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Gera Gerritsen

Van: Gera Gerritsen namens griffie

Verzonden: donderdag 5 januari 2017 14:43

Aan: Bram Harmsen; Burger, Raymond den (rjbdenburger@kpnmail.nl); 

charlottegroenlinks@gmail.com; Coen van Dijk; d66renkum.bondt@gmail.com; 

d66renkum.bouwman@gmail.com; Ed Alofsen; Eveline Vink 

(evelinevink@hotmail.com); Frank Huizinga; Danielle Gerritsen; 

gijs.beekhuizen@gmail.com; hanneke.mijnhart@xs4all.nl; Henk Boon; Jan Wessels 

(j.wessels@barneveld.nl); John Bartels; Karin Braam-Maters (karin.braam@planet.nl); 

Karin Braam-Maters (karinbraam@cdarenkum.nl); Marjolijn Mansvelt Beck-Houpt 

(mmansveltbeck@gmail.com); Peter Kraak (kraakd66renkum@hotmail.com); Pieter 

van Lent (pietervanlent@cdarenkum.nl); Pieter van Lent (pietervanlent@planet.nl); 

Tiemens, Henk (h.j.tiemens@wxs.nl); tomerkens@kpnplanet.nl; 

ton.deboer@freeler.nl; Wouter Hoge

CC: Renate Muller; Gera Gerritsen; Marte Smits-Jansen; Joyce Le Comte; Jojanneke van 

der Molen; Liseth Aries; Jasper Verstand; Annemieke Nijeboer 

(annemieknijeboer@gmail.com); Bouke Verhaagen (bouke.verhaagen@verhaagen-

architecten.nl); Carel van de Rest; Chretien Mali; Constant Sciarone 

(renkum@sciarone.nl); jthageman@hotmail.com; Kees Van Dongen 

(k.i.vandongen@gmail.com); koos@bosmann.org; Marlies de Groot; Norbert 

Mergen (norbert@mergenmetz.nl); rvanoosterwijk@ziggo.nl; Sybren Miedema; 

Theo Modderkolk (Theo.modderkolk@hellessem.nl); Vries (info@kressin.nl)

Onderwerp: Beantwoording vragen vragenuurtje raadsvergadering 21 december 2016

Bijlagen: IMG_0629.jpg

Beste raadsleden, 

 

Tijdens het vragenuurtje in de raadsvergadering van 21 december 2016  zijn de volgende vragen gesteld: 

 

Vraag 1: Vivare 

Er is maandag jl. een incident geweest binnen één van de huizen van Vivare. Dit blijkt te maken te hebben met 

achterstallig onderhoud. Vivare is een leverancier van de gemeente.  

De zorg van GB zit erin of het hier een incidenteel of een structureel probleem betreft. Als het structureel is dan 

moeten wij hier als gemeente serieus mee omgaan. Gemeente Arnhem gaat onderzoek doen naar aanleiding van 

vragen over het onderhoud. 

Gaat Renkum mee doen met het onderzoek?  

 

Antwoord: Wij hebben navraag gedaan bij Vivare. Zij geven aan dat het incident inderdaad helaas heeft 

plaatsgevonden. 

Ook zij zijn hier natuurlijk erg van geschrokken. Vivare heeft hier direct op gereageerd en dit heeft alle aandacht om 

de oorzaak te onderzoeken. Het resultaat daarvan weten zij nog niet.   

Afhankelijk van verdere onderzoeken en bevindingen, zullen er ofwel direct maatregelen genomen worden ofwel 

zullen hier maatregelen voor gepland worden, die in de complexplannen zullen worden opgenomen. 

Zoals je ook in het artikel kan lezen (bijgevoegd) heeft Vivare sowieso al toezeggingen gedaan, waaraan zij zich 

natuurlijk aan moeten houden.  

 

Wij zullen dit onderwerp op de agenda plaatsen bij onze reguliere overleggen met Vivare.  

Daarnaast is Vivare bezig met wijkplannen en complexplannen op te stellen, zodra wij daar meer informatie over 

hebben laten wij dat horen. 
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Vraag 2:  Mw. Bondt (D66) heeft vragen betreffende de prestatieafspraken met Vivare. D66 heeft klachten 

ontvangen dat de medisch bestendige eengezinswoningen (Hogenkampseweg te Renkum) bewoond worden door 

mensen die het niet nodig hebben. 

 

Antwoord: Bij het project Hogenkampseweg is één rolstoeltoegankelijke en  -doorgankelijke woning gerealiseerd en 

toegewezen aan de doelgroep.  

Ook zijn er drie levensloopbestendige woningen gerealiseerd. Deze woningen zijn meerdere keren geadverteerd als 

levensloopgeschikte woning maar dit heeft geen woningzoekenden met indicatie opgeleverd.   

 

Met vriendelijke groet, 

 

Liseth Ariës 

Beleidsmedewerker Wonen, Gemeente Renkum 

l.aries@renkum.nl 

(026) 33 48 111 

Werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag. 

 


