
Voorstel voor breed amendement Begroting 2021-2024 

De raad van de gemeente Renkum, in vergadering bijeen op 4 november 2020, behandelend de 
meerjarenbegroting 2021,

Constaterende dat
- Gemeente Renkum de lasten van de inwoner moet verhogen om de meerjarenbegroting 

2021-2024 sluitend te krijgen;
- De activiteiten van The Economic Board en de Euregio tot doel hebben de regionale 

economie te stimuleren en de concrete bijdrage van deze samenwerkingen aan de lokale 
Renkumse economie tot nu toe uitermate gering is;

- Dat er nog nieuwe taken vanuit het Rijk aankomen waarvan de verwachting is dat ze nieuwe 
tekorten opleveren, zoals beschermd wonen, de wet kwaliteitsborging voor het bouwen en 
de bodemtaken 

- Dat er voor de dekking uitnamen zijn gedaan uit de reserves en dat voor een meer 
stormvaste begroting naar de toezichthouder een beter totaal financieel resultaat wenselijk 
zou kunnen zijn;

- De gemeente Renkum terughoudend is geweest met het mee laten bewegen van de 
inkomsten van de OZB met de waardeontwikkeling van het onroerend vastgoed;  

- Het voor burgers en maatschappelijke partijen logischer kan zijn als hun belastingen stijgen 
terwijl de waarde van hun onderpand stijgt, in plaats van automatisch stijgt;

- Zwemvereniging RZC jaarlijks een subsidie ontvangt van 75.000 euro per jaar en tot nu toe is 
ontzien bij de bezuinigingen;

- De verhoging rioleringsheffing, ook als het om compensatie van de inflatie – voor ‘GWW 
vloeibaar’- gaat, alleen aan ‘woningen’ wordt doorberekend en niet aan ‘niet-woningen’;

- Er de laatste vier jaren gemiddeld 50.000 euro per jaar is uitgegeven aan 
herstelwerkzaamheden in verband met klimaatschade zonder dat er financiële dekking was 
zodat deze telkens ingeboekt zijn als incidenteel nadeel;

Overwegende dat
- We de lasten voor inwoners alleen verhogen als we ook zeer kritisch naar de uitgaven 

hebben gekeken;
- De provincie aangegeven heeft te verwachten dat Renkum vanwege de bestuurskracht blijft 

samenwerken in de regio Arnhem Nijmegen;
- Het redelijk is om overschotten op de jaarrekening ook weer aan te wenden voor 

lastenverlichting;
- Naar verwachting zullen er de komende jaren nog tekorten zijn op de woningmarkt en dus 

blijft voorlopig een opwaartse prijsdruk;
- De jongerenraad een mooi instrument is, maar het in moeilijke tijden moeilijk te 

verantwoorden is dit soort zaken te blijven financieren ten koste van andere taken;
- Voor inwoners de totale kosten van groter belang zijn dan alleen de OZB en dat daarom het 

minder verhogen van de rioleringsheffing een positief effect hierop heeft;
- Kosten die jaarlijks terugkomen zouden moeten worden begroot in plaats van als incidentele 

last aangemerkt;

Besluit

- De bijdragen en lidmaatschappen aan The Economic Board (37.000 per jaar) en de Euregio 
(8.050 per jaar) zo snel als mogelijk te stoppen maar wel lid te blijven van de regio Arnhem 
Nijmegen;



- Bij de OZB berekening voortaan een koppeling aan te brengen naar de waarde ontwikkeling 
van woningen en niet-woningen;

- Voor 2021 de OZB extra te verhogen met 250.000 euro en deze eenmalige extra opbrengst te 
storten in een buffer om de weerstandsreserve te ondersteunen en deze verhoging in 2022 
en verder weer te laten vervallen;

- Overschotten op de jaarrekeningen 2021 en 2022 aan te wenden voor lastenverlichting 
(50%) en het aanvullen van de reserves (50%);

- De financiële bijdrage aan de jongerenraad te stoppen van 7.000 euro per jaar;

- De financiële bijdrage aan RZC op termijn te verlagen met 25.000 euro per jaar;

- De rioleringsheffing slechts met 5,2 % te verhogen in plaats van 6,8% voor 2021 en daarbij 
niet langer de niet-woningen te ontzien;

- Het plan voor dierenwelzijnsbeleid uit te laten werken door Avolare en de kosten voor deze 
planvorming te schrappen uit de begroting;

- Per jaar 50.000 euro te reserveren voor een reserve gevolgschade klimaatverandering;

En gaat over tot de orde van de dag.


