
Beste lezer,

Voor u ligt het jaarverslag van de raad en de griffie van de gemeente Renkum
van 2017 en 2018.
Het leuke van het opstellen van een jaarverslag is dat alle mooie, bijzondere,  
spannende, interessante en leuke gebeurtenissen nog weer even de revue passeren. 
En natuurlijk komen er naast al die mooie momenten ook wat minder mooie  
gebeurtenissen voorbij. Toch kunnen we samenvattend zeggen: Wat is er veel 
gebeurd en wat hebben we weer ontzettend veel gedaan en bereikt de afgelopen 
periode!
 
2017
•  Traject Sterk Bestuur Gelderland
•  Eerste keer uitreiken van de ‘Peter van der Pas’-prijs door Elbertina van der Pas
•  Start column Hoog en Laag
•  Afscheid burgemeester 
 Hein Bloemen
•  Overlijden Bert Leeuwis
•  Start burgemeester 
 Agnes Schaap
•  Juul Cornips versterkt de 
 griffie
•  Renate en Marte komen 
 terug na ziekte
•  Cursus Politiek actief
•  Heidag met thema 
 ‘nieuw vergaderstelsel’
•  Laatste boerenkoolmaaltijd 
 met cabaret
•  Vier RTA-werkgroepen

2018
•  Verkiezingsdebatten
•  Gemeenteraadsverkiezingen
•  Rondrit door de gemeente met veeeeel te grote bus
•  Vijf bijeenkomsten voor nieuwe raadsleden
•  Eerste raadsontmoeting met als eerste onderwerp ‘Parenco’
•  Bijeenkomst gemeentefinanciën
•  Integriteitsspel
•  Escaperoom Omgevingswet
•  Zestien Koffie/lunch/borrelgesprekken met de griffie
•  Bijeenkomst ‘ontmoetingen in de zorg’.

Zoals jullie gewend zijn, hebben we bij dit jaarverslag een aantal bijlages met de 
amendementen en moties, de raadsbrieven en de raadsvoorstellen op een rij.  
We wensen jullie veel plezier met het lezen van dit verslag.

Joyce, Marte, Renate en Gera

Commissievergaderingen 
 
2017 en 2018 vormen geen uitzondering op de voor- 
gaande jaren: er is weer volop vergaderd!

Het fractievoorzittersoverleg is in 2017 vijf keer bij elkaar 
geweest en in 2018 zelfs acht. In het fractievoorzitters- 
overleg vindt overleg plaats over algemene aspecten van 
het functioneren van de voorzitter, over het functioneren 
van de raad en over vertrouwelijke aangelegenheden.
Op de agenda van het Fvo staan veel verschillende onder- 
werpen, onder andere de organisatieontwikkelingen,
de financiële consequenties van de Connectie, het
100-dagen-gesprek met de burgemeester en natuurlijk de 
verkiezingen van 2018.

De agendacommissie heeft in 2017 tien keer vergaderd en 
in 2018 negen keer. Naast het bepalen van de agenda’s voor 
de commissies en de raad heeft de agendacommissie een 
rol in het bewaken van de kwaliteit van raadsvoorstellen.

Na de verkiezingen van 2018 heeft de gemeenteraad  
een nieuw vergaderstelsel geïntroduceerd.
In 2017 wordt nog gewerkt met drie verschillende  
commissies, ingedeeld naar beleidsvelden. Vanaf 2018 
is deze indeling losgelaten en is de raadsontmoeting als 
nieuw vergaderinstrument toegevoegd.

Belangrijke onderwerpen die in de commissie Inwoners 
in 2017 zijn besproken, waren o.a. het samenvoegen dan 
wel de nieuwbouw voor basisscholen, het investerings- 
plan Sociaal Domein, de Cultuurvisie en de uitvoering van 
de sociale werkvoorziening.

In de commissie Leefomgeving zijn in 2017 negen 
bestemmingsplannen behandeld en zijn het Landschaps- 
BasisPlan, verschillende Stedenbouwkundige plannen, 
het Masterplan voor het Centrum van Doorwerth en de 
Routekaart Klimaatneutraal 2040 aan de orde geweest.

‘Trending topics’ in de commissie Bedrijvigheid waren in 
2017 de verschillende Gemeenschappelijke Regelingen  
en de bijbehorende stukken, de Reclamebelasting in  
Oosterbeek en Renkum en de nota Economie.

In 2018 zijn in de commissievergaderingen naast de  
begrotingen en jaarstukken van de verschillende  
Gemeenschappelijke Regelingen o.a. het voorstel over 
een kinderburgemeester, de visie op Dienstverlening en 
de visie op Landgoederen & Buitenplaatsen besproken.

 

JaarverslagKengetallen 2017 en 2018  

Kijkend naar de kengetallen springt vooral de toename van het aantal agendapunten 
in 2017 in het oog. In 2018 is dit al weer iets af genomen. Een logisch vervolg hierop 
is een toename in het aantal commissievergaderingen.
Alle raadscommissies komen in 2017 vaker bij elkaar dan het jaar ervoor. De commis- 
sie Inwoners vergadert zes keer, dat is tweemaal zoveel als in 2016 (tegen zes keer in 
2015 en acht keer in 2014). In 2018 zijn er in totaal negen commissievergaderingen 
geweest. Dit is eigenlijk niet te vergelijken met de voorgaande jaren, omdat er een 
nieuw vergaderstelsel is ingevoerd.

In zowel 2017 als 2018 vinden elf openbare raadsvergaderingen plaats. In 2017  
vergadert de raad eenmaal achter gesloten deuren. Dit in verband met de  
benoemingsprocedure voor de nieuwe burgemeester.

In lijn met de toename van het aantal agendapunten is ook het aantal amendemen- 
ten flink toegenomen in 2017, van 25 naar 41, evenals het aantal moties, van 25 naar
38. In 2018 is dit juist weer erg afgenomen. Dat houdt waarschijnlijk verband met de 
verkiezingen en het feit dat daarna raadsleden even hun rol moeten ontdekken. In de 
bijlage is een overzicht van deze amendementen en moties opgenomen.

Het aantal raadsbrieven dat het college aan de raad 
stuurt, blijft nog steeds behoorlijk (41 resp. 48).

Slechts tien inwoners maken in 2017 gebruik van hun 
inspreekrecht. Dit is aanzienlijk minder dan in 2016 (18 
insprekers), maar meer dan in 2015 (vier insprekers). In 
2018 is dat er maar één. Met de invoering van het  
nieuwe vergaderstelsel vervalt namelijk het  
inspreekrecht in de raadsvergadering. Vanaf dan kunnen 
inwoners tijdens raadsontmoetingen inspreken over 
onderwerpen die niet op de agenda staan en kunnen ook 
zelf onderwerpen aandragen.

Het aantal RTA-bijeenkomsten is ook toegenomen in 
2017. Er zijn in 2017 4 RTA-werkgroepen actief geweest, 
te weten Basisinkomen, Mantelzorg, Toerisme en  
Vergaderstelsel. Overigens zijn in dit overzicht alleen 
formele RTA-bijeenkomsten opgenomen, waarvan  
verslagen zijn gemaakt. Informele overleggen zijn hierin 
niet meegenomen.

In 2018 zijn twee nieuwe RTA-werkgroepen ingesteld,  
één voor de Omgevingswet, en één voor de gemeen- 
schappelijke regelingen. Ook is er een werkgroep aan de 
slag gegaan met de evaluatie van het vergaderstelsel.
Alle drie zijn in december 2018 gestart.

   
Vergaderingen 2018 2017 2016

Agendacommissie 9 10 9

Fractievoorzittersoverleg 8 5 8

Werkgeverscommissie 2 0 4

Raad 11 11 10

Besloten raad 0 1 1

Commissie Inwoners 1 6 3

Commissie Leefomgeving 0 6 3

Commissie Bedrijvigheid 0 7 5

Gecombineerde commissie 2 2 5

Commissoriale raad 0 0 1

Besloten commissie 0 1 1

Raadscommissies 6

Rekenkamercommissie 6 7 10

Rekeningcommissie 5 5 2

Raadsontmoeting intern 4

Raadsontmoeting extern 4

Agendapunten (raad) incl. opening enz. 115 134 100

Amendementen 19 41 25

Moties 33 38 25

Insprekers 1 10 18

Vragenuurtje 24 20 20

Raadsbrieven 48 41 43

RTA 48 28

Toezeggingen 10
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Terug- en vooruitblik Griffier  
Dit keer ontvangen jullie het jaarverslag van 2017 en 2018 in één document. Reden 
hiervoor is dat de griffie in 2017 te kampen had met onderbezetting en niet aan het 
opstellen van een jaarverslag is toegekomen. Dat betekent voor jullie des te meer 
leesplezier nu.

Er is weer veel gebeurd in de wereld de afgelopen twee jaar. 2017 was het jaar dat 
Trump president werd van de VS. En hier in Nederland begon in maart de formatie 
die de langste zou worden in de Nederlandse naoorlogse politiek. In 2018 is Trump 
nog steeds aan de macht, wordt de stemming over de Brexit uitgesteld en in  
Nederland wordt besloten de dividendbelasting niet af te schaffen of toch wel?

Voor gemeente Renkum staat 2017 vooral in het teken van de zoektocht naar  
een nieuwe burgemeester. En we vinden het schaap met de vijf poten in, hoe  
toepasselijk, Agnes Schaap.

Met een nieuwe burgemeester aan het roer, storten de fracties zich vervolgens vol 
goede moed op de aankomende gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.
Lokale partijen zijn druk bezig met de voorbereidingen, maar ook griffies hebben
hun handen eraan vol.
De griffies van Arnhem, Rheden, Duiven, Doesburg en Renkum besluiten om na het 
succes van de Pro Demos bijeenkomsten eind 2016, samen nog vijf bijeenkomsten 
te organiseren. Zo kunnen de 40 mensen die nog op de wachtlijst stonden toch nog 
deelnemen. In totaal hebben 100 mensen uit de vijf gemeenten kennis kunnen  
maken met het reilen en zeilen van de lokale politiek.

Op 21 maart 2018 is het dan zo ver en mogen we naar de stembus om onze keuze te 
maken wie ons de komende vier jaar in de gemeenteraad mag vertegenwoordigen. 
Een nieuwe coalitie begint onverwijld aan de onderhandelingen en op 30 mei 2018 
kunnen de vier nieuwe wethouders aan de slag met de uitvoering van het coalitie- 
akkoord.

Nu in maart 2019 zijn we een jaar onderweg met een nieuwe raad, een nieuw college 
en een nieuw vergaderstelsel. Het is goed te zien dat belangrijke democratische  
processen in onze gemeente voorspoedig verlopen. Dat geeft vertrouwen, en  
vertrouwen in elkaar gaan we hard nodig hebben de komende tijd.

Nieuwe uitdagingen voor de komende tijd dienen zich namelijk al aan. Uitdagingen 
die we deels voorzien hebben, maar ook een paar uitdagingen die ons door externe 
omstandigheden in de schoot zijn geworpen. Zo moeten we samen aan de bak om 
onze gemeente financieel gezond, vitaal en weerbaar te maken. Ook gaan we samen 
verder aan de slag met het zoeken naar andere manieren van werken.

Dat we hierin qua opvatting, rol of positie verschillen ziet de griffie eerder als verrij- 
kend dan als een probleem. Elk belangrijk onderwerp kent altijd meerdere standpun- 
ten. Een goede discussie over de verschillende invalshoeken is verrijkend en zinvol. 
Het wordt pas een probleem wanneer iemand de waarheid claimt.
Doordat we snel geneigd zijn ergens iets van te vinden (iets is goed of fout, links of 
rechts), verliezen we uit het oog dat ook in de andere invalshoek waarheden zitten. 
Hierdoor zetten we onszelf en elkaar klem in discussies. Door oordeel-loos een dis-
cussie in te gaan en juist ook ruimte te geven aan een ander standpunt, komen vaak 
de mooiste oplossingen boven drijven.

Jullie griffie wil graag haar bijdrage leveren aan alle mooie discussies die er de  
komende periode weer gevoerd gaan worden. We verheugen ons op de samen-
werking. Jullie hopelijk ook.

Met de raadsontmoetingen zijn we in juli 2018 gestart. Er 
is een externe raadsontmoeting waarin inwoners de raad
o.a. hun ideeën over Parenco, een Viskwekerij en groen- 
behoud hebben verteld.
In de interne ontmoetingen heeft de organisatie de raad 
meegenomen in de voorbereidingen voor een Nota 
Wonen, in de organisatieontwikkelingen en het sociaal 
domein.

 

De rekeningcommissie heeft de jaarrekening van de  
gemeente Renkum voorbereid en voerde daarover  
overleg met de ambtelijk secretaris van de commissie,
de accountant en het college. De klankbordfunctie van 
de rekeningcommissie voor de Rekenkamercommissie is 
vormgegeven in twee overleggen. Daarnaast heeft een 
breed afstemmingsoverleg met accountant, controller, 
rekenkamercommissie en auditor plaats gevonden. Ook 
heeft de rekeningcommissie zich gebogen over de manier 
waarop de scholingsgelden aan de raadsleden worden 
uitgekeerd. Dat heeft geleid tot een wijziging van de 
verordening.

De Rekenkamercommissie (Rkc) heeft een eigen jaar- 
verslag waarin hun werkzaamheden staan weergegeven.  
De rapporten van de Rkc worden besproken in de com- 
missievergaderingen. In het coalitieakkoord is opgenomen 
dat de werkwijze van de Rkc in 2019 wordt geëvalueerd.

De werkgeverscommissie verzorgt als werkgever de 
aansturing van de griffie. Deze commissie overlegt met de 
griffier over zaken als het werkplan, huisvesting en andere  
arbeidsaangelegenheden. In 2017 is vooral ad hoc overleg 
geweest over de werkdruk bij de griffie door het tijdelijk 
wegvallen van Renate en Marte. In 2018 is twee keer 
vergaderd.

2 7

Raads-Thema-Agenda   
Om meer regie te voeren op de eigen agenda, is in 2014 de
Raads-Thema-Agenda (RTA) in het leven geroepen. Doel van de RTA is 
om meer zelf als raad het initiatief te nemen bij het verzamelen van 
informatie en het voorbereiden van onderwerpen die de gemeente 
en haar inwoners direct raken.

In 2017 zijn vier RTA-werkgroepen actief: basisinkomen, vergaderstel- 
sel, mantelzorg en toerisme. De werkgroep basisinkomen heeft
een eindrapportage uitgebracht met bevindingen, conclusies en 
aanbevelingen. De conclusies hebben vooral betrekking op de 
negatieve uitwerking van nationale regels van de participatiewet. De 
aanbevelingen zijn gericht op het verbeteren van de dienstverlening 
in de uitvoering van de participatiewet. De RTA heeft de conclusies en 
aanbevelingen gepresenteerd in de commissie Inwoners van
juni 2017. De conclusies en aanbevelingen worden raadsbreed  
onderschreven.
Naar aanleiding van de aanbevelingen is er een raadsbrede motie 
ingediend om het college op te dragen de aanbevelingen uit het  
rapport over te nemen en uit te voeren. Het college neemt die  
motie over.

Een heel ander, maar beslist niet minder interessant onderwerp, 
wordt onder de aandacht gebracht door de RTA-werkgroep  
mantelzorg. Hun onderzoeksrapport met bevindingen en een aantal 
aanbevelingen zijn zowel gericht aan de ambtelijke organisatie als de 
raad. De RTA heeft in januari 2018 het eindrapport gepresenteerd in 
de raadscommissie. Naar aanleiding hiervan is in de raadsvergadering 
een raadsbrede motie ingediend waarin het college wordt  
opgeroepen rekening te houden met de aanbevelingen uit het  
rapport bij de uitvoering van het mantelzorgbeleid. Het college  
neemt de motie over.

De RTA-werkgroep vergaderstelsel heeft zijn conclusies en concrete 
aanbevelingen voor het aanpassen van het vergaderstelsel eveneens 
opgeschreven in een rapport. Dit heeft geleid tot een pilot voor een 
nieuw vergaderstelsel, zoals u kunt lezen in het stukje ‘Nieuw Verga- 
derstelsel’ in dit jaarverslag.

Tot slot de RTA-werkgroep toerisme. Deze RTA-werkgroep presenteert 
haar bevindingen in de Themabijeenkomst Toerisme in februari 2018. 
Bij deze bijeenkomst zijn ook de stichting ‘de Lage Veluwe’ en de 
Rekenkamercommissie (Rkc) uitgenodigd. De Rkc heeft namelijk een 
onderzoek gedaan naar hetzelfde onderwerp.

Begin 2018 is het werken met de Raads Thema Agenda geëvalueerd. 
Naar aanleiding daarvan heeft de raad besloten om in de nieuwe 
raadsperiode deze werkwijze voort te zetten. In september 2018 
stond de heidag dan ook weer in het teken van de onderwerpen 
die in 2019 op de agenda moeten komen te staan. Gekozen is voor 
een RTA-werkgroep Omgevingswet en een RTA-werkgroep Grip op 
Gemeenschappelijke Regelingen. Daarnaast is er nog een werkgroep 
ingesteld die de pilot met het nieuwe vergaderstelsel gaat evalueren. 
De nieuwe RTA-werkgroepen zijn in december 2018 van start gegaan.
   

De rapporten van de RTA-werkgroepen zijn allemaal op te vragen 
bij de griffie.



2017 2018

25/1 9/2 22/2 29/3 19/4 31/5 28/6 27/9 25/10 8/11 20/12 31/1 28/2 27/3

Ed Alofsen

John Bartels

Gijs Beekhuizen

Ton de Boer

Danielle Bondt

Henk Boon

Rein Bouwman

Karin Braam-Maters

Raymond den Burger

Coen van Dijk

Tom Erkens

Danielle van Bentem

Bram Harmsen

Wouter Hoge

Frank Huizinga

Peter Kraak

Pieter van Lent

Marjolijn Mansvelt 
Beck – Houpt

Hanneke Mijnhart

Charlotte de Roo

Henk Tiemens

Eveline Vink

Jan Wessels

=Aanwezig =Afwezig

Presentie en  
wisselingen  
van de wacht 
In 2017 zijn er geen  
wisselingen geweest in  
het raadslidmaatschap.  
Vrijwel alle leden zijn bij  
alle vergaderingen aanwezig. 
In 2016 is het negen keer
voorgekomen dat een 
raadslid niet aanwezig is bij 
een raadsvergadering en in 
2015 nog dertien keer. Ook 
hebben in 2017 geen wisse- 
lingen plaatsgevonden in de 
raadscommissies. Stilte voor 
de storm van 2018, het jaar 
van de raadsverkiezingen. 
Na de wisselingen van de 
wacht zijn overigens ook alle 
geïnstalleerde raadsleden 
elke vergadering aanwezig 
geweest in 2018.
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29/3 30/5 27/6 26/9 31/10 28/11 19/12

John Bartels

Danielle van Bentem 

Hermine van den Berg

Paul Janssen

Ton de Boer 

Rein Bouwman

Raymond den Burger 

Sophie Engelsma

Tom Erkens

Marlies de Groot

Oscar Hollink

Mandy Kreuzen

Pieter van Lent

Theo Modderkolk 

Hanneke Mijnhart

Annemiek Nijeboer

Leonie Rolink

Wouter Hoge

Charlotte de Roo

Jan Streefkerk

Oswald Velthuizen

Jasper Verstand

Danielle Bondt

Eveline Vink

Rita Weeda

Jan Wessels

=Aanwezig =Afwezig

Vragen voor de raad  
Volgens de Lijst Ambtelijke Bijstand (LAB) hebben raadsfracties in 2017 tezamen in 
totaal 61 vragen gesteld, In 2018 zijn dit er 67. Dat is minder dan in de jaren daarvoor 
(2016 78 en 2015 90). Zowel in 2017 als in 2018 worden de meeste vragen gesteld 
door de PRD, op de voet gevolgd door D66 (2017) en GroenLinks (2018).
Nieuw in 2017 is dat er meer vragen door de coalitie zijn gesteld dan door de  
oppositie. In 2018 wordt die trend doorgezet. Dat wijkt af van hetgeen tot dan toe 
gebruikelijk is. De trend om samen vragen te stellen, zoals in 2016 veel is gedaan, 
heeft zich niet doorgezet.
 

Hoeveel technische vragen er gesteld zijn, is niet precies bekend. De bedoeling bij 
technische vragen is immers om rechtstreeks contact op te nemen met de betrokken 
ambtenaar. Deze vragen komen dan ook niet (altijd) langs de griffie. De antwoorden 
worden veelal wel via de griffie verstuurd, maar niet bijgehouden.

De griffie heeft een handreiking opgesteld over hoe je het beste technische 
vragen kunt stellen. Wanneer je hierin geïnteresseerd bent, kan je de handreiking 
bij de griffie opvragen.
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Fracties Aantal LAB vragen

2018 2017 2016

D66 6 10 12

VVD 11 4 4

GL 12 7 7

PvdA 8 9 23

GB 7 7 7

CDA 5 8 7

PRD 15 10 9

RZS 1 2 2

GL/D66 1 2

GB/GL 2

D66/ GB 1

CDA/ PvdA 1

CDA/ GB/ GL 1

D66/PvdA 1

D66/VVD/GL 1

GL/VVD 1

D66/CDA 1

PvdA/VVD 1

Totaal 67 61 78

Terugblik van Juul Cornips 
Door een tijdelijke personele onderbezetting op de griffie, 
heb ik van april tot en met december 2017 de griffie en 
de raad ondersteund als interim-raadsadviseur. Al snel 
werd voor mij duidelijk dat de inwoners van Renkum zich 
laten vertegenwoordigen door een raad met ambitie. Als 
raadsadviseur mocht ik drie RTA-werkgroepen begeleiden 
en ondersteunen rond drie uiteenlopende onderwerpen: 
modernisering van het vergaderstelsel, recreatie en toe- 
risme en het mantelzorgbeleid. Ik heb ervan genoten om 
rond deze thema’s te werken met verschillende groepen 
raadsleden. Een intensief proces. Soms met scherpe 
discussies, maar altijd vanuit betrokkenheid en bevlogen- 
heid.
Ook heb ik genoten van de vele debatten in de  
vergaderingen van de raad en de raadscommissies. Hier 
heb ik een raad aan het werk gezien die vanuit een  
constructief-kritische houding en gevoel voor dualistische 
verhoudingen het debat voerde. Met name het debat 
rond de kadernota is mij bijgebleven als een voorbeeld 
voor veel andere gemeenten. Een debat over drie  
termijnen, waarbij vooraf duidelijke spelregels waren  
afgesproken. Raadsfracties gingen echt met elkaar in  
debat in plaats van dat er vooral discussie plaatsvond  
tussen raad en college. Dat maakt ook wat zo kenmer-
kend is voor de Renkumse politiek: een raad die werk 
maakt van het eigen functioneren, maar altijd vanuit het 
perspectief van de inwoners. Ik kijk er met genoegen op 
terug dat ik als raadsadviseur hier een klein steentje aan 
heb mogen bijdragen.

 

Juul Cornips  
 



Verkiezingen 2018 
  
Het opkomstpercentage bij deze gemeenteraads-  
verkiezingen is 62,15%. Dat is iets hoger dan in 2014, toen 
was het 59,90 %. Het aantal geldig uitgebrachte stemmen 
bedraagt 15.688. Het totaal aantal blanco stemmen is
55 en het aantal ongeldige stemmen is 54. De kiesdeler 
(totaal uitgebrachte stemmen gedeeld door het aantal te 
verdelen zetels) is: 682. 

Stemmen per partij

Partij Aantal 
stemmen

Percen-
tage

Zetels

GroenLinks 2958 18,86 4 (was 3)
GemeenteBelangen 2833 18,06 4 (was 3)
D66 2525 16,10 4 (was 5)
VVD 2372 15,12 4 (was 4)
Partij Renkumse Dorpen 1901 12,12 3 (was 1)
CDA 1695 10,80 2 (was 3)
Partij van de Arbeid 1404 8,95 2 (was 3)

In 2018 hebben in de gemeente Renkum zeven partijen 
meegedaan met de verkiezingen. Om in 2018 met  
voorkeursstemmen als raadslid gekozen te worden,  
heb je minimaal 170,52 stemmen nodig. Bij de meeste 
fracties zijn de bovenste leden op de kieslijst ook in de 
raad gekozen. Leonie Rolink, Oscar Hollink, Oswald
Velthuizen en Jan Streefkerk zijn met voorkeursstemmen 
in de raad gekozen.

Op 27 maart 2018 vindt de laatste raadsvergadering 
plaats in de samenstelling van 2014 - 2018. De publieke 
tribune zit vol met familieleden, vrienden en kennissen 
die speciaal voor deze gelegenheid zijn gekomen om hun 
respect te tonen aan degenen die zich vier jaar lang voor 
de gemeente hebben ingezet. De voorzitter staat stil bij 
de afgelopen raadsperiode en spreekt de vertrekkende 
raadsleden persoonlijk toe.
Er nemen tien leden afscheid van het raadslidmaatschap: 
Henk Tiemens, Ed Alofsen, Henk Boon, Karin Braam,  
Bram Harmsen, Frank Huizinga, Peter Kraak, Coen van 
Dijk, Marjolijn Mansvelt Beck en Gijs Beekhuizen.
Frank Huizinga en Peter Kraak blijven wel actief in de 
Renkumse politiek als commissielid.

Marjolijn Mansvelt Beck en Gijs Beekhuizen worden in deze 
vergadering benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
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Nieuw vergaderstelsel  
Op 1 september 2017 presenteert de RTA werkgroep de tussenrapportage “Het 
Renkumse vergaderstelsel toe aan vernieuwing?” tijdens een heidag. De discussies 
die toen gevoerd zijn door raads- en commissieleden, MT en college, hebben geleid 
tot het raadsvoorstel dat op 8 november 2017 door de raad is vastgesteld. Hiermee 
stemt de raad in met de uitvoering van de pilot ‘modernisering vergaderstelsel’.  
De pilot loopt van 29 maart 2018 tot juli 2019.

Het doel van de pilot is te komen tot een structurele modernisering en verbetering 
van het vergaderstelsel. De raad hoopt met dit modernere vergaderstelsel meer 
inwoners te betrekken bij het politieke proces. De plannen zijn ambitieus.
De mogelijkheid om in te spreken wordt verplaatst naar een eerdere fase in de  
besluitvorming, wanneer er meer ruimte is om rekening te houden met de inbreng 
van insprekers.
De Raadscommissies worden anders ingericht. Een extra vragentermijn waarin elke 
fractie drie vragen mag stellen, wordt ingevoerd. De bedoeling is dat, als de vragen 
beantwoord zijn, raads- en commissieleden daarna meer met elkaar in debat treden.

Een geheel nieuwe figuur die geïntroduceerd wordt, is de Raadsontmoeting. Tijdens 
deze bijeenkomsten kunnen (groepen) inwoners zelf met voorstellen naar de raad 
komen. In 2018 weten inwoners ons al meteen te vinden. Diverse onderwerpen 
passeren de revue in de vier (externe) raadsontmoetingen in 2018.
In de eerste raadsontmoeting komen verontruste inwoners de steun van de raad 
vragen met betrekking tot de overlast rond Parenco. Ook Parenco zelf is
aanwezig tijdens de raadsontmoeting om hun kant van het verhaal te laten horen. 
De initiatiefnemers van de Zwerfafvalbrigade vertellen over hun werkzaamheden. De 
initiatiefgroep Het Groene Spoor vertelt over hun plannen voor het inrichten van een 
ecologische wijk in Oosterbeek en enthousiaste ondernemers nemen de raads- en 
commissieleden mee in hun ideeën over een visvijver.

Ook de organisatie maakt goed gebruik van de raadsontmoetingen. Diverse onder- 
werpen worden in de vier (interne) raadsontmoetingen die in 2018 plaatsvinden, 
voorgelegd aan de raads- en commissieleden. Deels ter informatie en deels ook om 
de zienswijze van de fracties mee te kunnen nemen in de voorbereiding van beleid.

Niet alles loopt nog helemaal zoals we het voor ogen hebben. Zo worstelen we met 
de opstelling van de raadzaal en is het oordeel-loos vragen stellen aan inwoners een 
uitdaging. Ook de opzet van de interne raadsontmoeting is niet optimaal en het op 
locatie vergaderen komt nog niet goed van de grond. Maar er zijn mooie stappen 
gezet om op een andere manier samen te werken en te vergaderen.

Inmiddels is een werkgroep uit de raad bezig met de evaluatie van het vergaderstel- 
sel en zal de raad in 2019 een besluit nemen over het al dan niet gewijzigd doorgaan 
met het aangepaste vergaderstelsel.

Op zoek naar een nieuwe 
burgemeester
 
De zoektocht naar een nieuwe burgemeester neemt een 
belangrijk deel van 2017 in beslag. De procedure voor de 
benoeming van de nieuwe burgemeester duurt al snel 
meer dan acht maanden. Dit is gerekend vanaf de aankon- 
diging van het afscheid van de zittende burgemeester tot 
en met de installatie van de nieuwe burgemeester.

Hoe dat proces verloopt ligt voor een belangrijk deel vast 
in wet- en regelgeving. Zo wordt er een vertrouwens- 
commissie (bestaande uit raadsleden) benoemd die het 
grootste deel van het werk gaat doen. Een ander belang- 
rijk onderdeel is het opstellen van een profielschets. De 
profielschets is een soort wensenlijstje van wat we zoeken 
in de nieuwe burgemeester.

De gemeenteraad wil ook graag weten wat inwoners 
belangrijk vinden bij een nieuwe burgemeester. Daarom 
nodigt de gemeenteraad alle inwoners, bedrijven, vereni-
gingen en organisaties in de gemeente uit om een korte 
enquête in te vullen.

De respondenten geven o.a. aan dat zij een voorkeur 
hebben voor een burgemeester die:
• reflectief, bescheiden en een dienend leider is in  
 plaats van studentikoos en op de voorgrond tredend;
• eerlijk, integer is en die zich bewust is van zijn/haar  
 voorbeeldfunctie;
• vlot en benaderbaar is en een burgemeester voor  
 iedereen (oud en jong, rijk en arm);
• zichtbaar is voor de inwoners, mensen verbindt en  
 initiatieven uit de gemeenschap omarmt.

Als je geïnteresseerd bent in de gehele uitslag of 
wanneer je meer wilt weten over de procedure, kan je 
bij de griffie de enquête uitslag en/of de nieuwsbrief 
opvragen die gemaakt is van het hele proces. 
 

De zoektocht naar een nieuwe burgemeester is gelukkig 
succesvol en zonder hobbels verlopen. En op donderdag 
9 februari 2017 maakt de gemeenteraad zijn voordracht 
voor een nieuwe burgemeester bekend. Op vrijdag 12 mei 
2017 wordt Agnes Schaap door de commissaris van de 
Koning tijdens de Installatievergadering in het gemeente-
huis van Renkum beëdigd. 

Op 29 maart komt de raad in nieuwe samenstelling voor het eerst bij elkaar. Daar 
leggen vijftien raadsleden de belofte af en acht raadsleden de eed.
Naast de elf herkozen raadsleden (Charlotte de Roo, Eveline Vink, Danielle van 
Bentem, Rein Bouwman, Hanneke Mijnhart, Ton de Boer, Raymond den Burger,  
John Bartels, Pieter van Lent, Jan Wessels en Tom Erkens) zijn ook de ex-wethouders 
Jasper Verstand en Hermine van den Berg in de raad gekozen. De nieuwkomers  
zijn Sophie Engelsma, Marlies de Groot, Jan Streefkerk, Oswald Velthuizen,  
Mandy Kreuzen, Oscar Hollink, Leonie Rolink, Theo Modderkolk, Annemiek Nijeboer 
en Rita Weeda.

GroenLinks neemt, als grootste partij, het voortouw bij de coalitievorming door na de 
verkiezingen een openbare bijeenkomst te organiseren waar alle partijen zich kunnen 
uitspreken over welke partijen met elkaar zouden moeten gaan onderhandelen.
Na deze bijeenkomst heeft GroenLinks met elke partij afzonderlijk overleg. Daarna 
wordt in een persbijeenkomst duidelijk dat GroenLinks, VVD, D66 en PvdA met elkaar 
in overleg gaan over een te vormen coalitie.
In mei verruilen Leonie Rolink en Jasper Verstand het raadslidmaatschap voor een 
functie van wethouder. Hermine van den Berg ziet toch af van het raadslidmaatschap.
Hierdoor worden in mei Wouter Hoge, Danielle Bondt en Paul Janssen aan
de raadsleden toegevoegd.

Samenvattend zijn de verkiezingen goed verlopen. Naast de 23 raadsleden worden 
voor elke fractie twee commissieleden benoemd in mei 2018. Daarmee is de politiek 
in de gemeente Renkum weer op volle sterkte!


