Bijdrage Perspectiefnota D66
Voorzitter,
Wat een aanloop naar dit moment. Bijzonder hoeveel er gebeurt in onze gemeente, een
overheid en samenleving die werken aan een zelfredzaamheid die kan anticiperen op een
snel veranderende tijdsgeest en maatschappij. Niet alleen qua ideologie maar ook
technisch en praktisch willen we het anders. D66 staat voor dit alles en ziet dat daarbij
ook grenzen zijn. Van belang is ten eerste een organisatie die klaar is voor deze
veranderingen. De mooie plannen en visies die er al liggen verdienen deze basis.
Echter we hebben te maken met een snel veranderende samenleving en veel nieuwe
taken die op de gemeenten afkomen zoals: de Omgevingswet, uitvoeringsprogramma
Klimaatneutraal 2040, Digitale dienstverlening. Taken waar veelal geen extra middelen
voor worden verstrekt. Met aanzienlijke financiële tegenvallers in de september
circulaire. We staan de komende jaren dan ook voor een zeer grote uitdaging, waarbij
lastige keuzes moeten worden gemaakt. We gaan deze uitdaging aan samen met de
inwoners, ondernemers en organisaties. Het belang van onze inwoners staat voorop.

Na deze korte inleiding willen we graag nader ingaan op de kaders.
De veranderingen in de samenleving gaan snel en dit vraagt om een nieuw samenspel
tussen gemeente, inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Men
verwacht een toegankelijke en bereikbare lokale overheid die vanuit een positieve
grondhouding samenwerkt en anticipeert.
Het kader dat wij hierbij willen meegeven is: Zorg eerst dat de organisatie klaar is om op
alle veranderingen slagvaardig in te kunnen spelen. De ontwikkelingen in de organisatie
gaan ons inziens te langzaam; u blijft teveel in de startblokken hangen. Om uitvoering te
kunnen geven aan alle mooie visies en plannen moet de nieuwe organisatie hierop
toegerust zijn.
D66 mist een actief en proactief optreden. Er zijn twee ontzettend belangrijke
onderwerpen die van invloed zijn of kunnen zijn op het welzijn van onze inwoners en dat
is het dossier Parenco en dat is het dossier vliegveld Lelystad. Nergens in deze nota geeft
u ook maar enige prioriteit aan de aanpak van deze onderwerpen die grote gevolgen
kunnen hebben voor Renkum.
Het kader (hoort het bij Samenleving? Omgeving? Organisatie? U zegt het maar!) dat
heel belangrijk voor ons is gaat over het behalen van de doelstellingen op het gebied van
duurzaamheid die wij ons als gemeente hebben gesteld. Wij zouden graag zien dat u
inwoners, bedrijven en organisaties in de gemeente hierbij actief betrekt. Dat kan
bijvoorbeeld door bestaande ideeën en initiatieven onder de aandacht te brengen op een
website met een digitale ideeënbus en/of een ideeënapp. Denk bijvoorbeeld aan
gezamenlijke initiatieven van woningcoöperaties en huurders.
De vraagstukken op het gebied van klimaat en duurzaamheid zijn te groot en te
ingewikkeld om los van elkaar aan te pakken. Niemand heeft de oplossing alleen in
handen. Samen de krachten bundelen is noodzakelijk.
Onderwijs, voor D66 een heel belangrijk onderwerp. Het kader dat we hier willen
meegeven is dat er op korte termijn een visie wordt ontwikkeld en dat er wordt
doorgepakt op samenwerking en taakverdeling tussen onderwijs, opvang,
zorginstellingen en de gemeente ten einde integrale kindcentra in frisse, duurzame
schoolgebouwen mogelijk te maken, binnen het IHP.

Het volgende onderwerp waar we het vandaag over willen hebben is het sociaal domein
D66 is van mening dat het daadwerkelijk tot stand brengen van de transformatie in het
Sociaal Domein nog steeds een enorme opgave is. Financiën en dorpsgericht werken
spelen hierbij een belangrijke rol. Maar college is onze organisatie klaar voor
dorpsgericht werken? Hoever staan we?
Toegankelijkheid is een groot en verstrekkend begrip. Het VN Verdrag stelt dat de
gemeenten een actievere rol moeten vervullen. Wij roepen het college op om die actieve
rol op te pakken, zodat iedereen met een beperking, jong of oud mensen met een
dementie onderdeel kan uitmaken van onze maatschappij. Het kader dat we willen
meegeven is: stel een lokaal inclusieve agenda op na overleg met mensen met een
beperking en/of hun vertegenwoordigers. Zorg voor bekendheid en bewustwording in de
gehele gemeente.
Sport, kan volgens D66 nog breder worden ingezet door gebruik te maken van zijn
verbindende kwaliteiten door te focussen op gezondheidspreventie. Het kader dat we
willen meegeven is dat er ten aanzien van sport en bewegen ook een duidelijk twee
sporen beleid moet zijn. Naast de fysieke investeringen in sportvoorzieningen voor de
bestaande verenigingen moet er nog meer ingezet worden op de preventieve en
verbindende kwaliteiten van sport.
Een belangrijk ontwikkeling waar wij nog aandacht voor willen vragen is het
Interbestuurlijk Programma (IBP). De ontwikkelingen in het gemeentefonds met de
komst van het IBP ziet D66 als een kans voor onze gemeente. Wij vragen ons college om
hier nader onderzoek naar te verrichten. Welke aanknopingspunten voor cofinanciering
zien wij in het voorgenomen beleid en hoe kunnen wij wensen vanuit het coalitieakkoord
koppelen aan het IBP? Daarover ziet onze fractie graag de visie van het college
uitgewerkt in de begroting.
Er zitten in de Perspectiefnota een aantal mooie lijnen waar we ons als D66 goed in
kunnen vinden. Van belang hierbij is wel dat de samenhang tussen het inhoudelijk en
financieel deel wordt verbeterd.
D66 wil niet alleen buiten maar ook binnen de gemeente grensoverschrijdend te werk
gaan, en dit op heel veel gebieden. Klimaat en duurzaamheid. Breng inwoners, bedrijven
en organisaties samen en stimuleer deze duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Zorg en
inwoners. Breng huisarts, onderwijs en overige zorginstellingen samen. Verbind
onderwijs en afvalbeleid. Zet sterk in op de inwonersinitiatieven en benut cofinanciering
effectief, investeer zo ook op het gebied van lokale toerisme en economie. D66 wil
vooruit.
Wij wensen het college en de ambtelijke organisatie veel succes met de vertaling van
deze perspectiefnota naar een sluitende meerjarenbegroting.

