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Voortgang activiteiten
Renkum voor Elkaar,
Vanaf 2018 wil het college al wijzigen van maatwerk
naar algemene voorzieningen. Nu lijkt het na 2 jaar te
gaan gebeuren.
a. Welke aanleiding was er dat Renkum voor
Elkaar deze aangescherpte opdracht niet zou
kunnen uitvoeren? Brengt dit extra kosten met
zich mee?
b. Wat zijn de verwachte opbrengsten van deze
exercitie?
c. Welke mogelijkheden ziet het college om qua
tijdsverloop weer volgens planning te komen
en zijn hieraan financiële risico’s verbonden?
Antwoord:
De kadernota sociaal domein van 2019 vormt de aanleiding
om de opdrachtbeschrijving bij te stellen en daarop volgend
de contracten bij te stellen. Dit proces naar een heldere
opdrachtbeschrijving verloopt in samenwerking met de
partijen van Renkum voor Elkaar en brengt op zichzelf geen
extra kosten met zich mee. De verwachte opbrengst is de
verschuiving van maatwerk naar algemene voorzieningen.
Wij richten ons op Q1 van 2021 om de contracten bij te
hebben gesteld conform de opdrachtbeschrijving..
Sport en bewegen,
A. Waarom is er van extern bureau gewisseld?
B. Heeft de wisseling extra kosten met zicht
meegebracht i.v.m. bestaande contracten?
C. Wat zijn de kosten van deze privatisering?
D. Privatisering is de afgelopen jaren al veelvuldig
onderzocht, wat garandeert dat de gegeven
deadline van Q2-2021 wel gehaald wordt?
E. Welke binnensportaccommodaties zijn er in
onze gemeente die in aanmerking komen voor
overdracht?
Antwoord:
A. In overleg met betrokken partijen (de
voetbalverenigingen en MFC Doelum) is besloten om
de opdracht voor het eerste bureau in te trekken.
Alle stakeholders waren niet tevreden over de
kwaliteit van de aangeleverde concept rapportage.
Hierdoor was er geen vertrouwen in het goed
volbrengen van het vervolgproces.
B. Ja, dit brengt ca. 6K extra kosten met zich mee.
C. Het in beeld brengen van de kosten voor
privatisering is onderdeel van de opdracht aan het
externe bureau. Het gaat hierbij om:
1. Onderhoudskosten velden en terreinen
2. Meerjareninvesteringsplan en eventueel
achterstallig onderhoud
3. Bepalen capaciteitsbehoefte met een advies voor
Wilhelminapark i.v.m. mogelijk afstoten van velden
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en het wel of niet verhuizen van Duno.
D. Met stichting Doelum is voor sportpark Wilhemina
een serieuze partij gevonden om het traject met de
betrokken voetbalverenigingen te realiseren. Doelum
heeft met de realisatie van het kunstgrasveld
uitgesproken dit als eerste stap te zien naar verdere
overdracht van beheer en onderhoud van het totale
sportpark en een verdere samenwerking tussen
betrokken partijen. Sportpark De Bilderberg volgt na
realisatie sportpark Wilhelmina. Dit traject willen we
uiterlijk een jaar later realiseren.
E. Op termijn is overdracht beheer en exploitatie van
sporthal Doorwerth en de gemeentelijke gymzalen
wellicht mogelijk. Hierover wordt verkennend
gesproken met stichting Doelum.
Wet Verplichte GGZ,
In okt 2020 wordt duidelijk welke gemeentes nog
deelnemen met Khonraad.
A. Wat doet Renkum?
B. Is helder hoeveel duurder onze evt. deelname
wordt, als andere gemeenten afhaken?
C. Is er een alternatief voor de Khonraad?
Antwoord:
Inmiddels is bekend dat alle gemeenten nog minimaal 1 jaar
doorgaan. Van 2 gemeenten nog geen antwoord gehad.
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 in de
onderhandelingen. 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 bekende ketenpartners, zoals OM en
GGZ, gebruikt wordt.
Herijking minimabeleid,
Aangegeven wordt dat het aanpaste beleid wordt
voorgelegd in de raad in Q3-2020. Deze is echter
nog niet aangeboden, wanneer wordt deze
verwacht?
Antwoord:
Begin november geven de Jongerenraad en de Adviesraad
Sociaal Domein advies over de voorstellen uit de
discussienota: "Doorontwikkeling integraal en activerend
minimabeleid". Op basis van o.a. de "Evaluatie minimabeleid
2019" en de beide adviezen zullen wij op 2 of 3 december
aanstaande de raad laten zien, welke richting wij uit willen
met de doorontwikkeling van het minimabeleid. In maart
van het volgende jaar zal het nieuwe integraal en activerend
minimabeleid aan de raad voorgelegd worden. Mocht er in
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het begin van 2021 een grote toename zijn van inwoners,
die door Covid-19 in de armoede terecht zijn gekomen, dan
kan daar nog in het nieuwe minimabeleidsplan rekening mee
gehouden worden.
Statushouders,
Wat is voor Renkum het effect van de landelijke
daling i.v.m. covid-19 van het aantal aanvragen tot
asiel en tijdelijke opvang?
Antwoord:
De taakstelling huisvesting statushouders voor 2021 per
gemeente is nog niet bekend. In eerste instantie wordt een
stijging verwacht. De eventuele daling door covid-19 wordt
pas later zichtbaar in de taakstelling. Renkum is op dit
moment bij met de taakstelling.
Volume reduceren, basis op orde:
Wanneer kunnen de resultaten van de nieuwe
inkoopprocedure en contractmanagement worden
verwacht?
Antwoord:
Ten aanzien van het effect van inkoop gelden op een aantal
producten lagere tarieven vanaf 1 juli van dit jaar. Het effect
wordt zichtbaar als we uitgaven op deze producten van voor
en van na de nieuwe inkoop met elkaar kunnen vergelijken
bij eenzelfde volume. Dat is in principe nu mogelijk. Als het
volume toeneemt wordt het effect op de hele som teniet
gedaan. Het reduceren van het volume is afhankelijk van
onze eigen toegang in samenhang met de overige wettelijke
verwijzers (specialisten, huisartsen en gecertificeerde
instellingen) en in samenhang met checks op de duur van de
zorg (instroom-uitstroom) en contractmanagement (o.a.
contracteringsgesprekken). Het sturen op de toegang vanuit
deze samenhang is complex, en kleine vorderingen zijn
belangrijk maar niet direct zichtbaar. Daarom kunnen we
hierop nog geen exact antwoord geven. Zodra een afname
zichtbaar wordt en stabiel blijkt te zijn, nemen wij u hierop
mee.
Maatwerkvoorziening,
De extra projectmatige capaciteit ten behoeve van de
implementatie van de voorgenomen maatregelen,
heeft nog niet geresulteerd in een substantiële
afname van de vraag in 2020.
Waarom niet, is hier verklaring voor?

Antwoord:
De projectmatige inzet is pas in Q3 van 2020 gestart.
Daardoor is er in 2020 nog onvoldoende effect gesorteerd.
Wij verwachten het effect van deze inzet in 2021 te zien.
Activerend werk,
De extra projectmatige capaciteit ten behoeve van de
implementatie van de voorgenomen maatregelen
heeft nog niet geresulteerd in een substantiële
verschuiving van groepsbegeleiding naar activerend
werk.
Waarom niet, is hier verklaring voor?
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Antwoord:
De projectmatige inzet is pas in Q3 van 2020 gestart.
Daardoor is er in 2020 nog onvoldoende effect gesorteerd.
Wij verwachten het effect van deze inzet in 2021 te zien.
Uitvoering Visie Landgoederen,
Hoeveel geld (budget) is hiervoor nog beschikbaar?
Antwoord:
Op 20 oktober is hier nog eenmalig € 30.000,- beschikbaar.
Momenteel is een initiatief voor landgoed Heidestein in
ontwikkeling dat mogelijk gebruik maakt van dit budget.
Verankering GPR,
De GPR loopt in 2020 af, waardoor een ‘gat’ tot de
invoering van Omgevingswet ontstaat. Welke
gevolgen of risico’s heeft dit voor Renkum?
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.
Onderhoud Gemeentelijke begraafplaatsen,
Zijn er mogelijkheden om hiervoor wsw-ers inzetten
in relatie tot activerend werk? (Vergelijkbaar met
OHT).
Antwoord:
Het onderhoud van de begraafplaatsen heeft een omvang
dat het Europese aanbesteed moet worden. Dit vloeit voort
uit het dringende advies van de accountant. In het bestek is
de verplichte social return opgenomen die onder andere
ingevuld kan worden door de inzet van Wsw, maar ook
leerwerkbanen.
Alternatief besparingsvoorstel groen,
Straatreiniging zou toch worden onttrokken uit de
post GPR (omdat deze kosten aan het behoud van het
riool konden toeschrijven)? Vanwaar nu het voorstel
om het weer onder te brengen bij de
afvalstoffenheffing?
Antwoord:
50% van de straatreiniging wordt gefinancierd vanuit het
GRP. Dit is volgens de richtlijnen het maximum wat
toegerekend kan worden aan het GRP.
26% van de straatreiniging wordt nu gefinancierd uit de
afvalstoffenheffing. De reden van de verhoging is dat de
kosten van reiniging van de openbare ruimte door vervuiling
vanuit de huishoudens nu toegerekend worden aan de
afvalstoffenheffing.
Bijstellingen lopende begroting
Renkum voor Elkaar,
Betreft het hier een verplichte Loons en Prijs
indexatie?
Antwoord:
In de contracten met Renkum voor Elkaar is de loon- en
prijscompensatie opgenomen. Het is bestendig beleid om
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compensatie te geven voor gestegen lonen en prijzen. Wij
hanteren voor de loon- en prijscompensatie de VNG-richtlijn.
Sport en Bewegen,
a. Waar bestaan de incidentele lasten MFC uit en
voor de hoeveelste keer hebben we incidentele
lasten MFC sinds de opening?
b. Welke noodzakelijke vervanging van
sportinventaris en op welke locatie is
afgekeurd en diende vervangen te worden?
Antwoord:
a. Zoals beschreven bestaan de incidentele lasten uit:
1) uitvoeren en opstellen opnamerapport en
proces-verbaal voor de installatieonderdelen
waar de garantie van afloopt.
2) het juridisch advies inzake een geschil met de
installateur. Dit geschil is inmiddels opgelost.
Daarnaast
3) de hogere OZB
Deze kosten zijn opgevangen binnen de daarvoor bestemde
reserve.
Wet Verplichte GGZ,
A. De kosten voor Khonraad vallen nu 6k hoger
uit, zijn er aanwijzingen dat ze volgend jaar
weer hun monopolie positie uitbuiten?
B. Worden de verwachte kosten veel hoger als er
minder gemeenten deelnemen?
C. Over welke orde van grote praten we dan, is er
inzicht in de verdeelsleutel?
Antwoord:
Zie vraag 3
Maatwerkvoorziening Jeugd,
Aanbieders in onze gemeente leggen grote druk op
onze kosten in de jeugdzorg nadeel 661K structureel
tot 2024, aanbieders als b.v Pluryn herbergen
jeugdigen uit gemeentes en 70% van de besluiten
worden niet door ons sociaal team gemaakt. We
hebben hier weinig grip op schrijft u.
a. Wat kunnen we als gemeente doen om er wel
grip of sturing op te krijgen?
b. Wat is het precieze nadeel van onze gemeente
nu de Hoenderloo groep gesloten is?
Antwoord:
a) De toegang tot zorg wordt gevormd door huisartsen,
specialisten en gecertificeerde instellingen, naast het Sociaal
Team. Dat zijn wettelijke verwijzers waarop wij geen invloed
hebben op basis van wet- en regelgeving. Om toch meer
sturing te krijgen, zijn wij met huisartsen in gesprek over
jeugdzorg en investeren we in een sterkere verbinding
leggen tussen huisartsen, het Sociaal Team en het
voorliggend veld zoals Renkum voor elkaar. Ook hebben wij
een gedragswetenschapper gepositioneerd die kan helpen
met verwijzen. Niet alle huisartsen maken op dit moment al
gebruik van deze gedragswetenschapper (we hebben 9
praktijken). Met de gecertificeerde instellingen
(jeugdbescherming) gaan wij regionaal en bovenregionaal in
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overleg om meer afstemming te krijgen over hun
verwijsgedrag.
b) Na de sluiting van de Hoenderloo groep zijn negen
jongeren bij Pluryn in onze gemeente geplaatst. Van hen
vallen twee jongeren onder een voogdij maatregel. De
kosten van de andere jeugdigen vallen volgens het
woonplaatsbeginsel onder de gemeente van herkomst
(vrijwillig kader). De kosten van de kinderen die onder de
voogdij maatregel vallen behoren wij in 2022
gecompenseerd te krijgen op basis van de T-2 systematiek
van de Compensatieregeling voogdij/18+. Met ingang van
2022 wijzigt het woonplaatsbeginsel en zijn wij niet langer
financieel verantwoordelijk voor jongeren met een
voogdijmaatregel die niet uit onze eigen gemeente komen.
De financiële consequenties van de wijziging van het
woonplaatsbeginsel zijn niet exact duidelijk, maar zijn in
principe budgetneutraal.
Leerlingenvervoer taxi,
80% van de niet gereden ritten zijn doorbetaald,
conform landelijke afspraken.
a. Om hoeveel geld gaat dit?
b. Was dit vrijblijvend of een verplichting vanuit
het rijk?
c. Waarom vallen deze kosten niet onder de
Corona kosten, zodat we ze kunnen declareren
bij het rijk?
d. Heeft dit bedrijf nu niet van 2 kanten
coronahulp gehad?
Antwoord:
Leerlingenvervoer heeft over de periode dat de scholen
gesloten waren € 58.784 als compensatie ontvangen. De
compensatieregeling is een tijdelijke regeling op basis van
richtlijnen die de VNG met het ministerie heeft afgesproken.
Omdat wij al over de middelen voor vervoer beschikken, via
de algemene uitkering, verwacht het rijk dat wij die
middelen ook gebruiken voor leerlingenvervoer, ook al is dat
in dit geval een compensatie regeling. Anders zouden wij
voordeel hebben op dit budget wat onder normale
omstandigheden niet het geval zou zijn.
Nee, het bedrijf heeft niet van twee kanten ondersteuning
ontvangen.
Veluwe Alliantie,
Vanaf 2021 gaan de kosten met 3k structureel
omhoog
a. Waarom stijgen deze kosten
b. Wat is onze gehele bijdrage.
Antwoord:
a. Waarom stijgen deze kosten
De bijdrage voor 2021 is niet meer kostendekkend omdat de
gastheergemeenten Apeldoorn en Ede afgelopen jaren te
weinig hebben doorgerekend en geïndexeerd voor het door
hun uitgeleende personeel. Het betreft in feite een
herindicatie op een cumulatief tekort uit 2018, 2019 en
2020.
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B Wat is onze gehele bijdrage.
Hierdoor is er in 2021 naast de huidige bijdrage van Renkum
(€ 4.070) jaarlijks een structureel bedrag van €3.127,extra nodig. Het nieuwe bedrag komt hiermee op totaal
€7.203,-. Deze kosten worden evenredig
gedekt(verdeelsleutel inwoneraantal) door de deelnemende
gemeenten, provincie en private partijen.
Afvalverwijdering en verwerking,
De 12 uur urenvermindering Veentjesbrug is op 1
januari 2020 ingegaan. Er wordt echter een
tegenvaller van 11.549 aan de gemeente Renkum
toegeschreven.
A.Waar heeft dit mee te maken, welke oplossing voor
personeel moest er komen?
B. Had Veentjesbrug niet tot april 2020 volgens de
oude tijden open kunnen blijven?
Antwoord:
Het besluit om afvalbrengstation Veentjesbrug minder uren
open te stellen is door uw raad genomen op 6 november
2019. Dat moment was te kort op 1 januari om op dat
moment al over te gaan tot de nieuwe openingstijden. Eerst
moest er voor het personeel een passende oplossing
gevonden worden. Daarom is deze maatregel pas ingegaan
op 1 april 2020. Omdat in de begroting gerekend is met
ingangsdatum 1 januari heeft dit geleid tot een tegenvaller.
Bomenonderhoud
Waarom is ruimen en herplanten aan de orde? Is dit
een verplichting of een beleidskeuze?
Antwoord:
Het derde jaar droogte op rij heeft gezorgd dat ons
bomenbestand gedeeltelijk staat af te sterven. De
daadwerkelijke schade is pas in 2021. Op grond van de
gegevens nu verwachten wij 116 bomen te moeten kappen
uit veiligheidsoverwegingen. De daarbij behorende herplant
vloeit voort uit bestaand beleid en onze Bomenverordening.
Autonome ontwikkeling De Connectie,
Waarom levert de fusie van Sandd en Postnl, de
gemeente Renkum een nadeel van 37K op? Hoeveel %
stijging is dit van de kosten vóór de fusie?
Antwoord:
Bij de vorming van de Connectie zijn bestaande contracten
overgenomen. De huidige contracten lopen af op 31-102020. Dat betekent dat de Connectie een nieuwe
aanbesteding moest doen voor deze diensten. De Postmarkt
is de laatste jaren sterk veranderd doordat er steeds minder
fysieke post wordt verstuurd. Hierdoor staan niet alleen de
tarieven onder druk, maar wordt het voor de postbedrijven
ook steeds moeilijker om de gewenste servicelevels tegen
acceptabele tarieven te leveren.
Binnen de gemeente worden stappen gezet in de
digitalisering van de dienstverlening maar het overgrote deel
gaat nog steeds per fysieke post. Dit zal de komende jaren
verder af gaan nemen. Door te gaan differentiëren naar 24uurs en 72-uurs bezorging wordt geprobeerd de kosten te

7

Nr.

Fractie

Progr./
product

Blz.

22

GB

3D

61

23

GB

2L

89

drukken. Momenteel wordt in overleg met de gemeenten
bekeken voor welke poststromen de 72-uurs bezorging
mogelijk/ wenselijk is. Als wordt gekozen voor gedeeltelijke
72 uurs bezorging dan zullen de kosten uiteindelijk lager
uitvallen.
Huisvesting/ Gemeentehuis,
Er is 50K extra nodig voor aanvullende studie
gemeentehuis/werf door adviesbureau. Wat zijn de
totale kosten voor deze studie?
Antwoord:
Er is een opdracht verstrekt voor het opstellen van een
huisvestingsvisie inclusief een scenariostudie van ca.
€ 35.000. Daarnaast is er meerwerk verricht voor ca.
€ 12.000. Op dit moment wordt er nog aanvullend
onderzoek gedaan naar de gevraagde scenario’s. Dit gaat op
basis van nacalculatie.
Reserves
Er is 45K uit de reserve Airborne activiteiten
onttrokken.
Aan welke activiteiten is dit besteed? We willen hier
een specificatie van zien.
Antwoord:
Dit is een begrote uitname zoals onderaan de tabel op
bladzijde 89 wordt aangegeven.
“In deze najaarsnota zijn een aantal toevoegingen c.q.
onttrekkingen aan reserves gedaan. In onderstaande tabel
ziet u het herziene verloop (begroot) van de reserves in
2020 na verwerking van de mutaties in deze najaarsnota”
In de jaarrekening 2020 volgt (net als voor alle andere
reserves) verantwoording over deze reserve.
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