
          

   

 
 

Amendement inzake winkeliers en horeca uit de coronacrisis helpen & 

investeren in ons natuurbehoud, 

 

behorende bij agendapunt 8, Voorjaarsnota 2022 

 

 

De raad van de gemeente Renkum, in vergadering bijeen op woensdag 29 juni 2022, 
behandelend de voorjaarsnota, 

Constaterende dat: 

1. Horeca ondernemers en winkeliers zich momenteel proberen te herstellen van de 

coronacrisis; 

2. Toerisme ruim €400.000,- oplevert aan toeristenbelasting en de op een na 

grootste werkgever is in de Gemeente Renkum; 

3. Renkum een fantastische omgeving heeft die aantrekkelijk is voor toeristen en 

recreanten;  

Overwegende dat: 

• Renkum op sommige gebieden een kwetsbare natuur heeft, die op bepaalde 

plekken extra bescherming verdient;  

• Er mogelijk een recessie komt die onze ondernemers en winkeliers zou kunnen 

raken; 

• Er in de Renkumse begroting ruimte lijkt te zijn voor tijdelijke incidentele 

maatregelen; 

• Het Toeristisch Platform Lage Veluwe al jaren inzet op kwaliteitstoerisme en een 

langer verblijf, hetgeen nog meer bijdraagt aan directe inkomsten voor de 

Gemeente Renkum en indirect door in instandhouding van de voorzieningen; 

• De ons omringende gemeentes vinden dat de Gemeente Renkum haar aandeel 

zou moeten nemen in toerisme en recreatie (Bureau Berenschot), gezien haar 

magere bijdrage in woningbouw en energietransitie; 

• Goede investeringen zullen bijdragen aan inkomsten en natuurbescherming; 

• Ook de cultuursector kan profiteren van kwaliteitstoerisme; 

• Gekeken kan worden naar samenwerking met andere omliggende gemeenten en 

organisaties om toerisme, recreatie en natuurbescherming te stimuleren; 

 

Besluit het eerste beslispunt in het dictum als volgt te wijzigen: 

 

• “Goedkeuring voor het bijstellen van de budgetten voor bestaand beleid voor de 

Begroting 2022 en de structurele doorwerking hiervan voor de meerjarenraming 

2023-2026” en hierbij goedkeuring te geven voor een extra budget van  

€ 1 miljoen voor stimulatie van toerisme, natuurbescherming en recreatie, met 

een looptijd van september 2022 tot december 2023. 

 

  

En gaat over tot de orde van de dag, 

 

 

VVD 

Raad 29 juni 2022 
Het amendement is verworpen met 3 stemmen voor 
(VVD) en 19 stemmen tegen (GB, GL, D66, PvdA en CDA). 


