Renkum Spreekt
Financieel Gezonde Gemeente
U ontvangt deze factsheet omdat u lid bent van het inwonerspanel van Renkum Spreekt en in
augustus/september 2019 een onderzoek over de financiën van de gemeente heeft
plaatsgevonden. Daarnaast hebben er drie kwalitatieve sessies plaatsgevonden. Graag delen wij
enkele belangrijke resultaten met u en stellen we u op de hoogte van het vervolg. Een aantal
quotes afkomstig uit de sessies staan schuingedrukt weergegeven.

Aantal deelnemers
In totaal hebben 567 van de 1.180 panelleden deelgenomen
aan het onderzoek; een deelnemerspercentage van 48%. Aan
de groepsgesprekken hebben 36 inwoners deelgenomen.
Met het aantal respondenten kunnen met een
betrouwbaarheid van 95% en een foutmarge van 4,07%
uitspraken worden gedaan over de populatie.

52%

48%

Besparingen
De financiële situatie in de gemeente Renkum is niet goed en daar moet verandering in komen. De kosten van
de gemeente bedragen circa 80 miljoen euro. In de begroting zijn deze lasten verdeeld over werkvelden.
Respondenten hebben aangegeven hoe zij vinden dat de uitgaven verdeeld zouden moeten worden over de
werkvelden.

Meer geld naar:

Afval, milieu en
duurzaamheid

+1,3%

Onderwijs, sport en
cultuur

+1,3%

Openbare orde en
veiligheid

+1,3%

Beheer onderhoud
openbare ruimte

'We hebben in de
gemeente best veel
vermogende mensen. Zij
betalen hetzelfde als
minima-huishoudens.
Daar zou nog iets in
geschoven kunnen
worden'.

+0,9%

Minder geld naar:

Bestuur, organisatie en
bedrijfsvoering

-3,3%

Werk en inkomen

Zorg en gezondheid

-0,8%

-1,7%

respondenten willen minder (dan
< 55 jaar) bezuinigen op:

55 +

Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering
Werk en inkomen
Zorg en gezondheid

'Bevorder
burgerparticipatie. Laat
mensen zelf ook wat doen
in hun wijk. Dat bevordert
betrokkenheid en scheelt
in kosten'.

respondenten willen (vergeleken met
inwoners >55 jaar) meer geld naar:

<55 jaar

Economie, recreatie en toerisme
Afval, milieu en duurzaamheid
Onderwijs, sport en cultuur
Openbare orde en veiligheid

Top 3 onderwerpen wel besparen

Top 3 onderwerpen niet besparen

Ontwikkeling bedrijventerreinen

'Mensen zijn vaak bereid om te
betalen mits het beeld waarvoor
ze betalen kristalhelder is'.

Brandweer

51%

63%

Verkiezingen (organisatie van gemeentelijke,
provinciale en landelijke verkiezingen)

Afvalinzameling en/verwijdering

50%

62%

Subsidie Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen

Onderhoud wegen, straten en pleinen

48%

60%

Inkomsten vergroten
Bent u bereid om een verhoging van de
jaarlijkse belastingen te accepteren?

Bent u bereid om een verhoging van leges te
accepteren?

Weet ik niet

Weet ik niet

7%

Nee

Nee
41%

50%
43%

48%

Ja

Ja

Bent u bereid om meer te betalen voor zaken
als welzijnsactiviteiten?
Weet ik niet
Nee

11%

21%

Bent u bereid om een hoger tarief te betalen
voor gebruik van voorzieningen?
Weet ik niet
Nee
9%

7%

34%

73%

58%

Ja

Ja

Wat voor gemeente moet Renkum zijn?
Top 5 genoemde kernwoorden

Groen

Sociaal

Veilig

Duurzaam

Zorg(zaam)

Wat gebeurt er met de resultaten
De resultaten van het onderzoek zijn besproken in het college. Het college heeft besloten de resultaten
te gaan gebruiken voor een raadsontmoeting. Daarnaast vormen de resultaten één van de bouwstenen
voor de begrotingsbespreking in de gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2020, naast gevoerde
gesprekken met inwoners en maatschappelijke organisatie. Naast het bespreken van de inhoudelijke
resultaten zal met de raad gediscussieerd worden over wat de betekenis van participatie is in de
besluitvorming van de gemeente Renkum.

