
BETOOG 

Geachte dames, heren, raadsleden en college (niet dat die geen man of vrouw zijn). 

 

Motie vergelijkbaarheid 

Rhenens Belang hecht waarde aan continuïteit en vergelijkbaarheid van cijfers. De Voorjaarsnota is 

een overzichtelijk en kort en krachtig document. Alleen wordt er als basis verschillende zaken 

gebruikt. Er is een tabel waarbij de Begroting + wijzigingen als basis dient. En er is een tabel waarbij 

jaarrekening als basis dient. Tevens is er een gat tussen primitieve begroting en voorjaarnota die niet 

in een P&C document zijn weergegeven.  

 

Deze werkwijze is nadelig voor de vergelijkbaarheid, volledigheid en transparantie van de P&C 

documenten. De PoHo heeft tijdens commissievergadering aangegeven ernaar te kijken. Wij willen 

onze oproep kracht bijzetten middels een motie. Die hij hopelijk overneemt en raadsbrede steun 

krijgt. Deze motie is overigens technisch correct gemaakt door financieel expert van deze gemeente, 

heel erg bedankt hiervoor.  

 

IKC Bantuin 

In voorliggend raadsvoorstel vraagt het college aan de raad om een aanvullend voorbereidingskrediet 

toe te kennen voor de bouw van een Integraal Kind Centrum (oftewel IKC). 

Wij vinden dit nog te vroeg in het proces. Daarom dienen wij een amendement in.  

 

Rhenens Belang betreurt het dat dit onderdeel bij de voorjaarsnota is betrokken en niet als separaat 

voorstel is ingediend. Zeker omdat men weet hoe gevoelig dit onderwerp bij een aantal partijen ligt. 

Dit vertroebelt de discussie van de VJN en hierdoor is deze nota ondergesneeuwd.  

 

Er komt een onderzoek - dit was toezegging tijdens commissie Samenleving -  waarbij er ook een 

economische en financiële onderbouwing van het accommodatie beleid komt. Hier zijn wij zeer blij 

mee.  

 

De PoHo gaf aan dat onderwijs geen onderdeel is van maatschappelijke organisaties en dus niet in dit 

onderzoek valt. Het IKC betreft niet alleen een school maar ook maatschappelijk organisaties zijn 

erbij betrokken - oftewel de kinderopvang en het bestuurskantoor. Het valt dus deels onder het 

accommodatiebeleid. Tevens is het voorzien van huisvesting voor kinderopvang en bestuurskantoor 

een BOVENWETTELIJKE taak.  

Door het IKC uit accommodatiebeleid te halen is er kans op tunnelvisie. Er wordt gezegd 'beter ten 

halve gekeerd dan ten hele gedwaald'. Wat ons betreft is het niet keren maar de weg inspecteren en 

misschien een andere weg kiezen als de ingeslagen weg niet veilig blijkt.  

 

Wij willen het besluit over het IKC opschorten tot onderzoeksresultaten bekend zijn en het 

accommodatiebeleid is vastgesteld door de raad. Dat betekent dus dat het IKC bij het 

accommodatiebeleid en onderzoek wordt gevoegd.  

 

Het uitstel is belangrijk omdat een integraal onderzoek een goed beeld geeft van risico's en kansen 

en de raad een integraal besluit kan nemen. Door het onttrekken van het IKC uit het 



accommodatiebeleid krijgt de raad geen inzicht in het totaal en kan dus geen gedegen afweging 

maken. Wij  benadrukken het is uitstel geen afstel! 

 

De school is inderdaad aan aanpassing toe, maar het staat niet op instorten dus een aantal maanden 

vertraging zal niet rampzalig zijn. Eveneens blijven wij voldoen aan de intentieovereenkomst, want 

wij gaan voorzien in een nieuwe accommodatie.  

 

Wij zullen tegen voorjaarnota stemmen als het IKC in het raadsvoorstel blijft staan.  

 

 Budgetoverheveling 

Dank u wel voor het doornemen van deze reserve en de correctie daarop. 

Evt. reageren op amendement/motie VVD 

 

Dank u wel voor uw aandacht.  

 

2e termijn (deel): 

 
Onze vrees is uitgekomen. De discussie IKC vertroebelt de Voorjaarsnota. Daarom willen wij het apart 

behandelen.  

Even n.a.v. reactie van D66. Het onderzoek accommodatiebeleid heeft betrekking of bovenwettelijke 

taken. Dus deel van Dalton project. Zoals duidelijk aangegeven wij willen geen AFSTEL maar juist goed 

onderzoeken. Wat wij van PoHo hebben begrepen is dat het voorbereidingskrediet op dezelfde weg 

doorgaat en is niet zoals D66 denkt een breder onderzoek. 

 

Een breder aanpak van het onderzoek zien wij juist zitten. De continuïteit blijft, wij willen besluit niet 

terugdraaien maar wel besluiten vanuit INTEGRAAL beeld. De bovenwettelijke taken van 

kinderopvang en bestuursbureau vallen onder het accommodatiebeleid. 

 

Het is inderdaad netjes al gemeente haar afspraken nakomt. Het beter/breder onderzoeken zegt niet 

dat wij NIET voldoen aan intentieovereenkomst.  

 

De motie trekken wij in omdat de PoHo heeft toegezegd het uit te gaan werken, wij zijn benieuwd 

naar resultaat na de zomer.  


