
             
                                                                                                               
 
Amendement Begroting 2020 
 
De raad van de gemeente Renkum, in vergadering bijeen op 6 november 2019, behandelend de 
Begroting 2020, 
 
 
Constaterende dat 

- Gemeente Renkum geconfronteerd wordt met financiële uitdagingen, onder meer door 
dalende en sterk fluctuerende bijdragen vanuit het Rijk; 

- De gemeenteraad verantwoordelijk is voor een structureel sluitende gemeentebegroting; 
- Indien naar het oordeel van de provincie dit niet het geval is, de provincie kan kiezen voor 

strenger toezicht (preventief toezicht) waardoor de gemeente voor iedere 
begrotingswijziging goedkeuring nodig heeft van GS; 

- De begroting 2020 het resultaat is van een intensief en zorgvuldig proces van 
bezuinigingsvoorstellen en afwegen van prioriteiten binnen de organisatie, het college en de 
raad; 

- De Septembercirculaire van het Rijk een negatieve bijstelling van het accres voor 2019 en 
een positieve schatting van het accres voor de jaren 2020 en verder laat zien; 

- Het niet volledig inboeken van het accres, zoals het is geprognotiseerd in de 
septembercirculaire, een beleidswijziging is die volgens het college noodzakelijk is gelet op 
recente ervaringen met de ontwikkeling van het accres door achterblijven van rijksuitgaven; 

 
 
Overwegende dat 

- Mantelzorgers een zeer belangrijke taak vervullen in de dagelijkse zorg voor kwetsbare 
inwoners en zij, om deze taak te kunnen blijven vervullen, ondersteuning en waardering 
verdienen; 

- Het van belang is dat er in Renkum/Heelsum een bibliotheekfunctie blijft die tenminste de 3 
hoofdkerntaken vervult: 

a.  ter beschikking stellen van kennis en informatie, 
b. bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie, 
c. bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur  

- De financiering van de bibliotheken mogelijk verandert als gevolg van veranderingen in de 
wetgeving vanaf 2023; 

- De natuur- en milieueducatie die door Stichting Renkums Beekdal gegeven wordt aan de 
basisscholen een betekenisvolle bijdrage levert aan het vermeerderen van kennis van natuur 
en milieu in onze gemeente; 

- Een extra verhoging van de onroerend zaakbelasting alleen eventueel acceptabel is als 
daarmee een structureel sluitende begroting wordt gerealiseerd; 

 
 
Besluit in de Begroting 2020 
 

- In paragraaf 1I onder Ondersteuning Mantelzorgers (pagina 152 punt 6) de bezuiniging van 
86K te wijzigen in 66K over de jaren 2020, 2021, 2022 en 2023; 
 



- In paragraaf 1B onder Taalbevordering inzake de Bibliotheek (pagina 151 punt 5) een extra 
bezuiniging van 10K op te nemen voor de bibliotheek voor 2020, de bezuiniging voor 2021 
van 80K te wijzigen in 30K, de bezuiniging voor 2022 van 120K te wijzigen in 50K; 

- De tekst toe te voegen “Van de bibliotheek verwacht mag worden dat in overleg met de 
gemeente onderzocht wordt hoe een bibliotheek met jeugd- jongeren- en volwassenen-
afdeling in Renkum te realiseren is binnen de verder gestelde bezuinigingsopgave voor het 
jaar 2023 en hiervoor een onderbouwd voorstel opgesteld wordt voor eind 2021.”; 
 

- In paragraaf 2G Natuur en milieu (pagina 154) de bezuiniging (inzake subsidie Stichting 
Renkums Beekdal) te schrappen voor de jaren 2022 en verder; 
 

- In de paragraaf Lokale heffingen, belastingen, onroerende zaakbelasting onder het kopje 
Tarieven 2020 (pagina 83) te schrappen de tekst “Om tot een structureel meerjarig sluitende 
begroting te komen worden de OZB-inkomsten nog met 4% extra verhoogd. Dit levert een 
extra opbrengst op van € 283.000.” 

- op pagina 83 toe te voegen het kopje ‘Tarieven 2021 en verder’ met als tekst: “Om tot een 
structureel meerjarig sluitende begroting te komen worden de OZB-inkomsten vanaf 2021 
nog met 4% extra verhoogd. De geplande extra OZB-verhoging voor 2021 en verder wordt 
heroverwogen indien er geen sprake is van onverwachte grote financiële tegenvallers in 2020 
(waaronder een sterk verminderd accres ten opzichte van de Septembercirculaire), waardoor 
de begroting niet structureel sluitend gemaakt kan worden.” 

- In het aanvullend dekkingsplan Begroting 2020 (blz. 154) onder “Overige maatregelen” te 
verwijderen: 4B. OZB € 283.000,-- voor alleen het jaar 2020 en dit bedrag te laten staan voor 
2021 en verder; 
 

- het saldo van de meerjarenbegroting voor 2020-2023 vast te stellen op basis van 
bovengenoemde besluiten: 
2020: 90K 
2021: 44K 
2022: 277K 
2023: 396K 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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