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19 april 2022 Aanbieding concept-raadsperspectief 

Beste raadsleden,

Graag bied ik u het concept-raadsperspectief aan met het verzoek dit document opiniërend te 

bespreken in de raadsvergadering van 20 april a.s. 

Doel bespreking en voorbereiding

Het doel van het gesprek is om het raadsperspectief verder uit te kristalliseren tot een 

raadsbreed gedragen document. 

Om aan dit opiniërend gesprek richting te geven, leg ik u graag drie vragen voor ter 

beantwoording:

1. Kunt u zich vinden in de onderwerpen zoals benoemd in het concept- raadsperspectief?

2. Wat is er voor nodig om dit raadsperspectief een perspectief van de hele raad te maken? 

3. Heeft u suggesties voor de procesaanpak, de begeleiding en hoe te komen tot een jaarlijkse 

evaluatie? 

   

Wat vooraf ging

In de openbare raadsbijeenkomst op 12 april jl. is een eerste stap gezet om te komen tot een 

raadsperspectief voor de gemeente Renkum. Met alle fracties hebben wij gezamenlijk een 

verkenning gemaakt van de onderwerpen, thema’s, ambities en prioriteiten zoals die leven 

binnen de raad. In deze bijeenkomst zijn er, welhaast vanzelfsprekend, ook kritische vragen 

gesteld en  kanttekeningen geplaats. 

Ik heb de bijdragen van alle fracties als uiterst constructief ervaren. Mijn beeld, dat het mogelijk is 

om te komen tot een gezamenlijk raadsperspectief, is hiermee alleen maar versterkt. Een beeld 

dat wordt gedeeld door de drie formerende partijen GemeenteBelangen, GroenLinks en PvdA. 
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(Vervolg)proces

De onderwerpen die tijdens de bijeenkomst van 12 april jl. door u allen naar voren zijn gebracht, 

zijn verwerkt in dit eerste concept van het raadsperspectief. Samen met de formerende partijen 

hebben we hier de afgelopen week aan gewerkt.

Daarnaast hebben we een procesaanpak geschetst en een voorstel gedaan voor de 

onderwerpen die opgepakt kunnen worden in dit perspectief. Graag benadruk ik dat zowel de

procesaanpak als de keuze van de inhoudelijke onderwerpen inzet zijn van het opiniërende 

gesprek in de raadsvergadering van 20 april. Op basis van dit gesprek hopen wij weer 

bouwstenen op te halen om te komen tot een definitief voorstel voor het raadsperspectief. 

Het streven is om het raadsperspectief vast te stellen in een raadsvergadering op 18 mei a.s.  

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, wens ik u succes bij de bespreking 

van het concept-raadsperspectief in de raadsvergadering van 20 april a.s. 

Met vriendelijke groet,

Eppie Klein, formateur 
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