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Motie Basis eerst op orde 

De Raad van de gemeente Renkum in vergadering bijeen op woensdag 24 juni 2020, behandelend de 
Perspectiefnota 2020,

Constaterende dat:

 de gemeente Renkum voor een grote financiële uitdaging staat en afstevent op een niet 
sluitende begroting 

 de werkvoorraad en -druk in de gemeentelijke organisatie nog steeds hoog is
 de beweging naar de basis op orde is ingezet, maar nog zeker niet is afgerond 
 het uitwerken en uitvoeren van wensen, extra druk legt op de organisatie en financiële positie

Overwegende dat:

 de uitvoering van wettelijke en basis taken onder grote druk staat
 een niet sluitende begroting kan leiden tot ingrijpen van de provincie waarbij we de 

zelfbeschikking over onze gemeentelijke gelden (deels) kwijtraken
 de basis op orde brengen de allerhoogste prioriteit heeft
 het toevoegen van extra budget aan programmaonderdelen niet past in tijden van schaarste; 

zeker niet als concrete resultaten onduidelijk zijn
 inwonersparticipatie (zoals Groenberaad) het mogelijk maakt zonder externe inhuur tot 

passende plannen te komen
 kernkwaliteiten van Renkum ook zonder extra budget blijven bestaan, weliswaar op een 

basisniveau

Draagt het college op:

 de volgende niet-wettelijke maatregelen zoals benoemd in het overzicht ‘Wensen om 
doelstellingen (beter) te bereiken’ op pagina 8 van Perspectiefnota niet verder uit te werken in 
de begroting:

o 2H Energietransitie 
o 2I Beleidsplan dierenwelzijn
o 2L Airborne activiteiten en kunstenaarsgemeente
o 2O Beheerplannen
o 3E Samenwerkingsverbanden

 de bijbehorende bedragen van genoemde programmaonderdelen, in de begroting in te zetten 
om bestaande voorzieningen op een sober niveau in stand te houden

En gaat over tot de orde van de dag. 

Fractie GemeenteBelangen

Deze motie is gezien de omstandigheden rondom Covid-19 niet van handtekeningen 
voorzien.
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