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Amendement verworpen:
11 stemmen voor (PRD CDA
GB mw. Bondt en dhr. Hollink)
en 12 stemmen tegen (GL
PvdA dhr. De Boer dhr. Den
Burger dhr. Hoge dhr. Kraak
dhr. Cuppen en mw. Mijnhart)

Amendement Mobiliteitsfonds Regio Arnhem/Nijmegen
De Raad van de Gemeente Renkum, in vergadering bijeen op woensdag 24 juni 2020,
behandelend de Voorjaarsnota 2020,
Constaterende dat:








Het college in de VJN 2020 een bedrag 41K op neemt in programma 2E verkeer.
De gemeente Renkum m.b.t. het programma 2E verkeer de aankomende 4 jaar al
tekorten moet schrijven.
De bijdrage aan het mobiliteitsfonds Regio Arnhem/Nijmegen een keuze is en geen
must.
Het college i.v.m. de bezuinigingen van 2018 grote moeite had om de begroting
sluitend te krijgen, en daarom geen bijdrage aan het mobiliteitsfonds Regio
Arnhem/Nijmegen is toegezegd.
Niet alle deelnemende gemeenten in de Regio Arnhem/Nijmegen een bijdrage
doen aan het mobiliteitsfonds Arnhem/Nijmegen i.v.m. lokale bezuinigingen.
De genoemde Renkumse projecten die aan dit mobiliteitsfonds zijn toegeschreven,
al in behandeling zijn bij het regio bureau voor de eventuele provinciale en
overheidssubsidie en bij bureau Brussel voor de eventuele Europese subsidie.
(Bron: jaarstukken en visie Regio Arnhem/Nijmegen en Bureau Brussel)

Overwegende dat:





We andere bezuinigingen uit de bezuinigingsopgave van 2019, die inwoners van
de gemeente Renkum treffen, ook niet terugdraaien.
Het mobiliteitsfonds Arnhem/Nijmegen ook niet in de begroting van de Regio
Arnhem/Nijmegen is op genomen omdat het een extra vrijblijvende module is.
Er een lijst is met locaties waarop de gemeente graag beveiligde
oversteekplaatsen wil realiseren, welke geactualiseerd dient te worden.
Beveiligde oversteekplaatsen de veiligheid en comfort van onze inwoners
aanzienlijk vergroot, alsmede een positieve invloed heeft op de leefbaarheid van
onze dorpen.
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Besluit:
In de Voorjaarsnota 2020 bij het programma 2E Verkeer, de uitgave van 41K voor het
Mobiliteitsfonds Regio Arnhem/Nijmegen te schrappen, en deze in te zetten voor het
realiseren van twee beveiligde oversteekplaatsen (VOP), om zo het geld concreet te
besteden om de verkeersveiligheid in onze dorpen te vergroten. De Locatie van deze
twee VOP’s is ter bepaling van het college op basis van een actualisatie van de reeds
bestaande lijst.

De fracties van:
GemeenteBelangen

PRD

CDA

Dit amendement is gezien de omstandigheden rondom Covid-19 niet van handtekeningen voorzien.

