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Bij de behandeling van de Begroting 2021 in de raadsvergadering van 4 november 2020 zijn drie 

amendementen aangenomen. Door middel van deze raadsbrief willen wij u informeren over de 

financiële gevolgen van deze amendementen. 

 

Vastgestelde amendementen  

Met de vaststelling van deze amendementen is het volgende besloten: 

 

Amendement meerjarenbegroting 2021-2024 

• het lidmaatschap van en de bijdrage aan the Economic Board (€ 37.000) per jaar zo snel 

mogelijk te stoppen; 

• ten behoeve van een buffer in de begroting van € 250.000, de OZB-tarieven in 2021 eenmalig 

extra te verhogen; 

•••• een (uitgaande van de Najaarsnota) mogelijk overschot op de jaarrekening van 2021 en 2022  

voor 50% te gebruiken voor lastenverlichting in 2022 en 2023 en voor 50% voor het aanvullen 

van de reserves; 

•••• de financiële bijdrage van € 7.000,- aan de jongerenraad in de huidige vorm te stoppen, maar 

een bedrag van € 3.000,- in de begroting op te nemen voor jongerenparticipatie en over de 

vorm daarvan overleg te voeren met de huidige jongerenraad;  

•••• de financiële bijdrage aan RZC in stappen structureel te verlagen met € 10.000 euro per jaar te 

weten in 2023 € 5.000,- en in 2024 € 5.000,-; 

•••• de rioleringsheffing in 2021 slechts met 5,45% te verhogen in plaats van 6,8 % en niet-

woningen niet langer te ontzien; 

•••• In de meerjarenbegroting 2021-2024 structureel € 50.000,- euro te reserveren voor de 

gevolgschade klimaatverandering. 
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Amendement Begroting 2021 wethoudersformatie 3,6 fte 

De wethoudersformatie terug te brengen naar 3,6 fte en het resterende budget (10K in 2020, 40K 

in 2021 en 20K in 2022) vrij te laten vallen ten gunste van het begrotingsresultaat.  

 

Amendement modernisering toeristenbelasting 

• De 2 varianten van de toeristenbelasting te wijzigen naar: 

• Tarief per persoon per nacht € 2,15 

• Tarief per persoon per nacht verblijf in eigen verblijfsmiddel € 1,20 

• De extra opgehaalde belastinggelden toe te voegen aan de algemene reserves. 

 

Consequenties voor de begroting 

Deze amendementen hebben de volgende financiële consequenties voor de meerjarenbegroting: 

 

Meerjarenraming 2020 2021 2022 2023 2024 

Meerjarenbegroting na voorjaarsnota 23 -349 122 131 261 

Bijstelling njn met resultaat 237 -795 -598 -299 -468 

Invulling taakstellingen -122 -10       

Subtotaal 139 -1.153 -476 -168 -207 

Bijstelling meerjarig neutraal (totaal van de jaren) -84 -2 27 59   

Coronacrisis   -10 -10 -10 -10 

Meerjarenbegroting na najaarsnota 55 -1.165 -459 -119 -217 

Geld vragende voorstellen   -719 -538 -405 -404 

Dekkingsplan   1.885 1.000 1.000 1.000 

Meerjarenbegroting 55 0 3 476 379 

            

Amendementen Begroting 2021:           

Stoppen lidmaatschap The Economic Board   37  37  37  37  

Extra OZB verhoging   250        

Eenmalige extra opbrengst OZB verhoging storten in 

buffer 

  -250        

Stoppen financiële bijdrage jongerenraad; 3.000 

reserveren voor jongerenparticipatie 

 4  4  4  4  

Verlagen financiële bijdrage aan RZC        5  10  

Verhogen rioleringsheffing met 5,2 % voor niet-

woningen en woningen verlagen met deze opbrengst 

 0  0  0  0  

Reservering reserve gevolgschade 

klimaatverandering 

  -50  -50  -50  -50  

Wethoudersformatie -> 0,4 fte schrappen 10  40  20      

Toeristenbelasting*)   0        

Totaal amendementen 10  31  11  -4  1  

            

Totaal meerjarenbegroting (na amendement) 65  31  14  472  380  
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*) geen financieel resultaat. De opbrengst wordt in de Vrije algemene reserve gestort. Zodra het 

aantal overnachtingen bekend is, zullen we aangeven wat de meeropbrengst is die in deze reserve 

gestort wordt. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM  

de secretaris, de burgemeester,  

 

 

 

 

 

M.G.M. (Maurits) van de Geijn A.M.J. (Agnes) Schaap  

 


