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Technische vragen inzake Najaarsnota 2020 gemeente Renkum 

CDA 

 

 Fractie Progr./ 

product 

Blz.  

     

    Voortgang activiteiten 

1.  CDA 1A 8 Hoe ver staat de planning om de verschuiving te realiseren? 

Wanneer is dit afgerond? Hoeveel is het verschil tussen 

+inhoud en de – van de planning?  

    Antwoord: 

De planning is voor driekwart afgerond. De daadwerkelijke 

verschuiving van maatwerk naar algemene voorzieningen is 

daarbij een continue proces. De + van inhoud duidt op het 

proces naar een heldere opdrachtbeschrijving. De – van 

planning duidt op het feit dat de contracten nog niet conform 

de opdrachtbeschrijving zijn bijgesteld, maar dat dit in Q1 van 

2021 gaat gebeuren. 

2.  CDA 1B 8 Wanneer gaat het proces weer verder, is het eerste kwartaal in 

2021 nog haalbaar? 

    Antwoord: 

In september is er een bijeenkomst geweest met de 

schoolbesturen. De planning is om deze maanden een concept 

IHP op te stellen en dit eind van dit jaar/ begin volgend jaar  

te bespreken met de schoolbesturen. Het streven is er op 

gericht om maart/ april een nieuw IHP aan te bieden aan uw 

raad.  

3.  CDA 1C 11 Waarom is de sportvisie vertraagd?  

    Antwoord: 

Dit proces is vertraagd door koppeling aan de trajecten Lokaal 

Sportakkoord en verzelfstandiging sportparken. Beide trajecten 

zijn vertraagd door onder meer de beperkingen rondom 

corona. De opbrengsten van het Lokaal Sportakkoord en de 

verzelfstandiging zijn noodzakelijke bouwstenen voor de 

ontwikkeling van de sportvisie. 

4.  CDA 2M 30 Gemeentelijk riolering plan loopt tot en met dit jaar, per 2022 

is dit verankerd in de Omgevingswet. Wat betekent dat voor 

het tussenliggende jaar 2021? 

    Antwoord: 

In de raad van november wordt een voorstel besproken om de 

strategische onderdelen voor water en riolering mee te nemen 

in de Omgevingsvisie. En de tactische/operationele onderdelen 

op te nemen in een op te stellen ‘beheerplan riolering’. Om dit 

mogelijk te maken wordt voorgesteld het vGRP+ met een jaar 

te verlengen. Wettelijk is het (nu nog) niet toegestaan om 

géén GRP te hebben. 

5.  CDA 2B 23 Is het niet voorbarig om plannen te maken voor herinrichting 

gemeentelijke eigendommen voordat de raad zich hierover 

heeft uitgesproken? Hoe wordt voorkomen dat er veel tijd en 

geld gaat zitten in plannen die het uiteindelijk niet halen? 

    Antwoord: 

U doelt op het verhogen van de opbrengst van gemeentelijke 

bouwlocaties? Dit is een van de activiteiten die de raad in de 

perspectiefnota 2019 heeft vastgesteld. Welke bouwlocaties 

uitgewerkt worden is afhankelijk van een aantal factoren. Bv 

ook of sprake is van leegstand en of het niet ontwikkelen tot 

problemen leidt. De raad wordt in elke stap van 
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herontwikkeling betrokken. 

6.  CDA 2E 25 Hogenkampseweg afgewaardeerd. Dit is sneller dan gepland.  

Waarom kon dit stuk weg zo snel afgewaardeerd 

worden? Is dit goed afgestemd met omwonenden? 

    Antwoord: 

Voor deze weg zou een andere inrichting pas over een jaar of 

10 aan de orde zijn, met het raadsbesluit in april dit jaar is dat 

versneld. Het afwaarderen is ook een verzoek van 

omwonenden. 

7.  CDA 2E 25 Aanbesteding OV uitgesteld vanwege coronacrisis. Regionaal 

neem ik aan?  

Betreft dit de aanbesteding van het gemeentelijke 

leerlingenvervoer of gaat dit over de 

regionale/provinciale aanbesteding van het reguliere 

busvervoer? 

    Antwoord: 

Het betreft de provinciale aanbesteding van het reguliere 

busvervoer. 

8.  CDA 2F 26 Waarom lukt het niet om derden onderdelen te laten uitvoeren 

van de visie landgoederen? Wat heeft dit (in het meest 

negatieve scenario) voor gevolgen voor de 

meerjarenbegroting?  

    Antwoord: 

De tijd heeft ons achterhaald. Inmiddels is er een initiatief in 

ontwikkeling dat mogelijk gesteund kan worden vanuit dit 

budget. Het initiatief heeft betrekking op landgoed Heidestein 

in Heelsum. Wanneer er geen initiatief zou zijn, zou het 

eenmalig beschikbare bedrag vrijvallen. Er is dus geen gevolg 

voor de meerjaren begroting. 

9.  CDA 3C 40 Er zijn verschillende workshops geweest om het hoge ziekte 

verzuim terug te brengen. Dit is niet gelukt. Hoe worden de 

workshops uitgekozen en met welk doel? Blijkbaar is er geld 

uitgegeven aan cursussen zonder het eindresultaat te behalen 

die gewenst is.  

    Antwoord: 

De workshops die zijn gekozen zijn gericht op het vergroten 

van vitaliteit van medewerkers d.m.v. workshops en het 

trainen van leidinggevenden t.a.v. het voeren van gesprekken 

over verzuim en het voorkomen van verzuim. 

Voor het organiseren van de workshops en adviessessies 

hebben wij in totaal  € 17.500 (58%) subsidie ontvangen. 

Hiermee hebben we met beperkte inzet van eigen middelen 

veel kunnen organiseren. Het terugdringen van het 

ziekteverzuim is helaas complex waarbij ook niet 

beïnvloedbare factoren een rol spelen. T.o.v. 2018 is het 

ziekteverzuim gedaald van 9,05%  naar 7,25% in 2019. 

Het korte verzuim en de verzuimfrequentie is laag en ligt 

op/onder het landelijk gemiddelde. Het huidige langdurige 

ziekteverzuim is niet met workshops op te lossen en zal de 

nodige tijd kosten binnen de vaak beperkte mogelijkheden die 

daarvoor zijn.  Daarnaast is door het thuiswerken de 

begeleiding en re-integratie van langdurig zieken lastiger. 
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    Bijstellingen lopende begroting 

10.  CDA 1E 12 Kosten zijn hoger uitgevallen. Is er al bekent hoeveel 

gemeente blijven deelnemen en wat de eventuele extra kosten 

gaan worden als er gemeentes wegvallen?  

    Antwoord: 

Inmiddels is bekend dat alle gemeenten nog minimaal 1 jaar 

doorgaan. Dus voor 2021 geldt dezelfde werkwijze als in 2020. 

Ook is nu bekend dat de kosten voor 2021 iets hoger zullen 

uitvallen nl. van 0.85 per inwoner naar 0.89 per inwoner. 

Dit, omdat de in 2019 geschatte kosten van VGGM in 2020 iets 

hoger zijn gebleken.  

Het systeem wat nodig is voor afgifte IBS/CM heet Khonraad 

en heeft een monopolypositie. De kosten zijn veel hoger 

uitgevallen dan verwacht. Veel gemeenten hebben dit jaar 

daarom de facturen niet betaald. Renkum betaalt vanaf 

september niet meer om als regio sterker te staan. Er zijn nu 

op regionaal niveau gesprekken gaande met Khonraad.  

11.  CDA 1E 12 Als door de corona de werkzaamheden zijn verschoven, dan 

staat het proces tijdelijk op pauze. Waarom kom je dan niet uit 

met de kosten als het proces stil ligt?  

    Antwoord: 

De coronacrisis heeft tot veel extra werk geleid. Het klopt dat 

werkzaamheden vooruit geschoven worden, maar alleen het 

vooruit schuiven van werkzaamheden (wat overigens slechts 

bij een deel van de werkzaamheden kan) creëert onvoldoende 

tijd voor alle werkzaamheden die voortkomen uit de 

coronacrisis. Daarom wordt door medewerkers ook veel 

overgewerkt en er is extra capaciteit ingehuurd. 

12.  CDA 2G 28 De raad heeft besloten om toch door te gaan met de forse 

jaarlijkse bijdrage aan stichting Renkums beekdal. Zou dit 

standpunt in het licht van de huidige financiële situatie 

herbekeken kunnen worden?  

    Antwoord: 

Bij de behandeling van de begroting voor 2020 is door de 

gemeenteraad besloten:’ De bezuiniging inzake subsidie 

stichting Renkums Beekdal te schrappen voor de jaren 2022 en 

verder’; 

Hierdoor zijn verwachtingen gewekt bij de Stichting Renkums 

Beekdal en het getuigt niet van consistent bestuur als hier nu 

op wordt teruggekomen.  

    Voortgang invulling bijstellingen en ombuigingen 

13.  CDA 1H 14 Hoe willen jullie ervoor zorgen dat dit in de positieve cijfers 

komt? Wat kan de nieuwe inkoop procedure hierin betekenen?  

    Antwoord:  

In de nieuwe inkoop, startdatum 1 juni 2020, zijn producten 

vereenvoudigd wat leidt tot minder administratieve belasting 

bij zorgaanbieders en gemeenten. Daarnaast is het tarief van 

een aantal producten dat in onze regio hoger was dan in 

omliggende regio’s naar beneden aangepast. Dat zal moeten 

leiden tot minder kosten op die producten. Er zijn met alle 

aanbieders verificatie gesprekken gevoerd wat heeft geleid tot 

het niet sluiten van contracten met aanbieders waarover 

twijfels bestonden met betrekking tot de kwaliteit. We hebben 

minder aanbieders onder contract, zodat we meer sturing 

hebben op de zorg die ingezet wordt door verwijzers. De 
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nieuwe inkoop is één van de maatregelen die eraan bij moet 

dragen om tot lagere uitgaven in het SD te komen. De 

optelsom van de kleine effecten die bij de verschillende 

maatregelen geboekt worden, moet leiden tot lagere uitgaven 

in het sociaal domein, zoals verwoord in de Perspectiefnota 

2020-2023 onder programma 1 en de begroting in het 

totaaloverzicht Taakstellingen en ombuigingen op bladzijde 

178.  

14.  CDA 1I 17 Op alle punten heerst verlies. Er is een strak plan gemaakt, 

maar niet behaald. Hoe willen jullie het plan aanpassen zodat 

het wel haalbaar is? De toelichting die er nu bij staat is geen 

toelichting.  

    Antwoord: 

Wij denken dat we de ombuiging kunnen realiseren door de 

nieuwe inkoop per 1 juli 2020 en de toewijzing daarbinnen 

door ons sociaal team van (groeps)begeleiding, activerend 

werk, huishoudelijke ondersteuning en hulpmiddelen. De 

projectmatige inzet is pas in het derde kwartaal van 2020 

gestart. Daardoor is er in 2020 nog onvoldoende effect 

gesorteerd. Wij verwachten het effect van deze inzet in 2021 

te zien. 

15.  CDA 1I 18 Activerend werk: ook hierbij is er nog geen substantiële 

verschuiving geweest. Hoe gaan jullie dit in 2021 aanpakken?   

    Antwoord: 

Ook hier denken wij de ombuiging te kunnen realiseren door 

de nieuwe inkoop per 1 juli 2020 en de toewijzing daarbinnen 

van activerend werk. 

De projectmatige inzet is pas in het derde kwartaal van 2020 

gestart. Daardoor is er in 2020 nog onvoldoende effect 

gesorteerd. Wij verwachten het effect van deze inzet in 2021 

te zien. 

16.  CDA 1I 19 Wat gaat de projectleider dorpsgericht werken veranderen ten 

opzichten van het bestaande plan?  

    Antwoord: 

De projectleider dorpsgericht werken zorgt ervoor dat ons 

eigen sociaal team en onze netwerkpartners samen 

dorpsgericht gaan werken. Zij neemt de acties genoemd in de 

kadernota die daar een rol in kunnen spelen, hierin mee. Zoals 

bijvoorbeeld de betere samenwerking met de 

dementieconsulenten, wijkverpleegkundigen en huisartsen. 

17.  CDA 2N 32 Bouwafval wordt niet meer geaccepteerd op Veentjesbrug en 

heeft geleid tot meer dumpingen van afval. Wegen de kosten 

van het opruimen hiervan op tegen de kostenbesparing die het 

oplevert om dit niet meer te accepteren op Veentjesbrug? 

    Antwoord: 

Dumping van bouwafval is gelukkig beperkt. Dit speelde vooral 

tijdens de eerste maanden na invoering. Een van de oorzaken 

hiervan was dat kleine hoeveelheden bouwafval zoals kapotte 

dakpannen, terracotta potten en serviezen niet meer 

afgeleverd konden worden. Afgelopen zomer is met de komst 

van een container voor ‘keramisch afval’ hier een passend 

antwoord op gegeven. Sindsdien is het aantal dumpingen van 

bouwafval afgenomen. Daarom levert deze maatregel meer op 

dan het aan de achterkant  kost. De meeste inwoners zijn 

inmiddels aan de wijzigingen gewend aangezien hier 
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nauwelijks klachten over binnenkomen. 

18.  CDA 2D 24 Waarom komen er minder bouwleges binnen dan geraamd? Is 

dit niet vreemd gezien het feit dat sinds de zomer van 2019 al 

bouwprojecten stil zijn gelegd vanwege stikstof en dit 

meegenomen kon worden in de begroting? 

    Antwoord: 

Jaarlijks wordt een inschatting gemaakt van de bouwleges die 

in dat jaar zullen binnenkomen. Deze schatting is gebaseerd 

op het werkprogramma van de ODRA en een inschatting van 

de projectmanagers over de grote bouwprojecten. Ze houden 

daarbij zo goed mogelijk rekening met te verwachten 

ontwikkelingen die op hen afkomen waaronder dus ook 

Stikstof.  

Door de coronacrisis zijn dit jaar wel veel kleine 

bouwaanvragen ingediend. Deze zijn niet kostendekkend.  

    Investeringskredieten 

19.  CDA 2O 34 Er is veel schade aan bomen door droogte. Dit is geen 

gemeentelijk probleem maar speelt overal. De kosten voor de 

gemeente zijn fors. Kan de provincie hier wellicht wat in 

betekenen? 

    Antwoord: 

Droogteschade is in heel Nederland op dit moment een 

probleem. Vanuit de landelijke of provinciale overheid is er 

(nog) geen actie om gemeente hierin financieel te 

ondersteunen. Aangezien Renkum als eigenaar van bomen 

wettelijk verplicht is de openbare veiligheid te waarborgen en 

haar bomenbestand te onderhouden is de droogteschade 

opgenomen in de begroting. 

20.  CDA 2H 28 Is het 100% zeker dat de subsidie warmtevisie de gemeente 

toe gaat komen of rekent men zichzelf weer eens rijk?  

    Antwoord: 

Gemeente Renkum ontvangt de financiële tegemoetkoming als 

wordt voldaan aan de voorwaarden. De aanvraag is ingediend 

en wordt momenteel beoordeeld. Bij een positief oordeel 

ontvangt de gemeente een 100% voorschot van de financiële 

tegemoetkoming. Deze wordt later gevolgd door een 

vaststelling van de subsidie. 

    Reserves 

21.  CDA 3C 61 Door het vertrek van wethouder Verstand dienen wij 3 jaar en 

2 maanden wachtgeld te betalen. Nu betaalden wij dat ook 

voor wethouder Heinrich die momenteel werkzaam is als 

wethouder in een andere gemeente. Hebben wij hier nog een 

voordeel mee, met het wachtgeld voor meneer Verstand?  

    Antwoord: 

De wachtgelduitkering van de heer Heinrich en de heer 

Verstand staan op zichzelf. Voor beiden geldt dat als er sprake 

is van neveninkomsten, deze (met inachtneming van de 

bijverdienmarge) in mindering worden gebracht op de uit te 

betalen wachtgelduitkering. De wachtgelduitkering van de heer 

Heinrich is al aangepast op zijn huidige neveninkomsten. 

    Overige vragen 

22.  CDA 2J 29 Enquête naar ondernemerstevredenheid stopgezet i.v.m. lage 

respons (100 op 3.000). Is duidelijk waarom deze respons zo 

laag is? 
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    Antwoord: 

I.v.m. bezuinigingen op het gebied van economie konden niet 

meer alle activiteiten uit de kadernota economie uitgevoerd 

worden. De MKB-enquête is, mede ook vanwege de lage 

response, een van de activiteiten die we hebben stopgezet. 

De oorzaak van de lage response kunnen we niet met 

zekerheid onderbouwen maar een mogelijke reden is het 

ontbreken van een goed e-mailbestand van onze ondernemers. 

Hierdoor zijn de enquêtes per post verspreid en moeten de 

ondernemers iets meer moeite doen dan wanneer dit volledig 

digitaal wordt verspreid. 

Het hebben van een goed e-mailbestand door middel van een 

klantcontactsysteem voor ondernemers is nog steeds een 

wens, maar door financiële prioritering en bezuinigingen in de 

afgelopen jaren niet gerealiseerd.  

23.  CDA 2N 32 Is het de gemeente duidelijk dat PMD-inzameling middels 

kliko’s tot grotere vervuiling van het afval leidt? (zie 

bijvoorbeeld: https://www.tubantia.nl/enschede/dit-is-

waarom-al-ons-twentse-plastic-afval-wordt-afgekeurd-en-in-

de-oven-verdwijnt~a9ff6a41/ ) 

    Antwoord: 

Het artikel waar naar verwezen wordt is een deel van de 

waarheid en betreft een bepaald gebied in Twente. De 

conclusie van het artikel is dan ook niet representatief voor 

heel Nederland. Dit jaar is vanuit Rijkswaterstaat een 

onderzoek gepubliceerd naar de inzamelsystemen van PMD 

vanuit het VANG Programma ‘Huishoudelijk Afval’. In dit 

onderzoek zijn de resultaten van 80 gemeenten vergeleken op 

het onderdeel kosten en van 48 gemeenten op het onderdeel 

samenstelling. Zie https://www.vang-

hha.nl/kennisbibliotheek/@235163/onderzoek-

inzamelsystemen-pmd-integrale-focus/ 

Op pagina 14 van het rapport wordt onder 2A vermeld dat de 

invoering van een PMD kliko niet leidt tot een significante 

afname van de zuiverheid. Opgemerkt wordt dat het gaat om 

gemiddeldes en geen uitkomsten zijn van individuele 

gemeenten. Het ingezamelde PMD uit Renkum wordt door ACV 

eerst gecontroleerd op de overslag voordat het naar de 

verwerker gaat. Deze aanpak heeft er toe geleid dat er geen 

vrachten PMD bij de verwerker worden afgekeurd. Ook als over 

wordt gestapt op kliko’s blijft deze werkwijze voortgezet. 

Daarnaast concludeert het onderzoek dat inzamelen met 

zakken de anonimiteit van het aangeboden materiaal verlaagt 

wat zorgt voor beter scheidingsgedrag. De anonimiteit wordt 

uiteraard groter als gekozen wordt voor ondoorzichtige kliko’s. 

Vervuiling met restafval is dan minder goed te controleren. 

Daarom kan overwogen worden om, indien mogelijk, te kiezen 

voor PMD/kliko’s met een doorzichtige wand.   

24.  CDA 2Q 36 Groot onderhoud wegen ligt stil door een kortgeding omtrent 

aanbesteding. Op 28 september is hierover een zitting 

geweest. Wat is de uitkomst hiervan? Wat zijn de gevolgen 

voor het onderhoud aan wegen?  

    Antwoord: 

De gemeente is op alle punten in het gelijk gesteld en we 

gunnen aan de tweede inschrijver. De werkzaamheden worden 

zo snel mogelijk op gestart. Door het tijdstip van het jaar is 
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het niet mogelijk om alle beoogde werkzaamheden dit jaar af 

te ronden. Een aantal maatregelen zijn namelijk gevoelig voor 

vocht. Deze werkzaamheden worden eind Q1 2021 alsnog 

uitgevoerd. Op de langere termijn is er geen gevolg voor de 

onderhoudsstaat van de wegen. 

25.  CDA 3B 38 Hier zijn geen activiteiten meegenomen, maar hoe zit het met 

de dorpskernen en dan met name de poort van Doorwerth? 

Deze ontmoetingsplek is belangrijk voor de inwoners van 

Doorwerth en er zijn nog geen alternatieve voor de locatie.  

    Antwoord: 

Dit is juist. Hiervoor is een locatie nodig. Daarom zijn wij met 

verscheidende partijen in gesprek om de mogelijkheden met 

elkaar te verkennen. 

26.  CDA   Er wordt veel de schuld gezocht in de corona crisis. Voor een 

aantal punten zal dit ook zeker het gevolg zijn, maar echt niet 

bij alles. Jullie geven aan dat er veel ambtenaren thuis werken, 

hoe kan het dan dat er bijvoorbeeld geen contact is gesprek is 

geweest. Of dat overleg niet kon i.v.m. corona?  

    Antwoord: 

In maart werd de organisatie net als de rest van Nederland 

geconfronteerd met het Corona virus. De eerste prioriteit lag 

op het organiseren en continueren van de dienstverlening aan 

onze inwoners. Daarnaast heeft de organisatie ook extra werk/ 

taken gekregen zoals de extra inzet op handhaving, de TOZO 

regeling maar ook het organiseren en deelnemen aan de 

(regionale) crisisorganisatie. Dit betekent dat een aantal 

activiteiten zijn doorgeschoven in de tijd. 

 

In de organisatie is het digitale overleggen inmiddels heel 

normaal en ingeregeld. Echter voor sommige overleggen heeft 

het de voorkeur om dat in een fysieke vorm te doen. Voor de 

zomer was nog niet in te schatten hoe lang we als organisatie 

zouden moeten thuiswerken. Ook dat is soms een overweging 

geweest om overleggen uit te stellen naar de 2e helft van dit 

jaar, hopende op verbetering van de situatie. Nu opnieuw het 

thuiswerken is aangescherpt gaan we ervan uit dat dit nog wel 

voor een langere periode zo zal zijn. Dat betekent dat die 

overleggen niet langer uitgesteld worden en toch in een 

digitale of hybride vorm plaats zullen vinden.  

 


