
De Raad in vergadering bijeen behandelend de Perspectiefnota 2018-2022

Constaterende dat:

het college in de inleiding van de perspectiefnota aan de raad vraagt kaders mee te geven aan het 
college die leidend zijn bij het opstellen van de begroting;

deze  perspectiefnota de komende jaren zal worden geactualiseerd  mogelijk als gevolg van bijstelling 
van de koers;

de septembercirculaire voor Renkum voor 2018 een tekort laat zien van ruim € 600.000,- en voor de 
jaren 2019 tot en met 2022 van € 400.000,- tot € 500.000,- per jaar;

als gevolg van de financiële consequenties van de perspectiefnota   de meerjarenbegroting 2018-2022 
zonder aanvullende maatregelen een aanzienlijk tekort zal vertonen;

Overwegende dat:

zowel in het coalitieakkoord als in de perspectiefnota  staat dat de ‘basis op orde moet zijn’; 

als gevolg van tekortschietende middelen prioriteiten gesteld moeten worden wat betreft de soort en 
de omvang van de gemeentelijk uitgaven;

in de perspectiefnota aanzienlijke bedragen zijn opgenomen voor  de dekking van het tekort op het 
personeelsbudget, inclusief uitloopschalen en ziektevervanging,  en de noodzakelijke ontwikkeling  
van de huidige organisatie naar een bij onze gemeente passende organisatie;

momenteel  het masterplan sociaal domein en het onderliggende investeringsplan worden 
geëvalueerd mede in verband met de financiële gevolgen ervan voor de komende jaren;

de provincie de gemeente verplicht er op toe te zien dat de (meerjaren)begroting structureel en reëel 
in evenwicht is;

wanneer de meerjarenbegroting niet structureel en reëel in evenwicht is de provincie kan besluiten dat 
de begroting en de daarop volgende wijzigingen eerst moeten worden goedgekeurd voordat deze kan 
worden uitgevoerd;

de raad tijdens de behandeling van de begroting 2018 het college middels een motie heeft 
opgedragen om op korte termijn, in ieder geval vóór de behandeling van de Voorjaarsnota 2018 met 
een onderbouwd voorstel te komen wat betreft de bedragen die  voor de periode 2019-2021 
gereserveerd moeten worden voor de organisatieontwikkeling.



Draagt het college op:

de raad op de kortst mogelijke termijn, maar in ieder geval voor het einde van 2018, een  overzicht te 
doen toekomen van tijdelijke en structurele maatregelen die genomen moeten worden om te komen 
tot een meerjarenbegroting die voldoet aan de door de provincie gestelde eisen. In het overzicht moet 
ook zijn aangegeven wat de gevolgen van de maatregelen zijn voor de doelen en de ambities in de 
Perspectiefnota;

de raad op de kortst mogelijke termijn, in ieder geval voor het einde van 2018, een overzicht van 
concrete maatregelen te doen toekomen die in 2019 en de jaren er na genomen moeten worden om te 
komen tot een toekomstgerichte en toekomstbestendige organisatie (inclusief sociaal domein) met 
voldoende kwaliteit;

de raad op de kortst mogelijke termijn, in ieder geval in het voorjaar van 2019 voorstellen te doen voor 
maatregelen die in 2019 en de jaren er na noodzakelijk zijn om de uitvoering van het sociaal domein 
financieel duurzaam en toekomstbestendig  te maken;

En gaat over tot de orde van de dag.
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