
          

   

 
 

Amendement inzake woningnood aanpakken voor onze inwoners 

 

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. Er een urgente bouwopgave ligt waarbij een hele generatie tussen wal en schip 

lijkt te gaan vallen; 

2. Er een voorrangsregeling stikstofruimte is voor projecten groter of gelijk aan 100 

woningen tegelijk; 

3. Er een landelijke regeling is voor extra middelen voor woningbouw waarvoor 

projecten kunnen worden ingediend met een bepaalde deadline; 

4. Er een gerapporteerd tekort is aan ambtelijke capaciteit ten behoeve van 

ruimtelijke ordening; 

5. Voor Renkum er een dubbele vergrijzing speelt waarvoor tijdig handelen nodig is; 

6. Er een opgave ligt om te komen tot minimaal 900 extra woningen in Renkum 

volgens het coalitieperspectief; 

Overwegende dat: 

• Die gemeente die het eerste aantrekkelijk aanbod weet te realiseren voor jonge 

gezinnen en doorstroom van ouderen minder last kan hebben van de landelijke 

vergrijzing; 

• Ook andere gemeenten vissen in dezelfde arbeidsmarkt voor de RO en juridische 

specialisten en dat deze mensen schaars zijn; 

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

maatregelen; 

• Er met extra geld ingezet kan worden om goede effectieve juristen en 

projectleiders aan te trekken op vaste en interim basis om bestaande projecten 

vlot te trekken en naar voren te trekken, alsmede aanvragen te doen bij het rijk 

voor projecten die voor subsidie in aanmerking komen; 

• Eventueel met de werving van specialisten samengewerkt kan worden met andere 

omliggende gemeenten om te kijken of hierbij schaalvoordelen kunnen worden 

behaald; 

• Het belangrijk is om de bouwprojecten zodanig vorm te geven dat mogelijk 

voorrang op stikstofruimte verkregen kan worden. 

 

Besluit het eerste beslispunt van 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 verlenen voor een extra budget van € 1 

miljoen met een looptijd van september 2022 tot december 2023 voor het 

vlottrekken van ruimtelijke ordeningsprocessen waarbij zoveel mogelijk voorrang 

voor lokale gezinnen en doorstromers gerealiseerd kan worden bij woningbouw.” 

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

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