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Voortgang activiteiten
Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht voor de
huisvesting van het primair en voortgezet onderwijs. Het
staat gemeenten vrij om prioriteiten te stellen en hun
middelen naar eigen inzicht te besteden. Door middel van
een gemeentelijke verordening worden deze middelen
verdeeld. Vraag: vanwege Corona moeten de
luchtbehandelingsinstallaties nagekeken worden. Waarom is
dat nog niet gedaan en wat zijn de gevolgen voor de
begroting indien aanpassingen noodzakelijk blijken.
Antwoord:
De schoolbesturen zijn zelf verantwoordelijk voor hun
installaties. Dit met uitzondering van de Dennenborgh en de
gang van de Brede School Oosterbeek Laag. Hier is de
gemeente wel verantwoordelijk voor het beheer en
onderhoud. Wij hebben de schoolbesturen op 20 augustus
geïnformeerd over de speciale maatregelen ten aanzien van
ventilatie in relatie tot corona. De handreiking die hiervoor is
opgesteld door de PO-raad, VO-raad en RuimteOK en de brief
van minister Slob hebben wij richting de schoolbesturen
meegestuurd.
Dennenborgh:
De installateur heeft ons gegevens aangeleverd, waaruit
blijkt dat wordt voldaan aan de gestelde uitgangspunten, nl
bouwbesluit bestaand.
BSOL:
Het betreft bij deze scholen alleen het nieuwbouwgedeelte
waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Ook hier heeft
de installateur gegevens aangeleverd, waaruit blijkt dat
wordt voldaan aan de gestelde uitgangspunten, nl
bouwbesluit bestaand. Wel hebben we geconstateerd dat de
wtw units extra onderhoud nodig hebben. Dit hebben we in
een contract laten vastleggen dat 2x per jaar onderhoud en
filters vervangen, i.p.v 1x per jaar.
Het komen tot o.a. project- en procesafspraken met de
schoolbesturen en het opstellen van de stedenbouwkundige
uitgangspunten heeft meer tijd gekost. Zijn er meerkosten te
verwachten nu het overleg met de scholen langer duurt?
Antwoord:
Inmiddels is het kaderdocument, waarin de project- en
procesafspraken staan beschreven, ondertekend door de
gemeente en de schoolbesturen. De vertraging heeft geen
extra kosten met zich meegebracht.
Taalbevordering: wordt er naast taallessen ook aandacht
gegeven aan de laaggeletterden?
Antwoord:
Binnen het Taalhuis is laaggeletterdheid een van de
speerpunten.
Wet verplichte GGZ: waarom zijn deze kosten hoger
uitgevallen? En wordt er gewerkt aan een plan van aanpak
en actie om ervoor te zorgen dat de kosten wel binnen de
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budgetten passen?
Antwoord:
De Wet verplichte GGZ is nieuw en niemand kon in 2019
precies weten wat de werkelijke kosten in 2020 zouden zijn.
Inmiddels is bekend dat alle gemeenten nog minimaal 1 jaar
doorgaan, omdat we nu nog te weinig informatie hebben om
de werkwijze goed te kunnen evalueren. Dus voor 2021 geldt
dezelfde werkwijze als in 2020. Midden 2021 gaan we de
werkwijze evalueren voor 2022.
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.
Er zijn wel wat pilots in het land voor een alternatief, maar
daar zitten veel haken en ogen aan. Khonraad is het systeem
wat door OM en GGZ gebruikt wordt.
Kunt u concreet aangeven wat een nieuwe inkoopprocedure
voor positieve financiële gevolgen heeft? Anders blijft het bij
een verwachting.
Antwoord:
In de nieuwe inkoop, startdatum 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 wordt ingezet door verwijzers.
De nieuwe inkoop is één van de maatregelen die eraan bij
moet dragen om tot lagere uitgaven in het Sociaal Domein te
komen. De optelsom tal van 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 in de
begroting in het totaaloverzicht Taakstellingen en
ombuigingen op bladzijde 178.
Kan het college aangeven of het zogenaamde stikstofloos
bouwen ook tot de mogelijkheden behoort? Bijvoorbeeld in
plaats van dieselvrachtautos elektrische voertuigen
gebruiken? Dit versnelt de mogelijkheden. Wil het college
hierop gaan inzetten?
Antwoord:
We hebben als gemeente geen beleid in deze. Op dit moment
is stikstofloos bouwen niet iets wat we eisen of zelf
toepassen. Veel aannemers hebben nog geen (volledig)
elektrisch wagenpark, waardoor deze eisen een aanbesteding
naar verwachting kostbaarder maken.
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Op welke wijze gaat het college de locatie Talsmalaan nu
verder ontwikkelen (in samenhang met blz. 84 en in
samenhang met 2F, uitvoering Visie landgoederen)? Wat is
de actie die het college nu als eerste gaat ondernemen? Wat
zijn de vervolgacties?
Antwoord:
Dit is nog niet bepaald vanwege de samenhang met de
gemeentelijke huisvesting. Het project moet eerst worden
toegewezen aan een projectmanager. Die bepaalt dan de
verder acties.
D66 Renkum ziet graag een concrete handleiding
communiceren en informeren bij het starten van ruimtelijke
plannen door initiatiefnemers. Het gaat vaak fout omdat
aanwonenden of belanghebbende niet of onvoldoende vooraf
en op de juiste wijze zijn geïnformeerd. Is het College
voornemens een dergelijke handleiding
communicatie/informatie op te stellen en ter beschikking te
stellen bij initiatieven in het ruimtelijke domein? Bij negatief
antwoord: waarom niet?
Antwoord:
We zijn de hele initiatieffase goed aan het inrichten. De
communicatie die daarbij hoort wordt daarin meegenomen.
Tijdens de raadsontmoeting 6 okt jl is hierover een
presentatie geweest.
In de opsomming van activiteiten mist de actie om te komen
tot een waterkrachtcentrale bij de stuw Driel. Toegezegd is
dat het haalbaarheidsonderzoek aan de Raad wordt
toegezonden. Wanner kan de Raad dat document tegemoet
zien? Wat zijn de vervolgacties vanuit het College?
Antwoord:
Het haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden voor
waterkracht bij de stuw Driel wordt momenteel uitgevoerd.
Zodra er een rapport beschikbaar is, zal dit worden gedeeld.
Het is volgens de fractie van D66 niet wenselijk dat pas in
2022 natuurbegraafplaatsen in de gemeente Renkum in
gebruik kunnen worden genomen. Wat gaat het college er
aan doen om dit proces te versnellen om daarmee ook de
inkomsten voor de gemeente te vergroten?
Antwoord:
Op dit moment lopen de gesprekken met GLK voor “uitruil”
tussen gronden bij begraafplaats Oosterbeek en de Hemelse
berg en Pietersberg. Wij verwachten het 1e kwartaal van
2021 deze gesprekken te hebben afgerond. Hierna zal
Renkum starten met de aanleg van de natuurbegraafplaats.
Een voorzichtige aanname is dat wij pas 1e kwartaal van
2022 de begraafplaats zelf in gebruik te kunnen nemen. Op
dit moment kan het huidige proces niet versneld worden.
Hoe ziet het verdere proces van overdracht van sportparken
er nu uit?
Antwoord:
Eind 2020 is de actualisatie van de 0-meting gereed en
besproken met betrokken partijen. Dan kan de conclusie
worden getrokken of overdracht van beheer en onderhoud
haalbaar is. Daarna worden er afspraken gemaakt over een
(gefaseerde) overdracht van beheer en onderhoud. De
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planning is om dit medio 2020 af te ronden. Voor sportpark
Wilhelmina is het parallel lopende traject om te komen tot
een fusie tussen voetbalverenigingen van belang voor de
capaciteitsbehoefte. Wij streven voor sportpark
Wilhelmina om per start van het seizoen 2021-2022 taken
overgedragen te hebben aan stichting Doelum. Sportpark De
Bilderberg volgt na realisatie sportpark Wilhelmina. Dit
traject willen we uiterlijk een jaar later realiseren. Uw raad
besluit hierover in het voorjaar van 2021.
Wat zijn de consequenties op korte en lange termijn indien
de gemeente Renkum niet overgaat tot het betalen van de
bijdrage aan de Stichting The Economic Board, te weten het
heffen van een bijdrage per inwoner. (betaling al dan niet via
de GR Arnhem-Nijmegen)
Antwoord:
In The Economic Board komen bedrijfsleven,
kennisinstellingen en overheden samen om zich in te zetten
voor de economische groei van de regio Arnhem Nijmegen.
De bijdrage van de gemeenten aan de Board zijn bedoeld
voor het dekken van de organisatiekosten (huisvesting,
personeels- en salariskosten, projectondersteuning en
communicatie).
Met minder of zonder bijdrage van onze gemeenten of van de
andere regiogemeenten kan de Board haar taken wat betreft
projecten/ activiteiten communiceren, verbinden en aanjagen
minder of niet uitvoeren. De bijdragen die de Board ontvangt
van bedrijven en kennisinstellingen zijn in-kind en bedoeld
voor de helixgroepen die concrete projecten aandragen/
initiëren en projectvoorstellen beoordelen en medeuitwerken.
Verder heeft het stoppen van de bijdrage gevolgen voor de
regionale solidariteit: sommige gemeenten dragen bij, maar
de hele regio profiteert er in principe van. Zeker in een
versterkte regio waarin de Board een (belangrijke) rol gaat
vervullen in de regionale opgave De Productieve Regio.
Bijstellingen lopende begroting
Het grote tekort op de rekening van de gemeente Renkum
komt met name door kosten Jeugdzorg en kosten WMO. D66
hecht er aan dat het College met en concreet actieplan komt
om deze kosten te verlagen. Is het College bereid om een
dergelijk actieplan op te stellen? Wanneer kan de Raad een
dergelijk plan tegemoet zien?
Antwoord:
Het terugbrengen van de kosten is haalbaar door de inzet
van de combinatie van maatregelen zoals die zijn verwoord in
de Perspectiefnota 2020-2023, programma 1 en acties zoals
omschreven in de kadernota zoals aangenomen in november
2019 door uw raad. Hierop is een planning voor de
uitvoering van de maatregelen en acties geformuleerd. Er
zijn al verschillende acties in gang gezet en verschillende
acties worden voorbereid. In de praktijk blijkt dat het tijd
kost totdat de effecten van de verschillende maatregelen en
acties zichtbaar zijn. Zo kost het tijd om de acties goed uit te
werken en neer te zetten en zullen niet alleen wij, maar ook
onze partners anders moeten gaan werken. Wij zijn dan ook
niet alleen afhankelijk van het succes van onze eigen
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toegang en het dorpsgericht werken, maar mede afhankelijk
van ander verwijsgedrag van partners (zoals huisartsen,
schoolartsen, en gecertificeerde instellingen) waarop wij geen
directe wettelijke grip hebben (dit betreft jeugd). Invloed op
die partners oefenen we uit door het delen van data,
informatie over passende zorg en het stellen van
gemeenschappelijke doelen. Omdat deze veranderde houding
geen direct belang dient van deze partners is het een proces
dat tijd vergt. Mogelijk dat hierin voor jeugd een versnelling
ontstaat vanuit het landelijke Verbeterplan
Jeugdbescherming, waarin de gecertificeerde instellingen
(verwijzers) een belangrijke rol spelen.
Waarom blijven de uitgaven van het budget
onderwijsachterstandenbeleid achter? Hoe bereikt u de
doelgroep, passief alleen via de school? Is deze doelgroep
wel goed in beeld en wordt daar actief iets mee gedaan ?
Antwoord:
Voorschoolse educatie wordt aangeboden op de
kinderopvang. De indicatie voor voorschoolse educatie loopt
via de jeugdverpleegkundige van de VGGM. Zij ziet vrijwel
alle peuters in onze gemeente. Er wordt dan ook actief
bekeken welke peuters voorschoolse educatie nodig hebben,
de doelgroep is goed in beeld en er wordt actief iets mee
gedaan.
De uitgaven blijven achter omdat minder kinderen een
indicatie voorschoolse educatie hebben, dan waar het budget
toe reikt. Daarnaast is vanaf augustus 2020 wettelijk
verplicht in plaats van 10 uur, 16 uur VVE aan te bieden. Het
budget was hier voor het gehele jaar al ingericht, terwijl er
tot augustus nog 10 uur geboden werd. Wij houden dit jaar
naar verwachting dan ook middelen over. Het restant van
deze middelen mag echter meegenomen worden naar
volgende kalenderjaren binnen de OAB regeling. Mochten de
uitgaven ook dan achterblijven, bekijken wij uiteraard hoe
het restant het best besteed kan worden ten behoeve het
tegengaan van onderwijsachterstanden.
Leesachterstand zorgt ook voor een onderwijsachterstand. Er
is in 2020 niets gedaan aan leesachterstand ( o.a.
voorleesexpress) Wat zijn nu de plannen om dat weer op te
pakken?
Antwoord:
Vanwege Corona (sluiting Kinderopvang, scholen en de
bibliotheek) heeft de planvorming stil gelegen. Inmiddels zijn
wij met de partners in gesprek voor een aanpak
leesbevordering voor de jeugd van 0 tot 13 jaar.
Khonraad Systeem voor crisisbeheersing en IBS
De extra kosten zijn dubbel zoveel en er zijn gemeenten die
zich daarom terugtrekken uit deze regeling. Waarom kiest
Renkum hier niet voor terwijl de kosten vele malen hoger zijn
dan de baten?
Antwoord:
Zie vraag 4
De regeling/werkwijze met VGGM voor de uitvoering van de
WvGGZ staat los van het systeem Khonraad. Er zijn geen
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gemeenten die zich terugtrekken uit de regeling.
Khonraad is sowieso de enige partij op dit moment die dit
systeem aanbiedt.
Er zijn wel wat pilots in het land voor een alternatief, maar
daar zitten veel haken en ogen aan. Khonraad is het systeem
wat door bekende ketenpartners, zoals OM en GGZ, gebruikt
wordt.
Septemberciculaire 2020 en dak en thuisloosheid
Waarom moeten wij wachten op een regionaal op te stellen
uitvoeringsplan voor dak- en thuislozen ? Betekent dit dat u
voorlopig niets doet aan de Renkumse situatie en zich
afhankelijk opstelt t.o.v. Arnhem en deze doelgroep naar
Arnhem moet voor een nachtopvang? De Hervormde en
Gereformeerde kerken van Renkum en Heelsum bieden
dagopvang aan. Ontvangen zij een vergoeding hiervoor?
Antwoord:
De dagopvang geboden door de kerken wordt geboden op
initiatief vanuit deze kerken. Dit wordt niet bekostigd vanuit
onze gemeente, dan wel vanuit de centrumgemeente.
Wij wachten niet op het opstellen van een regionaal plan,
maar wij werken regionaal samen aan het uitvoeringsplan
voor dak- en thuislozen. Waarbij de uitvoering van dit plan
ook lokaal aan onze inwoners ten goede komt.
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