
 

 

Voorzitter, 
 
 
Dank aan Groenlinks voor de uitnodiging voor dit Duidingsdebat. Laat ik beginnen met 
felicitaties voor de drie winnaars; PRD, GB en natuurlijk GL.  
 
Voordat ik een wat meer algemene duiding geef, eerst maar iets over D66. Het is nooit leuk om 
een zetel te verliezen. We zijn niet meer de grootste partij en doen daarmee dus een stapje 
terug. Maar als wij hier in Renkum goed naar onze eigen uitslag kijken dan zijn we toch 
tevreden. Met vier zetels behoren we nog steeds tot een van de grotere fracties in deze raad. 
Bovendien hebben we het hier in Renkum beter gedaan dan heel veel andere afdelingen. En dat 
met landelijke tegenwind over referenda, sleepwetten en appartementen. Onze lokale 
opstelling afgelopen jaren en een mooie campagne hebben ons inziens bijgedragen aan dit 
resultaat waar wij dus ondanks het verlies tevreden mee zijn. 
 
Kijk je naar de totale uitslag dan valt een aantal zaken op, los van het feit dat we hier in Renkum 
de landelijke trend volgen: 

1. Geen grote politieke verschuivingen 
2. Winst voor de huidige coalitie 
3. Een verdere nivellering/versplintering van de partijen 

 
Geen hele grote verschuivingen dus. Hier een zetel erbij, daar een zetel eraf. De coalitie heeft iets 
gewonnen. Ook de verhoudingen zijn nauwelijks veranderd. De progressieve kant is niet groter 
geworden, de conservatieve ook niet. Of zo u wil. Links of rechts.  
De redenering zou dan kunnen zijn dat de huidige coalitie maar door moet gaan. Die heeft tenslotte de 
ruime meerderheid behouden.   
 
Maar, dat is misschien iet te kort door de bocht. We staan namelijk voor moeilijke beslissingen. Die 
zeker ook financieel van aard zijn. Denk aan de tekorten op de ambtelijke organisatie, de invoering van 
de Omgevingswet en de achterstand in het onderhoud van wegen. D66 ziet ook nog grote taken liggen 
op het gebied van zorg en welzijn. Er zijn grenzen aan de zelfredzaamheid van de kwetsbare groepen,  
we moeten als gemeente meer contact maken met de professionals, vrijwilligers, mantelzorgers die in 
de haarvaten van onze dorpen zitten. En we hebben een ongelofelijk grote opgave als het gaat om het 
verduurzamen van onze samenleving. Wat D66 betreft wordt dat een van de belangrijkste onderwerpen 
in het nieuwe coalitieakkoord. Om de antwoorden te vinden op de grote uitdagingen waarvoor wij als 
gemeente Renkum komen te staan, kunnen we niet comfortabel terugvallen op wat we al kennen en 
hoe we het de afgelopen jaren gedaan hebben. Wil je vooruit komen dan moet je veranderen. Nog meer 
samenwerken met ondernemers , verenigingen en inwoners. Nog meer op zoek naar wat er speelt in de 
samenleving en inwonerinitiatieven serieus blijven nemen. Niet alles meer loslaten, maar soms het stuur 
in handen houden. En, we zullen meer aandacht moeten besteden aan de communicatie naar inwoners.  
 
Het is jammer dat de verkiezingscampagne veel te weinig over deze thema’s ging. De kieswijzer en de 
gehouden debatten behandelden te weinig deze fundamentele zaken of gingen te weinig de diepte in. 
Resultaat is dat we nu niet goed weten waar iedereen staat. Want je kan bijvoorbeeld wel roepen dat 
we een zelfstandige gemeente moeten blijven maar hoe zorgen we dan voor een toekomstbestendige 
organisatie? Die innovatief, minder kwetsbaar en efficiënt is? En die bovendien een cultuuromslag moet 



 

 

maken. Een meer communicatieve houding krijgt en ruimte geeft aan de inwoners. Daarnaast zullen we 
moeten blijven samenwerken met omliggende gemeenten. De meeste zaken kunnen we echt niet meer 
alleen. 
   
Wat D66 betreft moeten de overeenkomsten en verschillen tussen de partijen de komende weken 
duidelijker worden voordat er een keuze wordt gemaakt wie met wie gaat onderhandelen. Een 
constructieve coalitie bevat wat D66 betreft vier partijen. Dat zorgt in onze ogen voor een stabiele 
coalitie en een evenwichtig college. Er zijn verschillende opties die leiden tot 14, 15 of 16 zetels. Wat ons 
betreft zijn daarom gedoogconstructies of andere samenstellingen niet aan de orde.  
Wij willen de informerende partij GL graag meegeven dat we hierop moeten inzetten.  
 
Het vorige coalitieakkoord kende een zogenaamd bestuursakkoord en een beleidsakkoord. Het eerste 
was vooral bedoeld om een beeld te schetsen op welke wijze wij politiek wilden bedrijven. In de vorige 
periode is het mede daarom gelukt de bestuurscultuur te veranderen. Echter, de fractie van D66 is van 
mening dat deze open houding, het besturen met de blik naar buiten en minder scherpe verhoudingen 
tussen coalitie en oppositie weliswaar heeft bijgedragen aan een betere bestuurscultuur maar nog niet 
voldoende is geborgd. Ons advies is dan ook om ook in het nieuwe coalitieakkoord weer aandacht te 
besteden aan de gewenste wijze van besturen.  
 
De fractie van D66 zal er net als afgelopen vier jaar zijn voor alle dorpen, alle inwoners en alle 
beleidsterreinen. Ook in de nieuwe raad zullen wij altijd kijken vanuit het algemeen belang. D66 staat als 
middenpartij altijd op een constructieve maar vooral positieve manier klaar om een bijdrage te leveren 
aan een groene coalitie, met degelijk financieel beleid die vooral gericht is op de samenleving. Zowel in 
de gemeenteraad met alle partijen als in een coalitie. Wij wachten verdere uitnodigingen van GL als 
formerende partij dan ook met belangstelling af.  


