
Verslaglegging
Raadscommissie 21 juni 2022

Aanwezig Voorzitter Liselot Jansen
Commissiegriffier Juul Cornips
Verslaglegging Thiemen van Zeeland
Commissieleden John Bartels GemeenteBelangen

Fedor Cuppen D66
Sophie Engelsma GroenLinks
Dorien Firet D66
Bram Harmsen PvdA
Wouter Hoge VVD
Oscar Hollink VVD
Frank Huizinga GemeenteBelangen
Liselot Jansen GroenLinks
Mireille Jansen GemeenteBelangen
Paul Janssen GemeenteBelangen
Yvonne Litjens GemeenteBelangen
Francisca de Martelaere-van den Broeke CDA
Norbert Mergen-Metz GroenLinks
Theo Modderkolk GemeenteBelangen
Hanneke Mijnhart D66
Martijn Mudde PvdA
Annemiek Nijeboer GemeenteBelangen
Ilja van Seters GroenLinks
Marte Smits-Jansen VVD
Oswald Velthuizen GemeenteBelangen
Eveline Vink GroenLinks
Rita Weeda PvdA
Maartje van den Berg GroenLinks
Gijs Beekhuizen PvdA
John Frijlink CDA
Tys Hallema CDA
Frans Kappen VVD
Peter Kraak D66
Eric Miedema GroenLinks
Lennart Santbergen D66
Jan Streefkerk VVD

Portefeuillehouders Daniëlle van Bentem
Joa Maouche
Marinka Mulder

Insprekers Ramon Barends
Kennisnetwerk Arnhem Nijmegen

Ambtelijke 
Ondersteuning

Ati van Ommeren

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.
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Agenda
Instemming.

Mededelingen
Geen mededelingen.

2 Burgerspreekrecht.

Dhr. Ramon Barends spreekt in over het raadsperspectief. Hij is erg positief gestemd over het raadsperspectief, 
en vindt dat er mooie stappen zijn gezet in gemeente Renkum. Hij vindt het een aansprekende gedachte dat er 
met de gehele gemeenteraad wordt nagedacht over de startnotities. Hij vraagt zich af in hoeverre de 
werkgroepen openbaar en toegankelijk gemaakt worden voor inwoners. Tot slot benadrukt hij het belang van een 
constructieve en positieve houding.

Besluit

Actie

3 Informatieplicht collegeleden.
- Wethouder Maouche informeert de raad over de eenmalige energietoeslag van het Rijk. Er staan nog 

aanvragen open. Er is flink wat werk te doen. Proces is in gang om dit te versnellen, hier kan nog geen termijn
voor worden gegeven. Na verloop van tijd is er een beter beeld van het totaalplaatje, dus dan kunnen er 
andere overwegingen gemaakt worden met betrekking tot de groep mensen die net boven het wettelijk 
sociaal minimum zitten. Er worden verhelderende vragen gesteld door Wouter Hoge (VVD) en Frank Huizinga 
(GB).

- Wethouder van Bentem informeert de raad over de uitnodiging van de inloopavond van het Bellevue in 
Renkum. Hierop staat, zonder dat hier toestemming voor is gevraagd, het logo van gemeente Renkum. De 
projectontwikkelaar is hierop aangesproken. Projecten moeten juist transparant verlopen, zoals we ook met 
elkaar hebben afgesproken toen we over onze RO processen spraken. De fracties die aanwezig bij de 
inloopavond zijn kunnen van dit proces ook de ambassadeur zijn.

- Wethouder Mulder informeert de raad over drie onderwerpen. Het eerste onderwerp gaat over het 
boerenprotest. Hierdoor zal er verkeershinder plaatsvinden. Daarom is besloten het leerlingenvervoer voor 
deze dag te laten vervallen. Alle betrokkenen zijn hiervan op de hoogte gesteld. Het tweede onderwerp gaat 
over huishoudelijke hulp, waar veel personeelstekort is. Er zal geprioriteerd moeten worden, en ondertussen 
denken aanbieders na over wervingsstrategieën. Het derde onderwerp gaat over de situatie rondom het 
faillissement van Het Schild. Pleiade zal de overnamekandidaat zijn, maar de details komen later en worden 
gedeeld met de raad.

 
Besluit -
Actie -

4 Rondvraag.
Er zijn geen aanmeldingen voor de rondvraag.

Besluit -
Actie -

5 Raadsperspectief 2022 – 2026.
Geadviseerd besluit:
1. Het raadsperspectief gemeente Renkum 2022-2026 richtinggevend vast te stellen; 
2. In te stemmen met de werkwijze voor de uitwerking van de in het Raadsperspectief genoemde thema’s;
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3. De thema’s Bestuurskracht en Participatie in ruimtelijke ontwikkelingsprocessen in 2022 – 2023 uitwerken;
4. Twee raads- of commissieleden aan te wijzen als lid van de begeleidingscommissie Raads-

Perspectief 2022-2026.  
5. In september 2023 een eerste perspectiefbijeenkomst te beleggen om eventuele nieuwe thema’s voor het 

raadsperspectief te benoemen.

Eerste termijn
Woordvoerders zijn:
De heer Cuppen (D66), mevrouw de Martelaere (CDA), de heer Hoge (VVD), mevrouw Vink (GL), mevrouw Weeda 
(PvdA), de heer Bartels (GB), mevrouw Mijnhart (D66).

Er worden o.a. de volgende vragen gesteld en opmerkingen gemaakt vanuit D66, CDA, en VVD:
- Instemming over de onderwerpen, maar teleurgesteld over het proces.
- Er is achter de schermen overlegd en zijn er veranderingen gemaakt. Niet voor iedereen is helder wat die 

aanpassingen zijn.
- Het zou een stuk van de raad moeten zijn, maar het lijkt nu meer een stuk van de coalitie en de griffie.
- Het proces moet meer samen in gang gezet worden, zodat het echt een stuk vanuit de raad is.
- Er wordt een amendement aangekondigd om de vier op te pakken onderwerpen opnieuw even op tafel te 

leggen, hoe het proces wordt aangepakt, en hoe het concreet gemaakt wordt.
- De naam raadsperspectief veranderen, aangezien de huidige naam te verwarrend is. 

Er worden o.a. de volgende vragen gesteld en opmerkingen gemaakt vanuit GL, PvdA, en GB:
- Een aantal partijen wilde eerst het collegeperspectief inzien alvorens er met een raadsperspectief aan de 

slag werd gegaan. Hier is ook gehoor aan gegeven.
- Op 12 april jl. is een aantal onderwerpen genoemd en opgeschreven, sindsdien is het een proces van alle 

partijen geweest.
- Een amendement is prima, het is een proces van ons allemaal.
- Het onderwerp RO-processen is urgent, daarmee kan niet tot na de zomer worden gewacht. 
- Laten we het proces vanaf nu goed doen, en laten we aan de slag gaan.
- Binnen de GB-fractie zijn er nog verschillen in opvattingen, het streven is om daar begin volgende week 

eenduidigheid over te hebben.

Tweede termijn
Woordvoerders zijn:
De heer Hoge (VVD), mevrouw Vink (GL), mevrouw de Martelaere (CDA), de heer Cuppen (D66), mevrouw Weeda 
(PvdA).

Er worden o.a. de volgende vragen gesteld en opmerkingen gemaakt:
- Sommige onderwerpen zijn urgent, zoals de RO-processen, is het een idee om daar onderscheidingen in 

te maken? Dan kan een aantal belangrijke zaken al opgepakt worden.
- Schakelen op deze ‘brandprojecten’ is belangrijk, maar staat los van het raadsperspectief,
- Algemene instemming om het amendement gezamenlijk uit te voeren.
- De begeleidingscommissie heeft twee personen nodig, die met enige afstand kunnen kijken naar 

processen en die goede adviezen kan geven. 

Besluit De commissie adviseert om dit onderwerp te agenderen als bespreekstuk in de raad.
Actie De fracties gaan gezamenlijk een amendement opstellen. 

6 Toelichting op de meicirculaire 2022.
De vergadering gaat verder na een schorsing van 2 minuten.

Beleidsmedewerker mevrouw Ati van Ommeren geeft een presentatie met betrekking tot de meicirculaire. Deze 
presentatie is gekoppeld in GO en terug te vinden op de gemeentelijke website (raad.renkum.nl). 
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Eerste termijn
Woordvoerders zijn:
De heer Velthuizen (GB), mevrouw Engelsma (GL), de heer Mudde (PvdA), mevrouw Mijnhart (D66), de heer Hoge 
(VVD).

Er worden o.a. de volgende vragen gesteld en opmerkingen gemaakt:
- Is het geld dat nog verwacht wordt van de energietoeslag en het klimaatakkoord meegenomen in de 

berekening?
- Hoe zijn de berekeningen precies uitgevoerd met de genoemde percentages?
- De meicirculaire is voordelig voor grote gemeenten, en nadelig voor kleine gemeenten.
- Er wordt een financieel ravijn veroorzaakt vanwege het aflopen van de regeerperiode in Den Haag. Kan dit

niet verlengd worden tot 6 of 8 jaar, om een dergelijk ravijn te voorkomen?
- Kunnen we een dergelijk vehikel gebruiken om bij het Rijk invloed uit te oefenen m.b.t. gemeentelijke 

financiën?
- Wordt de meicirculaire ook betrokken bij de raadsvergadering van 29 juni a.s.?
- Met welk inflatiepercentage wordt rekening gehouden?
- Is het een idee om mogelijk onderbesteding van het Rijk ook als risico te benoemen?

Wethouder Mulder en beleidsmedewerker Van Ommeren beantwoorden de vragen. Er wordt o.a. het volgende 
aangegeven:

- Het extra geld van de energietoeslag en het klimaatakkoord is meegenomen, maar niet als voordeel. Het 
wordt ontvangen en uitgegeven.

- Technische vragen m.b.t. berekeningen zullen via de mail worden beantwoord.
- Ook grotere gemeenten worden geconfronteerd met de opschalingskorting.
- De meicirculaire komt altijd in juni, dus later dan de voorjaarsnota. In de voorjaarsnota verantwoordt het 

college de uitgaven die zijn gedaan, dus dat debat kan nog steeds gevoerd worden. Dit stuk is daar een 
onderlegger van.

- Er is rekening gehouden met het gemiddelde inflatiepercentage van 3,8% over 2023, de jaren daarna 
loopt het iets af. Specifieke cijfers worden op de mail gezet.

- Het is inderdaad een risico dat een deel van de uitgaven van het Rijk onderbesteed zullen zijn. De rente 
loopt op. Tegelijkertijd hebben we een stabiele basis met meer dan 4 miljoen algemene vrije reserve, en 
een weerstandspercentage op 100%

Er zijn geen woordvoerders in de tweede termijn.
Besluit -
Actie Technische vragen m.b.t. berekeningen zullen via de mail worden beantwoord.

7 Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 22:02 uur.

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