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Agenda 
Waar is de fractie van D66 Renkum? 
 
Juli - Augustus 

 Zomerreces 
Donderdag 1 september 

Fractievergadering 
Dinsdag 6 en woensdag 7 september 

Raadsontmoeting 
Donderdag 8 september 

Fractievergadering 
Dinsdag 13 en woensdag 14 september 

Commissievergadering 
Maandag 19 september 

Fractievergadering 
Maandag 26 september 

Fractievergadering 
Woensdag 28 september  

Raadsvergadering 
 

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 … 
 
De afgelopen weken waren nog even druk: de laatste loodjes 
voor het zomerreces. Er stonden nog enkele belangrijke 
zaken op de politieke agenda waaronder de Voorjaarsnota, 
de Jaarstukken voor 2021 en de nieuwe Raadsagenda. Ook 
brachten we in de laatste vergadering voor het zomerreces 
nog een motie voor de Kunst-, Cultuur- en Creatieve sector 
in. U leest over al deze onderwerpen in deze nieuwsbrief.  
Daarnaast doen we verslag van de bijeenkomst van de 
fractie in Wolfheze. Daar hebben we op zaterdag 11 juni met 
elkaar vooruitgekeken naar de aankomende tijd en samen 
bepaald waar we, buiten de raadsvergaderingen om, mee 
aan de slag willen gaan als fractie. Ook hiervan staat een kort 
verslag in deze nieuwsbrief. 
Wij gaan de aankomende weken even “uit” voor wat betreft 
het raadswerk. Even een periode wat afstand nemen van 
alles wat er in onze gemeente speelt om vervolgens fris en 
uitgerust weer vol aan de slag te gaan in de gemeenteraad 
en daarbuiten. 
We wensen iedereen nu een hele fijne zomerperiode toe.  
Tot gauw! 

De fractie van D66 Renkum 

https://raad.renkum.nl/
https://d66.nl/renkum/
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Kunst en Cultuur 
Fair Practice Code 
 
Toen de fractie, het bestuur en diverse leden van D66 Renkum enige tijd  
geleden een wandeling maakte op de HES spraken zij met kunstenaars over 
hun huisvesting en het belang van hun bijdrage aan de maatschappij en onze  
samenleving. De kunstenaars gaven aan dat zij wel regelmatig voor van alles  
worden gevraagd (“Dan is toch mooie exposure voor je werk”) maar dat ze er vanuit  
economisch oogpunt beschouwd vaak niet veel voor terugkrijgen. Corona legde dat patroon nog eens extra 
bloot en zelfs nu de maatschappij weer open is gegaan, hebben veel kunstenaars het nog steeds zwaar.  
 
De Sociaal Economische Raad en de Raad voor Cultuur hebben geconcludeerd dat kunst, cultuur en 
creatieve vakken in Nederland weliswaar hoogwaardig en internationaal toonaangevend zijn, maar dat er 
tegelijkertijd ook sprake is van uitholling van de arbeidsmarkt voor deze sector. En dat is zorgelijk, ook in de 
gemeente Renkum die zich erop voorstaat een kunstenaarsgemeente te zijn.  
 
De Fair Practice Code en de uitgangspunten die eraan ten grondslag liggen zorgen ervoor dat er voor 
kunstenaars, makers en anderen die werken in het culturele en creatieve veld een eerlijke vergoeding staat 
tegenover hun geleverde bijdrage bij een evenement of project. Het biedt een kader op welke 
(voor)waarden dat moet gebeuren. De gedragscode vormt zo een referentiekader van waaruit vooraf en als 
reflectie en evaluatie achteraf een geleverde bijdrage financieel gewaardeerd moet worden. D66 Renkum 
vindt dat Renkumse samenleving en de gemeente zich bewust moeten worden van het feit dat een goede 
eerlijke waardering van de culturele en creatieve sector vorm moet krijgen, zowel in immateriële als 
materiële zin. De Fair Practice Code is bedoeld als handvat voor alle kunstzinnige en culturele professionals 
om de dialoog te voeren, om zichtbaar te maken wat er beter kan en daadwerkelijk verbeteringen door te 
voeren. Ook in Renkum! 
 
Als we met elkaar voortdurend zeggen dat we een kunsternaarsgemeente zijn dan moeten we dat ook met 
elkaar van een gedragen, betrouwbaar kader gaan voorzien. Zeker aangezien kunstenaars en andere 
creatieve vakmensen vanuit economisch oogpunt een belangrijke bijdrage leveren aan de aantrekkelijkheid 
van onze gemeente, o.a. v.w.b. toerisme. D66 Renkum wilde daarom, samen met het CDA, met een motie 
het college oproepen de Fair Trade Code op te nemen in de nieuwe Cultuurnota die eind van het jaar  

behandeld zal worden in de raad. Daarmee wordt recht 
gedaan aan de bijdrage die de kunst-, culturele - en 
creatieve sector in onze gemeente levert, ook vanuit 
economisch perspectief. Ook willen D66 Renkum en het 
CDA dat de gemeente met de mensen die in Renkum 
werken in de kunst-, culturele - en creatieve sector in 
gesprek gaat over een voor hen toekomstbestendige, 
duurzame en eerlijke arbeidsmarkt. De wethouder heeft 
tijdens de raadsvergadering van 29 juni aangegeven zich 
te gaan verdiepen in de Fair Trade Code en er na het 
zomerreces op terug te komen. Dat wachten we even 
af. De motie werd daarom vooralsnog niet ingediend. 
Wordt vervolgd … 

 

https://dehes.nl/
https://www.ser.nl/nl/publicaties/passie-gewaardeerd
https://www.raadvoorcultuur.nl/
https://www.renkum.nl/Bezoekers/Cultuur/Kunstenaarskolonie
https://fairpracticecode.nl/nl
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/29-juni/16:00/Motie-vreemd-aan-de-orde-mbt-invoeren-en-uitdragen-Fair-Practice-Code
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De gemeentelijke Planning & Controlcyclus 
Voorjaarsnota 2022 
 
In de Voorjaarsnota (hierna VJN) wordt vooruitgekeken naar wat voorgenomen maatregelen en 
beleidsontwikkeling gaan betekenen voor het lopende begrotingsjaar en komende begrotingsjaren. De 
gemeenteraad behandeld de VJN in een speciale raadsvergadering waarin de financiële kaders worden 
aangeven waarbinnen het college de verdere programmabegroting voor de aankomende jaren moet gaan 
opstellen. 
 
Dit jaar was die behandeling in de raad eigenlijk vooral een formaliteit. Dat komt allereerst omdat de 
gemeente Renkum financieel gezien gewoon behoorlijk in de min staan. Veel van wat de gemeente wilde 
en wil gaan doen is gebonden aan het feit dat er nauwelijks of geen geld beschikbaar is om dat te gaan 
doen. De meicirculaire 2022 lijkt lucht te gaan bieden voor het financiële plaatje van de gemeente voor de 
korte en middellange termijn. Het gaat dan om incidentele gelden waar de raad iets over zouden kunnen 
zeggen. Het zou echter vreemd zijn dat als de gemeente de afgelopen jaren steeds de eindjes aan elkaar 
heeft moeten knopen en aan de inwoners vaak heeft moeten uitleggen dat veel niet meer kon, meer ging 
kosten of zou verdwijnen er nu dankzij de meicirculaire ineens wel van alles zou kunnen worden gedaan.  
Daarbij zorgen grote ontwikkelingen die 
buiten onze gemeentegrenzen zijn ontstaan, 
zoals een oorlog niet ver hier vandaan maar 
ook de stikstof- en de klimaatcrisis, voor 
allerlei onvoorziene uitgaven en tekorten.  
Zo staat de energiehuishouding op dit 
moment volledig op z’n kop; iets wat we 
enkele maanden geleden totaal niet hadden 
voorzien. De meicirculaire is in die wereld  
van vandaag een zeer onzekere financiële 
fundering voor de toekomst. Wat D66 Renkum 
betreft kan de gemeente Renkum het zich niet 
veroorloven op die fundering een ruimer 
bemeten uitgavenpatroon te gaan bouwen.  
 
Naast de onzekerheden die er zijn over de huidige en toekomstige financiële positie van de gemeente zitten 
we ook in een situatie waarbij er nog maar net een nieuw college is aangetreden. Dat college moet wat D66 
Renkum betreft de tijd krijgen om beleid te gaan maken. In de raadsvergadering van 29 juni gaf D66 
Renkum het college dan ook mee vooral snel en voortvarend aan de slag te gaan met het opstellen van 
beleid, het oppakken van de taken die gedaan moeten worden en het vormgeven en uitvoeren van 
plannen. Dat er veel grote, maatschappelijk schurende onderwerpen spelen vraagt vanuit de gemeente om 
daadkrachtig en met lef uitgedragen beleid, zoals de druk op het wonen en de voorzieningen, het 
veranderende klimaat en de energiehuishouding, het daadwerkelijk betrekken van inwoners bij wat er 
speelt in de gemeente en het blijven vormgeven aan een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan 
doen en eerlijke kansen krijgt. Het voortbestaan van onze gemeente en het krijgen van een duurzaam 
levensvatbare gemeentelijke organisatie zijn zaken waar het nieuwe college snel mee aan de slag moet 
gaan. Bij de Begrotingsraad in september, waar de Perspectiefnota op de agenda staat, bepalen we als 
fractie dan wel of de ingezette koers ons bevalt. 
 
   
 
 
 
 

https://renkum2022.voorjaarsnota.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2022/05/31/meicirculaire-gemeentefonds-2022
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/29-juni/16:00/Motie-vreemd-aan-de-orde-mbt-invoeren-en-uitdragen-Fair-Practice-Code
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   Gemeentefinanciën 
Jaarrekening 2021  
  

Renkum houdt maar liefst 2,29 miljoen over 
op de begroting van 2021. Dat blijkt uit de 
jaarstukken. De oorzaken zijn met name een 
personeelstekort en het hierdoor 
doorschuiven van plannen en projecten naar 
een later tijdstip. Ook zijn er minder 
uitgaven in het sociaaldomein gedaan door 
de Coronapandemie. Zo gingen bijvoorbeeld 
veel sociale- en dagbestedingsactiviteiten  
niet door en werd zorg werd verminderd door angst voor 
besmetting en door personeelsgebrek. Renkum heeft de 
laatste jaren grote moeite gehad om rond te komen met als 
gevolg bezuinigingen en verhoging van de lasten voor de 
inwoners. Nu blijft er geld op de plank liggen en toch kunnen 
we ons niet rijk rekenen. Er staan ons nog grote taken te 
wachten, met name op de gebieden omgeving en organisatie. 
Om het allemaal in perspectief te zien:  
2,29 miljoen is ongeveer 2% van onze totale begroting. 
 

Stilstaan om vooruit te gaan 
 
Het raadswerk bepaalt voor de fractie voor het grootste deel de agenda. Raads- en commissievergaderingen, 
raadsontmoetingen, excursies en gesprekken met inwoners en andere fracties: de onderwerpen waarover 
daarbij gesproken wordt komen voor het grootste deel voort uit de politieke actualiteit. Dan is het goed om 
als fractie met enige regelmaat los van die actualiteit bij elkaar te komen om te praten over de grotere lijnen 
die we willen volgen. Wat vinden we belangrijk ook al staat het niet op de agenda van de raad? Waar willen 
we als D66 Renkum voor gaan los van wat er allemaal sowieso al op ons afkomt? Wat is onze lokale, 
Remkumse identiteit en hoe verhoudt die zich tot wat er landelijk bij D66 speelt en gebeurt? Hoe kijken we 
over de gemeentegrenzen heen naar wat er daar speelt en wat willen we daarmee in Renkum gaan doen? 
 

Op zaterdag 11 juni kwam de fractie bij elkaar op 
het terrein van Pro Persona in Wolfheze. We 
spraken over van alles en gaan aankomende tijd 
bijvoorbeeld met het woningbouwvraagstuk aan 
de slag en dan vooral vanuit het perspectief van 
jongeren en ouderen. Ook willen we op het gebied 
van Kunst en Cultuur meer en actief van ons laten 
horen. Dat alles natuurlijk naast het “gewone” 
raadswerk.  
Ten slotte kunnen we nog melden dat het ook erg 
gezellig was.  

  
 

https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/29-juni/16:00/Jaarstukken-gemeente-Renkum-2021.pdf
https://www.propersona.nl/


 
 

 

nummer 9  |  juli 2022 

  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! 
 

Fijne zomer! 

Fractie D66 Renkum  
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  Column 
 

Een treurige pushmelding op mijn telefoon. Het landelijk recht op abortus in de Verenigde Staten is verleden 
tijd. 50 jaar terug in de tijd en de overheid beslist weer over het lichaam van de vrouw. Weer een bewijs dat 
rechten voor vrouwen en de gelijkheid tussen man en vrouw niet vanzelfsprekend zijn. Niet vanzelfsprekend 
betekent dat we ervoor moeten blijven vechten. Niet denken dat het allemaal wel losloopt. Niet denken dat 
die conservatieve krachten de emancipatie en vrouwenrechten niet kunnen bedreigen. In Spanje is die 
boodschap begrepen. Minister voor Gelijke Kansen (die hebben wij ook nodig) Irene Montero loodst de ene 
na de andere wet door het parlement. Menstruatieverlof, gratis menstruatieproducten op scholen en recht 
op ziekteverlof als je je zwangerschap wil afbreken. Maar ook dat seks alleen mag na nadrukkelijke 
toestemming en hoge straffen voor het verspreiden van seksvideo’s. Allemaal rechten die vrouwen beter 
beschermen. En wat te denken van al die vrouwelijke premiers in Europa? Zweden, Denemarken, Estland, 
Finland. Zelfs het conservatieve Hongarije en Slowakije hebben een vrouwelijke president. Nederland blijft 
achter. Het afschaffen van de wettelijke bedenktijd bij abortus is lang niet genoeg. Nu beperkt onze strijd 
voor gelijke rechten en emancipatie zich vooral tot obligate berichten op social media (Educate your sons) of 
zelfgenoegzaamheid wanneer we eindelijk eens een vrouwelijke minister van Financiën hebben. Te veel 
vrouwen vinden het bovendien wel genoeg om een kleine deeltijdbaan te hebben en voor 
bestaanszekerheid, een huis of auto afhankelijk te zijn van hun partner (vaak een man).  

Kom op vrouwen van Nederland. Ga de straat op voor meer rechten en  
Emancipatie. Vergroot je aandeel op de arbeidsmarkt. Claim een  

politieke functie. Kortom: steek je nek uit, neem 
verantwoordelijkheid!  
Van de mannen hoeven we het namelijk niet te hebben. 

 
   
 
 
 
 

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  
Lennart Santbergen  l.santbergen@d66renkum.eu 

Fractievolgers 
Rozemarijn van Spaendonck r.vanspaendonck@d66renkum.eu 
 

 
 

 
 
 
 
 

d66.nl/renkum 

DemocratenRenkum 

@D66Renkum 
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