
 

 

Raad 28 september 2022 

Motie verworpen met 7 stemmen voor (VVD GB) en 14 stemmen 

tegen (GL D66 PvdA Fractie John Bartels Omzien naar elkaar CDA). 

 

Motie van (beleids)notitie naar uitvoering 

De raad van de Gemeente Renkum, in vergadering bijeen op woensdag 28 september 2022, 

behandelend de perspectiefnota, 

Constaterende dat: 

 

- Er in de Perspectiefnota veelvuldig gesproken wordt over een Dorpsvisie voor onze dorpen 

en beleid aangaande verschillende zaken hiervan een integraal onderdeel kan zijn. 

- Verschillende fracties tijdens de Raadscommissie van 20 september 2022 hebben 

aangegeven niet te willen verzanden in het schrijven notities, nota’s en beleidsstukken, maar 

de beschikbare financiële middelen vooral te willen inzetten voor de uitvoering en het 

oplossen van problemen. 

- In de perspectiefnota veel geld wordt gereserveerd voor het opstellen van nieuwe 

(beleids)notities, nota’s, visies en andere beleidstukken en er zelfs geïnvesteerd wordt in een 

nieuwe beleidsambtenaren. 

- Dat er in de perspectiefnota naast de nieuw op te stellen beleidsstukken ook veel geld wordt 

gereserveerd voor het herzien en updaten van verschillende beleidsdocumenten. 

- De gemeente Renkum voortdurend over financieel geringe middelen beschikt en zal 

beschikken in de (nabije) toekomst. 

 

Overwegende dat: 

- Berenschot heeft geadviseerd om waar mogelijk juist niet uit de eigen organisatie uit te 

breiden, maar samen te werken met andere gemeenten, keuzes te maken en waar mogelijk 

de overbelaste organisatie te ontlasten in de uitvoering. 

- Er diverse ruimtelijke ordening projecten wachten op uitvoering. 

- Bovenstaande in schril contrast staat met de investeringen in nieuwe beleidsambtenaren 

zoals  in de Perspectiefnota staan vermeld. 

- Onze gemeente en samenleving voor grote uitdagingen staat waar directe actie op genomen 

moet worden 

- Het schrijven van nieuwe (beleids)notities veel vraagt van onze zeer beperkte ambtelijke 

capaciteit en veel tijd en geld kost hetgeen uitvoering kan belemmeren. 

- Het over het algemeen meerdere jaren duurt voor dat nieuwe (beleids)notities en nota’s 

worden omgezet in uitvoering. 

- Voor het herzien van veel van de voorgestelde beleidsstukken reeds goede voorbeelden 

liggen van andere gemeenten die met kleine aanpassingen toepasbaar zijn in onze gemeente 

 

 

 

 

 



 

 

Raad 28 september 2022 

Motie verworpen met 7 stemmen voor (VVD GB) en 14 stemmen 

tegen (GL D66 PvdA Fractie John Bartels Omzien naar elkaar CDA). 

 

Draagt het college op om: 

- Waar in de perspectiefnota gesproken wordt over het opstellen van (beleids)notities, nota’s 

en overige beleidsstukken de focus zoveel mogelijk te leggen op uitvoering en het oplossen 

van problemen 

- Zo veel als mogelijk (beleids)notities, nota’s en overige beleidsstukken integraal onderdeel te 

maken van de verschillende Dorpsvisies 

- Bij het herzien van beleidsstukken in eerste instantie gebruik te maken van bestaande 

stukken in de gemeente Renkum en/of van andere gemeentes om de druk op de ambtelijke 

capaciteit te beperken. 

- De (beleids)notities en nota’s zo kort en bondig mogelijk te houden 

- Het tijdspad tussen het opstellen van de nota en de daadwerkelijke uitvoering zo kort 

mogelijk te houden en te concretisering van een tijdlijn. 

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

VVD 

 

GemeenteBelangen 


