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Verantwoording ISV 3

Geadviseerd besluit
1. Positief te besluiten over de eindverantwoording van de ISV 3 besteding.

Toelichting op beslispunten
Op 29 september 2011 heeft u het investeringsprogramma “Investeringsbudget stedelijke
vernieuwing (ISV) 2010-2014 gemeente Renkum” vastgesteld. In 2012 heeft de provincie op basis
van het Investeringsprogramma het budget voor de ISV 3 periode toegekend, in totaal een bedrag
van € 821.600, - (inclusief bodembudget € 206.000, -). Binnen het programma heeft de gemeente
zelf de vrijheid om het budget in te zetten. Het budget bestaat uit een “woningbouw” gerelateerd
budget en een budget voor bodemsanering. De budgetten zijn onderling uitwisselbaar.
In bijlage 1 is de beschikking, zoals afgesproken is met de provincie, opgenomen. Daarin staan de
doelstellingen en indicatoren opgenomen waarvoor het ISV Budget mag worden ingezet. Deze
doelstellingen en indicatoren zijn te realiseren door het inzetten van projecten.
De ISV 3 periode loopt van 2010 tot en met 2014. In het tweede kwartaal van 2014 was een groot
deel van het toegekende ISV 3 budget nog niet ingezet. In overleg met de provincie en in
afstemming met u is toen besloten om het budget voor andere projecten, die onder de
randvoorwaarden vallen, in te zetten. De provincie heeft toen uitstel gegeven tot eind 2015. Met
uitzondering voor het project Dennenkamp tot eind van het jaar 2016. Uiteindelijk is, voor het
behalen van de doelstellingen en indicatoren, het ISV budget voor de volgende projecten ingezet;
•

Europaplein Renkum

•

Taskeforce Renkum

•

Dennenkamp Oosterbeek

•

Herstel van de Concertzaal Oosterbeek

•

Saneren bodem Lukassenpad

In de beschikking (bijlage 1) is ook opgenomen dat de ISV 2-projecten, die nog niet waren afgerond,
in de ISV 3 periode moeten worden afgerond. Voor de te realiseren indicator: geluidsanering van 11
woningen stond nog een budget open van € 155.000, -. Dat budget is nog deels in 2017 ingezet.

Voorstel aan de raad
Alle projecten, waarvoor wij ISV 2 en 3 budget voor hebben ingezet, zijn nu afgerond. Via dit
voorstel ontvangt u de ISV 3 eind verantwoording.

Beoogd effect
Door het inzetten van de ISV middelen bij projecten heeft de gemeente de doelstellingen en
indicatoren voor ISV 3 kunnen realiseren.

Kader
In de wet stedelijke vernieuwing en het Besluit beleidskader stedelijke vernieuwing is opgenomen
dat het college de besteding van het ISV budget aan u moet verantwoorden.

Argumenten
1. In de Wet stedelijke vernieuwing en het Besluit beleidskader stedelijke vernieuwing zijn de eisen
vastgelegd waaraan de stedelijke vernieuwing met voldoen. Zo bepaalt de Wsv dat de
gemeenteraad zorg draagt voor stedelijke vernieuwing. Het ISV budget is een decentrale uitkering.
De provincie heeft hierbij de regierol en het college van Burgemeester en wethouders
verantwoorden het programma aan u. De afgelopen jaren bent u middels voorstellen en brieven op
de hoogte gehouden van het ISV budget. Met dit voorstel wordt de eindverantwoording aan u
aangeboden.

Kanttekeningen
Er zijn geen kanttekeningen

Draagvlak
Het programma is met de provincie, als regierol, afgestemd.

Aanpak/Uitvoering
De verantwoording wordt ter verantwoording voorgelegd aan u. Daarna wordt de verantwoording
ter instemming aangeboden aan de Gedeputeerde Staten. Daarmee wordt het ISV 3 programma
verantwoord en afgesloten. Er is geen vervolg op ISV 3.

Communicatie
Het college stuurt een afschrift van het Raadsbesluit naar de Gedeputeerde Staten.

Financiële consequenties
Wij hebben het ISV budget rechtmatig ingezet. En in afstemming met de provincie. Daarnaast
hebben wij eigen middelen (cofinanciering) ingebracht om de doelstellingen te behalen. Wij sturen
een kopie van het raadsbesluit ter verantwoording aan Gedeputeerde staten te vaststelling
Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing voor het tijdvak 2010 – 2014.
De inzet van het gelden en cofinanciering kunt u nalezen in bijlage 2 en bijlage 3.

Juridische consequenties
Er zijn geen juridische consequenties.

WMO-aspecten
N.v.t.
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Gezondheid
N.v.t.

Duurzaamheid
N.v.t.

Effect op vermindering regeldruk
N.v.t.

Alternatieven
Er is geen alternatief.

Bijlage 1: ISV-programma gemeente Renkum voor de periode 2010-2014
Bijlage 2: ISV 3 eind verantwoording 2017
Bijlage 3: Verantwoording van de ISV 2-projecten die in de derde periode worden afgerond.
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Bijlage 1:
ISV-programma gemeente Renkum voor de periode 2010-2014
Doel(en)

Af te spreken prestaties (te verantwoorden aan
gemeenteraad)





 Het realiseren van 55-85 woningen waarvan de bouw start

Intensivering van
woningbouw binnen

tussen 2010-2012. Daarvan worden circa 20-35 woningen in

bestaand gebied.

een specifieke woonservice gebied gerealiseerd. Circa 30

Betere balans bereiken

woningen worden voor jongeren gebouwd.

tussen vraag en aanbod op

 De sanering van de bodemverontreiniging in stedelijk gebied

het gebied van wonen voor

 De ISV 2-projecten die in de derde periode worden afgerond.

specifieke doelgroep.


(o.a. Weverstraat). m2: 175 en m3: 140

De sanering van de
bodemverontreiniging in
stedelijk gebied.

Kernactiviteiten

Middeleninzet

Met de volgende projecten wil de

Provincie: (2010-2014)

Gemeente: (2010-2014)

prestaties halen, namelijk met de

De gemeente kiest om het

Cofinanciering inzet budget

projecten:

budget in te zetten voor

van het project Mozartlaan

gemeente de bovengenoemde



Kranen;

de volgende



Dennenkamp;

woningbouwprojecten:

Voor de sanering aan de



Oosterpoort;

Dennenkamp, Zilverberg,

Weverstraat 20-22-24 is



Zilverberg;

Oosterpoort, Mozartlaan

een budget van € 70.000, -



Mozartlaan.

en Kranen.

geraamd.

Het benodigde budget per

De kosten voor de

project is afhankelijk van

verkennende onderzoeken

de snelheid van het project

bedragen tussen de €

en hoe urgent het nodig is

5.000, - en € 10.000, - Het

om een project vlot te

is mogelijk dat voor deze

trekken.

locaties sanering moet

En voor de bodemmodule:


Bodemsanering bij het project
Weverstraat (start 2010).



En het uitvoeren van
verkennende onderzoeken.

Zie paragraaf 6.1 voor toelichting van
de projecten.

worden uitgevoerd.
Project Weverstraat en
Verkennende onderzoeken.
Voor de bodemmodule
heeft de provincie een
budget van
€ 205.000, - beschikbaar.
Relatie met provinciale of gemeentelijke
programma’s
 Zie hoofdstuk 3 t/m 5.
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