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Technische vragen inzake Begroting 2021 gemeente Renkum 

GL 

 

Nr. Fractie Progr./ 

product 

Blz.  

     

    Beleidsbegroting 

1 GL 1H 28  Wij vinden weinig terug over het 

jongerenwerk/jeugdwerk. We lezen wel over de inzet 

van Schoolmaatschappelijk werk. Wordt dit betaald van 

het budget dat voorheen naar Dynamo Jeugdwerk 

ging?  

Is dit het volledige budget en zo nee, hoe wordt de rest 

ingezet? 

    Antwoord: 

Van het budget dat naar Dynamo Jeugdwerk ging, 

wordt inderdaad onder andere het 

schoolmaatschappelijk werk bekostigd. Daarnaast 

worden binnen dit budget de volgende activiteiten 

uitgevoerd: outreachend jongerenwerk, licht collectief 

aanbod (groepsactiviteiten), individuele begeleiding, 

jongerenwerk op school/schoolmaatschappelijk werk, 

flexibele inzet, samenwerking met partners en 

verbinding zorg en veiligheid, informatie en advies aan 

jongeren en contacten met ouders/verzorgers. 

2  GL  1J 34 Het aantal uitkeringsdossiers met parttime werk is 

gedaald, het doel is dat dit aantal weer stijgt. Welke 

stappen worden er gezet om dit doel te bereiken? Is de 

Bijverdienpremie hier een onderdeel van? 

    Antwoord: 

- Parttime werk als (tussen)doel opnemen in 

werkplannen met inwoners met een uitkering;  

- Inwoners ook actief op bemiddelen voor 

parttime werk;  

- parttime werk is onderdeel van de maatregelen 

om werk meer lonend te maken zoals in de 

kadernota is opgenomen. Er is nog geen 

voorstel gedaan/besluit genomen over de inzet 

van bijverdienpremie in gemeente Renkum.  

3 GL 2A 36 In de opzet ‘pretoets nieuwe initiatieven’ die toegelicht 

is, wordt eerst de wenselijkheid en de ‘formele’ 

haalbaarheid door de ambtenaren/gemeente getoetst.  

Op welk moment krijgt de participatie van 

inwoners/omwonenden/belanghebbenden een plek in 

het voortraject van een nieuw (particulier) initiatief? 

    Antwoord:  

De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor de 

participatie van 

inwoners/omwonenden/belanghebbenden. Wij 

adviseren om dit zo vroeg als mogelijk te doen, maar 

geven aan dat het een vereiste is bij het analyseren 

van de haalbaarheid 

3 GL 2B  38 Bij de doelen staat ‘Wij willen meer betaalbare 

woningen’ en bij reguliere activiteiten staat ‘Verhogen 

opbrengst gemeentelijke bouwlocaties’. Dat lijkt met 

elkaar in strijd. 

Welke criteria worden er gehanteerd om per situatie te 
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kiezen tussen het nastreven van dit doel of het 

uitvoeren van deze activiteit? 

    Antwoord: 

Criteria hiervoor hebben we (nog) niet. Maar ook als we 

inzetten op het verhogen van de opbrengst kunnen we 

meegeven dat er een deel in het betaalbare segment 

zal moeten worden gerealiseerd. Conform woonbeleid 

en regionale afspraken. 

4 GL 2C 40 / 

45 

Er komt een paraplubestemmingsplan voor 

parkeerregels. De Parkeernota loopt per 2020 af en er 

wordt geen nieuwe gemaakt. Is het eerste een 

vervanging van het tweede? Zo nee, wat is het 

verschil? 

    Antwoord: 

Het bestemmingsplan heeft geen directe relatie met de 

Parkeernota. Het bestemmingsplan moet een mogelijk 

hiaat oplossen voor sommige bestemmingsplannen 

voor wat betreft het kunnen stellen van 

parkeerregels/eisen, zoals het bij nieuwe situaties 

realiseren van voldoende parkeerplaatsen op eigen 

terrein. Met het vervallen van de parkeerregels in de 

bouwverordening een paar jaar geleden zou dit 

problemen kunnen opleveren. Tot op heden hebben die 

nog niet plaatsgevonden, maar om te voorkomen dat 

dat in de toekomst (komende jaren) wel tot problemen 

kan leiden wordt een paraplubestemmingsplan voor 

parkeerregels voorgesteld. Vele andere gemeenten 

hebben al zo’n plan vastgesteld. Overigens zijn de 

kosten hiervoor niet heel hoog. 

5 GL 2H  49 Als we het budget Energie en Klimaat vergelijken met 

de Begroting 2020 zien we een verlaging van €42.000 

per jaar. Zijn ook de beleidsdoelen naar beneden 

bijgesteld? 

    Antwoord: 

Jojanneke 

Vooralsnog is het lange-termijndoel om in 2040 een 

klimaatneutrale gemeente te zijn niet bijgesteld.  

6 GL 2I 50 In de begroting van 2020 bedroeg het jaarlijkse budget 

Dierenwelzijn 21K, in deze begroting 9K. Waarop is die 

bijstelling gebaseerd en wat betekent die voor de 

doelen en taken in dit beleidsveld? 

    Antwoord: 

De bijstelling is gebaseerd op de aanscherpingen in het 

kader van de perspectievennota. We kunnen nu niet 

actief inzetten op dit onderwerp. Alleen de wettelijk 

verplichte taken voeren we uit. 

7 GL 2F  47 Landschap, natuur en landgoederen. Een groot deel 

van het budget van 2020 is, o.a. door Corona, niet 

uitgegeven (zie NJN). Wij zien het niet terugkomen in 

de Begroting 2021. Verwacht u het nog in te zetten in 

2020 of valt het restant vrij in de Algemene Reserve? 

    Antwoord:  

Zoals beantwoord bij de NJN verwachten wij het geld 

alsnog in 2020 in te zetten. Een mogelijk restant valt 

vrij in de reserve LandschapsBasisPlan, danwel in de 
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Algemene Middelen. 

8 GL 2L 55 We zien een verhoging van €58.000 voor het budget 

voor Kunst, Cultuur en Cultuurhistorie ten opzichte van 

de begroting 2020. We zien in de begroting en NJN niet 

terug waar dit voor bestemd is. Graag een toelichting.  

    Antwoord: 

Het gaat om presentatie van cijfers in de NJN blz 74. 

De verhoging is toe te rekenen aan een gemeentebrede 

herverdeling van de gemeentelijke personele kosten. 

9 GL 2O / 2Q  60 / 

63 

De gemeente heeft op dit moment ruim 25.000 bomen 

in beheer. Hoe is de ontwikkeling van dit aantal sinds 

de nieuwe Bomenverordening van 2016? Krijgen we 

steeds meer of steeds minder bomen in onze dorpen of 

blijft dit ongeveer gelijk? 

Is er ook zicht op de ontwikkeling van het aantal 

bomen in bezit van andere eigenaren? 

 

Is er bij bosverjonging ook sprake van nieuwe 

aanplant, of alleen van dunning? Geldt hiervoor ook 

een herplantplicht? 

    Antwoord: 

Renkum heeft op dit moment een bomenbestand van 

30.000 bomen die onder de wettelijke zorgplicht vallen 

(bomen langs wegen). Dit betreft 20.000 straat- en 

laanbomen en 10.000 bomen in bosranden. Dit verschil 

zit hem in een betere inventarisatie die de laatste jaren 

heeft plaatsgevonden. De versoepeling van de regels in 

de Bomenverordening zijn niet van invloed op het 

totaal. Renkum heeft niet meer of minder bomen 

gekapt door deze versoepeling. 

 

Bij particuliere eigenaren lijkt er wel een afname van 

het aantal bomen getuige de waarnemingen in 

bepaalde wijken. Dit is verder nog niet onderzocht aan 

de hand van bijvoorbeeld luchtfotos. 

 

Bosverjonging en dunning zijn twee verschillende 

beheermaatregelen die Renkum in haar bossen inzet 

om een betere leeftijdsopbouw te krijgen. Dunningen 

hoeven niet gemeld te worden. Kaalkap t.b.v. 

bosverjonging wel, hierbij hebben we de plicht op 

grond van de Natuurbeschermingswet nieuwe bomen 

aan te planten. 

10 GL 3E  In welke mate maakt de organisatie gebruik van 

producten van de VNG (zoals bijvoorbeeld de Roadmap 

Omgevingswet genoemd op pag 41)?  

Welke gevolgen zou het voor die betreffende processen 

hebben als we het lidmaatschap van de VNG opzeggen? 

    Antwoord:  

We maken als organisatie regelmatig gebruik van 

modelverordeningen van de VNG (bijvoorbeeld voor 

onze APV). Deze verordeningen zijn inmiddels via de 

website van het Kennis- en Exploitatiecentrum voor 

Officiële Overheidspublicaties (KOOP) te raadplegen en 

daar hoeven we geen lid voor te zijn van de VNG. Het 
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is echter wel zo dat de toelichtingen op de 

modelverordeningen alleen te raadplegen zijn via het 

afgeschermde deel van de website van de VNG. Deze 

zijn dus alleen toegankelijk voor leden. Veel informatie 

en documenten – bijvoorbeeld die betrekking hebben 

op de Omgevingswet – zijn wel vrij raadpleegbaar op 

de website van de VNG en daar maken we veelvuldig 

gebruik van. De VNG organiseert verder trainingen en 

cursussen waar we als gemeente met gebruik van 

maken. Ook biedt de VNG de mogelijkheid om deel te 

nemen aan gezamenlijke aanbestedingen. Vorig jaar 

hebben we (via De Connectie) bijvoorbeeld 

deelgenomen aan de aanbesteding voor een nieuw 

communicatieplatform. 

 We maken dus zeker gebruik van de producten en 

informatie die de VNG beschikbaar stelt, en waar we 

deels toegang tot hebben omdat we lid zijn. Een deel 

van deze informatie is ongetwijfeld nog steeds voor ons 

beschikbaar als we ons lidmaatschap beëindigen of de 

benodigde expertise kunnen we van elders betrekken. 

Het is natuurlijk wel de vraag of de VNG uiteindelijk bij 

een afnemend ledenaantal stopt met het beschikbaar 

stellen van producten en expertise. 

    Paragrafen 

11 GL Bedrijfsvoering 119 Het aantal bezwaar- en beroepschriften neemt toe. Op 

welk(e) domein(en) hebben die hoofdzakelijk 

betrekking? 

Wat wordt concreet bedoeld met het optimaliseren van 

de procedure, aan wat voor maatregelen moeten we 

dan denken? 

    Antwoord: 

De gemeente Renkum kent twee bezwarencommissies: 

De hoorcommissie Sociale Zaken en de Commissie voor 

de bezwaarschriften. 

-Hoorcommissie Sociale Zaken behandelt bezwaren die 

betrekking hebben op het Sociaal Domein (zoals WMO, 

Jeugdwet, Participatie). De bestuursopdracht “Werk- en 

inkomen”  (aanscherping beleid) heeft mede geleid tot 

een stijging van de bezwaren in het afgelopen jaar 

(2018:36, 2019: 66). De verwachting voor dit jaar is 

ook rond de 60/70 bezwaren. In 2019 is een aantal 

maatregelen vastgesteld in de Perspectiefnota 2019 

(o.a. versobering beleid, bijv verlagen PGB) die 

(mogelijk) tot meer bezwaren (zouden kunnen) leiden. 

Andere ontwikkelingen, zoals de huidige crisis die 

wellicht tot een toename van het aantal 

bijstandsklanten zou kunnen leiden, het strakker 

handhaven kunnen invloed hebben op het aantal 

bezwaren in de toekomst. 

 

-Commissie voor de bezwaarschriften behandelt alle 

andere bezwaren met uitzondering van Sociaal Domein 

en belastingen. Deze bezwaren hebben met name 

betrekking op het Ruimtelijke Domein. 

De afgelopen tijd heeft een aantal kwesties gespeeld 

(Valkenburglaan, Geelkerkenkamp, Duitsekampweg 
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(lasergamen) die mede geleid heeft tot veel onrust en 

het indienen van veel bezwaren (2018:48, 2019:88). 

De verwachting voor dit jaar is ook rond de 80 

bezwaren.  

 

De samenleving is veranderd, de insteek is meer 

juridisch, ook tussen buren onderling. Voor de 

komende periode worden er nog veel initiatieven 

verwacht (die nog voor de Omgevingswet (2022) 

worden ingediend), die mogelijk tot (meer) bezwaren 

kunnen leiden. De verwachting is ook dat met de komst 

van de Omgevingswet het aantal bezwaarschriften zal 

toenemen. 

 

Het NCOD traject voor optimalisatie van het 

bezwaarproces is nog niet gestart. Dit traject start in 

november. Mogelijke maatregelen zouden kunnen zijn: 

- Betere afstemming samenwerking ODRA; 

- Twee bezwarencie’s samenvoegen tot 1 

commissie met twee kamers, 1 zelfde 

procedure voor beide kamers. 

 


