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Agenda 
Waar is de fractie van D66 Renkum? 
 
Maandag 3 oktober 

Bedrijfsbezoek Metalot Future Energy Lab 
Dinsdag 4 oktober 

Raadsontmoeting 
Donderdag 6 oktober 

Fractievergadering 
Vrijdag 7 oktober 

Bijeenkomst D66-afdelingen buurgemeenten  
Zaterdag 8 oktober 

Kerngroep Masterplan Doorwerth 
Maandag 9 oktober 

Bedrijfsbezoek ACV Ede 
Dinsdag 11 en woensdag 12 oktober 

Commissievergadering 
Maandag 13 oktober en donderdag 20 oktober 

Fractievergadering 
Woensdag 31 oktober en woensdag 2 november  

Raadsvergadering 
De fractie vergadert altijd om 20.00 uur op het 
gemeentehuis tenzij anders vermeld. 
Informatie over de raadsvergaderingen, commissie-
vergaderingen en raadsontmoetingen vindt u via 
raad.renkum.nl.  
Overige informatie vindt u op onze website.  

Van de fractie … 
 
Door het zomerreces van de raad heeft het even geduurd, 
maar hier is weer een nieuwsbrief met fractienieuws.  
We hopen dat iedereen een fijne zomerperiode heeft gehad. 
Het zomerreces van de gemeenteraad liep voor ons als 
fractie eind augustus af en de eerste commissie- en 
raadsvergaderingen vonden afgelopen weken al weer plaats. 
Er werd vooral toegewerkt naar de Perspectiefnota die in 
twee vergaderingeng van de raad centraal stond. In die nota 
heeft het college de ambities voor het komende jaar 
uitwerkt met de daarbij behorende financiële vertaling. In 
deze nieuwsbrief gaan we daar uiteraard op in. Daarnaast is 
er aandacht voor andere onderwerpen die afgelopen weken 
in de fractie aan bod kwamen, zoals bijeenkomsten die we 
als raads- en commissieleden bezochten, plannen en 
beleidsstukken die we moesten beoordelen en vaststellen en 
ideeën die door ons uitgewerkt gaan worden. We zijn als 
fractie kortom weer actief aan de slag om voor de gemeente 
Renkum te doen wat nodig is en daarbij het D66-geluid goed 
te laten horen. We hopen dat u als lezer zich daarin herkent.  

 
De fractie van D66 Renkum 

https://raad.renkum.nl/
https://d66.nl/renkum/
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De gemeentelijke Planning & Controlcyclus 
Perspectiefnota 2022-2026 
 
Om het huishoudboekje op orde te houden, publiceert de gemeente elk jaar de Perspectiefnota, de 
begroting, diverse jaarstukken en tussentijdse rapportages in de vorm van de Voorjaarnota en de 
Najaarsnota. Deze stukken zijn met elkaar verbonden en worden elk jaar opnieuw samengesteld of 
geactualiseerd en vervolgens voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring.  
Tijdens een speciale commissievergadering op 20 september en de raadsvergadering op 28 
september (klik op de links om deze terug te kijken) stond de Perspectiefnota 2022-2026 centraal. 
Daarin heeft het college thema’s aangegeven die zij wil aanpakken en heeft ze deze geprioriteerd, 
gefaseerd en financieel vertaald.  
 
Tijdens de bespreking van de Perspectiefnota gaven we als fractie van D66 Renkum aan dat we 
kunnen concluderen dat er hard wordt gewerkt in het gemeentehuis. We proberen veel met elkaar 
voor elkaar te krijgen, ook tegen de crisesstroom in. En ja, dat kan altijd beter. En ja, het is ook de 
bedoeling dat het bestuur van een gemeente via de lokale politiek tegen de stroom in toch dat gaat 
doen wat nodig is. Maar gaan we met alles wat er op ons afkomt ook daadwerkelijk voor elkaar 
krijgen wat nodig is? We gaven als fractie aan dat we een beeld naar voren zien komen van een 
gemeentelijke organisatie die continu onder druk staat en toch haar werk moet zien te doen. We 
maken ons daar echt zorgen over. De gemeentelijke organisatie duurzaam en toekomstbestendig 
krijgen is eigenlijk al vele jaren een grote zorg. De organisatie goed op orde krijgen is volgens de 
fractie van D66 Renkum de sleutel tot het aanpakken van al het andere dat moet worden 
aangepakt. Dat de Perspectiefnota 2022-2026 alleen richtinggevend is past daar wat ons betreft bij: 
een aanpak van onderwerpen en maatschappelijke problemen is op dit moment eigenlijk niet hard 
vast te leggen. Niets is zeker. De organisatie kan echter alleen doen wat nodig is als er enige 
zekerheid is. Zekerheid qua financiën en qua beschikbaarheid van kennis en mankracht. Die 
zekerheid is er nu niet en iedereen ervaart dan ook dat de gemeente steeds meer moeite moet 
doen om de zekerheid te bieden dat zij er voor haar inwoners en samenleving is op de terreinen die 
die inwoners dagelijks direct raken: financiële bestaanszekerheid, huisvesting, dienstverlening, 
bereikbaarheid en een veilige, duurzaam beschermde leefomgeving.  
 
De Perspectiefnota zoals die door het college is geleverd, geeft wat D66 Renkum richting en die 
richting is wat de fractie betreft wel min of meer de goede. Maar richting is volgens ons niet het 
echte probleem. Het echte probleem is uitvoering kunnen geven aan die richting en daar heb je de 
juiste mensen en geld voor nodig. En die zijn er allebei steeds minder. Wat de fractie van D66 
Renkum betreft moet daarom het borgen van een duurzame, toekomstbestendige organisatie 
prioriteit krijgen boven alles, zodat van daaruit gewerkt kan worden aan al het andere.  Als dat niet 
lukt moeten we eens hard gaan nadenken over de vraag hoe we de toekomst van de gemeente voor 
ons zien en wat er nodig is om die toekomst die we willen voor elkaar te krijgen. Starten met het 
uitwerken van het rapport “De bestuurskracht van de gemeente Renkum” van bureau Berenschot 
van januari 2022 is dan ook hard nodig. 
 
Op basis van de uitkomsten van het raadsdebat wordt een meerjarenbegroting opgesteld en in het 
najaar aan de raad voorgelegd. Het college heeft daarmee vervolgens de opdracht de uitvoering van 
de plannen vorm te geven binnen de gestelde kaders door de raad en rapporteert hierover, onder 
andere in de Voorjaarsnota, de Najaarsnota en de jaarstukken. 

https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Raadscommissie/2022/20-september/20:00/Perspectiefnota-2022-2026
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/28-september/17:00
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/28-september/17:00
https://renkum.pcportal.nl/
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Raadscommissie/2022/25-januari/20:00/Rapport-De-bestuurskracht-van-de-gemeente-Renkum.pdf
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  Bezochte bijeenkomsten 
Dag van Gelderland 2022 
 
Op vrijdag 16 september zijn fractieleden Peter Kraak en Fedor Cuppen naar de jaarlijkse Dag van Gelderland 
gegaan, georganiseerd door de Provincie Gelderland. Deze dag staat in het teken van inspireren, ontmoeten 
en verbinden. Overheden (provincie, waterschap, gemeenten), maar ook organisaties en inwoners kunnen 
hierbij aanwezig zijn. Uitgangspunt van de editie 2022 met als thema ‘Krachten bundelen’ was dat er druk op 
onze leefwereld staat. Dat brengt de vraag mee: “Hoe zorgen we voor een slimme indeling van de beperkte 
ruimte in Gelderland?”. 
 
Na enkele algemene inleidingen werd er in  
deelsessies verder gepraat over diverse  
onderwerpen. Zo was de fractie aanwezig  
bij de deelsessies ‘Provinciaal Burgerberaad 
Klimaat’ en ‘Wonen’. Voor wat betreft het 
Burgerberaad Klimaat hebben inwoners van 
Gelderland de kans gekregen om direct 
invloed uit te oefenen op het klimaatbeleid  
van de Provincie. Dit burgerberaad adviseert 
over de klimaatmaatregelen in 
het Gelders Klimaatplan. In eerste aanleg  
kon iedereen laten weten wat hij/zij  
belangrijk vindt voor het klimaat. Zo’n 3.000 Gelderlanders hebben dat gedaan. Dit heeft geleid tot een 
uitgebreid rapport burgerpanel ‘Een raadpleging ter voorbereiding van het Gelders burgerforum klimaat’ van 
23 september 2022. Vervolgens is er met een beperkte groep inwoners/organisaties een zogenaamd 
burgerforum gestart. Dat burgerforum komt in december voor het laatst bijeen. Dit alles leidt tot een 
eindadvies van het burgerforum dat wordt aangeboden aan het dagelijks bestuur van de provincie. 
 
Bij deelsessie over ‘wonen’ ging het gesprek (natuurlijk) over de hoge woningnood. Starters, alleenstaanden 
en ouderen kunnen bijna geen betaalbare woningen meer vinden. Door de woningbouw te versnellen, 
leegstand te voorkomen en gebouwen beter te benutten tracht de provincie een positieve bijdrage te 
leveren. Tijdens de deelsessie bleek dat alle partijen die werken aan woningbouw en volkshuisvesting steeds 
met dezelfde problematieken te maken krijgen, zoals de stikstofproblematiek, beperkingen om goede 
bouwlocaties te vinden, het vormgeven van inwonerparticipatie en de (on)mogelijkheden om te bouwen 
voor doelgroepen. Dat gaf een gevoel van gedeelde zorg (we zijn dus niet de enige gemeente die hier mee 
worstelt) en toonde aan wat een complex probleem de volkshuisvesting is (geworden). Alle aanwezigen 
erkenden dat een collectieve aanpak (succes op het terrein van woningbouw en volkshuisvesting wordt 
bepaald door het succes van de hele keten van betrokken partijen, niet door het succes van één of enkele 
partijen in die keten) de enige juiste aanpak is om dat complexe probleem op te pakken. De provincie 
Gelderland wil haar verbindende rol hierin verder gaan oppakken en invullen. 
 
En wat betekent dit nu voor D66 Renkum? Zoals bekend zijn wij als fractie een groot voorstander van de 
introductie van een burgerberaad. Wij wachten even de initiatieven van het college van B&W af, maar laat 
dat nog te lang op zich wachten, zullen wij eigen initiatieven in de gemeenteraad aan de orde stellen. Het 
thema wonen zal de aankomende jaren (decennia!) uiteraard voortdurend onze aandacht hebben. Zie 
bijvoorbeeld ook hierna onze motie over de begrenzing van de bebouwde kom. 
 
  

 

https://d66.nl/renkum/mensen/peter-kraak/
https://d66.nl/renkum/mensen/fedor-cuppen/
https://youtu.be/nxLh826_fX8
https://www.gelderland.nl/themas/duurzaamheid/klimaat/burgerberaad
https://gelderland.stateninformatie.nl/document/9566321/1/Gelders_Klimaatplan_2021-2030_(PS2020-871
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Ruimtelijke Ordening  
Bouwen “binnen de bebouwde kom” 
 
Het beleid van de gemeente Renkum is erop gericht om  
nieuwbouw (van woningen) in principe alleen binnen de dorpen 
te laten plaatsvinden. Op de vraag van D66 Renkum of er  
daadwerkelijk nooit meer buiten de bebouwde kom gebouwd  
kan/mag worden was het antwoord van het college dat het  
uitgangspunt is dat alle nieuwe woningen binnen de dorpen worden gerealiseerd. Dat was voor de fractie 
geen bevredigend antwoord. Een uitgangspunt is namelijk niet een daadwerkelijke afspraak of duidelijke 
regel. Het is een streven en het kan gebeuren dat dat streven niet behaald kan worden. En wat gebeurt er 
dan? Willekeur, toeval en onduidelijkheid liggen dan op de loer en dat kan voor niemand de bedoeling zijn. 
Daarbij komt dat in onze gemeente niet duidelijk is wat er valt onder ‘binnen de dorpen’. Waar beginnen die 
dorpen dan? Volgens de Raad van State in een uitspraak uit 2011 is niet de plaats van een verkeersbord dat 
de bebouwde kom aangeeft bepalend wat de bebouwde kom is, maar de aard van de omgeving. De grenzen 
van de bebouwde kom zoals die ook voor de Renkumse dorpen met verkeersborden zijn aangegeven gelden 
dus niet voor de ruimtelijke ordening. Gemeenten moeten wat dat betreft zelf bepalen wat zij onder 
bebouwde kom verstaan en het is raadzaam om dit in de vorm van beleidsregels te doen. Doordat een voor 
de fractie bevredigend antwoord vanuit het college op onze vraag wat wordt verstaan onder “binnen de 
dorpen” uitbleef, heeft D66 Renkum de motie ‘Vaststellen bebouwde kom Renkumse dorpen’ opgesteld 
waarin zij gesteund door de fracties van Gemeentebelangen en Omzien naar Elkaar, het college heeft 
opgeroepen concreet vast te gaan leggen waar de grenzen van de bebouwde kom liggen voor wat betreft 
ruimtelijke ordening en milieutechnische vraagstukken. Zo wordt voor iedereen duidelijk wat binnen of 
buiten de bebouwde kom is en kan er veel beter beargumenteerd worden waarom ergens wel of niet 
gebouwd gaat worden. De motie werd in de raadsvergadering van 28 september aangenomen. 
 
   
 
 
 
 

Sociale voorzieningen 
Armoedebestrijding 
 

Door de energiecrisis, de stijgende inflatie en de 
nasleep van de coronacrisis komen steeds meer 
inwoners, ondernemers, verenigingen en 
organisaties klem te zitten door de stijgende 
kosten. Steeds meer van deze huishoudens staat 
het financiële water aan de lippen en zij worden 
daarmee bedreigd door blijvende armoede. 
 
In samenwerking met diverse andere fracties 
heeft D66 Renkum de motie ‘Wachten kan niet 
meer: pak financiële problemen van 
huishoudens al in 2022 snel aan’ en de motie 
‘Help verenigingen en maatschappelijke 
organisaties de winter door’ opgesteld en 
ingebracht tijdens de raadsvergadering van 28 
september. Beide moties zijn aangenomen door 
de raad. 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2011:BQ5896
https://raad.renkum.nl/documenten/moties-en-amendementen/Agendapunt-5-motie-AANGEPAST-D66-GB-Omzien-naar-elkaar-mbt-Vaststellen-grenzen-bebouwde-kom-Renkumse-dorpen-AANGENOMEN.pdf
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/28-september/17:00/Perspectiefnota-2022-2026
https://raad.renkum.nl/documenten/moties-en-amendementen/Agendapunt-12d-AANGEPAST-motie-vreemd-PvdA-GL-D66-FJB-wachten-kan-niet-meer-4-0-AANGENOMEN.pdf
https://raad.renkum.nl/documenten/moties-en-amendementen/Agendapunt-12d-AANGEPAST-motie-vreemd-PvdA-GL-D66-FJB-wachten-kan-niet-meer-4-0-AANGENOMEN.pdf
https://raad.renkum.nl/documenten/moties-en-amendementen/Agendapunt-12d-AANGEPAST-motie-vreemd-PvdA-GL-D66-FJB-wachten-kan-niet-meer-4-0-AANGENOMEN.pdf
https://raad.renkum.nl/documenten/moties-en-amendementen/Agendapunt-12e-motie-vreemd-PvdA-GB-D66-VVD-GL-help-verenigingen-en-maatschappelijke-organsiaties-de-winter-door-3-0-AANGENOMEN.pdf
https://raad.renkum.nl/documenten/moties-en-amendementen/Agendapunt-12e-motie-vreemd-PvdA-GB-D66-VVD-GL-help-verenigingen-en-maatschappelijke-organsiaties-de-winter-door-3-0-AANGENOMEN.pdf
https://raad.renkum.nl/documenten/moties-en-amendementen/Agendapunt-12e-motie-vreemd-PvdA-GB-D66-VVD-GL-help-verenigingen-en-maatschappelijke-organsiaties-de-winter-door-3-0-AANGENOMEN.pdf


 
 

 

nummer 10  |  september 2022 

 

   Persoonlijke zaken fractie 
  

Naast het fractiewerk spelen er uiteraard ook allerlei 
persoonlijke zaken binnen de fractie van D66 Renkum.  
 
Zo is op 16 juli Rozemarijn van Spaendonck moeder geworden 
van zoon Abe. Namens de fractie zijn we bij moeder en zoon op 
bezoek geweest en hebben we een passend D66-welkomst-
cadeau voor Abe achtergelaten.  
De planning is dat Rozemarijn begin 2023 haar werkzaamheden 
als commissielid weer gaat oppakken. Tot die tijd hebben we in 
Lennart Santbergen een fantastische vervanger. 
  
Eind augustus is Dorien Firet geslaagd voor de opleiding 
Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit van 
Utrecht. Uiteraard hebben we haar gefeliciteerd met deze 
mijlpaal en zijn we erg blij met haar expertise in onze fractie! 

Klimaat 
Waterverbruik 
 
Hitte en droogte komen steeds frequenter voor. Watertekort is daarvan een direct gevolg, iets waar we 
afgelopen zomer getuige van waren. Het raakt ons allemaal. Ons waterverbruik dient daarom goed tegen 
het licht te worden gehouden. Huishoudens gebruiken namelijk veel drinkwater (opgepompt grondwater in 
Renkum) voor allerlei doeleinden die niet persé perfect schoon drinkwater vergen. We drinken maximaal 
drie liter per dag, maar verbruiken meer dan 100 liter op een dag aan tuinsproeien, wasmachinegebruik, 
koken, etc. Om beter om te kunnen gaan met dat waterverbruik heeft D66 in de raadsvergadering van 28 
september samen met GroenLinks, PvdA en Omzien naar Elkaar, de motie ‘Nieuw Renkums Peil’ ingediend. 
Daarmee willen we eerste stappen zetten om hier verandering in aan te brengen in onze gemeente.  
 
Voor de gemeente zelf dient er vanaf nu bij de aanleg van pleinen en andere ‘verhardingen’, onderzocht te 
worden of er opslag van water onder die verharding kan plaatsvinden. Voor inwoners dient nog verder 
onderzocht te worden hoe we dit precies gaan vormgeven, aangezien er nog veel mogelijk is.  
 
Deze motie is slechts verkennend, om te zien waar we dit kunnen 
beschrijven in de regels van de gemeente. Zodra dat duidelijk is, 
volgen nog concrete vervolgstappen die duidelijkheid scheppen. 
We willen dus in ieder geval voor elkaar krijgen dat beschreven is 
wat er bij nieuwbouw of verbouwing van je woning moet 
gebeuren om als huishouden een bijdrage te kunnen leveren aan 
de vermindering van drinkwatergebruik. Regenwateropslag kan in 
allerlei vormen plaatsvinden (alle druppels helpen). We horen 
graag uw mening hierover.  
  

 

https://d66.nl/renkum/mensen/rozemarijn-van-spaendonck/
https://d66.nl/renkum/mensen/lennart-santbergen/
https://d66.nl/renkum/mensen/dorien-firet/
https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/droogte-en-watertekort
https://raad.renkum.nl/documenten/moties-en-amendementen/Agendapunt-12b-motie-vreemd-GL-D66-PvdA-ONE-mbt-watergebruik-Nieuw-Renkums-Peil-AANGENOMEN.pdf
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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 hiernaast en doe mee! 
 

Persoonlijke zaken fractie, deel 2 
Afscheid Daniëlle Bondt 
 
Na de verkiezingen kwam D66 Renkum met drie zetels in de 
gemeenteraad van Renkum. Daniëlle Bondt gaf voor de 
verkiezingen aan dat zij graag nog een keer als raadslid onderdeel 
zou willen uitmaken van de fractie van D66 Renkum, maar dat 
lukte uiteindelijk dus niet. Daniëlle nam afscheid van de 
Renkumse politiek en daarmee kwam er een einde aan een 
periode die twaalf jaar geduurd heeft. Gelukkig verdwijnt zij niet 
helemaal uit beeld en heeft ze aangegeven dat we voor allerlei 
activiteiten altijd een beroep op haar mogen doen.  
 
Tijdens twee bijeenkomsten stond het afscheid van Daniëlle 
centraal: tijdens de ledenbijeenkomst op 8 juli en tijdens een 
etentje met (oud-)fractieleden op 29 september. Behalve dat 
Daniëlle op die bijeenkomsten centraal stond en zij zeer terecht 
uitvoerig werd bedankt voor alles wat ze voor de fractie heeft 
betekend, was het beide keren vooral ook zeer gezellig en bleek dat 
een ontmoeting van lokale D66-leden steeds laat zien wat een 
leuke club mensen er al jarenlang voor zorgt dat het D66-geluid  
op een positieve, aan-
houdende manier  
wordt doorgegeven. 
 
We wensen Daniëlle 
uiteraard alle goeds 
toe bij alles wat ze 
gaat doen en uit het 
oog is zeker niet uit 
het hart! 
   
 
 
 
 

Enkele (oud-)fractieleden bij het afscheid van Daniëlle Bondt  
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Bezochte bijeenkomsten 
Bedrijfsbezoek Metalot, duurzame energietransitie 
 

Op initiatief van het Oosterbeekse D66-lid Frans Brüning zijn Peter Kraak en Dorien Firet samen met twee 
D66-leden op maandag 3 oktober op bezoek geweest bij Metalot in Budel. De D66-leden uit onze gemeente 
waren via de Ledenapp D66 Renkum in de gelegenheid gesteld om hierbij aanwezig te zijn. 
 
Metalot is een startup bedrijf dat versnelt duurzame, circulaire ontwikkelingen op gang wil brengen door 
kennis en ervaring van wetenschappers, overheid, studenten en ondernemers te combineren. Metalot 
streeft daarbij naar volledig hergebruik van grondstoffen en een CO2-neutrale toepassing van metalen en 
energie: het zogenaamde ‘Iron Power ecosysteem’. In het Metalot Future Energy Lab in Budel wordt de 
energietransitie versneld door veelbelovende systemen en technologieën gereed te maken voor de markt. 
Metalot ziet hierbij ijzerbrandstof als drijvende kracht achter de transitie. Energie opslaan in metalen en ze 
vervolgens in combinatie met waterstof verbranden om de energie vrij te maken wanneer dat nodig is, is de 
grondgedachte hierachter. Professor Philip de Goey van de TU Eindhoven is de drijvende kracht achter dit 
idee. Dichterbij is een vergelijkbaar onderzoek bezig: op industrieterrein Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem 
zijn ondernemingen ook actief, met name gericht op de rol en het gebruik van waterstof. Gelet op alle 
innovatieve ondernemingen op IPKW, lijkt het ons zinvol om als D66 Renkum daar ook eens een bezoek te 
brengen. Zodra dat idee concreet is, hoort u dat natuurlijk direct.     

Gemeentelijke financiën 
Hondenbelasting 
 
Enkele fracties dienden op 28 september tijdens de raadsvergadering het amendement ‘Afschaffing 
hondenbelasting’ in. Zij stelden daarin voor om de hondenbelasting af te schaffen. Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering voor het vaststellen van het Verkiezingsprogramma stemde een nipte meerderheid van 
de aanwezige D66-leden tegen de afschaffing van de hondenbelasting. Er zijn verschillende argumenten die 
pleiten voor de afschaffing van de hondenbelasting. Ten eerste is de hondenbelasting ooit ingevoerd om de 
overlast van zwerfhonden tegen te gaan; de hondenbelasting is dan ook ouderwets. Ten tweede zijn er 
meer huisdieren die overlast veroorzaken in de algemene ruimte, zoals katten, waar geen belasting voor 
wordt geïnd. Ten derde is de opbrengst van de hondenbelasting groter dan de uitgaven die de gemeente 
doet voor honden. Dit zijn allemaal plausibele redenen om de hondenbelasting per direct af te schaffen. 
Tegenover al deze argumenten staat dat hondenpoep grote ergernis veroorzaakt in de openbare ruimte. De 
zorg bestaat dat met de afschaffing van hondenbelasting de overlast door hondenpoep toeneemt. Hoewel 
de fractie van D66 Renkum voor het op termijn afschaffen van de hondenbelasting is, heeft zij niet 
ingestemd met het amendement gestemd vanwege de timing ervan. Tijdens de raadsvergadering kon niet  

worden overzien welke gevolgen dit amendement heeft voor de 
begroting. De hondenbelasting is een inkomensbron voor de 
gemeente en de zakjes en bakken voor het opruimen van de 
hondenpoep wordt hiervan betaalt. Op dit moment is het 
onduidelijk waar de gemeente geld vrij gaat maken om deze kosten 
te kunnen dragen. Wij hadden liever de afweging gemaakt om de 
hondenbelasting af te schaffen tijdens de begrotingsbehandeling.  

 
 
 
 
tijdens 

https://d66.nl/renkum/mensen/peter-kraak/
https://d66.nl/renkum/mensen/dorien-firet/
https://www.metalot.nl/
https://zakenblad.nl/2019/02/22/metalot-verbranding-van-metaalpoeder-als-duurzaam-alternatief-voor-kolen/
https://www.metalot.nl/pdf/Vision%20document%20Iron%20Power%20juni2022.pdf
https://www.tue.nl/en/research/researchers/philip-de-goey/
https://raad.renkum.nl/documenten/moties-en-amendementen/Agendapunt-5-amendement-AANGEPAST-GB-CDA-VVD-GL-mbt-afschaffing-hondenbelasting-AANGENOMEN.pdf
https://raad.renkum.nl/documenten/moties-en-amendementen/Agendapunt-5-amendement-AANGEPAST-GB-CDA-VVD-GL-mbt-afschaffing-hondenbelasting-AANGENOMEN.pdf
https://www.renkum.nl/Inwoners/Belastingen/Hondenbelasting
https://d66.nl/renkum/verkiezingsprogramma/
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  Maatschappij en samenleving 
Opvang vluchtelingen 
 
De situatie in Ter Apel blijft zorgelijk. Terwijl de nachten kouder  
worden, slapen er nog steeds mensen noodgedwongen buiten.  
Veel leden van D66 Renkum maken zich zorgen over deze mensen.  
 
De gemeente Renkum draagt haar steentje bij aan het oplossen van de problematiek. Zo worden er op 
verschillende plaatsen vluchtelingen opgevangen en wordt er gezorgd voor de huisvesting van 
statushouders. Als fractie vinden we het belangrijk dat de gemeente Renkum zich binnen haar kunnen inzet 
voor de situatie van vluchtelingen. Wij volgen de ontwikkelingen in de gemeente dan ook goed en zullen 
vragen stellen of moties indienen wanneer we dit nodig achten. Mocht u willen meedenken of vragen 
hebben over (de opvang van) vluchtelingen, neem dan gerust contact op met Dorien Firet. 
 
Tijdens de raadsvergadering van 28 september nam de raad de motie ‘Ondersteun en stimuleer 
inwonersinitiatieven rondom vluchtelingen en statushouders’ aan. Deze motie maakt het mogelijk 
inwonersinitiatieven voor de integratie en participatie van vluchtelingen en statushouders financieel te 
ondersteunen. De fractie van D66 Renkum vindt het belangrijk dat vluchtelingen en statushouders mee 
kunnen doen in onze samenleving. Nadat bleek dat een aparte financiële steun voor dit type initiatieven van 
toegevoegde waarde is op de huidige ondersteuning van inwonersinitiatieven stemden wij uiteraard 
onvoorwaardelijk in met deze motie.  
  

 

Sociaal domein 
Zorgkosten 
 
Omdat het belangrijk is om inzichtelijk te kunnen 
maken wat de zorg kost heeft D66 Renkum de motie 
´Inzichtelijk maken zorgkosten voor inwonersˋ mee 
ingediend. Voor de zorgkosten die je maakt via je 
zorgverzekering bestaat er al zo‘n systeem om inzicht 
te krijgen. Voor de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdzorg, vormen van 
zorg en ondersteuning die via de gemeente lopen, 
ontbreekt dat nog. Met de genoemde motie wordt het 
college opgeroepen om in regionale overleggen en 
samen met andere gemeenten te pleiten voor een  

onderzoek naar het 
opstellen van een 
regionale 
webportal 
waarmee 
declaraties van 
zorgkosten 
inzichtelijk kunnen 
worden gemaakt 
voor cliënten.  

De motie is in de raads-
vergadering van 28 september 
unaniem aangenomen.  
 
 

Jaarverslag 2021 Griffie en 
Gemeenteraad 
Vragen stellen 

In het jaar-
verslag van de 
gemeenteraad 
en de griffie 
staan allerlei 
gegevens en 
kengetallen 
over het jaar 
2021. 
Hiernaast een 
afbeelding uit 
dat verslag.  
 
De D66-fractie 
blijft vragen 
stellen. Ook in 
het jaar 2022 
en daarna.   

https://nos.nl/artikel/2447266-noodopvang-voldoet-niet-overheid-moet-van-rechter-snel-actie-ondernemen
https://d66.nl/renkum/mensen/dorien-firet/
https://raad.renkum.nl/documenten/moties-en-amendementen/Agendapunt-5-motie-GB-GL-PvdA-Omzien-naar-elkaar-mbt-ondersteun-en-stimuleer-inwonersinitiatieven-rondom-vluchtelingen-en-statushouders-AANGENOMEN.pdf
https://raad.renkum.nl/documenten/moties-en-amendementen/Agendapunt-5-motie-GB-GL-PvdA-Omzien-naar-elkaar-mbt-ondersteun-en-stimuleer-inwonersinitiatieven-rondom-vluchtelingen-en-statushouders-AANGENOMEN.pdf
https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/locatie/locatie-renkum
https://raad.renkum.nl/documenten/moties-en-amendementen/Agendapunt-12c-motie-vreemd-VVD-D66-GL-CDA-GB-FJB-Omzien-naar-elkaar-mbt-inzichtelijk-maken-zorgkosten-AANGENOMEN.pdf
https://raad.renkum.nl/documenten/moties-en-amendementen/Agendapunt-12c-motie-vreemd-VVD-D66-GL-CDA-GB-FJB-Omzien-naar-elkaar-mbt-inzichtelijk-maken-zorgkosten-AANGENOMEN.pdf
http://www.renkum.nl/Inwoners/Zorg
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Column 
 

Het waren gênante beelden: inwoners van het Twentse Albergen die hun kinderen lieten demonstreren 
tegen de komst van een aantal vluchtelingen in een leegstaand hotel. Alsof het dorp voor de eeuwigheid 
verloren was. Het was tekenend voor het gebrek aan incasseringsvermogen dat een groot deel van 
Nederlandse samenleving de laatste jaren laat zien. De bereidheid om een stapje opzij te doen en te 
beseffen dat jij iets moet accepteren van een ander in de samenleving is tot een dieptepunt gedaald.  
De grote Dikke Ik die Mark Rutte ooit introduceerde manifesteert zich overduidelijk. Overal claimen mensen 
recht op te hebben waarbij het individuele belang boven het collectieve belang wordt gesteld. En waarbij 
vooral niet geaccepteerd kan worden als er ook maar iets het eigen genot in de weg staat.  
Nieuwe broodnodige woningen naast jouw wijk? Tot aan de hoogste rechter wordt het uitgevochten. 
Inwoners die weten dat ze aan een drukke weg gaan wonen? De overheid moet maar zorgen dat de snelheid 
omlaag gaat. Of wat te denken van een communicatieve misser tussen raadsleden over een bloesje waarna 
een raadslid zich afsplitst? De achtergebleven fractie doet zelfs aangifte. Alsof het Openbaar Ministerie het 
niet druk genoeg heeft met belangrijke zaken. Nu moet ze zich ook nog verdiepen in een ordinaire ruzie 
omdat de desbetreffende fractie geen incasseringsvermogen heeft. Een fractie die bovendien ook niet vies is 
van een stevige aanval. Niet kunnen incasseren is één ding, niet kunnen incasseren als je zelf wel kan 
uitdelen is nog een gradatie erger.  

Een gratis tip. Tel eens tot tien, verplaats je eens wat meer in een ander 
en bovenal, zet die Dikke Ik maar bij het vuilnis. 

 
   
 
 
 
 

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 
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