
   

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 ‘Pas op de plaats regiobureau’ 

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

2022 

Constaterende dat: 

• De Groene Metropoolregio (GMR) in de Regionale agenda voorstelt om de 
bijdrage per inwoner te verhogen van €6,73 naar € 7,67 in 2023 (en zelfs 
stapsgewijs naar €7,92 per inwoner in 2026); 

• Dit voor de gemeente Renkum een ophoging van ca €30.000 euro 
betekent;    

• Het regiobureau voornemens is deze gelden in te zetten voor de 
optimalisering van het regiobureau op het gebied van communicatie, 
bedrijfsvoering en administratieve organisatie waaronder o.a. 1 extra fte 

communicatie op het regiobureau. 
• Het Regiobureau ook al 100K krijgt uit het Resultaat van 2021 om het 

Regiobureau verder te optimaliseren; 
 

Overwegende dat: 

 

• De GMR pas sinds 1 januari 2021 van start is; 
• Er in 2021 coronabeperkingen golden, waardoor het jaar niet 

representatief was voor de gebruikelijke omstandigheden waaronder 

binnen de GMR gewerkt zou worden; 
• Het voorbarig is om nu al te concluderen dat er extra capaciteit op het 

regiobureau noodzakelijk is; 
• Het eveneens voorbarig is nu al te concluderen dat extra budget 

noodzakelijk is voor de optimalisatie; 
• Stijgingen als gevolg van indexeringen uiteraard wel bekostigd moeten 

worden, waardoor enige stijging onvermijdelijk is; 

 
 

Besluit: 

• In de zienswijze op te nemen dat:  “de gemeente Renkum zich niet kan 
vinden in het stapsgewijs verhogen van de bijdrage per inwoner naar € 

7,67 in 2023, maar de voorkeur geeft aan een verhoging naar € 7,17 
(alleen indexatie). Daarnaast kan de gemeente Renkum zich niet vinden in 

het stapsgewijs verhogen van de bijdrage per inwoner naar € 7,97. Ook 
hiervoor geldt dat een indexatie voldoende zou moeten zijn. Het 
regiobureau dient voor de optimalisatie een ‘pas op de plaats te maken’ en 

eerst de ontwikkelingen in 2022 aan te zien.”  
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