
   

 

Raad 29 juni 2022 

De VVD en GB stemmen voor het amendement (10 stemmen voor) 

en D66, PvdA, GL, CDA stemmen tegen (12 stemmen tegen).  

Het amendement is verworpen. 

 

Amendement Wijzigen bestemming overschot jaarrekening 2021 van de 

Groene Metropool  

De Raad van de Gemeente Renkum, in vergadering bijeen op woensdag 29 juni 

2022 

 

Constaterende dat: 

• Conform artikel 31 sub 8 van de Gemeenschappelijke Regeling de Groene 

Metropoolregio een maximale reserve van 100K mag hebben; 
• Het overschot over 2021 meer bedraagt dan 100K; 
• De 18 gemeentes geen opdracht hebben gegeven om een 

bestemmingsreserve te creëren; 
• het bedrag boven 100K naar ratio naar de deelnemende gemeenten zou 

moeten terugvloeien; 
• Er veel gemeenten uit de Groene Metropool Regio voor grote financiële 

uitdagingen staan. 

 
 

Overwegende dat: 

 

• Een extra bijdrage wordt gevraagd van de gemeenten voor de opgave van 
de Circulaire Regio om de tekorten voor de RES op te vangen; 

• Deze extra bijdrage ook gefinancierd kan worden uit het overschot van de 
jaarrekening 2021;  

• We een algemene reserve van 100K in de regeling hebben opgenomen om 

eventuele tegenvallers in het lopende boekjaar op te vangen.  
 

 
Besluit: 

• Beslispunt 2 te wijzigen in: In te stemmen met het voorstel om van het 
overschot op de jaarrekening €100.000 in een algemene reserve te storten 
en voor te stellen van het restant van het overschot ad €231.012 een 

bedrag van €100.000 in te zetten voor achterstallige optimalisatie van het 
regiobureau en het overige deel te gebruiken om de extra kosten op de 

Regionale Energie strategie (RES) 2.0 op te vangen.  

• De volgende passage in de Renkumse Zienswijze op te nemen/verwerken: 

Het boekjaar 2021 sluit de jaarrekening af met een positief resultaat van € 

331.102. Conform artikel 31 sub 8 van de Gemeenschappelijke Regeling 

zou een positief saldo naar rato terugvloeien naar de deelnemende 

gemeenten, tenzij de vastgestelde maximale algemene reserve van € 

100.000 nog niet bereikt is.  

Het voorstel om € 100.000 te storten in de algemene reserve past binnen 

de regelementen van de Gemeenschappelijke Regeling.  
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Het voorstel om € 231.012 te storten in een bestemmingsreserve in plaats 

van terugvloeiing naar de deelnemende gemeenten past niet binnen de 

Gemeenschappelijke Regeling. De motivatie om af te wijken van de 

regeling voor het optimaliseren van het regiobureau en speerpunten 

sneller uitvoeren in 2022 is niet in opdracht van de deelnemende 

gemeenteraden.  

De begroting voor 2022 bevat een wijziging op de opgave van de 

Circulaire regio vanwege hoger kosten voor de RES. Het voorstel van de 

gemeente Renkum is dan ook om de resultaatbestemming als volgt in te 

zetten: € 100.000,- in te zetten voor de optimalisatie van het Regiobureau 

en het restant ofwel terug te betalen aan de deelnemende gemeenten 

ofwel in te zetten voor de laatste begrotingswijziging op de Circulaire 

opgave (RES).   

Op die manier kan de extra bijdrage die per gemeente wordt gevraagd ten 

behoeve van de RES worden verlaagd.  

 

De gemeente Renkum hecht er aan dat de afspraken uit de 

Gemeenschappelijke Regeling worden nagekomen. Hetgeen betekent dat, 

indien er sprake is van een positief rekening terwijl de algemene reserve al 

100K bedraagt, een positief rekeningresultaat naar rato wordt uitgekeerd 

aan de deelnemende gemeenten (conform artikel 31sub 8 van de 

Regeling).  

 

 

  

De fracties van: 
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VVD Renkum 

 


