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    Beleidsbegroting 
1 PRD 02 37 Het starten van een grondbedrijf betekent dit ook actualisering 

van de nota Grondbeleid 2007 en zo ja wanneer kan deze in de 
raad worden behandeld? 

    Antwoord: 
Ja. Dat staat gepland in 2023 

2 PRD 2L 57 De reserve Airborne is uitgeput. Betekent dit, dat u geen 
financiële middelen meer beschikbaar wilt stellen aan nieuwe 
activiteiten vanaf 2022? 

    Antwoord: 
Het beschikbare budget Airborne wordt ingezet voor 
samenwerking in de Airborneregio (€ 20.000) en de behoud voor 
de lokale basisinfrastructuur van Airborne activiteiten 
(€ 30.000). De reserve Airborne, waaruit ‘nieuwe activiteiten de 
afgelopen jaren betaald werden, is uitgeput in 2021.   

3 PRD 2N 61/6
2 

Er is geen beleidsindicator en kengetal verstrekt over de 
inzameling van PMD. Kunt u aangeven wat daarvan de reden is 
en vervolgens toch die informatie verstrekken? 

    Antwoord: 
PMD wordt in zelf aangeschafte transparante plastic zakken 
aangeboden. Hierdoor zijn over dit inzamelmiddel geen 
kengetallen te geven. Wel kan aangegeven worden hoeveel PMD 
in 2020 aan huis is ingezameld. Dat is 1.024 ton. In het jaar 
2019 was dit 908 ton. Deze toename van 12,7% wordt 
toegeschreven aan het meer thuiswerken als gevolg van de 
coronacrisis.  

    Paragrafen 
4 PRD  100 Kunt u aangeven op welke wijze het risico onder wachtgeld van 

504 K is becijferd? 
    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. 

5 PRD  103 Zorgelijk noemt u de financiële situatie van de gemeentelijke 
financiën. U geeft aan, dat de uitkomsten van de 
toekomstscenario’s handvatten moeten bieden om keuzes te 
maken over het toekomstperspectief van onze gemeente. Op 
welke handvatten doelt u en wat voor financieel perspectief 
kunnen deze de gemeente Renkum dan bieden? 
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    Antwoord: 
De meerjarenbegroting laat op dit moment vanaf 2023 tekorten 
zien. Daarnaast spelen een aantal (structurele) risico’s die niet 
kunnen worden opgevangen binnen het weerstandsvermogen. 
Bij elkaar opgeteld kan dit leiden tot de tekorten zoals 
gepresenteerd op pagina 158 van de begroting. 
Bij de perspectiefbrief 2021 is besloten dat wij, in afwachting van 
de uitkomsten van het onderzoek naar de toekomstscenario’s, 
geen voorstellen voorleggen die (structureel) ingrijpen op het 
bestaande voorzieningenniveau of onze belastingen verder 
verhogen. Eind dit jaar worden potentiële toekomstscenario’s 
voor de gemeente Renkum opgeleverd die door de nieuwe raad 
vermoedelijk ergens 2e helft 2022 worden besproken. Het ligt 
voor de hand dat hier in een nieuw bestuursakkoord 
procesafspraken over worden gemaakt. De bespreking in de raad 
geeft (politiek) richting aan wat voor gemeente we willen zijn en 
waar we naar toe werken. De keuzes om te komen tot een 
sluitende begroting 2023-2026 zullen daarop worden bepaald. 

    Financiële begroting 
6 PRD  114 U hanteert een rente op investeringen van 2%. Bij 1 van de 

scenario’s gemeentehuis is door de gemeentesecretaris een 
rente van 1% gesuggereerd, die meer aansluit bij de 
hedendaagse marktrente en als zodanig tot lagere 
exploitatielasten leidt. Dit komt niet overeen met het gestelde op 
deze pagina. Hebt u het voornemen om in bijzondere gevallen 
een afwijkende rente te gaan hanteren of toch niet?   

    Antwoord: 
Bij de bepaling van de rekenrente gaan we uit van de 
gemiddelde rente van de lopende leningen. Deze ligt nu op 
1,78%. Dit betekent dat de rekenrente van 2% niet wordt 
aangepast en wordt deze gebruikt voor toekomstige 
investeringen. 
Indien er voor een specifieke investering een “eigen” lening 
wordt aangetrokken is er sprake van een projectfinanciering. 
Dan kan de rente worden gebruikt die op dat moment voor die 
lening geldt. Dit zal dan onderdeel moeten zijn bij de 
investeringsbesluit door de raad. Deze werkwijze is eerder 
toegepast bij het MFC Doelum en de bouw van scholen. 

7 PRD  124 Het formatiebudget neemt in 2022 toe met 800 K, terwijl er 
taakstellingen in 2022 (160K) en 2023 (260 K) gerealiseerd 
dienen te worden. Kunt u dit toelichten? 

    Antwoord: 
Enerzijds daalt het formatiebudget 2022 tov 2023 ivm de 
taakstellingen. Daarnaast stijgt het budget door autonome 
ontwikkelingen, toegekende extra middelen tussen de begroting 
2021 en de begroting 2022 en de overdracht van het 
bestuurssecretariaat van de Connectie naar Renkum. 
Het verloop is als volgt: 
 

Begroting 2021      14.063  
Afname budget 2022 tov 2021 (begroting 2021)          -230  
Extra investering organisatie (begroting 2021)           262  
Sociale lasten 2021           267  
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Bestuurssecretariaat van Connectie naar gemeente           200  
CAO 2022 (prognose)           195  
Diverse mutaties voorjaarsnota en najaarsnota              85  
Begroting 2022      14.842  

  
    Overige vragen 
8 PRD   Beleidsindicatoren en kengetallen 2020 zijn niet overal 

aangegeven. Kunt u aangeven wat daarvan de reden is? 
    Antwoord: 

Nog niet in alle gevallen zijn de beleidsindicatoren en kengetallen 
over 2020 voorhanden. 
In het eerstvolgende P&C-document (n.l. de Jaarstukken 2021) 
zullen we de meest actuele gegevens die op dat moment 
voorhanden zijn weergeven. 

 


