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Technische vragen inzake Najaarsnota 2021 gemeente Renkum 
D66 
 
Nr. Fractie Progr./ 

product 
Blz.  

     
    Voortgang activiteiten 
1 D66 3C 14 Voortzetting basis op orde: Door personele wisseling van de 

Functioneel beheerder Sociaal Domein lopen we risico tot 
vertraging. Wat is de inhoud van die risico’s, graag een 
toelichting. 

    Antwoord: 
Er is recentelijk een nieuwe functioneel beheerder voor het 
Sociaal Domein gestart, die niet onmiddellijk op vlieghoogte 
is met betrekking tot alle ontwikkelingen binnen het domein, 
die van invloed zijn op werking en aanpassingen binnen de 
in gebruik zijnde applicaties, inclusief de koppelingen met 
andere applicaties. Daarnaast voltrekt zich momenteel de 
migratie van de technische infrastructuur (projekt gemICT) 
die mogelijk gevolgen heeft voor het  testen in de nieuwe 
omgeving  

2 D66 3C 16 U geeft aan dat u nu al problemen heeft met de huidige Wet 
openbaarheid van bestuur. Te weten capaciteitsproblemen. 
Komen deze capaciteitsproblemen door de Wob-verzoeken? 
Hoeveel Wob-verzoeken heeft u ontvangen in 2021?   

    Antwoord: 
Wij ervaren inderdaad capaciteitsproblemen met de 
afhandeling van Wob verzoeken. In 2021 zijn tot nog toe 14 
Wob verzoeken ingediend. Bij een drietal is een grote 
hoeveelheid informatie opgevraagd. Ook is er een bezwaar- 
en beroepsprocedure geweest over een Wob verzoek inzake 
WOZ, waarbij De Connectie was betrokken. Deze zaken 
hebben zeer veel tijd in beslag genomen. 

    Voortgang invulling bijstellingen en ombuigingen 
3 D66 1H 28 Hervormingsagenda: Brede invoering POH jeugd. Is er al 

begonnen met het inzetten van praktijkondersteuners 
huisarts Jeugd in onze gemeente? En komt er in 2022 een 
brede invoering? 

    Antwoord:  
In 2017 zijn wij al gestart met de inzet van een POH jeugd 
bij huisartsen in de vorm van een gedragswetenschapper die 
de huisartsen ondersteunt bij de triage van jeugdigen en die 
kortdurende ondersteuning kan geven. In 2022 wordt hier 
verder vervolg aan gegeven zodat we een breder bereik 
kunnen realiseren in samenwerking met het sociaal team. 

 


