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1.

OPMERKINGEN
Opening, vaststelling volgorde agenda en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
Wethouder Verstand ligt de status van agendapunt 7 nader toe. Naast het voorstel ligt
een overeenkomst ter inzage bij de griffie. Er zijn vragen gesteld over het voorstel en
deze overeenkomst. De beantwoording heeft tot nieuwe vragen geleid. Het college geeft
er de voorkeur aan deze vragen uit te zoeken en te beantwoorden tijdens het
projectenoverleg op 21 maart a.s. De behandeling van het voorstel zou dan prematuur
zijn.
De voorzitter doet een ordevoorstel: Agendapunt 7 wordt van de agenda gehaald en
doorgeschoven naar volgende maand.
De commissie stemt unaniem voor het ordevoorstel.

2.
3.

Burgerspreekrecht.
Geen aanmeldingen.
Actieve informatieplicht collegeleden.
Wethouder Verstand:
- Drielse Veer: De exploitatie wordt gedaan door Jobstap. Daarnaast zitten ze ook
in het stichtingsbestuur. Ze willen echter hun bemoeienis beëindigen. Ze blijven
aan tot er een nieuwe exploitant is. Voor de stichting is een interim bestuur
gevonden. Er is onderzocht of een samenwerking met Heteren mogelijk is, maar
dat lukt niet. Er wordt nu gekeken of er mogelijkheden met Arnhem zijn. Wel is de
insteek te kijken naar robuustere exploitatiemogelijkheden.
-

Trolley 2.0: Dit is een trolleybus die een tijd zonder bovenleiding kan rijden. De
gemeente Renkum gaat meedoen in een pilot hiermee. Vooralsnog leveren we
alleen ambtelijke capaciteit. Het gaat om lijn 1 en de pilot start in 2016. In 2017
moeten deze bussen definitief zijn ingepast in de reguliere dienstverlening. Er
wordt tevens gekeken naar de mogelijkheden om de. lijn door te trekken naar
Doorwerth etc. dat speelt dan pas na 2017.

-

OGOO: In het voorjaar van 2014 is een ogoo georganiseerd. Door vragen van de
PvdA is het college geattendeerd op de wettelijke plicht dit voor onze gemeente
te organiseren met het oog op de jeugdwet. Arnhem heeft aangegeven (eerst
ambtelijk, maar later ook bestuurlijk) hier niets in te zien. Er is gewezen op de
wettelijke plicht hiertoe. We hebben een agenda voorgesteld aan Arnhem en
wachten op reactie. Er is overigens wel een initiatief genomen tot het inregelen
van goede afstemming Tussen de scholen en het zorgloket.

-

Tuin Lage Oorsprong: Er zijn 3 beroepschriften aangeleverd tegen het besluit
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over het bestemmingsplan, deze worden ter kennisname naar de raad gestuurd.
Dat gaat veel tijd kosten. Er is geen reden toe om de activiteiten en exploitatie
van de tuin stil te leggen in afwachting van de uitspraak.
Wethouder Van den Berg:
- Stand van zaken decentralisaties: Het verloopt tot nu toe allemaal goed. Er
komen steeds minder vragen bij de gemeente binnen. Het neveneffect is dat
mensen opnieuw zaken bij ons neer gaan leggen. Mensen gaan kijken of er nu
bv meer kan. Met name t.a.v. jeugdzorg. Uiteraard wordt er in de hele
transformatie ook verder gekeken of men tevreden is en goed op de hoogte.
Er is wel nog een technisch probleem met het systeem voor beschikkingen. Dit is
een landelijk probleem. De software van gemeentes sluit niet aan bij de
systemen die zorgen voor uitbetaling. Er wordt hard aan gewerkt om dit op te
lossen.
Begrepen van VVGM dat overgang probleemloos is verlopen (consultatiebureau).
-

VOG’s, in jeugdwet staat verplichting dat mensen een VOG moeten aanleveren.
Dit was een kostenpost voor vrijwilligers. Dit kan tegenwoordig voor een
bepaalde doelgroep gratis, o.a. sportverenigingen. Dit is niet erg bekend bij
organisaties. Hier wordt een brief over gestuurd naar alle verenigingen.

-

Pgb’s: Er zijn geen signalen dat er in onze gemeente mensen geen betaling
hebben ontvangen. We hebben geen machtiging afgegeven aan de SVB. We
hebben alles zelf gecontroleerd en alle gekkigheid er uit gehaald. Daar, waar
nodig, zijn we in gesprek gegaan met de mensen.

Wethouder Ruwhof:
- Er worden morgen stukken rondgestuurd over de samenwerking tussen de
Permar en IW4. Hierover wordt op 1 april a.s. gesproken met alle raden.
Dhr. Heinrich:
- Stadsregio: Er komt nogal wat op de raad af. De huidige stadsregio moet voor 1
juli opgeheven worden. De afzonderlijke gemeentes moeten daaraan
voorafgaand besluiten. Onder een opheffingsbesluit moet een liquidatieplan
liggen met o.a. personele consequenties. Dat plan is pas eind maart klaar en
wordt dan aan de gemeentes toegestuurd. Dan moet er nog een voorstel
geformuleerd worden. Dat betekent dat er stukken nagestuurd moeten worden.
Er wordt nog gevraagd om speling. Hopelijk kan het wel al geagendeerd worden
voor april.
De nieuwe stadsregio, er heeft een constituerend beraad plaatsgevonden. In de
loop van april wordt er door de stuurgroep, die e.e.a. voorbereid, een voorstel
gemaakt dat wordt in mei aan uw raad voorgelegd. Ook daar worden de
termijnen waarschijnlijk niet gehaald. De wethouder stemt dit nog af met de griffie
en/of de agendacommissie.
4.

Rondvraag.
Mw. Mijnhart: Innovatie in het sociale domein. Er is steeds geen gelegenheid om hier
over te praten. Hoe betrekt u de inwoner bij de invulling van de innovatie. Het schrikbeeld
is dat alleen instellingen worden betrokken. Het is een verandering. Inwoners moeten
hiertoe worden geïnspireerd. Het zou zonde zijn als er innovatiebudget over blijft.
Wethouder Van den Berg: Het innovatiebudget dat we zelf kunnen besteden, dat is niet
heel veel. Het is afgeroomd van de contracten met de grote zorgverleners. Dat zijn in
onze gemeente meer dan 130. Het idee is dus wel dat hun goede ideeën worden
opgepakt. Dat zegt niet dat andere ideeën niet meegenomen kunnen worden. Er is ook
een potje burgerinitiatief. Dat zouden we nog meer kunnen stimuleren, bv met een
verhaal in Hoog en Laag. Dat is een goede tip, die neemt de wethouder over.
Het gaat om een bedrag van 2 ton.
Het potje is nu nog gevuld. Iedereen kan komen praten en een plan indienen. Het is
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bedoeld om organisaties in beweging te krijgen, maar elk idee wordt besproken. Ook
inwoners en niet gecontracteerde instellingen kunnen dus met goede ideeën komen.
5.

Presentatie ODRA door dhr. B. Robben (directeur ODRA).
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Dhr. Robben licht desgevraagd nog een aantal zaken toe:
- De totale kosten die nodig zijn voor het bekostigen van het opleidingstraject
worden nu geraamd op 6 ton.
- De gemeente Renkum heeft alleen de milieutaken overgedragen, dat is 1,44 fte.
Het gaat om milieuvergunningen. Burgers merken hiervan dat deze soepeler
verleend worden. Dat geldt ook voor de handhaving. Het gaat nu in heel
Nederland op dezelfde manier. Er is 1 nummer voor heel Gelderland. Er kan ook
een gesprek gepland worden op het kantoor van de Odra, maar ook in het
gemeentehuis.
- De milieutaken zijn inclusief het afhandelen van bezwaar en beroep. In Renkum
lopen er 2 zaken nu. Het aantal procedures neemt nu af.
- Nieuwe wetgeving: We lopen mee in landelijke trajecten en houden alle
ontwikkelingen goed in de gaten. De provincie participeert hier ook in. Het zou
ons overigens niet verbazen als dit pas 2020 wordt.
- Robben. Dit jaar wordt de GR aangepast. Daarin zullen we ook de mogelijkheid
tot het aanpassen van de stemverhouding opnemen. Die kan dan aangepast
worden als meer taken worden overgedragen. De gemeente loopt dan natuurlijk
ook meer risico.
- Het jaarverslag komt er aan binnen 8 weken.
- De invloed van de raad op de prioriteiten die worden gesteld ten aanzien van
handhaving is gering. We letten wel op uniformiteit in het hele land. Daar zijn
afspraken over gemaakt op landelijk niveau.
Er zijn mensen meegeleverd door de gemeentes met de overdracht van de
taken. De Odra kreeg dus 120 mensen mee. Daarvan is geconstateerd dat er
veel opleiding nodig is.
- Asbest is bv geen milieutaak. Het is wel een milieuprobleem.
- Energie wordt bij de vergunningverlening meegenomen. Het is een aspect wat
heel lastig is om op te handhaven. Het energieakkoord heeft geleid tot veel
acties. Er is 7 ton beschikbaar voor gesteld. Daarnaast hebben we een cheque
van green deal ontvangen van ruim 3 ton om kleine initiatieven te stimuleren.
- De gemeente Renkum kan de opdracht geven om meer energiebesparende
taken bij Odra neer te leggen. We zijn onze mensen hier voor aan het opleiden.
Het heeft in heel Nederland de aandacht.
6.

Intentienota samenwerking in het sociale domein (G12).

Sterstuk
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Woordvoerders: mw. De Vries, mw. De Roo, dhr. Van Dijk, dhr. Mali, dhr. Van der Pas,
dhr. Hoge.
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De volgende aandachtspunten en vragen worden genoemd:
- We willen extra aandachtspunt meegeven naar aanleiding van gesprekken met
medewerkers in de zorg. Met elke gemeente is het contact anders. Het dringende
advies is om goed samen te werken en daarbij goed te kijken naar de
afstemming. (PvdA)
- We willen benadrukken dat we graag de mogelijkheid houden om later in te
stappen. We willen een exit- en een instapstrategie opnemen. Door het nu te
noemen kun je nog spelregels opstellen. (GL)
- We zijn blij met de roep om innovatie op regionaal verband. (D66)
- De rol van de raad ontbreekt nog. Komt de raad pas helemaal aan het eind weer
aan bod. Een exit-strategie zou niets moeten kosten. (GB)
- T.a.v. beslispunt 2 zien we de meeste punten terug. We willen echter keuze
hebben in de terreinen waarop we samenwerken en een exit-strategie. De
randvoorwaarden worden ‘richtinggevend’ meegenomen. In hoeverre kan de
wethouder iets afdwingen. Krijgt de gemeente nog de mogelijkheid om eigen
beleid te voeren, de couleur local? (CDA)
- We willen de mogelijkheden voor kleine aanbieders en partijen openlaten (VVD).
Wethouder Heinrich: De randvoorwaarden geven ons richting. We kunnen niet
garanderen dat ze 1 op 1 terugkomen in het akkoord. We zetten met name in op de
ruimte voor de couleur local. Kleinere lokale aanbieders krijgen o.i. dan dus ook ruimte.
Een exit-strategie die niets mag kosten is niet helemaal reëel. Als een samenwerking
vorm krijgt kun je er niet weer flierefluitend uit stappen. Samenwerking heeft
consequenties. Of u deze aanvaardbaar vindt kunt u later nog beoordelen bij de concept
overeenkomst.
De rol van de raad blijft dat je beleidsnota’s vast stelt en de verordeningen die nodig zijn
daarvoor. De raad stelt ook de overeenkomst vast in dit geval.
Instappen op een later tijdstip lijkt op voorhand niet heel wenselijk, we zijn dan namelijk
afhankelijk van de keuzes die het samenwerkingsverband al heeft gemaakt. Door vanaf
het begin mee te praten kun je ook vorm geven. We vragen wel om ruimte voor
flexibiliteit, bv. om sommige onderwerpen zelf vorm te geven.
Wethouder Van den Berg: We geven de voorkeur aan een soort modulair systeem. Als je
dan besluit om op een aantal onderdelen niet mee te doen neem je wel een risico. Als er
is aanbesteed kun je niet later instappen. Je moet je afvragen of je een aanbesteding op
lokaal niveau aan kunt. Het is dan een ingewikkeld traject om later aan te sluiten. Er zijn
gemeentes die ander keuzes hebben gemaakt bv. t.a.v. reserves om dingen op te
vangen.
De kwaliteit van zorg moet altijd leidend zijn. Je moet daar op sturen en controleren. De
decentralisaties heeft juist in zich dat het in elke gemeente anders wordt opgepakt. Dat is
voor de zorgverleners inderdaad vervelend. Er is nog geen draagvlak om op regionaal
niveau ook al beleid te maken.
Voorzitter: Het voorstel gaat als sterstuk naar de raad.
7.

Oosterbeek Hoog – grondprijsverlaging.
De commissie stelt voor het agendapunt volgende maand opnieuw te agenderen.

8.

Nieuwbouw woningen voormalig Politiebureau Doorwerth.
Woordvoerders: dhr. Den Burger, mw. Braam, dhr. Sciarone, dhr. Van Dijk, mw. De
Groot, dhr. Harmsen.
Alle fracties zijn positief over het plan. De volgende opmerkingen worden daarnaast nog
gemaakt:
- Het is een plan met 3 voorgevels. Dat moet ook als zodanig uitgewerkt worden.
(VVD)
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OPMERKINGEN
Worden werkzaamheden ook opgehangen aan de nieuwe plannen voor het
centrum van Doorwerth? (GB)
Complimenten voor het binnenhalen van de subsidie van 2 ton bij de provincie.
(D66)
De levensloopbestendigheid is nog niet optimaal, net als de woningen zelf met
trapjes. Wij geven de voorkeur aan groene daken. (GL)

Wethouder Verstand: De voorgevels worden meegenomen door de ontwikkelaar. Er
wordt daarbij rekening gehouden met de eisen van de brandweer en de akoestische
aspecten. Er is overleg geweest met de kerngroep Doorwerth. Het valt net buiten hun
gebied zegt de kerngroep, maar er is dus overlegd. Levensloopbestendigheidseisen
worden ook doorgegeven aan de ontwikkelaar.

9.

10.

Voorzitter: Het voorstel gaat als sterstuk naar de raad.
Verslaglegging van de vergaderingen van de commissie Inwoners van 9 februari
2015 en van de commissie Bedrijvigheid van 11 februari 2015.
Geen opmerkingen.
Ingekomen stukken en mededelingen.
a.
Koopkrachttegemoetkoming 2014; brief van het college van B&W van
Renkum d.d. 6 januari 2015, inboekingsnummer 134206.
b.
Brief aan VNG met reactie objectief verdeelmodel Jeugdhulp; brief van
het college van B&W van Renkum d.d. 29 januari 2015, inboekingsnummer
134629.
c.
Huisvesting De Vaart/Vierbeekcollege; brief van het college van B&W van
Renkum d.d. 30 januari 2015, inboekingsnummer 134656.
d.
Informatie over de Huishoudelijke Hulp Toelage; brief van het college van
B&W van Renkum d.d. 9 februari 2015, inboekingsnummer: 134812.
e.
Startnotitie Regionale Huisvestingsverordening; brief van het college van
B&W van Renkum d.d. 5 februari 2015, inboekingsnummer: 134756.
f.
ISV 3 verantwoording; brief van het college van B&W van Renkum d.d.
5 februari 2015, inboekingsnummer: 134755.
Dhr. Van der Pas t.a.v. punt d. We hebben nog geen afschrift van het gemaakte bezwaar
ontvangen. Het gaat om pro forma bezwaar. Is inmiddels ‘echt’ bezwaar gemaakt?

11.

Wethouder Van den Berg: Excuus, het is niet opgepakt. Dat gebeurt morgen alsnog. Er is
tijdig een pro forma bezwaar ingediend. De inhoudelijke onderbouwing van het bezwaar
wordt met 4 gemeentes voorbereid. Als het kan wordt het u toegestuurd.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.37 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissie Inwoners van 13 april 2015
de commissiegriffier,

de voorzitter,

mr. M. Smits-Jansen

P. Minderhoud

Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissie Leefomgeving van 14 april 2015
de commissiegriffier,

de voorzitter,

J.I.M. le Comte

G. Beekhuizen
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Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissie Bedrijvigheid van 15 april 2015
de commissiegriffier,

de voorzitter,

R.C. Muller

R.J.B. den Burger

