
Motie begroting 2021: 

Het huis staat in brand: Nu gluren bij de buren en durven zien dat het ook anders en beter kan

De raad van de gemeente Renkum, in vergadering bijeen op 2 en 4 november 2020, behandelend 

de Begroting 2021

Constaterende dat:

- In de begroting 2021 een omvangrijke OZB verhoging wordt voorgesteld om tot een sluitende 

begroting te komen en daarnaast inzet van de algemene reserve nodig is; 

- 40% van de Gelderse gemeenten nog relatief eenvoudig een reëel meerjarig sluitende begroting 

aan de toezichthouder kan voorleggen, 60% daar meer moeite meer heeft, en dat Renkum helaas 

‘koploper’ is van gemeenten in die 60%-categorie;  

- We niet weten hoe dit kan en waarom dit zo is; 

- In de inleidende beschouwing van de begroting nadrukkelijk wordt aangegeven dat de gemeente 

wil leren en verbeteren en “kansen worden gezien voor de komende anderhalf jaar in het 

beteugelen van de kosten in het sociaal domein en het optimaliseren van de opbrengsten uit 

onder andere grondexploitatie”. Daarnaast gaat de benchmark “Vensters op orde” 

(bedrijfsvoering) lopen en gaat er een verbetertraject bestuurscultuur van start. Bij het 

voorgaande wordt steeds hulp en ondersteuning van de provincie gezocht; 

- Behoudens de jaarlijkse benchmark ‘Vensters op orde’,  de hiervoor bedoelde onderzoeken niet 

nader worden geconcretiseerd en de doorlooptijden van de trajecten verschillen relatief lang zijn 

(voorjaarsnota 2021 resp. raadsperiode of zelfs geen ‘termijn’);

- Het huis nu in brand staat; 

Overwegende dat: 

- Het in de begroting genoemde “willen leren en verbeteren” belangrijk is, maar de urgentie groter 

is dan voorgesteld en de situatie nu vraagt om meer inzet en zelfkritiek, uitmondende in 

oplossing scenario’s los van enige politieke voorkeur; 

- Nu het moment is om de tering naar de nering te zetten en los van politieke voorkeuren alles in 

het werk te stellen om ook voor de komende jaren een reële meerjarig sluitende begroting te 

kunnen presenteren. Dat betekent niet nu direct verdere ombuigingen, maar wel het hebben van 

een op feiten gebaseerd overzicht van de resterende mogelijkheden, los van enige politieke 

voorkeur, geduid vanuit een vergelijkend;  

- Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2020 een meerderheid van deze raad heeft 

overwogen dat een ‘plan B’ nodig is, maar wat dat plan nu is of wordt, nog steeds niet duidelijk 

is; 



- Voor een plan B en eventuele ombuigingen nu dringend behoefte bestaat aan feiten, goede 

voorbeelden en een vergelijkend perspectief, ook om blijvend zelfkritisch te blijven onderlinge 

tegenspraak te organiseren;  

- Hulp van de provincie nodig en wenselijk is, maar nu ook het moment is dat Renkum moet laten 

zien zelf ook nog regie te kunnen voeren op de opgave om blijvend een reële meerjarig sluitende 

begroting aan te leveren;

- Zonder dit verhaal een OZB-verhoging, gegeven de bestaande lasten, van de voorgestelde 

omvang en een greep uit de algemene reserve niet uit te leggen is; 

- Praktisch al hetgeen is aangegeven over het uitblijven van voldoende compensatie door het  Rijk 

waar is en in den lande door vrijwel alle gemeenten wordt onderschreven (ook in VNG verband), 

zomede door de provincies (ook in IPO verband)), maar dat die wijzende vinger op dit moment 

nog niet tot oplossingen leidt. 

Draagt het college op: 

- De raad uiterlijk in februari 2021 het inzicht te geven in de externe en interne factoren die van 

invloed zijn op de financiële prestaties van Gelderse gemeenten en deze vergelijkt met de 

gemeente Renkum, teneinde inzichtelijk te maken waardoor het komt dat van de Gelderse 

gemeenten, Renkum financieel relatief slecht presteert, althans veel moeite heeft met het 

opstellen van een reële en structureel meerjarig sluitende begroting;  

o Dit in inzicht dient te worden verschaft door een externe deskundige partij, waarbij het 

die externe partij uiteraard vrijstaat om kennis en informatie op te halen bij de 

(deskundigen van de) provincie;  

o De externe deskundige in de rapportage nadrukkelijk aangeeft of er uit de vergelijking 

met andere gemeente voor de hand liggende onderdelen/beleidsterreinen/opgaven zijn 

waar kansen voor (noodzaak tot) ombuigingen liggen (althans “invulling plan B”) en/of te 

benoemen dat Renkum door (beleid immune) externe factoren ‘uit de pas’ loopt;  

o Deze externe partij gebruik te laten maken van eerder gemaakte en beschikbare 

rapportages en doorlichtingen;

- De resultaten uiterlijk in februari 2021 te delen met de raad en daarbij in een raadsbrief aan te 

geven 

o hoe de bevindingen worden betrokken bij de verschillende lopende verbetertrajecten 

(bedrijfsvoering, bestuurscultuur, opbrengsten uit grond en kostenbeteugeling sociaal 

domein);

- Een afvaardiging van deze raad te betrekken voorafgaand aan het uitsturen van de concrete 

onderzoeksopdracht, waarvan deze motie het vertrekpunt is. 
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