
Besluitenlijst vergadering van de raadscommissie 7 februari 
2023

Aanwezig

• Voorzitter Mevrouw L.A. Jansen
• Commissiegriffier Mevrouw M. de Wit

Commissieleden

 De heer F.T.M. Cuppen (D66)
 Mevrouw D.L. Firet  (D66)
 De heer B. Harmsen (PvdA)
 De heer M. Mudde (PvdA)
 Mevrouw S.R.E. Engelsma (GroenLinks)
 De heer E.H. Miedema                              (GroenLinks)
 De heer J.C.C. Streefkerk             (VVD)
 Mevrouw M. Jansen, agendapunt 6  (GB)
 De heer P.G. Janssen, agendapunt 7 (GB)
 De heer O.P. Velthuizen, agendapunt 8 (GB)
 Mevrouw F. de Martelaere-van den Broeke (CDA)
 De heer H.M.J. Frijlink                                   (CDA)

Portefeuillehouders

• Mevrouw C.D. van Bentem
• De heer J. Maouche

Ambtelijke adviseurs
 De heer P. Veldstra, agendapunt 8 

Externe adviseurs
 De heer M. Lenis, Opgavenmanager GMR Arnhem-Nijmegen, agendapunt 6.

Naluisteren raadsvergaderingen

De raadscommissies kunnen worden nageluisterd via de website raad.renkum.nl.

https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Raadscommissie/2023/07-februari/20:00
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1. Opening, vaststelling volgorde agenda en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.

Agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Mededelingen

Er zijn geen mededelingen. 

2. Burgerspreekrecht 

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatieplicht wethouders

Er zijn geen aanmeldingen voor de actieve informatieplicht van het college.

4. Rondvraag

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

5. Vaststellen van de verslaglegging van de vergaderingen van
de raadscommissie van 11 en 12 januari 2023

Besluit

De verslagen van de vergaderingen van de raadscommissies van 11 en 12 januari 2023 
worden zonder wijzigingen vastgesteld.
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6. Woondeal 2.0 Regio Arnhem- Nijmegen 

De beraadslaging over dit onderwerp is HIER terug te zien en te luisteren. 

Voorgesteld besluit:

De Woondeal 2.0 regio Arnhem-Nijmegen als uitgangspunt te hanteren bij de herijking van 
lokaal ruimtelijk en volkshuisvestelijk beleid.

Eerste termijn
Woordvoerders: de heer Streefkerk (VVD), de heer Miedema (GL), de heer Mudde (PvdA), 
mevrouw Firet (D66), mevrouw Jansen (GB) en mevrouw De Martelaere (CDA).

Wethouder Van Bentem reageert op de inbreng van de woordvoerders in de eerste termijn en 
beantwoordt de vragen. Zij wordt hierbij ondersteund door de heer Lenis, Opgavenmanager 
van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen die ook vragen beantwoordt.

Tweede termijn 
Woordvoerders: mevrouw De Martelaere (CDA), mevrouw Jansen (GB), mevrouw 
Firet (D66), de heer Mudde (PvdA), de heer Miedema (GL) en de heer Streefkerk (VVD).

Toezeggingen:
Niet van toepassing.

Advies 
De commissie adviseert dit onderwerp te agenderen als sterstuk in de raadsvergadering van 
1 maart 2023.

7. Laadvisie

De beraadslaging over dit onderwerp is HIER terug te zien en te luisteren. 

Voorgesteld besluit: 

1. De laadvisie vast te stellen 
2. Eénmalig 25.000 en structureel 36.500 hiervoor in de begroting op te nemen.

Eerste termijn
Woordvoerders: de heer Streefkerk (VVD), mevrouw Engelsma (GL), de heer Mudde (PvdA), 
mevrouw Firet (D66), de heer Janssen (GB) en de heer Frijlink (CDA).

Wethouder Maouche reageert op de inbreng van de woordvoerders in de eerste termijn en 
beantwoordt de vragen. 

https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Raadscommissie/2023/7-februari/20:00/Laadvisie
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Raadscommissie/2023/7-februari/20:00/Woondeal-2-0-Regio-Arnhem-Nijmegen
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Tweede termijn 
Woordvoerders: de heer Streefkerk (VVD), mevrouw Engelsma (GL), de heer Janssen (GB), 
mevrouw Firet (D66), de heer Cuppen (D66), de heer Mudde (PvdA).

Wethouder Van Bentem en wethouder Maouche beantwoorden de vragen.

Toezeggingen:
Wethouder Van Bentem zegt toe dat de Mobiliteitsvisie in de tweede helft van Q2 naar de raad
komt.

De heer Streefkerk (VVD) geeft aan dat de fractie van VVD het onderwerp als bespreekstuk wil
behandelen in de raad.

Advies 
De commissie adviseert dit onderwerp te agenderen als bespreekstuk in de raadsvergadering 
van 1 maart 2023.

De voorzitter schorst de vergadering voor 5 minuten, van 21.50 tot 21.55 uur.

8. Vaststellen verordening Groenberaad, benoemen voorzitter 
Groenberaad en vaststellen verordening tot wijziging 
verordening Rechtspositie raads- en commissieleden 2019 

De beraadslaging over dit onderwerp is HIER terug te zien en te luisteren. 

Voorgesteld besluit:

1. Vaststellen van de Verordening Groenberaad gemeente Renkum conform bijlage 2 
onder gelijktijdig intrekken van de “oude” verordening Groenberaad 2021 gemeente 
Renkum 

2. Het benoemen van mw. M. Groen in ’t Wout  als voorzitter van het Groenberaad. 
3. Het vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening rechtspositie 

raads- en commissieleden 2019 (conform bijlage 3). 

Eerste termijn
Woordvoerders: mevrouw De Martelaere (CDA), de heer Velthuizen (GB), de heer Cuppen 
(D66), de heer Harmsen (PvdA), mevrouw Engelsma (GL) en de heer Streefkerk (VVD).

Wethouder Maouche reageert op de inbreng van de woordvoerders in de eerste termijn en 
beantwoordt de vragen. De heer Veldstra is aanwezig voor de ambtelijke ondersteuning.

https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Raadscommissie/2023/7-februari/20:00/Vaststellen-Verordening-Groenberaad-benoemen-voorzitter-Groenberaad-en-vaststellen-Verordening-tot-wijziging-verordening-rechtspositie-raads-en-commissieleden-2019
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Tweede termijn
Woordvoerders: de heer Velthuizen (GB), de heer Cuppen (D66), de heer Harmsen (PvdA), 
mevrouw Engelsma (GL) en de heer Streefkerk (VVD).

Wethouder Maouche beantwoordt de vragen.

De heer Cuppen (D66) en de heer Velthuizen (GB) geven aan dat zij dit onderwerp als 
bespreekstuk willen behandelen in de raad. De heer Velthuizen (GB) kondigt namens de fractie
van GB een amendement aan om de hoogte van de vergoeding voor de leden van het 
Groenberaad aan te passen. 

Toezeggingen
Wethouder Maouche zegt toe dat de raad vóór de raadsvergadering van 1 maart 2023 meer 
achtergrondinformatie ontvangt over de procedure en de te benoemen voorzitter van het 
Groenberaad.

Advies
De commissie adviseert dit onderwerp te agenderen als bespreekstuk in de raadsvergadering 
van 1 maart 2023. De heer Velthuizen (GB) kondigt een amendement aan.

9. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.44 uur.
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