
Amendement Najaarsnota 2021  en/of Begroting 2022 -  Inwonersinitiatieven

Indien het in te dienen amendement inzake de Najaarsnota het niet redt, dan wordt het 
amendement bij de behandeling van de Begroting 2022 wederom ingediend.

De Raad van de gemeente Renkum in vergadering bijeen op 3 november 2021
constateert, dat

 de twee subsidiepotten in het kader van cofinanciering1 zo goed als leeg zijn, 
 de gemeente waar mogelijk nieuwe lokale activiteiten wil initiëren (zie o.a. pagina. 57 

Begroting 2022),
 er geen ruimte is m.b.t. het verstrekken van kleine éénmalige subsidies ter aanvulling 

van een tekort voor waardevolle activiteiten vanuit de bevolking,

is van mening, dat

 het goed zou zijn een Reserve Subsidie Inwonersinitiatieven te hebben t.b.v. de twee 
bestaande  regelingen inzake  cofinanciering  en  een bedrag  voor  kleine  éénmalige 
subsidies conform het bovenstaande;

 het college de bestaande criteria kan laten staan en naar eigen inzicht kan handelen 
omtrent het verstrekken van kleine éénmalige subsidies;

 de dekkingsgelden te verdelen over de drie genoemde subsidiemogelijkheden en de 
raad hierover te informeren;

besluit  de  tekst  in  de Najaarsnota  2021  op  pagina  43 inzake de Stelpost  Onvoorzien  te 
wijzigen door een uitname van 50.000 euro t.b.v. de Reserve Subsidie Inwonersinitiatieven 
te vermelden en gaat over tot de orde van de dag.

(Bovenstaand besluit geldt t.b.v. de Najaarsnota, onderstaand besluit t.b.v. de Begroting 2022).

besluit de toerekening van rentekosten aan investeringen uitgaande van 2%, op basis van de 
boekwaarden van de investeringen hetgeen leidt  tot een doorberekening waardoor 299.000 
euro meer rente  aan producten wordt  doorberekend dan de daadwerkelijke rentelasten 
(pagina 119) te wijzigen in 1,5% en 50.000 euro van het vrijkomende bedrag aan te wenden 
voor de Reserve Subsidie Inwonersinitiatieven en gaat over tot de orde van de dag.
 
(Alternatief voor 2022 de stelpost Onvoorzien incidenteel te verlagen met 50.000 euro). 

PRD

1 Subsidie cofinanciering. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen 

subsidie aanvragen voor initiatieven op het gebied van leefbaarheid, sociale vitaliteit, het 
bevorderen van het culturele klimaat  of  het bevorderen van de sociale,  economische of 
toeristische infrastructuur in de gemeente. Voor alle aanvragen geldt dat wij maximaal 50% 
van de kosten betalen die nodig zijn om het project uit te voeren onder voorwaarde dat de  
activiteit  ook  gefinancierd  wordt  door  anderen.  Beschikbaar  budget €  250.000,-   in  de 
periode 2019 – 2022 inclusief 50.000 euro voor kleine aanvragen tot € 2.000,- .
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