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Geacht Bestuur,

De raad van de gemeente Renkum wenst kenbaar te maken, kennis genomen te hebbende van de 

ontwerp gewijzigde begroting 2018, dat hij principieel niet kan instemmen met de wijze waarop de 

kosten van Beschermd Wonen (verder BW)verrekend worden over alle gemeenten. Hij is van 

mening dat BW een centrum taak is, de centrum gemeente hiertoe alle relevante middelen 

ontvangt en de kosten zodoende onder hun verantwoordelijkheid vallen conform artikel 8 bijlage 1 

bij de regeling. Dit ziet overigens expliciet niet op de LVB doelgroep die later aan gemeenten is 

gedecentraliseerd en dus buiten BW valt. Het voorgaande betekent dat wij de begroting op dat punt 

gewijzigd zouden willen zien met een structurele afname op de module inkoop van € 10.054 voor 

BW.

De raad is zich er verder van bewust dat de kosten voor 2018 (gewijzigde ontwerp begroting 2018 

blz 27) ten opzichte van de eerder vastgestelde begroting 2018 een toename laten zien omdat er 

bij de organisatie aanvankelijk, en dus ook bij de begroting 2018, onvoldoende rekening is 

gehouden met de omvang van het takenpakket inzake inkoop alsmede inzake functies die module 

overstijgend nodig zijn, zoals bijvoorbeeld die van controller. Deze kostenontwikkeling is direct 

gerelateerd aan deze toename die noodzakelijk is voor de organisatie zelf (sturing en 

begrotingscyclus) en de verrekening van inflatie. Daarmee is de inrichting van de organisatie 

gestabiliseerd en worden geen verdere stijgingen geaccepteerd.

De raad wenst kenbaar te maken, kennis genomen hebbende van de ontwerp programma begroting 

2019-2022, dat hij scherp zal toezien op de begroting betreffend de verdere ontwikkelingen inzake 

de kosten verdeling over de modules zoals afgesproken (artikel 5 van de regeling en bijlagen bij de 

regeling). De afspraak is immers dat er alleen betaald wordt voor de modules waaraan men 

deelneemt, dat er nauwkeurig toedeling van kosten per module respectievelijk sub-module wordt 
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berekend en dat deze kosten aansluitend op basis van inwonertal worden omgeslagen. Om deze 

afspraak te kunnen bewaken vraagt dit om de nodige transparantie. 

Voorts zal de raad scherp toezien op alle wijzigingen en veranderingen ten aanzien van de Regeling 

in het licht van de voorgenomen toetreding van het Verloningsbedrijf Presikhaaf als module aan de 

MGR. Deze module brengt naast de module WSP waaraan wij evenmin deelnemen, relatief gezien 

hoge kosten mee waaraan wij part nog deel hebben en waar wij dan ook niet aan zullen bijdragen.

Ten aanzien van de module Onderwijszaken merkt hij op dat de afspraken zoals deze zijn gemaakt 

in de Regeling en in de DVO gevolgd worden. Voor onze gemeente zijn hieraan geen kosten 

verbonden omdat onze deelname beperkt is tot de RMC en VSV functies die onder de financiële 

verantwoordelijkheid vallen van de contact gemeente Arnhem.

Ten aanzien van het voornemen om bestuurscommissies in te stellen zodat de inhoudelijke 

belangen goed geborgd zijn laten wij weten dit een goed voornemen te vinden dat wij van harte 

ondersteunen.

De raad wenst u veel succes met de uitvoering. Het is een complexe samenloop van samenwerking 

en verbinding op het gebied van uitvoering zowel als die van transformatie. 

Met vriendelijke groet,

DE RAAD VAN DE GEMEENTE RENKUM

de griffier, de voorzitter,

mr. J.I.M. (Joyce) le Comte A.M.J. (Agnes) Schaap
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