap beantwoorden de vragen. Zij geven o.a. het volgende 
aan:

- De bedoeling van een perspectiefnota is dat de raad in het voorjaar richting geeft aan wat in de begroting
moet worden opgenomen. Doordat dit jaar een verkiezingsjaar is, ligt de perspectiefnota nu pas voor.

- Het doel is het vooruitwerpen van een blik op waar de ontwikkelingen zijn en wat er verandert moet 
worden? 

- De perspectiefnota is richtinggevend. Definitieve bedragen worden opgenomen in de begroting. 
- Slimme controles zijn vorig jaar regionaal als extra middel ingezet.
- Voor professionals en inwoners moet duidelijk worden gemaakt welke routes er zijn als er signalen worden

opgevangen over inwoners die hulp nodig hebben. 
- Er zijn verenigingen die zich hebben gemeld met zorgen over hun financiële situatie naar aanleiding van 

de huidige energiecrisis. Het college wacht eerst af of het Rijk met maatregelen komt. Zo niet dan wil de 
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gemeente waar mogelijk helpen.
- Er wordt gekeken waar de zorgverbinders uitgebreid kunnen worden.
- Er bestaat onzekerheid over het meerjarig structureel kader. Vandaar de terughoudendheid met de 

uitgaven van structurele inkomsten. Het college focust op de inzet van incidentele middelen.
- Er kan inzicht in Renkum voor Elkaar worden gegeven. Er wordt onderzoek gedaan naar de juiste 

juridische constructen.
- Renkum voor Elkaar is een samenwerking tussen twee organisaties. Zij stellen samen een aanpak voor 

het komende jaar op. De gemeente wil graag een welzijnsorganisatie die de gestelde doelen van de 
gemeente uitvoert. 

- Het college was niet tevreden over de kwaliteit van de dienstverlening door Stichting Onderdak. 
Het college ziet het belang van preventie wel degelijk in en werkt hiervoor met heel veel andere 
organisaties samen.

- De gemeente heeft directe invloed op de wachtlijsten van het sociaal team. Er is een wachtlijst voor de 
Wmo, de gemeente doet er alles aan om die te verkorten. De gemeente kan bij zorgaanbieders niet veel 
doen maar in regionaal verband wordt gekeken wat er aan de krapte van het personeel gedaan kan 
worden.

- Er is een minimarapportage uitgevoerd, waaruit bleek dat armoedeval vooral plaatsvindt bij ouders met 
kinderen in middelbare schoolleeftijd. Daarom wordt ingezet op deze groep met o.a. de Gelrepas.

- Er kan een grotere groep gebruik maken van de bijzondere bijstand. Daardoor kunnen inwoners met een 
modaal inkomen ook ondersteund worden. Er moet voorkomen worden dat zij in de problemen komen. 

- Inherent aan een open einde regeling is dat de groep inwoners die er gebruik van kan maken groeit. De 
regeling kan aangepast worden, als bijvoorbeeld de kosten te veel oplopen.

- De Gelrepas is gemoderniseerd en werkt nu minder stigmatiserend. Het idee was juist dat ook de 
gebruikers volwaardig mee kunnen doen met alle delen van de samenleving. Mensen gebruiken de 
Gelrepas voor het overgrote deel voor sport. 

- We moeten integraal blijven werken. Niet elke plotselinge crisis moet direct en los gerepareerd worden 
want dan kunnen we de onderliggende problemen niet aanpakken. 

- De oproep wordt gedaan aan alle inwoners om te kijken wat er nog in uw huis gedaan kan worden. Het is 
van belang dat iedereen minder energie gebruikt. 

- De Burgemeester stuurt de cijfers toe over de aanpak van vluchtelingen naar aanleiding van de nota van 
het kabinet. Dit jaar zijn nog 20 statushouders en nog 56 mensen uit Oekraïne te huisvesten. Voor eind dit
jaar levert Vivaro de woningen op. Er is een inloopspreekuur gehouden over integratie waar inwoners 
aangeven dat te willen oppakken. 

- Er is een enorme krapte op de woningmarkt maar tegelijkertijd is wel een taakstelling vanuit het Rijk. We 
lopen op schema met het huisvesten van statushouders maar het blijft spannend. Daarom zijn er 
overleggen met de Regio en woningbouwcoöperaties. 

Tweede termijn 
Woordvoerders zijn: Wouter Hooge (VVD) en Rita Weeda (PvdA).

In de tweede termijn worden o.a. de volgende opmerkingen gemaakt en vragen gesteld:
- De VVD kondigt een motie aan over het beperken van de Gelrepas. 
- De VVD kondigt een motie aan zodat iedereen inzicht in de zorg krijgt van bijvoorbeeld hun kinderen.
- Geldt het energieplatform ook voor de verenigingen? Wanneer komen de antwoorden op de motie 

Westervelt en wat kan de gemeente dan doen?
- CDA kondigt een motie aan over het verstrekken van isolatiemateriaal.
- PvdA wijst erop dat zij voorafgaand aan de vergadering een motie hebben gestuurd over het versnellen 

van de inwerkingtreding van bepaalde financiële tegemoetkomingen. 

Wethouders Mulder beantwoordt de vragen. Zij geeft o.a. het volgende aan:
- Er is door een zorgaanbieder een pilot geweest over het inzichtelijk maken van kosten in de jeugdzorg de 

zorg. Wethouder Mulder zal opvragen wat de resultaten waren van die pilot. 
- De miljoenennota is nog niet goed genoeg bekeken om uitspraken te kunnen doen wat het betekent voor 

de gemeente.
 

De vergadering wordt geschorst voor 10 minuten.
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Programma 2: Omgeving

Eerste termijn
Woordvoerders zijn: Eveline Vink (GL), Martijn Mudde (PvdA), Fedor Cuppen (D66), Hanneke Mijnhart (D66), Paul 
Jansen (GB), Wouter Hoge (VVD en John Frijlink (CDA)

In de eerste termijn worden o.a. de volgende opmerkingen gemaakt en vragen gesteld:
- Welke richting wordt op gedacht met betrekking tot de parkeernormennota?
- Kan het college iets zeggen over het contact met de provincie over het herstel van de buslijnen?
- Hoe worden de muzieklessen en verenigingen ondersteund?
- Is er in de organisatie genoeg capaciteit voor het opstellen van de tussendoelen van het klimaatakkoord?
- In hoeverre past een actief grondbeleid van de gemeente in het versnellen van de woningbouwopgave?
- Betekenen de gestegen verkeersbewegingen ook dat er meer wordt ingezet op duurzame mobiliteit?
- In hoeverre heeft het bestrijden van vuile lucht en vuil water urgentie en welk signaal wil je afgeven? 
- Waar begint de bebouwde kom? Is het binnen de gemeente Renkum duidelijk dan wel vastgelegd en wat 

betekent dat voor bouwen in het buitengebied?
- Is er een plan tegen de luchtvervuiling van houtstook?
- Waarom wordt in de perspectiefnota geen aandacht gegeven aan de natuurbegraafplaats in Renkum? 

Wat is daar nog voor nodig?
- Hoe ziet het college de samenhang tussen de visies met de omgevingswet en met dorpsgericht werken en

wat heeft zij nodig van de Raad?
- Wat is nodig om woningbouw te realiseren?
- Hoeveel betalen we minder aan de ODRA vanaf 2023? 
- GB doet de Oproep voor het zorgen voor voldoende parkeerplekken, zeker met oog op nieuwbouw.
- Is het college bekend met uitkeringen in het kader van het Schone Lucht Akkoord? 
- Wordt de monitoring van de stankoverlast van Parenco ook gekoppeld aan de rapportage van de ODRA?
- Waarom vindt er geen monitoring bij overige industrie plaats?
- Welke richting kiest Renkum in het kader van het recreatiezoneringsplan? 
- Hoe wordt geborgd dat elk dorp aan bod komt in de viering van het 100-jarig bestaan?
- De visie op probleemgebieden is niet opgesteld. Hoe kan er dan €100.000 op verdeeld worden?
- Waarom voert de gemeente geen beloningssysteem in voor inwoners die waardevol afval inleveren?
- Er is alleen geld voor het opstellen van de biodiversiteitsvisie, waarom niet voor de uitvoering? 
- Wat betekent bosverjonging en waar wordt de €80.000 aan besteed? 
- Hoeveel geld komt er straks beschikbaar voor het sportpark en waar komt dit geld vandaan?
- Waarom wordt het geld niet geïnvesteerd aan bestaande bouwprojecten i.p.v. nieuwe nota’s en visies?
- Klopt het dat er 900 woningen op het Pro Persona terrein komen en waarom niet meer?
- In hoeverre wordt actief gecommuniceerd naar de inwoners wat de consequenties zijn van bouwen binnen

de bebouwde kom? 
- In hoeverre is nagerekend of we betaalbare woningen kunnen bouwen op inbreidingslocaties?
- Lopen we niet het risico dat er teveel groepen van buiten de gemeente komen wonen met de huidige 

bouwplannen van 75% woningen voor lage inkomens? Trek je dan geen groepen aan die de samenleving 
uit balans brengen? Kan daar een schifting voor eigen inwoners in aangebracht worden?

- Het college wenst onderzoek naar de gezondheidsrisico van Parenco. 
- Waarom stelt de gemeente geen bedrijfscontactfunctionaris in die kijkt waarom de bezettingsgraad van 

winkelpanden zo laag is?

Wethouders van Bentem,  Maouche, Mulder en burgemeester Schaap beantwoorden door de vragen. Zij geven 
o.a. het volgende aan:

- De Parkeernota is verouderd en moet gemoderniseerd worden. 
- Overleg met de provincie over de mobiliteit gaat goed. De bereikbaarheid van de dorpen wordt 

benadrukt. Zo gaat het project Trolley 2.0 van start. 
- Er worden in oktober gesprekken gevoerd met de culturele sector. Daaruit komt een plan die met de raad 

besproken moet worden. Het college wil het plan vanuit de verenigingen laten komen.
- In de omgevingsvisie en in de bestemmingsplannen staan de grenzen van de bebouwde kom duidelijk 

aangegeven. 
- Het college wil kijken naar de wensen van de cultuursector en die €100.000 is bedoeld als vliegwiel. Die is
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dan ook nog vrij te besteden. Het wordt nu gevraagd om te voorkomen dat het plan een jaar stil ligt.
- Er is een vacature voor bedrijfscontactfunctionaris. Er worden gesprekken gevoerd met ondernemers-

verenigingen waaruit een gezamenlijke visie komt.
- Er is een goede mix en balans gevonden voor de recreatiezonering. Afgesproken is om tweemaal per jaar 

om tafel te gaan met betreffende organisaties. 
- De 900 nieuwe woningen is bedoeld voor de hele gemeente. Het zou kunnen dat er meer gebouwd 

worden maar laten we eerst focussen op de 900. 
- 75% van de woningen betaalbaar maken betekent niet per se dat alleen lage inkomens in deze woningen 

kunnen wonen, maar juist ook dat je de starters uit onze gemeente een plek kunt bieden. De 75%-eis is 
hoog maar is vooral ook een manier om het gesprek aan te gaan met projectontwikkelaars. 

- 100 jaar Renkum moet van, voor en door de inwoners worden. Het leeft al in de dorpen en wordt 
opgepakt.

- Het college deelt de mening dat de overlast van houtstook moet worden teruggedrongen. Notoire stokers 
zijn met een brief benaderd. Er zijn ook stookcursussen gegeven. 

- In het derde kwartaal van volgend jaar wil het college de natuurbegraafplaats opleveren.
- Het college is op de hoogte van de Schone Lucht subsidies. Is vanwege capaciteit nog niet naar gekeken.
- Het is een interessant idee om de Parenco monitor te koppelen aan de ODRA. Komt hij op terug.
- Er is bij Parenco een duidelijke aanleiding om te monitoren. Ook op andere plekken wordt er gehandhaafd.
- De gemeente gebruikt de inkomsten uit afval om de afvalstoffenheffing laag te houden, de beloning 

bestaat dus al.
- We willen weten op welke manier de biodiversiteit kan worden ondersteund. Daar is eerst een nulmeting 

voor nodig.
- Evaluatie bomenverordening wordt toegestuurd als die af is. Voorlopige constatering is dat er een grote 

afname is in de diversiteit van bomen.
- De provincie vraagt aan gemeenten om bos te beheren. Daarvoor moet het bosverjongingsplan 

aangepast worden.
- Het gesprek over Parenco loopt al jaren, niet voor niets is het RIVM gevraagd om advies. Het college wil 

voorkomen dat men het idee krijgt dat er een eenduidige uitspraak zal komen. Het is zo ingewikkeld dat 
het niet kan, aldus het RIVM. Focus moet dus liggen op het omlaag brengen van geurbelasting en andere 
zaken. 

- Het plan tot optimalisatie van het sportpark kwam van de verenigingen zelf. Een groot bezwaar van 
uitplaatsing is dat de gemeente de grond niet heeft om dat te doen en dat er allerlei bestemmingsplannen
zouden moeten worden gewijzigd. De verenigingen snappen dat ongemak zal ontstaan maar zien dat niet 
als een belemmering. Aan de griffie wordt de oproep gedaan om een werkbezoek naar de verenigingen en
sportparken te organiseren.  

Tweede termijn 
Woordvoerders zijn: Paul Jansen (GB) en Fedor Cuppen (D66)
In de tweede termijn worden o.a. de volgende opmerkingen gemaakt en vragen gesteld:

- Moties en amendementen worden aangekondigd over de interactie met de dorpen en partners als de 
Groene Metropoolregio.

- D66 kondigt een motie aan over het scheppen van duidelijkheid over de grenzen van de bebouwde kom.

Wethouders Maouche en van Bentem beantwoorden de vragen. 

Programma 3: Organisatie

Ordevoorstel: Stoppen om 23 uur, de rest verschuiven naar de raad. Het ordevoorstel wordt verworpen met vijf 
stemmen voor en zes stemmen tegen. 

Ordevoorstel. Doorgaan tot 23:30, achterweg laten 2e termijn van het 3e programma. Het ordevoorstel wordt 
aangenomen met zes stemmen voor en vijf tegen. 

Eerste termijn 
Woordvoerders zijn: Wouter Hoge (VVD), Eveline Vink (GL), Martijn Mudde (PvdA), Fedor Cuppen (D66) en Mireille 
Jansen (GB)

Pagina 5 van 6



Verslaglegging
Raadscommissie 20 september 2022
In de eerste termijn worden o.a. de volgende opmerkingen gemaakt en vragen gesteld:

- Kunnen we ambities naar beneden stellen of zaken opstellen met buurgemeenten? 
- Hoe verhoudt zich dit deel van de perspectiefnota tot het Berenschot-rapport?
- Hoe verhoudt de enorme besteding zich tot de terughoudendheid in de perspectiefnota?
- Zijn we de afspraak tot teruggave van belastingen met onze inwoners vergeten?
- VVD kondigt een motie aan tot het uitbreiden van het aantal uitvoerende ambtenaren.
- VVD kondigt een motie aan tot teruggave belasting aan inwoners.
- Waarom wordt aangevangen met de harmonisatie als de governance van de Connectie nog niet op orde 

is?
- Wanneer gaat het college aan de slag met het rapport bestuurscultuur?
- Wat verstaat het college onder ‘op termijn’ qua financiën?
- In hoeverre is het college in staat om met de investeringen te voldoen aan de gestelde kaders?
- Hoe kijkt het college naar de mogelijkheid om het te tekort te verkleinen voor 2026? 
- Hoe kijken het college en de fracties er tegenaan om het financiële deel ter kennisgeving aan te nemen of

volledig achterwegen te laten? 
- Wanneer kunnen we de startnotitie van de toekomstscenario’s met betrekking tot de gemeentelijke 

huisvesting verwachten?

Wethouders Mulder en burgemeester Schaap geven o.a. het volgende aan:
- De startnotitie mbt de toekomstscenario’s wordt geagendeerd voor de raadscyclus van oktober. In 

april/mei 2023 kan een besluit genomen worden welk scenario gekozen wordt. De raad kan nog kaders 
meegeven.

- In oktober is een raadsontmoeting wat betreft de gemeentelijke huisvesting. 
- Investeringen in de eigen organisatie zijn ter versterking. 
- Er is nog geen zicht op het structureel financieel meerjarig kader.
- In de miljoenennota is een miljard opgenomen waardoor het ‘ravijnjaar’ 2026 verschuift.
- Er lag een bestuursopdracht om de governance op orde te maken. Dat wordt dit jaar gemaakt en wordt 

opgestuurd.
- Er zal teruggekomen worden op de ontwikkelingen op het gebied van ICT. 
- Sluitende begroting blijft de regel. 
- Investeringen zijn nodig voor de maatschappelijke opgaves. Afgesproken is om middelen achter te 

houden om risico’s af te dekken en een algemene reserve aan te houden. 
Toezegg
ing

- De raad krijgt een overzicht van de activiteiten waarvoor de Gelrepas in de praktijk wordt 
gebruikt.

- De raad wordt geïnformeerd over cijfers over de opvang van vluchtelingen en asielzoekers 
naar aanleiding van de nota van het kabinet.

- De raad wordt geïnformeerd over de resultaten van de pilot over inzicht in de zorgkosten bij 
cliënten. 

- De raad wordt geïnformeerd over de komst van een extra bushalte in Renkum.
- De Raad wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen op het gebied van ICT.

Actie De griffie organiseert een werkbezoek aan Sportpark Wilhelmina. 

6 Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 23:11 uur.
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