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Technische vragen inzake Begroting 2022 gemeente Renkum 
CDA 
 
Nr. Fractie Progr./ 

product 
Blz.  

     
    Beleidsbegroting 
1 CDA 1A 14 Welke directe kostenbesparing kan er worden gerealiseerd met 

het beoogde 'preventie' beleid op het gebied van de 
transformatie sociaal domein? Op welke manier zijn in de 
begroting de verwachte positieve effecten van voorlichting en 
preventie op de kosten sociaal domein tot uitdrukking 
gebracht. 
 
Hoe verhoud zich het beoogde budget van Renkum voor Elkaar 
tot de in het afgelopen jaar behaalde resultaten? In de 
beleidsindicatoren en beleidsgetallen is aangemerkt dat er 311 
vragen is gesteld aan de sociaal werkers van Renkum voor 
Elkaar.  
 
En welke druk levert het faillissement van Stichting Onderdak 
op de begroting?  

    Antwoord: 
Het beoogde preventieve beleid kenmerkt zich niet alleen door 
de inzet van Renkum voor Elkaar, maar ook door de inzet van 
andere organisaties en uitvoering van andere activiteiten in 
onze gemeente zoals bijvoorbeeld de Hulpdienst voor Elkaar, 
preventief aanbod van jeugdgezondheidszorg (denk aan een 
opvoedcursus of voorzorg), preventieve 
kinderopvangregelingen, de Rechtswinkel en bijvoorbeeld de 
algemene voorziening huishoudelijke hulp. Waarbij wij wel met 
nadruk willen opmerken dat er legio meer (algemene) 
voorzieningen en vrijwilligersinitiatieven in onze gemeente zijn 
dan de hier genoemde met een waardevolle inzet voor onze 
inwoners, dan alleen de hier genoemde.  
Wij kunnen niet 1-op-1 doorberekenen wat de inzet aan 
preventie en vroegsignalering bespaart aan de specialistische 
zorg, omdat wij “slechts” inzichtelijk kunnen maken wat het in 
potentie heeft voorkomen. Het beeld dat wij kunnen geven 
betreffende de inzet aan de voorkant vanuit bijvoorbeeld het 
sport- en beweegteam, jeugdgezondheidszorg, de 
rechtswinkel, de Hulpdienst voor Elkaar en uiteraard Renkum 
voor Elkaar met bijvoorbeeld de inzet van 
(school)maatschappelijk werk en buurtwerk is dat wij 
maatwerk op het gebied van Jeugdwet, Wmo en de 
Participatiewet hebben kunnen voorkomen. Bijvoorbeeld 
maatwerk op het gebied van (activerende) groepsbegeleiding 
(voor zowel jeugd als wmo en participatie), begeleiding 
individueel (ook voor het gehele sociale domein), behandeling 
(jeugd) en maatwerkvervoer (wmo).  
De inzet van voorlichting en preventie gaat gepaard met 
middelen vanuit de gedachtegang dat inwoners sneller, 
laagdrempeliger en ook daadwerkelijk zo licht als mogelijk en 
zo waar als nodig worden ondersteund. Ook deze inzet kost 
geld en is begroot, met name onder 1A, maar ook bijvoorbeeld 
onder 1I (cliëntondersteuning), 1D (activiteiten 
jeugdgezondheidszorg) en 1B (kinderopvangregelingen). Zelfs 
in deze tijd waarin corona nog steeds een belangrijke rol 
speelt en (grotere) druk op de mantelzorgers en 
ouders/verzorgers in onze gemeente uitoefent, proberen wij in 
de begroting rekening te houden met de “opbrengst” van 
preventie door een sluitende begroting voor te leggen. Waarin 
de inzet aan de voorkant, maar ook de benodigde inzet aan de 
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specialistische zorg opgenomen is. 
Een heel concreet voorbeeld hiervan is de voorgestelde inzet 
van eenvoudig maatwerk waarin vanuit de bedoeling van de 
verschillende wetten wordt geacteerd en zo passend mogelijk, 
maar vooral ook zo snel mogelijk, inzet wordt gepleegd aan de 
voorkant ter voorkoming van duurdere inzet aan 
specialistische zorg. 
 
Zoals in de beantwoording van andere raadsvragen 
aangegeven, betreffen de beleidsindicatoren niet verplichte 
beleidsindicatoren die niet aansluiten bij de wijze waarop door 
Renkum voor Elkaar wordt gerapporteerd. Wij zijn met u eens 
dat deze cijfers verre van een volledig beeld geven van de 
inzet vanuit Renkum voor Elkaar. Dit is een punt van aandacht 
voor de begroting 2023 en nadere afspraken die wij hierover 
gaan maken met Renkum voor Elkaar.  
 
Het faillissement van Stichting Onderdak levert geen directe 
druk op de begroting, maar wel een kans om goed te overzien 
waar de taken zoals eerder belegd bij Stichting Onderdak 
vanaf 2022 dienen te landen. Renkum voor Elkaar doet een 
voorstel voor de invulling van deze taken vanaf 1 januari 
2022. Daarnaast bezien wij goed hoe de rol van de 
zorgverbinder zich daartoe verhoudt. 

2 CDA 1C 18 Naar verwachting zal het fusieproces van de 
voetbalverenigingen voor 2022 extra inzet van de gemeente 
vergen. In hoeverre valt dit onder “afspraken maken 
exploitatie basissport voorzieningen”. Is er bijvoorbeeld 
planeconomische kennis/budget beschikbaar als partijen, incl 
onze gemeente daar behoefte aan hebben om het proces 
verder te brengen cq tot een succes te maken?  

    Antwoord: 
De overdracht van het beheer en onderhoud van de 
basissportvoorzieningen valt onder “afspraken maken over 
exploitatie basissport voorzieningen”. Het fusieproces is een 
traject van de betrokken voetbalverenigingen. De verenigingen 
hebben hiervoor een masterplan opgesteld, wat een relatie 
heeft met de ontwikkeling van het sportpark. Wij faciliteren 
het fusieproces met de inzet van een externe 
procesbegeleider. Wij stellen een bestuursopdracht op voor het 
masterplan, waarin we het traject om te komen tot 
verzelfstandiging opnemen. Hierin worden ook personele inzet 
en mogelijke knelpunten helder. 

3 CDA 1G 29  De verduidelijking omtrent voogdijschap van een jeugdige, in 
tegenstelling tot de gemeente van herkomst, ontbreekt in de 
begroting. 
 
Welke kosten zijn er binnen de Jeugdzorg direct afkomstig 
en/of onderhevig aan dit voogdijschap en/of het ontbreken van 
informatie over de gemeente van herkomst? Welk deel van het 
budget voor de Jeugdzorg is hierdoor 'negatief' belast? 

    Antwoord: 
Onder de huidige regels valt de verantwoordelijkheid voor het 
betalen van de zorg onder de gemeente waar de jeugdige 
verblijft. Onder de nieuwe regeling wordt de gemeente 
verantwoordelijk waar de jeugdige verbleef voordat deze in 
verblijf kwam. 
 
Exacte bedragen zijn niet te geven omdat jeugdigen komen en 
gaan in de loop van een jaar, en vergoedingen door het Rijk 
worden verstrekt op basis van informatie van 2 jaar daarvoor. 
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Het aangepast woonplaatsbeginsel betekent dat het Rijk onze 
gemeente minder middelen verstrekt, in de verwachting dat 
onze gemeente voor minder kinderen vanaf 2022 
voogdijkosten heeft. 

4 CDA 2A 39 Ons is niet duidelijk of er nu meerjarig meer mankracht wordt 
aangetrokken, of toch slechts tijdelijk voor het 
implementatiejaar 2022. Hoe verhoudt het al dan niet tijdelijk 
aantrekken van mensen zich tot de opgaven tot 2029 en de 
overige ambities irt de opmerking dat implementatie van de 
omgevingswet door de eigen organisatie noodzakelijk is en dat 
dit op gespannen voet staat met andere reguliere 
werkzaamheden. 

    Antwoord:  
Beide is het geval, De planjurist wordt meerjarig  
aangetrokken, de programma-manager is voor het jaar 2022.  
De planjurist zal ook een rol spelen bij de omvorming van 
bestemmingsplannen tot een omgevingsplan dat uiterlijk in 
2029 klaar moet zijn. 
Door het aantrekken van beide functies kan zorg gedragen 
worden voor een betere spreiding van het werk en kan de 
implementatie van de omgevingswet door de eigen organisatie 
beter opgepakt worden. 

5 CDA  2C 43 Voor 2022 staan er geen specifieke activiteiten genoemd. 
Betekent dit dat het (complexe) bestemmingsplan 
Buitengebied met bestaande budgetten kan worden afgerond 
(naar wij begrepen was het streven voor inwerkingtreding 
Omgevingswet) 

    Antwoord: 
In 2022 is voorzien in het in ontwerp ter inzage leggen en 
afronden van het bestemmingsplan voor het buitengebied. Van 
belang is dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt 
gelegd voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dan 
kan het daarna worden vastgesteld op basis van oud recht 
(geregeld in het overgangsrecht van de Omgevingswet). Dus 
het bestemmingsplan zal niet voor de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet worden vastgesteld, maar daarna. 

    Paragrafen 
6 CDA 2 100 Het risico verlengde wachtgeldverplichting ivm  

ziekte oud wethouder springt oa qua omvang (504.000) en 
kans in het oog. Hoe is dit bedrag opgebouwd, hoe wordt dit 
risico geraamd en waar staat de verlengde 
wachtgeldverplichting 

    Antwoord: 
De gemeente is risicodrager voor arbeidsongeschiktheid van 
collegeleden. Dat geldt ook voor oud wethouders die gebruik 
maken van een wachtgeldregeling. Op dit moment is sprake 
van arbeidsongeschiktheid bij een oud wethouder. Dit leidt tot 
verlenging van de wachtgeldperiode. Deze kosten zijn 
meegenomen in de najaarsnota. Over 1 jaar vindt een nieuwe 
keuring plaats. Wanneer dan sprake is van duurzame 
arbeidsongeschiktheid, ontstaat er een recht op verlenging van 
het wachtgeld tot aan het pensioen. Deze berekening is 
gebaseerd op de maximale looptijd van de wachtgelduitkering. 
Hierbij is rekening gehouden met de wachtgelduitkering en de 
pensioenverplichting tijdens het wachtgeld. Daarnaast is een 
inschatting gemaakt van de kans dat deze situatie zich 
voordoet. 

7 CDA 2M 108 De naleving van de zorgplicht ter voorkoming van structureel 
nadelige gevolgen van het grondwater is opgenomen in de 
uitgaven op het gebied van 'wegen en 'groen'.  Smurfit Kappa 
Parenco B.V. onttrekt op jaarlijkse basis tenminste 5.7 miljard 
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liter water uit natuurlijke bronnen in onze gemeente.  
 
Is er in de begroting een risico analyse opgenomen m.b.t. de 
gevolgen hiervan. En met name aangaande de financiële 
gevolgen voor de gemeente in het vervullen van haar 
zorgplicht omtrent het grondwater? 

    Antwoord: 
Zoals te zien valt in paragraaf 2 (blz 99-100) van de begroting 
is er geen risico analyse opgenomen mbt tot de financiële 
gevolgen voor de gemeente als gevolg van de 
grondwateronttrekking van Parenco. De gemeente is niet 
financieel verantwoordelijk voor deze door de provincie 
vergunde grondwateronttrekking. 

8 CDA 3C 111 Hoe kan worden gewaarborgd dat het gebruik van deze 
budgetten inderdaad de voorwaarden van het DMJOP dienen? 
En wat blijft er over voor de 'andere' gebouwen die een 
noodzaak tot onderhoud of verduurzaming nodig hebben? 

    Antwoord: 
Alle gemeentelijke gebouwen die vallen onder het kernareaal 
worden conform het vastgestelde DMJOP meegenomen. Hierin 
zijn dus planmatig groot onderhoud en verduurzaming 
meegenomen. Voor de gebouwen die onder het niet kernareaal 
vallen wordt allen calamiteitenonderhoud uitgevoerd, tenzij 
daar andere afspraken onder liggen zoals bijvoorbeeld een 
langjarig huurcontract.  

9 CDA 3E 78 Is het mogelijk om een kosten/baten analyse per 
samenwerkingsverband op te stellen specifiek gericht op de 
gemeente Renkum.  Wat kost het de gemeente. En wat levert 
het op? Veel van de samenwerkingen zijn verdisconteert in 
meerdere hoofdstukken van de begroting.  Maar een duidelijke 
weergave van kosten en baten per samenwerking is niet 
vindbaar. 

    Antwoord: 
De bijdragen aan de diverse verbonden partijen zijn 
opgenomen in de paragraaf verbonden partijen. De baten zijn 
in deze paragraaf beschreven, maar zijn niet altijd te 
kwantificeren. 

10 CDA 3E 78 In paragraaf 3.1 staat dat er vanaf 2022 aanpassingen zijn in 
de gemeentelijke bijdrage. In de tabel in paragraaf 3.2 is de 
Renkumse bijdrage echter voor elk van de komende jaren 
gelijk. Wat zijn de aanpassingen? 

    Antwoord: 
Op pagina 78 wordt niet gesproken over paragraaf 3.1 en 3.2. 
Onduidelijk wat uw vraag is. 

 


