
Voorzitter, 

Weer ligt er een begroting voor ons met een doorkijk naar de jaren die volgen, 

die velen slapeloze nachten bezorgt en ons hier samen bijeen in een tweestrijd 

brengt. 

Aan de ene kant moet onze begroting financiële stabiliteit bieden, geen tekorten 

laten zien en mogelijke tegenslagen het hoofd kunnen bieden. Daarnaast moeten 

wij voor de Provincie kunnen aantonen dat wij de begroting voor de langere 

termijn op orde hebben en dat deze solide is, zodat een dreiging van onder 

bewind voering van de Provincie hiermee van de baan is. Want als dat namelijk 

gebeurt, betekent dat eigenlijk ook dat we als Renkum niet langer zelfstandig 

kunnen bestaan. De belastingen zullen helemaal omhooggaan en voorzieningen 

zullen definitief gesloten worden.                                                                              

Aan de andere kant moeten we ook opnieuw weer aan de inwoners uitleggen dat 

het nog steeds niet gedaan is met bezuinigingen en dat e voorzieningen verder 

worden teruggeschroefd. Dat vanuit den Haag nog steeds structureel te weinig 

komt voor de Jeugdzorg. De inwoner is het zo langzamerhand meer dan zat, is 

moe en verliest steeds meer het vertrouwen in onze bestuurders en de politiek.                          

Want aan welke knop kun je nu eigenlijk draaien als je vanuit den Haag niet 

genoeg inkomsten krijgt en tekorten ontstaan? Aan de Onroerendzaakbelasting- 

knop en aan de bezuinigingsknop waarmee ook vele voorzieningen worden 

afgeschaft.  

De gemeente moet verstandig met zijn geld omgaan en de financiële opdracht is 

belangrijk, maar wij vinden de inhoudelijke opdracht tenminste zo belangrijk. 

Weer blijkt hoe broos het financieel evenwicht is, hoe noodzakelijk het is om de 

basis op orde te krijgen. We willen een meerjarig financieel evenwicht en we 

weten dat het Accres binnen de septembercirculaire niet stabiel is. Een groot deel 

is nu gereserveerd binnen de begroting en aan te merken als 

weerstandscapaciteit. Dat is belangrijk want in 2020 tellen de risico’s van het 

sociaal domein voor het eerst mee voor het weerstandsvermogen. En dat is ook 

belangrijk om de uitdagingen van volgend jaar aan te kunnen: denk aan 

beschermd wonen en doelgroepenvervoer. En ook om nog wat begrotingsruimte 

te houden. 

D66 staat voor meedoen en gelijke kansen en daarvoor zijn goede toegankelijke 

en nabije voorzieningen voor onze inwoners van groot belang. Iedereen moet 

kunnen meedoen en daarvoor wordt solidariteit gevraagd en moet de 

gemeentelijke belasting op termijn omhoog. We schieten door de ondergrens van 

voorzieningen heen, en dan vooral voor kwetsbare groepen, als we de OZB op 

termijn niet verhogen. D66 staat voor een toekomstbestendige samenleving met 

oog voor elkaar en met verstandige keuzes. Geen kortzichtige keuzes zoals nog 

meer bezuinigen op buurtsportcoaches, mantelzorgondersteuning en de bieb; dat 

gaat later weer veel meer kosten opleveren. Wij koesteren die vrijwilligers en 

mantelzorgers als cement voor onze samenleving. Geen kortzichtige keuzes zoals 

nog meer bezuinigen op toerisme en economie. D66 wil samen met de 

Renkumse ondernemers deze twee juist steviger met elkaar verbinden en ook 

regionaal de verbinding blijven zoeken. 



Op de organisatie hier in het gemeentehuis is ook de laatste jaren een grote 

bezuinigingslag gemaakt en wij hebben er vertrouwen in dat dit verder leidt naar 

een efficiëntere bedrijfsvoering met een klein, breed inzetbaar, 

ambtenarenapparaat dat veel meer de verbinding ook ‘buiten’ het gemeentehuis 

zoekt. 

D66 streeft naar een duurzame en harmonieuze samenleving. Daarbij is het 

belangrijk dat er gezorgd wordt voor zowel de huidige als de toekomstige 

generaties. Daarbij geldt voor D66 niet als vanzelfsprekend dat alles moet 

worden behouden zoals het is. De wereld om ons heen verandert voortdurend en 

snel en het is aan ons de taak hierbij te streven naar het maken van de juiste 

keuzes om te behouden wat goed is en te veranderen wat nodig is. Het 

landschap van onze prachtige gemeente met daarin de vele landgoederen en de 

prachtige flora en fauna is al eeuwenlang het decor waarin mensen leven, 

wonen, werken, recreëren, bewegen en het ook vastleggen. Wij moeten ook 

zorgvuldig omgaan met het gebruik van ons landschap. Verdere achteruitgang 

van het landschap, het verdwijnen van waardevolle cultuur- en 

landschapselementen op landgoederen en de aantasting van natuurwaarden 

moeten dan ook actief worden tegengegaan. De huidige bezuinigingen die leiden 

tot het op meer bescheiden schaal uitvoering geven aan het LandschapsBasisplan 

mogen wat D66 betreft dan ook niet betekenen dat de landschappelijke waarden, 

de landgoederen en de natuurwaarden de aankomende jaren zodanig onder druk 

komen te staan dat de toekomstige generaties met onomkeerbare problemen 

worden opgezadeld waardoor zij het landschappelijk decor waarin wij nu leven 

niet meer zullen herkennen.  

Het gezamenlijke amendement 

Als D66 hopen wij aan onze inwoners als eerste duidelijk te kunnen maken dat 

het behoud van een bieb in het centrum van Renkum voor ons bovenaan 

onze lijst staat. Daar hebben we al vanaf 2010 voor gestreden en daar zullen we 

voor blijven strijden. Of het nu gaat om het tegengaan van laaggeletterdheid, 

het ervoor zorgen dat onze nieuwkomers snel inburgeren en de taal onder de 

knie krijgen, ouderen en jongeren elkaar kunnen ontmoeten en zich kunnen 

ontwikkelen, we al vroeg beginnen om iedereen aan het lezen te krijgen wat 

weer een verhoogde woordenschat geeft, etc. Voorzitter, iedereen in Nederland 

kent en heeft een positief gevoel bij het woord ‘bibliotheek’. Iedereen! Van 

peuter tot 100-jarige. Voor velen is de bibliotheek ook een veilige haven, een 

ijkpunt in een dorp, in het hart van het centrum van Renkum. Dus als wij te zien 

krijgen dat de bibliotheek enorm moet inleveren, moet bezuinigen en daarmee 

uit het centrum verdwijnt zeggen wij: Ho, STOP Even! 

Dat wij daar gelukkig niet alleen zo overdenken zien we in hoe dit de inwoners 

van het dorp raakt, in alle handtekeningen, e-mails en acties. Zelfs de 

ondernemersvereniging heeft zich laten horen! Dat geeft ons moed om door te 

zetten, die bezuiniging een halt toe te roepen. Maar dan krijg je wel te maken 

met de politieke waarheid, een verdeeld landschap. Want voor de een is dat 

prima die bezuiniging, misschien nog wel wat meer; voor de ander kan die bieb 

wel naar Doelum en daarom bezuinigen; en de ander wil minder bezuinigen, 

maar heeft daar helemaal geen financiële dekking voor.  



Voorzitter, zorgen dat je een politieke meerderheid krijgt om veilig te stellen 

dat in ieder geval die bieb voorlopig in het Centrum van Renkum blijft en 

daarbij niet te veel hoeft te bezuinigen en daarvoor een meerderheid 

krijgen, betekent dat je ook dingen moet slikken en accepteren. Wat wij nu 

hebben kunnen bereiken met een aantal partijen - Groen Links, PVDA en VVD - 

is dat in 2021 niet €80.000,- bezuinigd hoeft te worden maar slechts €30.000,-, 

in 2022 niet €120.000,- maar €50.000,- en dat wij absoluut verwachten dat het 

College met de bibliotheek samen voor ons inzichtelijk maakt wat verdere 

bezuinigingen in 2023 zal gaan betekenen. Welke voorzieningen van de 

bibliotheek moeten stoppen en moet deze dan toch nog in 2023 naar Doelum 

terwijl daar niet genoeg ruimte is? Wij willen een plan gepresenteerd krijgen eind 

2021 en hopen dat of Den Haag wakker is geworden of dat er meer geld is of dat 

we een politieke meerderheid houden om verdere bezuinigingen te kunnen 

stoppen vóór 2023. 

Tot zover 


