Motie Begroting 2021-2024
De raad van de gemeente Renkum, in vergadering bijeen op 4 november 2020, behandelend de
meerjarenbegroting 2021-2024,
Constaterende dat:







Renkum net als bijna alle andere gemeenten een flink tekort heeft op het sociaal domein;
De organisatieontwikkeling op sommige punten nog niet ver genoeg is en hiervoor extra
middelen en tijd zijn gevraagd;
De VNG in het onderhandelingsresultaat met het rijk voldoende resultaat heeft kunnen
behalen voor gemeenten met het profiel van Renkum, waardoor nu weer additionele
bezuinigingen en lastenverhogingen nodig zijn door taken uit het rijk waarvoor
onvoldoende geld en sturingsmogelijkheden zijn.
Veel afspraken uit het coalitieakkoord door de financiële situatie niet uitvoerbaar meer
zijn;
Landelijke projecten op het gebied van wijken afsluiten van aardgas vaak niet soepel
verlopen en dat het dus verstandig kan zijn hier een meer afwachtende houding in aan te
nemen;

Overwegende dat:








Een groot renovatie of nieuwbouwtraject voor het gemeentehuis in tijden van bezuinigingen
en lastenverzwaringen een slecht signaal is voor onze inwoners;
De situatie op Veentjesbrug zodanig is, dat uitstel van nieuwbouw of verbouw
onverantwoord is en veel duurder zal uitpakken;
Het uitstel van renovatie of nieuwbouw van het gemeentehuis geen besparing is, omdat
uiteindelijk hiervoor stappen genomen zullen moeten worden en er budget voor
gereserveerd moet blijven;
Het stoppen van plannen of uitvoeringen die reeds bijna zijn afgerond of met subsidiegeld
van derden zijn betaald kapitaalvernietiging is, maar pas gestarte of nog te starten
initiatieven wel opgeschort of gestopt kunnen worden als die niet strikt noodzakelijk zijn;
Een periode van bestuurlijke en ambtelijke rust kan bijdragen om de gemeente deze
moeilijke periode goed door te helpen.

Draagt het college op:







Om begin 2021 een sessie te organiseren met raadsleden, ambtenaren en college waarbij we
best practices op het gebied van de kostenbeheersing in het sociale domein van andere
gemeenten kunnen inbrengen en bespreken met als doel het vinden van succesvolle
interventies die we op korte termijn in Renkum zouden kunnen implementeren.
Afhankelijk van de uitkomsten op korte termijn daarna met voorgestelde aanvullingen te
komen op de vastgestelde kadernota sociaal domein;
Om de organisatieverandering op optimale wijze door te zetten en daarbij ook goed te
benchmarken met andere gemeenten. Daarbij de raad goed mee te nemen in de
ontwikkelingen en een concreet plan voor te leggen uiterlijk begin 2021.;
Te onderzoeken of het VNG lidmaatschap kan worden verminderd en/of opgezegd en
daartoe aan de raad een voorstel te doen in 2021;



Plannen voor het gemeentehuis uit te stellen tot 2022 en zich te beperken tot strikt
noodzakelijke ARBO aanpassingen. Daarbij Veentjesbrug wel aan te passen;



Het project korte voedselketens, de koepel wijkinitiatieven (niet de lopende initiatieven zelf)
en het organiseren van kennis- en netwerkbijeenkomsten voor ondernemers te staken;
Samen met de provincie een traject op te zetten voor bestuurlijke versterking en verkenning
van de kansen van strategische toekomstperspectieven van de gemeente;
Voorlopig geen nieuwe plannen te ontwikkelen op het gebied van wijken van het aardgas af,
totdat er landelijk meer goede best practices zijn;




Draagt de raad en het college op:
•

Om voor de jaren 2021 en 2022 redelijkerwijs niet met nieuwe plannen te komen die om
extra financiële middelen vragen of veel ambtelijke capaciteit, tenzij het hier gaat om zaken
die grotendeels bekostigd zijn met extern geld en waarvoor co-financiering van de gemeente
noodzakelijk is of om zaken die noodzakelijk of wettelijk verplicht zijn;

En gaat over tot de orde van de dag,

