
amendement meerjarenbegroting 2021-2024 

De raad van de gemeente Renkum, in vergadering bijeen op 4 november 2020, behandelend 
de meerjarenbegroting 2021-2024.

Constaterende dat
 om tot een meerjarenbegroting 2021-2024 te komen die structureel en reëel in 

evenwicht is, zijn een lastenverhoging voor de inwoner en een uitname uit de 
algemene reserve noodzakelijk;

 de activiteiten van The Economic Board tot doel hebben de regionale economie te 
stimuleren; de concrete bijdrage van deze samenwerking aan de lokale Renkumse 
economie tot nu toe niet duidelijk is;

 nog meer taken vanuit het Rijk zonder voldoende financiële middelen aan de 
gemeenten worden overgedragen (zoals beschermd wonen, de wet kwaliteitsborging 
voor het bouwen en de bodemtaken);

 de financiële toezichthouder een begroting verlangt die structureel en reëel in 
evenwicht is en het mede om die reden gewenst is een buffer in de begroting op te 
nemen;

 zwemvereniging RZC  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’;

 de rioleringsheffing 100 % dekkend dient te zijn om het GRP+ te financieren;
 de laatste vier jaren gemiddeld € 50.000,- per jaar moest worden uitgegeven aan 

herstelwerkzaamheden in verband met klimaatschade zonder dat hiervoor in de 
begroting dekking was opgenomen, zodat deze lasten  als incidenteel nadeel geboekt 
moesten worden.

Overwegende dat
 tot verhoging van de lasten voor de inwoner slechts kan worden overgegaan als eerst 

zeer kritisch  de noodzaak van uitgaven is beoordeeld;
 de provincie verwacht dat Renkum in het kader van sterk en goed bestuur blijft 

samenwerken in de regio Arnhem Nijmegen;
 het redelijk is om overschotten op de jaarrekening deels ook aan te wenden voor 

lastenverlichting;
 financiering van de  jongerenraad concurrerend is met de financiering van andere 

belangrijke taken;
 een matiging van de verhoging van de rioleringsheffing, de verhoging van de overige 

lasten voor inwoners voor een deel compenseert;
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 jaarlijks terugkomende kosten in de meerjarenbegroting moeten worden 
opgenomen. 

Besluit
 het lidmaatschap van en de bijdrage aan the Economic Board (€ 37.000) per jaar zo 

snel mogelijk te stoppen;

 ten behoeve van een buffer in de begroting van € 250.000, de OZB-tarieven in 2021 
eenmalig extra te verhogen;

 een (uitgaande van de Najaarsnota) mogelijk overschot op de jaarrekening van 2021 
en 2022  voor 50% te gebruiken voor lastenverlichting in 2022 en 2023 en voor 50% 
voor het aanvullen van de reserves;

 de financiële bijdrage van € 7.000,- aan de jongerenraad in de huidige vorm te 
stoppen, maar een bedrag van € 3.000,- in de begroting op te nemen voor 
jongerenparticipatie en over de vorm daarvan overleg te voeren met de huidige 
jongerenraad; 

 de financiële bijdrage aan RZC in stappen structureel te verlagen met € 10.000 euro 
per jaar te weten in 2023 € 5.000,- en in 2024 € 5.000,-;

 de rioleringsheffing in 2021 slechts met 5,45% te verhogen in plaats van 6,8 % en 
niet-woningen niet langer te ontzien;

 In de meerjarenbegroting 2021-2024 structureel € 50.000,- euro te reserveren voor 
de gevolgschade klimaatverandering.

En gaat over tot de orde van de dag.

Partijen

PvdA
VVD
GL

Het amendement is gezien de omstandigheden rondom Covid-19 niet van handtekeningen 
voorzien.




