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

product 
Blz.  

     
    Beleidsbegroting 
1 GL 1A 15 Daling van het beroep op maatwerkvoorzieningen kan niet 

concreet vastgesteld worden. Welke data mist er en hoe 
komt dat? Of welke andere reden is er dat het resultaat 
niet concreet gemaakt kan worden? 

    Antwoord: 
De producten zijn gewijzigd per juli 2020 en we hebben 
nog steeds te maken met corona-omstandigheden 
waardoor er meerdere factoren een rol spelen dan 
reguliere vraagontwikkeling op basis van onder andere 
demografische factoren. 

2 GL 1H 29 “In dat geval zal er een geschil worden beslecht.” Welke 
risico’s zijn er in het geval van geschillen? Niet alleen 
financieel, maar ook voor de voortgang van de zorg voor 
de jeugdige? Op welke manier anticiperen we hierop, 
bijvoorbeeld: garanderen we de benodigde zorg? 

    Antwoord: 
Er is een landelijk convenant afgesloten waarmee is 
afgesproken dat, ook in geval van onenigheid, de zorg 
onder de bestaande omstandigheden voor een jaar wordt 
voortgezet. Daarmee garanderen wij de zorg. 
Wij hebben inzicht in de migratie en controleren 
voortdurend of de overdracht terecht is. Daarmee hebben 
we voor zover grip op het proces. De effecten zijn 
afhankelijk van het uiteindelijk resultaat in de overdracht. 
Er wordt contact gezocht met aanbieders die wij niet 
hebben gecontracteerd voor voortzetting van zorg & 
contractering. 
De migratie loopt via een landelijk platform waar alle 
gemeenten op zijn aangesloten. Het feitelijk uitzoekwerk 
wordt handmatig verricht. 

3 GL 2F 48 Bij reguliere activiteiten staat “Nieuwe ontwikkelingen 
beoordelen (bebouwing; nieuwe energie)”. Zijn er ook 
ontwikkelingen op het gebied van nieuwe natuur? 

    Antwoord: 
Sporadisch zijn er initiatieven voor nieuwe natuur of 
verbetering van bestaande natuurwaarden. Ook deze 
initiatieven worden getoetst aan vastgesteld beleid. Deze 
initiatieven komen veel minder vaak voor dan initiatieven 
voor nieuwbouw of aanpassingen van bestaande bouw. 

4 GL 2H 51 Bij reguliere activiteiten staat “het enthousiasmeren van 
inwoners voor het verduurzamen van hun woning”. Op 
verschillende plekken zijn warmtescans uitgevoerd, de 
gemeente ondersteunt die.  
Hoeveel warmtescans zijn er uitgevoerd in 2020 en (tot nu 
toe) in 2021 en (ongeveer) hoeveel woningeigenaren zijn 
daardoor voorzien van informatie over de beste stappen 
richting isolatie? 
Op welke manier zorgt de gemeente ervoor dat zoveel 
mogelijk woningeigenaren zich kunnen opgeven voor een 
warmtescan? 
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    Antwoord: 
Gemeente Renkum biedt warmtescans aan middels het 
Energie Loket Midden Gelderland (ELMG). Het ELMG geeft 
aan in 2020 ‘21’ en in 2021 ‘7’ warmtewandeling te 
hebben uitgevoerd. Per wandeling worden op zijn minst 5 
a 6 warmtescans uitgevoerd. In totaal zijn er in 2020 ‘121’ 
warmtescans en in 2021 ‘42’ warmtescans uitgevoerd en 
een corresponderend aantal woningeigenaren bereikt.  

Het ELMG communiceert via haar website en nieuwsbrief 
over warmtewandelingen en warmtescans. Ook de 
duurzame wijkinitiatieven communiceren over de 
mogelijkheid om warmtescans uit te voeren. De 
warmtescans worden gefinancierd uit de budgetten ten 
aanzien van de Reductie Regeling Energiegebruik (RRE) en 
energie en klimaat.  

5 GL 2N 60/133 Het ophalen van PMD wordt gewijzigd van zakken naar 
kliko’s zodra landelijk beleid daar aanleiding voor geeft. 
De verwachting was dat dit arbo-beleid spoedig ingevoerd 
zou worden. Wat is de stand van zaken hier nu van? 

    Antwoord: 
Al een aantal jaren wordt een aanscherping van het arbo-
beleid verwacht waardoor de inzameling met zakken niet 
onmogelijk maar wel fors duurder wordt. Dit omdat de 
beladers het werk niet meer de hele dag mogen doen. De 
branche is echter nog niet tot overeenstemming gekomen 
met de vakbonden over de voorwaarden. Wel blijft dit 
onderwerp van de onderhandelingen. Op dit moment is 
onduidelijk wanneer het nieuwe arbobeleid ingaat. De 
verwachting voor de korte termijn is dat ook in 2022 met 
zakken kan worden ingezameld.  

5 GL 2O 62 “Voor beheer en onderhoud voeren we werkzaamheden uit 
aan de hand van het vastgestelde niveau.” Wordt dat 
niveau per gebied vastgesteld op basis van CROW-normen 
of anders? Op welke manier zijn doelen op het gebied van 
biodiversiteit hierin gewaarborgd? 

    Antwoord: 
De CROW normering is de basis voor het 
onderhoudsniveau. Bevordering van biodiversiteit wordt 
gewaarborgd door aanpassing van de werkwijze van onze 
buitendienst. Bijvoorbeeld het laten liggen van blad in 
heestervakken, of het later maaien van bermen. Deze 
handelingen worden vastgelegd in interne productbladen 
(werkomschrijving) waar onze buitendienst mee werkt. 

 


