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Betreft:      besparing investeringskosten 60.000 euro c.q. stopzetten project Kalimaro

Amendement  Kalimaropad  /  Voorjaarsnota 
2020

De raad in vergadering bijeen op 24 juni 2020 behandelend de Voorjaarsnota 2020 is 
van mening, dat 

 de  financiële  positie  van  de  gemeente  Renkum  verslechtert  en  derhalve 
kritisch  naar  nut  en  noodzaak  van  de  te  maken  kosten  gekeken  dient  te 
worden;

 je op je schreden moet kunnen terugkomen, omdat uitgangsposities veran-
deren;

 het Kalimaropad te Heelsum in een meer dan uitstekende conditie verkeert;

 het derhalve verantwoord is om het project Kalimaropad  niet uit te voeren;

besluit 

de hier onder schuin gedrukte tekst van pagina 15 onder het kopje Kalimaropad te 
verwijderen

Naar aanleiding van een door u ingediend amendement over het verleggen van dit  
pad als er voldoende financiële ruimte zou zijn in het MUP, zijn de voorbereidende  
werkzaamheden opgestart. Door nadelen op andere projecten is de ruimte binnen het  
MUP vervallen.  De voorbereidingen zijn  gestart  waardoor  er  verwachtingen in  de  
buurt zijn gewekt dat het project ook doorgaat. De investeringskosten bedragen €  
60.000, jaarlijkse lasten voor deze investering bedragen ongeveer € 4.000. We stellen  
voor het MUP met dit bedrag te verhogen

en daarvoor op te nemen de onderstaande tekst

Vanwege de verslechterde financiële positie van de gemeente Renkum, het gebrek  
aan middelen binnen het MUP van waaruit het project volgens een eerder genomen  
raadsbesluit gefinancierd zou moeten worden en het technisch in uitstekende staat  
zijn van het pad, wordt het project vooralsnog niet voortgezet.

Raad 24/25 juni 2020

VJN A4 amendement verworpen met 10 stemmen voor (PRD GB 

dhr. De Boer dhr. Hoge dhr. Hollink) en 13 stemmen (D66 GL 

PvdA CDA dhr. Den Burger)



De raad gaat over tot de orde van de dag.

PRD

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


