Technische vragen inzake Begroting 2022 gemeente Renkum PvdA
PvdA
Nr.

Fractie

Progr./ product

Blz.

1

PvdA

2

PvdA

1b

17

3

PvdA

1E

21

4

Voorwoord
Onder het kopje ‘organisatie onder druk’ geeft u aan
dat het noodzakelijk is meer ruimte te geven voor
ziekteverzuim’. De betreffende formulering zou anders kunnen worden uitgelegd dan u waarschijnlijk
heeft bedoeld. Graag een toelichting.
Antwoord:
Dat is terecht opgemerkt. De toelichting vindt u op
pagina 75 (paragraaf Ziekteverzuim).
beleidsbegroting
Graag een verduidelijking van het de zin “haalbaarheid koppeling S(B)O De Brouwerij aan de basisscholen.”
Antwoord:
De Onderwijsspecialisten heeft de wens kenbaar gemaakt om binnen de gemeente Renkum een integraal kindcentrum te realiseren, bestaande uit een
combinatie van basisonderwijs en speciaal (basis)
onderwijs. Dit heeft te maken met de ontwikkelingen
die spelen bij De Brouwerij. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar het door u vastgestelde
IHP, september 2021.
Graag een nadere toelichting op het beoogde doel
van de pilot wijkrechter. O.a. doel en inhoud, samenwerking met partners en de mogelijkheden de pilot
met andere gemeenten in de regio uit te voeren.
Antwoord:
Pilot wijkrechter
Op verschillende plaatsen in Nederland hebben verschillende vormen van pilots ‘wijkrechter’ plaatsgevonden. Onze interesse gaat uit naar de variant
waarbij de wijkrechter zich richt op het slechten van
burenruzies (vergelijkbaar met het televisieprogramma ‘de rijdende rechter’).
Een burenruzie heeft doorgaans veel invloed op het
woongenot. Inwoners nemen vaak in een relatief laat
stadium van een burenruzie contact op met de gemeente. Vaak is een inwoner wanneer contact met
de gemeente wordt opgenomen ten einde raad. De
gemeente kan in veel gevallen (los van bemiddeling,
wat in dit stadium vaak te laat is) echter niet zo veel
betekenen, omdat de oorzaak van de ruzie in de
meeste gevallen in het civiele recht zit. Echter is de
gang naar de rechter hoogdrempelig en niet voor iedereen haalbaar. De wijkrechter maakt de gang naar
de rechter voor iedereen haalbaar. De wijkrechter
kan een geschil slechten met een bindende uitspraak.
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Komend jaar wordt gebruikt om het projectplan te
schrijven. Het opstellen van doelen, vaststellen benodigd budget zijn hier onderdeel van. Daarnaast is
onder andere een belangrijk onderdeel van het projectplan het zoeken van de samenwerking met regiogemeenten en de rechtbank. De pilot kan alleen opgestart worden wanneer de rechtbank capaciteit kan
vrijmaken voor de pilot.

4

PvdA

Risico’s

97
e.v.

In algemene zin kunnen wel al de volgende 3 doelen
voor de pilot genoemd worden.
Onderzoeken of:
De wijkrechter voor inwoners een goede
route is voor het slechten van de burenruzie;
Met de introductie van een wijkrechter de
druk op de inzet van de gemeente afneemt;
Als er een wijkrechter geïntroduceerd wordt,
hoe kan dit dan het beste geïmplementeerd
worden (in de samenwerking met regiogemeenten).
Paragrafen
Wij missen bij risicobeheersing de (mogelijke) risico’s
verbonden aan deelname van de gemeente aan één
of meerdere opgaven in het kader van de regionale
samenwerking. Niet uitgesloten is immers dat het nu
begrote bedrag voor deze opgaven en meer algemeen het bedrag voor de deelname aan de groene
metropoolregio de komende jaren gaat toenemen en
een eventuele uittreding geld gaat kosten. Is de inschatting van het college dat aan de genoemde samenwerking geen financiële risico’s zijn verbonden?
Antwoord:
Voor de Begroting 2022 is dit in ieder geval nog geen
risico. Zoals beschreven in de Regionale agenda
2022, is deelname aan de regionale opgaven voor
één jaar. Pas vanaf 2023 wordt (mogelijk) gevraagd
om meerjarig in te tekenen voor deelname aan de
opgaven. Als de raad besluit om deel te nemen aan
één of meerdere opgaven in 2022, dan betalen we
bijvoorbeeld geen uittredingskosten als de raad in
het najaar van 2022 besluit niet in te tekenen op die
opgaven vanaf 20223.
Als de raad vervolgens in het najaar van 2022 besluit
om in te tekenen op de regionale opgaven voor 2023
en mogelijk verder – afhankelijk van wat in de Regionale agenda 2023 wordt voorgesteld door de
Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen – dan is op
dat moment duidelijk wat deelname aan die opgaven
ons gaat kosten voor de jaren waarvoor we intekenen door het tekenen van de opgaveovereenkomsten. De vraag is dan of er sprake is van een risico,
omdat de opgaveovereenkomsten concreet aangeven
wat we gaan betalen, wat de looptijd is etc. Na afloop van de overeenkomsten kan de raad weer opnieuw de afweging maken aan welke opgaven het wil
deelnemen op basis van de Regionale agenda die
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5

PvdA

Onderhoud kapitaalgoederen

108

6

PvdA

bedrijfsvoering

123
en
124

dan voorligt. In die Regionale agenda staat dan weer
verwoordt wat de voorwaarden zijn voor deelname.
Het ‘gaan we doen’ m.b.t. Smart City is wel heel erg
summier beschreven. Een wat meer concretere beschrijving van geplande activiteiten wordt door onze
fractie op prijs gesteld.
Antwoord:
Op korte termijn gaan we 4 laadlantaarnpalen plaatsen. Daarnaast zijn we druk bezig om te kijken welk
andere smart city toepassingen relevant zijn.
In ieder geval worden ook fijnstofmeters verwacht
begin 2022. In de business case wordt pas in het 7e
jaar inkomsten verwacht uit de smart city. Het is nu
nog in de verkennende fase. Zodra meer bekend
wordt zal u nader geïnformeerd worden.
Voor onze fractie is niet duidelijk op grond van welke
verwachtingen/criteria de bedragen in de tabel op
blz. 124 zijn berekend. Dat betreft zowel de hoogte
van de bedragen als de verdeling decentraal/centraal. Graag een nadere toelichting.
Antwoord:
Dit is op basis van het vastgestelde formatieplan
voor 2022. Daarbij is uitgegaan van 1% stijging van
lonen en prijzen. Dit bedrag komt terug in de regel
Decentraal formatie budget. De stijging of daling in
de jaren daarop heeft betrekking op incidentele budgetten die zijn toegekend voor een bepaald jaar die
voortvloeien uit besluiten in de begroting in afgelopen jaren.
Het Centraal formatiebudget heeft betrekking op uitstroom en mobiliteit. De daling vanaf 2022 is het gevolg van de taakstelling bedrijfsvoering die is opgelegd binnen dit budget.
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