
Voorzitter

De begrotingsvergadering van vorig jaar stond in het teken van de financiële problematiek waarmee 

de gemeente worstelde. Over de oplossing ervan werd niet unaniem gedacht. Politieke verschillen 

speelden een rol, maar zeker ook de wat gespannen verhouding tussen de fracties en tussen de raad 

en het college. 

De maanden erna is er heel veel geïnvesteerd in betere, duidelijker verhoudingen tussen college en 

raad en tussen de fracties onderling. Vorige week werd dat proces afgerond met de bijeenkomsten 

van het traject ‘versterken bestuurscultuur’. Onze fractie vond het een goed traject. Er was brede 

overeenstemming over de rolverdeling tussen raad en college, de invulling van de controlerende rol 

van de raad en het belang van vertrouwen tussen de partners in het bestuurlijk traject.

Wij hopen dat het traject de komende jaren vruchten afwerpt. Een zo’n vrucht is een wat andere 

invulling van de controlerende rol van de raad en daarmee de wijze van behandelen van de 

perspectiefnota, de voorjaarsnota, de najaarsnota en de begroting. De afgelopen jaren en ook dit 

jaar weer is er veel aandacht besteed aan de details. Wij pleiten voor een behandeling waarbij wordt 

gecontroleerd of het college heeft gedaan wat het met de raad heeft afgesproken. Is de begroting 

een goede uitwerking van de perspectiefbrief en geeft de najaarsnota voldoende informatie om na te 

gaan of de begroting volgens afspraak wordt uitgevoerd? Een manier van controleren die past in een 

consistente besluitvorming en verrassingen voorkomt.

Dat brengt ons bij de voorliggende begroting en najaarsnota. De begroting is een goede uitwerking 

van de perspectiefbrief en de najaarsnota geeft voldoende informatie om te kunnen  controleren. 

Onze fractie had voor die conclusies niet veel aanvullende informatie nodig. Hadden we dan geen 

vragen? Natuurlijk wel maar wij hoeven niet het naadje van de kous te weten om tot een oordeel te 

komen. Het kan minder en met minder details. Los hiervan, een ‘technische bespreking’ zoals we die 

in het verleden kenden, had  een aantal schriftelijke vragen kunnen voorkomen.

Wij zullen dus voorstemmen. Of dat ook geldt voor alle moties en amendementen die vanavond en 

woensdag ingediend worden laten we nog even in het midden.

Aansluitend bij wat ik eerder zei, over de komende jaren nog een paar opmerkingen. Renkum staat 

op een kruispunt. De huidige begroting is beleidsarm. Dat hadden we ook zo afgesproken. We willen 

en kunnen de nieuwe raad en het nieuwe college niet voor de voeten lopen ook al omdat belangrijke 

beleidsinformatie uit den Haag ontbreekt en het Berenschottraject nog niet is afgerond. Veel 

onzekerheid dus.

Op basis van wat we wel weten is onze fractie niet al te optimistisch over die toekomst. Het college 

heeft berekeningen gemaakt uitgaande van de voorgestelde andere verdeelsleutels van het 

gemeentefonds. Die zien er niet goed uit. We stellen in januari de omgevingsvisie vast. Niet dat die 

visie een breuk met het verleden betekent maar de visie heeft wel, ook financiële, gevolgen. De 

regionale samenwerking, waar we ja tegen hebben gezegd, zal beleidsmatig en financieel gevolgen 

hebben. Ga er maar aan staan de komende jaren!

Tenslotte nog over wat er in den Haag gebeurt. Ze maken het daar wel heel erg lastig voor onze 

inwoners. Als voorbeeld de compensatie voor de gestegen gasprijzen. Teleurstellend voor die 

inwoners die echte compensatie hadden verwacht. Daarom de motie die wij indienen over wat de 

gemeente kan doen om de pijn van die gestegen gasprijzen te verzachten.  Collega Rita zal die zo 

toelichten. Ik rond af met U en ons veel wijsheid toe te wensen. 


