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Agenda 
Waar is de fractie van D66 Renkum? 
 
Dinsdag 7 juni 

 Algemene Ledenvergadering 
Woensdag 8 juni 

Raadsontmoeting 
Donderdag 9 juni 

 Fractievergadering 
Dinsdag 14 juni en woensdag 15 juni 

Commissievergadering 
Dinsdag 20 juni 

Extra Commissievergadering 
Dinsdag 28 juni 

Fractievergadering 
Woensdag 29 juni  

Raadsvergadering 
Vrijdag 8 juli  

Zomerborrel Bestuur D66 Renkum in Heelsum 
 

Informatie over de raadsvergaderingen, commissie-
vergaderingen en raadsontmoetingen vindt u via 
raad.renkum.nl. Hier kunt u ook vergaderingen of 
fragmenten daarvan terugkijken.  
De fractie vergadert altijd om 20.00 uur op het 
gemeentehuis tenzij anders vermeld staat. 
Overige informatie vindt u op onze website.  

Van de fractie … 
 
Het Renkums Beekdal is een gebied dat qua unieke 
cultuurhistorie, natuur- en landschapswaarden laat zien in 
wat voor prachtige gemeente we wonen. Het is een 
voorbeeld van dat wat we met elkaar moeten koesteren en 
beschermen: de natuurwaarden, de biodiversiteit, de beken 
en het landschap. Veel activiteiten die we met elkaar 
ondernemen oefenen invloed uit op onze leefomgeving en 
daarmee ook op een gebied als het Renkums Beekdal. We 
willen bijvoorbeeld allemaal ergens goed kunnen wonen, in 
onze directe woonomgeving ontspanning en recreatieve 
activiteiten kunnen ondernemen en samen met onze 
geliefden een gezond leven kunnen leiden. Al die activiteiten 
moeten voortdurend tegen elkaar worden afgewogen en op 
elkaar worden afgestemd. We zijn er als gemeenteraad maar 
druk mee en dat is ook de bedoeling: het gaat tenslotte om 
ons dagelijks leven dat voor iedereen goed in te vullen moet 
zijn. Passend bij de omgeving waarin we samen wonen. 
 
In deze nieuwsbrief gaan we in op de raadsvergaderingen 
van 18 en 25 mei.   

De fractie van D66 Renkum 

https://raad.renkum.nl/
https://d66.nl/renkum/
https://www.renkumsbeekdal.nl/
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In de fractie ... 
Tijdelijke wisseling commissieleden 
 
 
 
 

 
 
 
 

In de vorige nieuwsbrief gaven we aan dat tijdens  
de raadsvergadering van 20 april Rozemarijn van 
Spaendonck en Peter Kraak zijn geïnstalleerd als 
commissielid voor D66 Renkum. Daarbij gaven we aan dat 
Rozemarijn in verband met haar zwangerschap en 
aankomende bevalling tijdelijk zal worden vervangen door 
Lennart Santbergen. Tijdens de raadsvergadering van 25 
mei was het zover en werd Lennart geïnstalleerd als 
commissielid. We zijn blij dat we dit zo met elkaar voor 
elkaar krijgen in de fractie en wensen Lennart veel succes 
de aankomende maanden. 

 
Lennart Santbergen tijdens (boven) en na de beëdiging 

Werkbezoek fractie 
Veiligheid en Gezondheid regio  

Gelderland Midden 
 
Raadsleden Dorien Firet en Hanneke Mijnhart bezochten 9 
mei jl. de Veiligheid en Gezondheid regio Gelderland Midden. 
De VGGM is één organisatie waarin zowel gezondheid als 
veiligheid in ondergebracht zijn, wat uniek is in Nederland. 
De VVGM zorgt voor een grote slagkracht in onze regio en 
werkt samen met de gemeenten die bij de regio horen aan 
een gezonde en veilige samenleving. Ze zijn er in geval van 
nood, maar proberen noodsituaties ook te voorkomen. 
 

Op de brandweerkazerne in Arnhem 
bespraken Dorien en Hanneke de 
uitdagingen van de VGGM. De omgeving 
van de organisatie verandert snel: 
veranderende wetgeving op het gebied van 
jeugdzorg, krapte op de arbeidsmarkt, de 
coronacrisis. De organisatie moet snel 
schakelen om de veiligheid en gezondheid 
ook voor onze gemeente te blijven borgen.  
 
Hanneke en Dorien kregen een rondleiding 
op de brandweerkazerne. De ambulance en 
de verschillende wagens en diensten van de 
brandweer stonden uitgestald. 

 

https://d66.nl/renkum/mensen/rozemarijn-van-spaendonck/
https://d66.nl/renkum/mensen/rozemarijn-van-spaendonck/
https://d66.nl/renkum/mensen/peter-kraak/
https://d66.nl/renkum/mensen/lennart-santbergen/
https://d66.nl/renkum/mensen/dorien-firet/
https://d66.nl/renkum/mensen/hanneke-mijnhart/
https://vggm.nl/over-onze-organisatie
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Landbouw 
Motie ‘Visie over onderzoek naar ruimte voor natuur inclusieve landbouw’  
 
D66 Renkum diende bij de raadsvergadering van 25 mei samen met CDA en VVD de motie 'Visie over 
onderzoek naar ruimte voor natuur inclusieve landbouw' van PvdA mee in, waarin aandacht werd gevraagd 
voor natuurinclusieve landbouwbedrijven. Alle partijen steunden uiteindelijk de motie, maar met dit stukje 
geven we als fractie een inkijk in de totstandkoming van de motie en de rol die wij als D66 Renkum daarin 
speelden. 

Een aantal fracties was recent langsgegaan bij de 
natuurinclusieve boerderij ‘Veld en Beek’. De 
beheerder/eigenaar van deze boerderij, Jan Wieringa, 
had een succesvol pleidooi gedaan bij de aanwezige 
partijen om het voortbestaan van zijn boerderij te 
verdedigen. Hij had namelijk aangegeven dat zijn 
boerderij vanwege de provinciale plannen voor 
natuurontwikkeling, het zogenaamde  

Natuurbeheerplan 2023, waarschijnlijk zou ophouden te bestaan. Het stuk grond dat hij pacht zou daarbij 
worden omgezet in natuur. Naar aanleiding van het bezoek van de fracties werd door de PvdA de motie 
opgezet.  
 
Met de motie werd het college opgeroepen om een zienswijze (bezwaar) in te dienen bij de provincie, 
waarbij Renkum de provincie oproept om te onderzoeken of er ruimte is voor natuurinclusieve landbouw in 
onze gemeente. De indieners van de motie, waaronder dus ook D66 Renkum, zouden het zonde vinden als 
dit soort landbouw geen plek zou krijgen in het Renkumse landschap. Met het aangekondigde onderzoek is 
er nog geen zekerheid voor de natuurinclusieve landbouw in Renkum, maar het signaal is in ieder geval 
gegeven dat wij in Renkum allemaal voorstander zijn van dit type ‘boeren’. 
 
Voordat de motie werd ingebracht vroeg D66 aan de opstellers ervan of er iets kon worden toegevoegd. 
We wilden namelijk een duidelijk doel beschrijven voor de natuurinclusieve landbouw. Je wilt met een 
onderzoek namelijk iets concreets bereiken. Wij stelden voor als doel toe te voegen: biodiversiteit volgens 
EU-normen verzorgen en een betere toekomst schetsen voor de boeren die druk vanuit de maatschappij 
ervaren. De mede-indieners van de motie konden zich vinden in dit standpunt van D66 Renkum, maar 
aangezien het voorstel van D66 in de raad tot discussie zou kunnen leiden en er nog maar één dag tijd was 
om de motie op te stellen voordat de bewaartermijn bij de provincie verliep is het doel uiteindelijk niet in 
de motie terecht gekomen. Soms is de conclusie dat je veel energie steekt in het goed beschrijven van 
zaken, maar dat je pragmatisch moet zijn en moet concluderen: we hebben liever iets dan niets.  
 
   
 
 
 
 

https://raad.renkum.nl/documenten/moties-en-amendementen/Agendapunt-12a-motie-vreemd-PvdA-D66-CDA-VVD-mbt-natuur-inclusieve-landbouw-in-de-GNN-3-0-UNANIEM-AANGENOMEN.pdf
https://raad.renkum.nl/documenten/moties-en-amendementen/Agendapunt-12a-motie-vreemd-PvdA-D66-CDA-VVD-mbt-natuur-inclusieve-landbouw-in-de-GNN-3-0-UNANIEM-AANGENOMEN.pdf
https://www.natuurmonumenten.nl/landbouw/wat-natuurinclusief-boeren
https://www.veldenbeek.nl/
https://media.gelderland.nl/Ontwerp_Natuur_Beheer_Plan_2023_02845cbffb.pdf
https://biologielessen.nl/index.php/dna-11/2312-natuurinclusieve-landbouw
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  Meedenken, meepraten en 
meedoen 
Ledenapp D66 Renkum 
 
 
 
 

 
 
 
 

Wil je als lid van D66 Renkum via Whatsapp weten wat er 
speelt in de fractie, binnen de vereniging en in de gemeente? 
Er is een speciale ledenapp waarin je actief mee kunt 
discussiëren, zelf aandacht kunt vragen voor onderwerpen 
die jij belangrijk vindt en waar je met andere Renkumse D66-
leden artikelen en andere informatie uit kunt wisselen. 
 
Scan dus snel de QR-code hieronder en doe mee! 
 

Maatschappij en samenleving 
Burgerberaad 
 
We staan in Renkum voor grote uitdagingen die we samen met de inwoners in de zes dorpen moeten gaan 
aanpakken. D66 Renkum gelooft dat goed opgezette burgerberaden, zoals die bijvoorbeeld in het boek ‘Nu 
is het aan ons’ van Eva Rovers zijn beschreven, de oplossing zijn voor het daadwerkelijk gaan betrekken van 
de inwoners bij de Renkumse politiek.  
 

D66 Renkum heeft tijdens de raadsvergadering van 18 mei alle raadsleden 
opgeroepen om samen met de inwoners van de zes Renkumse dorpen 
echte democratie te gaan laten plaatsvinden in Renkum door de inwoners 
daadwerkelijk te gaan betrekken bij besluitvorming over de belangrijke 
onderwerpen die spelen. Wij hebben daar ideeën over en willen die graag 
met de hele raad verder gaan uitwerken. In het boek van Eva Rovers wordt 
precies uitgelegd hoe dat kan worden gedaan. De fractie van D66 Renkum 
gaf tijdens de vergadering het boek aan alle raadsfracties cadeau met 
daarbij de oproep snel aan de slag te gaan met het echt betrekken van 
inwoners bij de lokale problemen die we samen moeten oplossen. 

 
 

https://decorrespondent.nl/nuishetaanons
https://decorrespondent.nl/nuishetaanons
https://www.npostart.nl/buitenhof/08-05-2022/VPWON_1332215
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Bestuur en organisatie 
Versterken Bestuurscultuur Renkum 

De gemeente Renkum is al enige tijd aan het werk om de bestuurscultuur te versterken. De manier waarop 
de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie samenwerken binnen de maatschappelijke 
context waarin dat moet plaatsvinden (voldoen aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, 
omgaan met steeds complexere problematieken, werken binnen krappe financiële kaders, omgaan met 
personeelstekorten, enzovoort) kan en moet beter. De afgelopen jaren is geïnventariseerd wat er volgens 
collegeleden, raadsleden en ambtenaren anders en beter zou moeten gaan. Dat heeft geleid tot een groot 
aantal aanbevelingen die zijn vastgelegd in het document ‘Versterken Bestuurscultuur Renkum”. Tijdens de 
raadsvergadering van 25 mei stond de vaststelling van dit document op de agenda.           
D66 stemde in met de aanbevelingen, maar gaf daarbij aan dat werkgroepen en overlegmomenten er dan 
wel moeten zijn om de bestuurscultuur daadwerkelijk te verbeteren doordat er concrete maatregelen en 
afspraken uit voortkomen die de raad, het college en de gemeentelijke organisatie samen moeten gaan 
uitvoeren. Het ‘doen’ moet centraal staan, niet ‘het praten over’. De centrale vraag daarbij blijft dan steeds: 
“Welke gemeente willen we met elkaar zijn?”. 

D66 benadrukte tijdens de raadsvergadering ook dat bij het verbeteren van de bestuurscultuur niet alleen 
de gemeenteraad en het college betrokken moeten zijn, maar vooral ook de gemeentelijke organisatie. Een 
goede relatie tussen alle partijen is van cruciaal belang om de verbetering van de bestuurscultuur succesvol 
te maken. De gemeentelijke organisatie staat echter onder grote druk doordat er steeds meer werk moet 
worden verzet met minder of een zeer moeilijk in te vullen formatie. Het is wat D66 betreft dan ook niet 
genoeg dat er alleen even een goed gesprek met elkaar plaatsvindt over het feit dat de bestuurscultuur 
anders moet worden. Tijdens de raad maakte Fedor Cuppen duidelijk dat er wat D66 Renkum betreft in tijd 
en geld fatsoenlijk geïnvesteerd zal moeten worden om de gewenste versterking van de bestuurscultuur 
daadwerkelijk voor elkaar te krijgen; ook voor en in de gemeentelijke organisatie. Alleen dan zullen de 
inwoners van Renkum daadwerkelijk een beter bestuur van hun gemeente gaan krijgen. 

D66 is dan ook van mening dat een deel van de aanbevelingen uit het document “Versterken 
bestuurscultuur Renkum” kan worden opgepakt binnen de bestaande werkzaamheden van raad, college en 
ambtelijke organisatie en dus zonder al te veel financiële middelen en extra inzet kan worden 
georganiseerd, maar een groot deel ook niet. Tijdens de vergadering stond het amendement ‘Traject 
Bestuurscultuur’ centraal waarin een bedrag van 20.000 euro is opgenomen voor de verbeteringen van de 
bestuurscultuur. Dat bedrag is volgens D66 Renkum absoluut onvoldoende om het hele verbetertraject te 
kunnen doorlopen, zeker als alles ook goed geborgd moet gaan worden. D66 beschouwt het bedrag als een 
startkapitaal waardoor begonnen kan worden met de versterking van de bestuurscultuur in Renkum. Dat er 
vervolgens in de toekomst meer geld nodig zal zijn op basis van een goede, planmatige onderbouwing is 
dan nodig om verder te kunnen werken. Dat staat in het amendement dat unaniem werd aangenomen. 
 
En nu aan de slag! 
   
 
 
 
 

https://raad.renkum.nl/documenten/algemene-documenten/21036-010-Overdrachtsdocument-Versterken-Bestuurscultuur-Renkum-Definitieve-versie.pdf
https://d66.nl/renkum/mensen/fedor-cuppen/
https://raad.renkum.nl/documenten/moties-en-amendementen/Agendapunt-6-amendement-GB-GL-PvdA-VVD-D66-CDA-mbt-versterken-bestuurscultuur-1-UNANIEM-AANGENOMEN.pdf
https://raad.renkum.nl/documenten/moties-en-amendementen/Agendapunt-6-amendement-GB-GL-PvdA-VVD-D66-CDA-mbt-versterken-bestuurscultuur-1-UNANIEM-AANGENOMEN.pdf
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Column 

 
Als ik zeg ‘SMS-debat’ dan moet u vast even graven in uw geheugen waar dat over ging. Waarschijnlijk al 
weggezakt of verdrongen door de volgende wekelijkse ophef. Die heerlijke ophef waar we ons ongegeneerd 
en vaak ongefundeerd over kunnen opwinden op het werk, feestjes of langs het sportveld. Mooi vermaak 
voor de bevolking en tegenwoordig corebusiness voor de vaderlandse pers. Goed voor het stillen van de 
aandachtshonger, de verkoopcijfers en clicks op internet. Maar wel met een desastreus gevolg op de lange 
termijn: een groeiend wantrouwen tegenover onze overheid, onze politici, onze rechtsstaat.  
Toegegeven, sommigen geven daar ook wel aanleiding toe. Toch is nog altijd het overgrote gedeelte van 
ons gouvernement te goeder trouw, integer en vol passie om ons land mooier, aangenamer, liever en fijner 
te maken. Dat zijn wel de mensen die worden meegezogen in alle negativiteit en ophef die zo 
verschrikkelijk afleidt van al die uitdagende, grote, wereldse, problemen. Problemen die vragen om een 
lange adem, volle aandacht van de samenleving, maatschappelijk en politiek debat, degelijke compromissen 
en daadkrachtige besluiten. Die dus niet steeds worden weggeduwd door het schandaal van de week, zoals 
sms-gate. Ja, het was dom, onhandig, opmerkelijk van Rutte, maar zijn uithaal naar het parlement over het 
alom aanwezige, en soms gespeelde, wantrouwen van de Kamer was relevanter dan de inhoud van de 
gewiste sms-en. Juist dat soort dingen benoemen kan bijdragen aan een gezondere bestuurscultuur. Goed 
bedoelde, vage en dure trajecten in een achterkamer met flip-overs, post-its en gezelschapsspellen zijn  

namelijk gedoemd te mislukken. Een debat over de bestuurscultuur hoort  
thuis in de Tweede Kamer, de Statenzaal of de raadzaal. Dat debat is  

niet voor bange politici. Rutte verdient wat dat betreft een  
groot compliment.  

 
Dat zal ik hem wel even sms-en! 

 
   
 
 
 
 

Oblomov 

Contact 
 
Als fractie van D66 Renkum vinden we het belangrijk dat iedereen die dat wil door ons gehoord wordt, met 
ons mee kan denken en dat er ruimte is voor dialoog en debat. Zoek ons dan ook gerust op en laat ons 
weten wat er bij u speelt. We maken graag een afspraak om met elkaar in gesprek te gaan. 
 
Raadsleden 

Fedor Cuppen (fvz)  f.cuppen@d66renkum.eu  
Dorien Firet   d.firet@d66renkum.eu   
Hanneke Mijnhart    h.mijnhart@d66renkum.eu 

Commissieleden 
Peter Kraak    p.kraak@d66renkum.eu  
Rozemarijn van Spaendonck r.vanspaendonck@d66renkum.eu 

Fractievolgers 
Lennart Santbergen  l.santbergen@d66renkum.eu  

 
 

 
 
 
 
 
 

d66.nl/renkum 

DemocratenRenkum 

@D66Renkum 
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mailto:p.kraak@d66renkum.eu
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mailto:l.santbergen@d66renkum.eu
https://d66.nl/renkum/
https://www.facebook.com/DemocratenRenkum
https://twitter.com/D66Renkum

