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Amendement ingetrokken door 

de indieners. 

Amendement bezuiniging Bibliotheek de Veluwezoom 

De Raad van de Gemeente Renkum, in vergadering bijeen op maandag 1 

november 2021, behandelend de Najaarsnota 2021, 

Constaterende dat: 

• De bibliotheek nog een bezuiniging van € 110.000 moet verwerken via 

goedkopere huisvesting in Oosterbeek en Renkum, waar op dit moment 

onderzoeken voor worden uitgevoerd; 

• Bibliotheek Oosterbeek vanaf oktober 2021 in de uitwerking van de nieuwe 

plannen voor het gemeentehuis wordt meegenomen;  

• De najaarsnota een positief resultaat van € 398.000 over 2021 laat zien.  

 

Overwegende dat: 

• De bibliotheek graag meewerkt aan het onderzoeken van het scenario 

waarin de bibliotheek in het gemeentehuis wordt gehuisvest en de huidige 

huisvesting een andere functie krijgt; 

• Alle uitkomsten van de genoemde lopende en nieuwe onderzoeken naar 

huisvesting niet bekend zijn in najaar 2021; 

• Het voor de bibliotheek noodzakelijk is dat er dit najaar duidelijkheid is 

over de haalbaarheid van de bezuinigingen binnen de huisvestingslasten. 

• Door de taakstelling van € 110.000 uit te stellen naar 2025, ontstaat tijd 

voor besluitvorming op basis van het meest gunstige scenario. 

• Bezuinigingen op de bibliotheek meerdere inwoners en organisaties treft; 

• Bij de behandeling van de begroting 2020, raadsbreed de intentie is 

uitgesproken om toekomstige meevallers in de jaarrekening in te zetten 

voor voorzieningen voor onze inwoners. 

 

Besluit:  

De taakstellingen voor de bibliotheek te veranderen door op pagina 53 van de 

Najaarsnota 2021, de bedragen van de opgenomen tabel: 

Prod bedragen x € 1.000 Oorspronkelijk  Openstaand na Najaarsnota 
2021 Voortgang 

  2021 2022 2023 2024 
e.v. 

 
2021 2022 2023 2024 Inhoud Planning 

Financiën Risico’s 

1B.5 Taalbevordering Taakstelling 
bibliotheek 30 50 160 160  

0 20 130 130  

 
als volgt te wijzigen: 

Prod bedragen x € 1.000 Oorspronkelijk Openstaand na Najaarsnota 
2021 Voortgang 

  2021 2022 2023 2024 
e.v. 2021 2022 2023 2024 Inhoud Planning 

Financiën Risico’s 

1B.5 Taalbevordering Taakstelling 
bibliotheek 30 50 160 160 0 20t 50 50  



                                                                                                                   NJN-A1 

Raad 3 november 2021 

Amendement ingetrokken door 

de indieners. 

 

 

Tevens wordt in de begroting van 2022 de tabel “totaaloverzicht bijstelling en 
ombuigingen” gewijzigd van: 
 
Prod bedragen x € 1.000 2022 2023 2024 2025 
1B.5 Taalbevordering Taakstelling bibliotheek 20 130 130 130 
 

Naar: 
 

Prod bedragen x € 1.000 2022 2023 2024 2025 
1B.5 Taalbevordering Taakstelling bibliotheek 20 50 50 130 

 

Dekking voor deze wijziging van € 160.000 wordt gehaald uit het positieve 
resultaat van € 398.000 van 2021. 
 

De fracties van: 

GemeenteBelangen 

 


