Amendement betreffende de zienswijze van de gemeente Renkum op de
Begroting 2022 en de Regionale Agenda 2022 van de Groene Metropoolregio
De Raad van de gemeente Renkum in vergadering bijeen op woensdag 30 juni 2021,
behandelend ‘Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen: de Begroting 2022 en de
Regionale Agenda 2022’,
Constaterende dat,
1. de begroting een meerjarenperspectief ontbeert, omdat er nog geen helderheid
gegeven kan worden over bijdragen van derden aan de vijf geformuleerde regionale
opgaven en nog niet vaststaat hoeveel en welke gemeenten zullen deelnemen aan
deze vijf regionale opgaven;
2. aangegeven wordt dat besluitvorming over deelname aan regionale opgaven in de
tweede helft van 2021 dient plaats te vinden;
3. aangegeven wordt dat, als minder gemeenten meedoen met een regionale opgave
en/of bijdragen van derden achter blijven bij nog niet aangeduide verwachtingen, de
bijdrage van de wel deelnemende gemeente verhoogd dient te worden omdat het
bestuur van de Groene Metropoolregio niet wil tornen aan de gestelde ambities,
Overwegende dat,





het voor de vaststelling van de gemeentelijke begroting 2022 noodzakelijk is dat, bij
deelname van de gemeente aan regionale opgaven, helder is welke bijdrage dat voor
de gemeente betekent;
het daarom noodzakelijk is dat de hoogte van eventuele bijdragen van de gemeente
aan regionale opgaven uiterlijk 15 oktober bekend moeten zijn;

Besluit de zienswijze als volgt te wijzigen:

1. De zinssnede:
Een inhoudelijke herijking van de opgaven om zo de kosten te beperken is – gelet op de
uitdagingen waar we als regio voor staan en het mogelijke effect op het kunnen aantrekken
van subsidies/ bijdragen van derden – minder wenselijk. De nadruk zou dus moeten liggen op
het aantrekken van bijdragen van externe partijen, zodat de inwonerbijdrage van de
gemeenten minder kan worden.

te vervangen door:
Een inhoudelijke herijking van de opgaven om zo de kosten te beperken is – gelet op de
uitdagingen waar we als regio voor staan en het mogelijke effect op het kunnen aantrekken
van subsidies/ bijdragen van derden – minder wenselijk, maar kan onvermijdelijk zijn. De
nadruk zou dus moeten liggen op het aantrekken van bijdragen van externe partijen, zodat de
inwonerbijdrage van de gemeenten minder kan worden. Renkum hanteert het standpunt
dat, als gevolg van een mogelijk kleiner aantal deelnemende gemeenten dan het
maximaal te bereiken aantal van 18, waarop de kostenramingen nu nog zijn
gebaseerd en/of achterblijven van subsidies of bijdragen van derden, in eerste
instantie de opgaven opnieuw bezien dienen te worden.

2. De zinssnede:
Het spoedig duidelijkheid krijgen over de externe bijdragen aan de opgaven en wat dit
betekent voor onze bijdrage, helpt ons in het maken van de beslissing over het wel of niet
deelnemen aan één of meerdere opgaven. We willen u dan ook vragen het
meerjarenperspectief als nog zo spoedig mogelijk inzichtelijk te maken, bij voorkeur bij het
aanbieden van de definitieve Regionale agenda 2022 aan de regiogemeenten in de tweede
helft van dit jaar.

te vervangen door:

Het spoedig duidelijkheid krijgen over de externe bijdragen aan de opgaven en wat dit
betekent voor onze bijdrage, helpt ons in het maken van de beslissing over het wel of niet
deelnemen aan één of meerdere opgaven. We willen u dan ook vragen het
meerjarenperspectief als nog zo spoedig mogelijk inzichtelijk te maken uiterlijk bij het
aanbieden van de definitieve Regionale agenda 2022 aan de regiogemeenten uiterlijk 15
oktober dit jaar.

En gaat over tot de orde van de dag,
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