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Technische vragen inzake Najaarsnota 2020 gemeente Renkum 

PvdA 

 

Nr. Fractie Progr./ product Blz.  

     

    Voortgang activiteiten 

1 PvdA taalbevordering 9 Gaarne een update van de stand van zaken 

m.b.t. de taakstelling op de Bieb toegespitst 

op: 

• Stand van zaken m.b.t. de 

verhuisplannen 

• Bijdragen van het onderwijs 

• Haalbaarheid van de taakstelling c.q. 

risico dat de afgesproken taakstelling 

niet wordt gerealiseerd. 

    Antwoord: 

De taakstelling voor 2020 is gerealiseerd. Voor 

de taakstellingen voor de overige jaren zijn wij 

in overleg met de bibliotheek.  

2 en 

3 

PvdA sportaccommodaties 10 Gaarne een update van de stand zaken m.b.t. 

de haalbaarheid van de taakstelling m.b.t. het 

overdragen van beheer en exploitatie van 

binnensportaccommodaties.  

Welke accommodaties betreft het?   

    Antwoord: 

Er is geen taakstelling op beheer en exploitatie 

(binnen)sportaccommodaties. 

Op termijn is overdracht beheer en exploitatie 

van sporthal Doorwerth en de gemeentelijke 

gymzalen wellicht mogelijk. Hierover wordt 

verkennend gesproken met stichting Doelum. 

4 PvdA minimabeleid 13 Welke gevolgen heeft Corona voor  de 

besluitvorming over en de realisatie van het 

‘nieuwe dynamische minimabeleid’? (kwartaal 

3 is inmiddels verstreken) 

    Antwoord: 

Op dit moment heeft Corona nog geen 

gevolgen voor de besluitvorming over en de 

realisatie van de doorontwikkeling van het 

integraal en activerend minimabeleid. Met het 

nieuwe dynamische minimabeleid willen wij 

zoveel mogelijk inwoners activeren om uit de 

armoede en/of schulden te komen en dat is 

ook in deze tijd van groot belang. De 

aanvragen voor de GelrePas en het Kindpakket 

zijn in de afgelopen maanden niet gestegen. 

Verwacht wordt wel dat na de tweede Corona-

golf er wel een toename zal komen. Het 

huidige budget voor het minimabeleid is helaas 

niet berekend op een sterke stijging van 

gebruikers van de GelrePas en het Kindpakket. 

Wanneer dat gebeurt, zullen wij de hoogte van 

de bedragen van de voorzieningen moeten 

verlagen, of voorzieningen moeten schrappen. 

Op de gemoderniseerde gedigitaliseerde 

Gelrepas komt naast de gebruikelijke sport-, 

culturele, educatieve en recreatieve activiteiten 
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ook het Kindpakket te staan. Het nieuwe 

systeem heeft ruime 

monitoringsmogelijkheden, waardoor wij de 

ontwikkelingen rond de aanvragen en het 

gebruik van de voorzieningen goed kunnen 

volgen en wij er zo nodig op in kunnen spelen. 

5 PvdA statushouders 13/14 Gaarne een toelichting op het gestelde dat 

‘planning  en financiën afwijken als gevolg van 

organisatorische problemen’. 

    Antwoord: 

Door de coronacrisis moest de organisatie van 

de ondersteuning aangepast worden. Dat 

kostte tijd en de processen verlopen 

langzamer. Met het herstelplan willen we de 

achterstand weer inlopen. 

6 PvdA Volume reduceren 

jeugdhulp 

15 U stelt dat door diverse ontwikkelingen de 

financiële resultaten van de in de tekst 

genoemde ‘verschuiving’ nog uitblijven. Moet 

het woord ‘nog’ geïnterpreteerd worden als 

tijdelijk dan wel zijn er signalen die er op 

wijzen dat deze taakstelling niet haalbaar is? 

Gaarne een onderbouwd antwoord. 

    Antwoord: 

Het kunnen reduceren van het volume 

(verminderen van de inzet van maatwerk) is 

afhankelijk van een complexe samenhang 

tussen onze toegang en de wettelijke 

verwijzers en de inrichting van het voorliggend 

veld. Wij hebben geen formele grip op de 

wettelijke verwijzers die voor een groot deel 

verantwoordelijk zijn voor de toegang tot zorg. 

Door overleg en afstemming kunnen wij hierop 

sturen. Lokaal doen wij dat met huisartsen, 

regionaal en bovenregionaal doen wij dat met 

de gecertificeerde instellingen. Het betreft hier 

veranderingen in cultuur en systemen en die 

hebben tijd nodig. Dus een gestaag hierop 

blijven sturen zal resultaat opleveren. 

Hetzelfde is van toepassing op het verschuiven 

van zwaar naar licht en naar voorliggende 

voorzieningen. Het kost tijd om de juiste 

voorliggende voorzieningen te organiseren, in 

lijn met de ambities en acties zoals 

omschreven in de door de gemeenteraad 

aangenomen kadernota in november 2019. 

Ook vraagt het inzetten van zorg zo licht als 

mogelijk, zo zwaar als nodig, een andere 

houding en werkwijze van verwijzers, waardoor 

het effect van de ontwikkelingen tijd nodig 

heeft om zichtbaar te worden. 

7 PvdA maatwerkvoorzieningen 

WMO 

 

17 Gaarne een toelichting op het gestelde dat ‘de 

extra projectmatige capaciteit ten behoeve van 

de voorgenomen maatregelen nog niet heeft 

geresulteerd in een substantiële afname van de 

vraag in 2020’. 
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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. 

8 PvdA Activerend werk 18 Ook bij dit thema wordt gemeld  dat de 

ingezette extra projectmatige capaciteit nog 

onvoldoende effect heeft gehad. Ook bij dit 

punt gaarne een toelichting. 

    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. 

9 PvdA Right to challenge 19 Hoeveel inwoners hebben de gemeente tot nu 

toe ‘uitgedaagd om taken over te nemen tegen 

gelijke of minder kosten’? 

    Antwoord: 

Tot op heden hebben wij geen voorstellen 

ontvangen die gericht zijn op het overnemen 

van taken die wij moeten uitvoeren. 

10 PvdA Professionaliseren 

sociaal team 

 

19 U meldt dat het project is bijgesteld naar 

aanleiding van de komst van de projectleider 

dorpsgericht werken en de nieuwe impuls die 

dit project heeft gekregen. Zijn deze 

gebeurtenissen de verklaring voor de ‘minnen’ 

bij planning en financiën? Gaarne een 

onderbouwd antwoord. 

    Antwoord: 

De voortgang hierop is gestagneerd door de 

overbelasting van het sociaal team. Het 

oorspronkelijke plan was dat de projectleider 

uit de bestaande formatie zou worden gehaald. 

Dit bleek in de praktijk niet haalbaar en 

daardoor is deze projectleider later aangesteld. 

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. 

d PvdA verhogen opbrengst 

gemeentelijke 

bouwlocaties 

uitvoering visie 

landgoederen 

 

23 en 

26 

U streeft naar het verhogen van de opbrengst 

van gemeentelijke bouwlocaties.  O.a. door het 

verkopen van bouwlocaties zonder verdere 

voorwaarden op het beleid wonen. 

Bent u het met onze fractie eens dat dit 

streven op gespannen voet kan staan met de 

kaders voor woningbouw zoals o.a. 

geformuleerd in de onlangs vastgestelde Nota 

wonen? Gaarne een toelichting bij uw ‘ja’ of 

‘neen’.  
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    Antwoord: 

Het streven naar verhogen van opbrengst 

bouwlocaties is in alle gevallen een balans met 

ander bestaand beleid.  

12 

en 

13 

PvdA verhogen opbrengst 

gemeentelijke 

bouwlocaties 

uitvoering visie 

landgoederen 

 

23 en 

26 

De verdere planontwikkeling m.b.t. ‘de 

Talsmalaan’ is getemporiseerd zolang er nog 

geen duidelijkheid is over de plannen m.b.t. de 

huisvesting van de gemeente. 

Is over deze beslissing gecommuniceerd met 

de opstellers van de landgoederenvisie en het 

Airbornemuseum? Indien ja, wat was de 

reactie van deze partijen? 

Zijn er tijdens deze fase van temporisering 

niettemin initiatieven te verwachten m.b.t. de 

Talsmalaan van de gemeente of de hiervoor 

genoemde partijen? 

    Antwoord: 

De beslissing om te temporiseren is 

gecommuniceerd met de opstellers van de visie 

en het Airborne museum. Vier Landgoederen 

op de Helling heeft begin oktober 2020 nog een 

overleg met Jasper Verstand gehad om te 

bezien wat de stand van zaken was, zij 

wachten tot ze van de gemeente horen. Het 

Airborne museum heeft begin 2020 al 

aangegeven dat het mogelijk niet verder bij de 

planvorming betrokken blijft. Er zijn geen 

initiatieven te verwachten van de betrokken 

partijen tot het project weer “groen licht” 

krijgt.  

14 PvdA Concertzaal 30 U meldt een vertraging wat betreft de 

uitvoering van de voornemens m.b.t. de 

verkoop concertzaal. 

Mogen we er van uitgaan dat ‘van uitstel geen 

afstel  komt’? Gaarne een onderbouwd 

antwoord. 

    Antwoord: 

Er is geen ander uitgangspunt geformuleerd 

dan datgene wat in de Najaarsnota staat. 

Vastgoed heeft in 2020 gegeven de beperkte 

capaciteit de aandacht gericht op met name 

het vastgoedbeleid, IHP, LOC Doorwerth en 

Corona-invloed op (exploitatie van) vastgoed. 

 


