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Raad 3 november 2021 

Amendement met 14 stemmen voor (VVD D66 GL CDA) en 

8 stemmen tegen (GB PvdA PRD) aangenomen. 

Amendement begroting 2022 betreffende OZB teruggave inwoners  

 

De Raad van de gemeente Renkum in vergadering bijeen op woensdag 3 november 

2021, behandelend de Najaarsnota 2021 en de Begroting 2022,  

 

Constaterende dat, 

 

1. in de Begroting 2022 is voorzien dat er geen teruggave aan inwoners en bedrijven zal 

zijn; 

2. de Najaarsnota 2021 een positief resultaat voor 2021 in het vooruitzicht stelt van      

€ 398.000,-; 

3. de Begroting 2021 als volgt geamendeerd is vastgesteld op 5 november 2020:                                     

een (uitgaande van de Najaarsnota) mogelijk overschot op de jaarrekening van 2021 

en 2022 voor 50% te gebruiken voor lastenverlichting in 2022 en 2023 en voor 50% 

voor het aanvullen van de reserves; 

4. de Financiële Verordening 2021 in art.11.8 het volgende aangeeft:                      

Voor de Vrije algemene reserve geldt een minimumniveau van € 4.000.000. Op het 

moment dat de vrije algemene reserve onder dit minimum zakt, doet het college 

voorstellen om binnen een periode van maximaal 4 jaar de reserve terug te brengen 

op het minimumniveau, 

 

Overwegende dat, 

 

• voor onze inwoners en bedrijven gedurende deze raadsperiode de gemeentelijke 

lasten in de vorm van belastingen en heffingen fors gestegen zijn, waardoor deze in 

de provincie Gelderland de hoogste zijn geworden over het lopende jaar; 

• de financiële positie van onze gemeente iets verbeterd is; 

• aan de voorstellen van de Minister van Binnenlandse Zaken inzake de herverdeling 

van het Gemeentefonds, volgens de Raad Openbaarheid Bestuur (ROB) “een goed 

onderbouwd verhaal ontbreekt” en de nog steeds voortslepende kabinetsformatie een 

herverdeling, zoals nu voorgesteld door het demissionaire kabinet, hoogst onzeker 

maakt; 

• onze inwoners en ondernemers al voldoende slachtoffer zijn van de herverdeling van 

rijkstaken naar gemeenten zonder afdoende financiering; 

• de vooruitzichten voor de vrije algemene reserve, gelet op het voorziene resultaat 

voor 2021, al met een beperkte toevoeging uit dit resultaat voldoet aan de Financiële 

Verordening 2021, omdat de vrije algemene reserve in de begroting ultimo 2022, 

indien het geraamde resultaat inderdaad bereikt wordt, uitkomt op € 4.242.000,- na 

uitvoering van het dictum van dit amendement; 

• omdat het verwachte resultaat van 2021 en op de wat langere termijn de financiële 

positie van de gemeente nog onzeker zijn is voorzichtigheidshalve ingestoken op € 

149.000,- OZB verlaging in plaats van de volledige 50%; 

Besluit:  

 

€ 149.000,- van het geraamde resultaat 2021 in te zetten voor een eenmalige OZB 

verlaging in 2022 en het overige resultaat 2021 na vaststelling van de jaarrekening toe 

te voegen aan de vrije algemene reserve.  

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

 

 

VVD 


