
Fractie D66 Provinciale Staten 
Postbus 9090 
6800 GX Arnhem 
 
Oosterbeek, 27 juni 2020 

Betreft: de grens is bereikt v.w.b. lokale bezuinigingen 

Geachte fractieleden van D66,  

Het huishoudboekje op orde; dat wordt van iedereen gevraagd. In veel huishoudens is het niet de 
vraag waar het geld aan uitgegeven kan worden maar waaraan het uitgegeven moet worden. Dat zijn 
de vaste lasten om simpelweg het hoofd boven water te kunnen houden; de eerste levensbehoeften. 
Blijft er nog wat over, dan kan bekeken worden of er nog andere zaken zijn die gefinancierd moeten 
worden, zoals onderhoud van materiele zaken, het zorgen voor het persoonlijk welzijn en het 
creëren van een buffer voor onvoorziene situaties in de toekomst. Ten slotte, als een sluitpost, kan er 
nog geld gaan naar de luxezaken die niet echt nodig zijn. Of vaak zelfs echt niet … 
Als er om wat voor reden dan ook bezuinigd moet worden dan wordt er in omgekeerde volgorde 
gekeken naar datzelfde huishoudboekje: eerste de luxe eraf, vervolgens kijken welke investeringen 
niet nodig zijn of minder zouden kunnen en ten slotte moeten zelfs de vaste lasten tegen het licht 
worden gehouden. En bij die vaste lasten stopt uiteindelijk ergens de rit. Die vaste lasten kunnen 
namelijk niet oneindig worden teruggeschroefd; er is een ondergrens. Die ondergrens is gevonden 
als oprecht proberen alleen nog maar kan leiden naar een onomkeerbare uitholling van de primaire 
levensbehoeften. Zeker als er kwetsbare personen zoals kinderen in het spel zijn … 
 
Ook een gemeente heeft zo’n financiële ondergrens; het punt waarop de onomkeerbare uitholling 
van onze samenleving begint als er nog verder wordt gezocht naar bezuinigingen in de gemeentelijke 
begroting. En hoewel veel inwoners uiteindelijk best een manier zullen vinden om toch het hoofd 
boven water te houden zijn de kwetsbare groepen in onze samenleving direct het grootste 
slachtoffer als die uitholling gaat plaatsvinden. 
 
Net als elke andere partij in de Renkumse gemeenteraad heeft ook D66 graag het gemeentelijke 
huishoudboekje op orde. En uiteraard zien wij daarbij graag dat voor ons belangrijke onderwerpen 
als een inclusieve samenleving, een duurzame toekomst, behoud van natuur- en landschapswaarden, 
kunst- en cultuurvoorzieningen en Renkum als Airbornegemeente worden behouden en verder 
uitgebouwd. Door nog maar weer eens te kijken naar wat er eventueel allemaal anders zou kunnen 
in de Renkumse samenleving zal het ook vast wel weer lukken om een sluitende begroting in te gaan 
dienen. Maar als we dat nu ook echt daadwerkelijk gaan doen is daarmee in de ogen van D66 een 
start gemaakt met de uitholling van die Renkumse samenleving. Dan staan naast de voorzieningen 
voor onze kwetsbare inwoners ook alle andere belangrijke D66-thema’s op het spel. En dat zal ook 
gelden voor alles wat bij de andere fracties in onze gemeente gekoesterd wordt. 
 
Er valt wat ons betreft op dit moment dan ook niet meer te praten over verdere bezuinigingen in de 
gemeente Renkum. Als we dat wel doen, dan gaan we in de gemeenteraad het gevecht aan over de 
primaire levensbehoeften van onze gemeente. De luxe hebben we afgelopen jaren inmiddels wel 
ingeleverd. De investeringen in de toekomst zijn door ons tot een minimum teruggebracht. Het kan 
niet zo zijn dat we als lokale raadspartij voortdurend moeten praten en beslissen over belangrijke 
kerntaken die ons onder meer door het rijk en de provincie zijn toegewezen, terwijl de gemeente 
daarvoor onvoldoende (financiële) middelen krijgt aangereikt om er daadwerkelijk lokaal wat aan te 
kunnen doen. Volgens ons is de bezuinigingsgrens voor de gemeente Renkum (en voor alle andere 
gemeenten ook!) bereikt. Het is genoeg geweest: tot hier en niet verder!  



We willen met deze brief als fractie van D66 Renkum tonen dat we als lokale 
volksvertegenwoordigers onze verantwoordelijkheid nemen door nu ons college als hoogste 
bestuursorgaan te steunen met bovenstaande boodschap. Op u als Gelderse D66-fractie doen we 
daarom een dringend beroep om ervoor te zorgen dat de provincie Gelderland, als rijkste provincie 
van Nederland en gebruik makend van haar provinciale gelden, middelen vrijmaakt om Gelderse 
gemeenten meer financiële armslag te geven om de kerntaken te kunnen uitvoeren die op lokaal 
niveau moeten worden uitgevoerd.  
Ook vragen wij u om uw invloed op landelijk niveau aan te wenden om de rijksoverheid te stimuleren 
om gemeenten meer financiële ruimte te bieden. De provincie Zuid-Holland heeft dit bijvoorbeeld 
ook al gedaan door van het kabinet structureel meer geld te vragen voor gemeenten omdat we als 
overheid volgens die provincie “tot het punt [komen] waarbij het niet meer rechtvaardig wordt om 
gemeenten te dwingen keuzes te maken die maatschappelijk niet verantwoord meer zijn.” 
 
Wij rekenen op uw steun en danken u alvast voor uw inzet. 
Graag vernemen wij van u welke acties u gaat ondernemen ten aanzien van deze brief. 

Met vriendelijke groet, 

Fractie D66 Renkum, 

Daniëlle Bondt 
Fedor Cuppen 
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Hanneke Mijnhart 
 

 

 

 

 


