
Aanvullende vragen PRD Najaarsnota/Begroting 2022 
 
Op 21 december 2017 gaf het college een reactie op een schrijven van de PRD. De bijdrage zou 
afnemen, zodat de investering gedaan bij de start van de connectie terugverdiend zou worden.  
Wat is nu het verloop van de jaarlasten voor Renkum sinds 2017? 
 
Antwoord: 
Het verloop van onze bijdrage aan de Connectie op basis van de diverse meerjarenbegrotingen 
inclusief de bijstellingen in de 1e berap van de diverse jaren is als volgt: 
2017  3.678  
2018  3.676  
2019  4.274  
2020  4.501  
2021  4.520  
2022  4.466  
2023  4.438  
2024  4.400  
2025  4.391 
De mutaties in onze bijdrage zijn toegelicht in onze voor- en najaarsnota’s. 
 
In het bedrijfsplan van De Connectie is berekend wat iedere deelnemer / eigenaar inbrengt in de 
Connectie. Dit betreft het bedrag dat de gemeente in eigen beheer uitgaf aan de desbetreffende 
producten. De inbreng van Renkum op basis van het bedrijfsplan was inderdaad €3.634.351.Op basis 
van de inbreng is de verdeelsleutel bepaald. Deze verdeelsleutel geeft vervolgens aan welk deel van 
de begroting iedere deelnemer als bijdrage moet betalen (voor Renkum is dat €3.629.569). Dit zijn de 
werkelijk kosten die we betalen. Tussen de bedragen inbreng versus werkelijke bijdrage zit inderdaad 
een verschil van bijna €5000 (om exact te zijn €4.782). We betalen als Renkum in 2017 dus minder dan 
we hebben ingebracht. De bijdrage zal de komende jaren verder afnemen, zodat we de investering die 
is gedaan bij de start van de Connectie terugverdienen. 

 
Najaarsnota 
Wat is er op tegen om de Najaarsnota jaarlijks in september in de raad te laten vaststellen en deze 
een weergave te laten zijn m.b.t. de eerste 7 maanden i.p.v. 8? 
 
Antwoord: 
De deadline voor het aanleveren van stukken voor de septemberraad ligt midden in de zomer. 
Gezien de zomervakantie, zou dit praktisch betekenen dat de najaarsnota een weergave is van 
maximaal de eerste 5 a 6 maanden. Waarbij dit proces ambtelijk al moet starten voordat de 
voorjaarsnota en de perspectiefnota zijn afgerond. 
De najaarsnota vormt financieel gezien de basis voor de begroting van het volgende jaar. Dit 
betekent dat we voor de begroting dan de informatie over juli en augustus missen, of dat we die 
informatie als nog moeten toevoegen. Dat laatste zorgt voor dubbel werk.  
 
  



p.41  IU Voogdij / 18 + meer dan een miljoen in de min! Hoe laat zich dit verklaren? 
 
Antwoord: 
Dit betreft het effect van de aanpassing van het woonplaatsbeginsel. De achterliggende berekening 
die het Rijk hiervoor heeft toegepast is niet bij ons bekend. Het algemene effect (en de risico’s die 
zich daarbij voordoen) is beschreven bij product 1H in de najaarsnota.  
 
p. 51 Jaarlijks -75.000  voor Kunst, cultuur en cultuurhistorie. Waaraan worden minder gelden 
besteed? 
 
Antwoord: 
De daling van 75.000, die neutraal in de najaarsnota is opgenomen, betreft volledig een lagere 
doorbelasting van personele uren. Ieder kalenderjaar wordt jaarlijks vooraf bepaald waar inzet van 
individuele medewerkers plaats gaat vinden. Dit leidt voor 2022 en verder tot 75.000 minder aan 
doorbelasting naar dit product. Daar staat een hogere inzet op andere producten in de begroting 
tegenover. 
 
p.65 Wie bepaalt de ondergrens van de Vrije Algemene Reserve?  
 
Antwoord: 
De ondergrens van de Vrije Algemene reserve is in de financiële verordening door uw Raad 
vastgesteld op € 4.000.000. Wettelijk is er geen ondergrens bepaald, behalve dat reserves niet 
negatief mogen zijn.  
 
Begroting 
 
De waarde van de woningen stijgen.  
 
p.41 Waarom wordt de bouwgrond uitsluitend aan Vivare tegen marktconforme prijzen beschikbaar 
gesteld?  
 
Antwoord: 
In de tekst staat dat wij ook aan Vivare tegen marktconforme prijzen bouwgrond aanbieden 
Dus in principe stellen wij bouwgrond altijd tegen marktprijzen beschikbaar 
 
P. 41 Wat is de toegenomen woningvoorraad vanaf 2017?  
 
Antwoord: 
Zoals in de onderstaande tabel (bron: CBS Statline) te zien is, is de woningvoorraad in de periode 
2017-2020 met 350 woningen toegenomen.  

 

  



p.104 Wat is het nut van de solvabiliteitsratiogegevens (het vermogen in verhouding tot het 
balanstotaal)? 
 
Antwoord: 
Dit zijn wettelijk verplichte kengetallen. Hiermee is het mogelijk om de financiële situatie van 
gemeenten onderling te vergelijken.  
 
p.115 Wie bepaalt de norm, dat maximaal over 20% van het begrotingstotaal renterisico mag 
zijn?  
 
Antwoord: 
Dit is vastgelegd in de Wet Financiering Decentrale Overheden. 
 
 


