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Amendement Traject Bestuurscultuur  

De Raad van de Gemeente Renkum, in vergadering bijeen op woensdag 25 mei 

2022 

Constaterende dat:  

• het overdrachtsdocument “Versterken bestuurscultuur Renkum” het 

resultaat is van een traject waarin Raad, College en organisatie samen een 

perspectief hebben ontwikkeld voor de toekomst;  

• het traject “versterken bestuurscultuur Renkum” tot nu toe 30K gekost 

heeft; 

• we zowel gezamenlijk als ieder voor zich verantwoordelijk zijn voor een 

verandering van de bestuurscultuur; 

• er ondanks een positief resultaat in 2021 stevige bezuinigingen in het 

verschiet liggen met alle pijnlijke keuzes die daarbij horen. 

 

Overwegende dat: 

 

• een nieuwe bestuurscultuur zich niet laat opleggen door formele regels 

vast te leggen, maar vooral een kwestie is van “gewoon doen”; 

• aanbevelingen uit het document “Versterken bestuurscultuur Renkum” 

zeker door de raad, het college en de organisatie opgepakt gaan/zullen 

worden; 

• een groot aantal van de aanbevelingen kan worden opgepakt binnen de 

reguliere werkwijze van de Raad en de voorgestelde Regiegroep een 

daarbij passende rol dient te krijgen; 

• het nu gevraagde bedrag is gebaseerd op het overnemen van álle 

aanbevelingen en een gefaseerde aanpak inclusief een evaluatiemoment 

de effectiviteit van het traject waarschijnlijk ten goede zal komen en zal 

leiden mogelijk tot minder kosten. 

 

Besluit: 

• Beslispunten 1 in het raadsvoorstel te wijzigen naar: “Het 

overdrachtsdocument “Versterken bestuurscultuur Renkum” 

richtinggevend vast te stellen; 

• Beslispunt 2 “bestuursperiode 2022-2026” te wijzigen in “periode 2022-

2024”;  

• Een nieuw beslispunt 3 toe te voegen, dat luidt: “Het traject versterken 

bestuurscultuur Renkum in 2023 te evalueren en dan te besluiten of en 

hoe het traject moet worden voortgezet.”; 
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• Beslispunt 3 te om te nummeren naar beslispunt 4 en het voorgestelde 

bedrag van 2x €50.000,- te vervangen door 1x €20.000,- over de periode 

van 2022-2023, waarbij de raad in 2023 beslist over de benodigde 

eventuele extra gelden als het traject moet worden voortgezet.  

 

De fracties van: 

GemeenteBelangen 

VVD Renkum 

CDA Renkum 

PVDA renkum 

D66 Renkum 

GroenLinks Renkum 

 


