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

product 
Blz.  

     
    Voortgang activiteiten 
1 GB 1B 8 Leerdeel Doorwerth 

Wat is de voornaamste reden waarom we achterlopen op de 
planning? 

    Antwoord: 
Dit heeft verschillende redenen. Een belangrijke reden is 
geweest dat het komen tot projectkaders en -afspraken 
tussen gemeente en schoolbesturen meer inzet en 
afstemming heeft gevraagd. Daarnaast zijn een aantal 
onderdelen, waarbij de gemeente geen rol heeft gehad, later 
opgeleverd, zoals het PvE.  
Het bouwheerschap ligt bij een van de schoolbesturen en 
daarmee zijn zij primair ook verantwoordelijk voor de 
planning. 

2 GB 1C 8 Sporthal Doorwerth 
Is er met oog op de risico’s al een duidelijke planning 
gemaakt? 

    Antwoord: 
Ja, dit is verwerkt in een projectplan. Het projectplan wordt 
d.d. 9 november ter goedkeuring voorgelegd aan het 
college. 

3 GB 2E 11 Verkeersveiligheid 
Zijn er maatregelen die niet tijdig zijn uitgevoerd? 
Zo ja wat is de reden? 

    Antwoord: 
Er zijn bij vier wegen, Groenedaalseweg, Enkweg, 
Stationsweg en Richtersweg nog werkzaamheden die 
uitgevoerd moeten worden. Daarvoor hebben we in de 
planning, rekening houdende met de regels van de 
subsidieverstrekker nog 1 of meerdere jaren. De einddatum 
is verschillend per weg. Bij de Groenedaalsweg en Enkweg is 
er nog geen overeenstemming met de bewoners over het 
type maatregel dat toegepast moet worden. De overige 
wegen stonden nog niet in de planning. We hebben in de 
prioriteit voorrang verleend aan die wegen waarvan de 
termijnen voor subsidieverwerving dit jaar afliepen. Aan dat 
laatste hebben we voldaan. 

4 GB 2F 12 Korte voedselketens 
-Wanneer wordt dit wel nadelig voor de gemeente Renkum? 
-Hoe groot is het financiële risico als subsidies terugbetaald 
moeten worden? 

    Antwoord: 
Het risico is erg klein. In mei is er een verzoek tot 
vaststelling van de subsidie ingediend door de penvoerder 
van het project, gemeente Arnhem. Mocht daar uit blijken 
dat een lager bedrag wordt vastgesteld, dan er kosten voor 
zijn gemaakt, dan dient er overlegd te worden op welke 
wijze de verdeling van het verschil plaats vindt onder alle 
deelnemers. De input van gemeente Renkum bestond louter 
uit de inzet van uren en niet van geld, dus het is erg 
onwaarschijnlijk (maar ook niet verwaarloosbaar) dat er een 
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financiele nabetaling komt van hooguit enkele duizenden 
euro’s. 

5 GB 3C 16 Wet elektronische publicaties 
Welke financiële consequenties heeft dit voor de gemeente 
Renkum? 

    Antwoord: 
Op dit moment is deze vraag nog niet te beantwoorden. In 
samenwerking met de ODRA (omgevingsdienst) wordt 
bekeken of en zo ja welke structurele financiële 
consequenties dit heeft. Een en ander heeft te maken met 
het tijdig beschikbaar hebben van voldoende geschikte 
software. Daarbij is zowel de gemeente als de ODRA 
afhankelijk van de leverancier. Indien tijdig voldoende 
geschikte software aangepast en beschikbaar is, zijn de 
incidentele kosten beperkt, en zijn de structurele kosten 
nihil.  

6 GB 3E 17 Realiseren Harmonisatie en standaardisatie agenda 
Hoe gaan we dit doen, als het ontwikkelbudget hiertoe geen 
ruimte biedt? 
Worden de financiële risico’s niet steeds groter? 

    Antwoord: 
Met toestemming van het OGO is aan Berenschot gevraagd 
om een gefundeerde schatting te geven op de harmonisatie 
agenda. Eind van dit jaar worden de resultaten van dit 
onderzoek verwacht. Of en wanneer aan de harmonisatie 
agenda kan worden begonnen zal pas dan bepaald kunnen 
worden.  

7 GB 3E 18 Vaststellen en monitoren servicenormen dienstverlening 
Op welke onderdelen lukt het niet?  
Wat is de reden dat dit nog niet lukt? 

    Antwoord: 
Uit de huidige telefooncentrale krijgen wij onvoldoende 
managementinformatie ten aanzien van de terugbelnotities. 
De verwachting is dat wij in Q2 2022 een nieuwe 
telefooncentrale in productie kunnen nemen. Management 
informatie over aantallen en opvolgen van terugbelnotities 
kan dan verfijnder uit het systeem gehaald worden. 
Daarnaast ontbreekt het aan technische mogelijkheden om 
managementinformatie te kunnen genereren of een klant 
binnen 5 dagen een antwoord terug krijgt op zijn/ haar 
gestelde vraag per mail. 
Bij het bespreken van de organisatiewaarden in de teams 
wordt aandacht gegeven en werkafspraken gemaakt over 
het tijdig reageren op terugbelnotities en het beantwoorden 
van de mail. Dit is een continu proces. 

    Bijstellingen lopende begroting 
8 GB 1C 25 Sport en Bewegen 

De 81K was aangekondigd (raadsontmoeting) als eenmalige 
investering. Is deze 81K nu een structureel budget voor de 
komende jaren?  

    Antwoord: 
Er is een onafhankelijk MJOP opgesteld voor de sportparken 
Wilhelmina en de Bilderberg. Hieruit blijkt dat er gemiddeld 
per jaar 102K benodigd is voor investeringen en groot 
onderhoud. Het restant van de voormalige voorziening voor 
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groot onderhoud sportparken is niet toereikend om dit te 
dekken. Er is structureel 81K extra budget nodig, zoals 
gepresenteerd bij de raadsontmoeting d.d. 6 oktober 2021. 

9 GB 1H 28 Aangepast woonplaats beginsel 
Regeling gaat pas in 2022 in waarom worden we in de 
meicirculaire al in 2021 gekort op deze kosten. 
Kunnen we dit ook verhalen op herkomst gemeenten? 

    Antwoord: 
De korting valt niet binnen het jaar 2021. 
Kosten verhalen op andere gemeenten kan eerst van 
toepassing zijn in 2022 als blijkt dat een andere gemeente 
verantwoordelijk is geworden voor een jeugdige die bij ons 
verblijft en zij die niet hebben geaccepteerd (dus de kosten 
niet hebben over genomen). Een dergelijke casus wordt dan 
beoordeeld door de daarvoor in het leven geroepen 
geschillen commissie die tevens uitspraak kan doen inzake 
de kosten. Hoe dit kan gaan lopen is op dit moment nog niet 
bekend. 

10 GB 1I 31 Clientondersteuning 
Is de 20K subsidie een andere subsidie dan de ontwikkeling 
subsidie voor Renkum voor Elkaar bij de voorjaarsnota? 
Zo nee, waar is dit geld precies voor bestemd?  
Zo ja, waar is het geld van de ontwikkelingssubsidie aan 
besteed? 

    Antwoord: 
De 20k subsidie waarover onder cliëntondersteuning 
gerapporteerd is betreft de subsidie aan “Blijf in je kracht”. 
Over de besteding van de middelen in 2021 wordt door 
Renkum voor Elkaar rond februari 2022 gerapporteerd in 
hun jaarrapportage. 

11 GB 1J 33 Kwaliteitsmedewerker 
Is de 454K geoormerkt geld of vrij besteedbaar als we deze 
laten vrijvallen? 
Hoeveel fte gaan we aantrekken voor 100K? 

    Antwoord: 
Een voordeel op de Rijksbijdrage is vrij besteedbaar. BUIG is 
een open einde regeling.   
Wij willen een fte inzetten voor de duur van één jaar, gericht 
op kwaliteitsverbetering, als herinvestering van een deel van 
het gerealiseerde voordeel op de Rijksbijdrage.  

12 GB 1J 34 Uitvoeringskosten TOZO 
Voor welke werkzaamheden heeft de gemeente Renkum 
extra inhuur ingezet? 

    Antwoord:  
Er is ingehuurd voor de beoordeling van aanvragen Tozo en 
het uitvoeren van controles.  

13 GB 2J 36 Geen marktgelden 
Waarom is ervoor gekozen geen marktgelden te innen. 
Zijn hier publicaties over geweest? 
Zijn deze gelden alsnog te vorderen, of is er helemaal geen 
registratie geweest op de markten? 

    Antwoord: 
De inning van marktgelden heeft niet plaatsgevonden omdat 
voorzien was dat eerder tot privatisering zou worden 
overgegaan. Hier zijn geen publicaties over geweest. Deze 
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gelden zijn niet alsnog te vorderen omdat er geen registratie 
heeft plaatsgevonden welke kooplieden op welke datum 
gebruik hebben gemaakt van de markt. 

14 GB 3C 39 Personeelsbudget 
-Is deze overschrijding volledig toe te wijzen aan vervanging 
ziekteverzuim? 
-Het lijkt wat strijdig aan elkaar. Enerzijds zieke collega’s 
vervangen waardoor overschrijding ontstaat en anderzijds 
vacatures niet vervullen als maatregel. Waarom hebben we 
in afgelopen periode dan wel zieke medewerkers vervangen? 

    Antwoord: 
 Grotendeels wel. We hebben 2021 gewerkt met een 

beperkt verzuimbudget (en een hoog bestaand verzuim). 
Niet vervangen geeft risico op hoger verzuim bij 
collega’s. 

 Die tegenstrijdigheid is er zeker en zal dan ook steeds 
een afweging zijn tussen werk faseren, of hogere kosten. 
Verzuim vervangen is doorgaans duurder per uur dan. 
Tegelijkertijd zien we tweede helft 2021 meer verloop 
waardoor tijdelijke gaten ontstaan (verschil vertrek 
versus start opvolger) met een positief effect op het 
tekort. 

15 GB 3C 39 Verzuimcoach 
-Waarom de inzet voor ruim twee jaar van de verzuimcoach? 
-Is het de bedoeling de kennis van de coach over te dragen 
naar de staande organisatie (HR en leiding)? 
-  Zo ja, heb je hier dan ruim 2 jaar voor nodig?  
-Of dient de tijdelijke inzet van de coach enkel het doel om 
op korte termijn verzuim terug te dringen 

    Antwoord: 
Bij de inzet van de verzuimcoach wordt uitgegaan van drie 
fases. In eerste instantie richt de verzuimcoach zich op de 
(langlopende) verzuimdossiers via het maandelijks overleg 
met leidinggevenden. Dat heeft nu de volle aandacht. 
Daarna komt de focus te liggen op het aanpassen van het 
ziekteverzuimbeleid en wordt gekeken welke behoeften er 
zijn voor trainingen. Als dit vorm heeft gekregen komt de 
focus te liggen op de analyse welke gerichte preventieve 
activiteiten mogelijk zijn voor medewerkers. 
In deze aanpak is het uitgangspunt dat de kennis wordt 
overgedragen op de leidinggevenden en HR. 

16 GB 3C 39 Waarom is er nog geen inschatting te maken van de stand 
van zaken mbt overschrijding ziekteverzuimvervanging? 
Kunnen we wel de stand van zaken tot oktober inzichtelijk 
krijgen? 

    Antwoord: 
De informatie over oktober is nog niet inzichtelijk omdat nog 
niet alle boekingen hebben plaats gevonden. Ook zijn er nog 
een aantal variabelen onduidelijk zoals de mate waarin 
vacatureruimte wordt ingevuld. Daarnaast is een prognose 
van de inhuur gemaakt, maar zijn door opstartproblemen 
met de inhuurbalie (sinds 1 april 2021 lopen alle 
inhuuropdrachten via de inhuurbalie Arnhem) en de 
aansluiting met het financiële systeem, de werkelijke kosten 
nog niet inzichtelijk. 
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    Investeringskredieten 
17 GB Tractie 64 Waarom geven we 18K meer uit als begroot op 2 

voertuigen? 
    Antwoord:  

De voorgaande voertuigen worden langer aangehouden in 
verband met de corona-maatregelen, (minder personen per 
auto) de werkelijke kosten zijn hierdoor hoger, de 
inruilwaarde van de voorgaande voertuigen zijn niet 
meegenomen in de kosten. Tevens is 1 voertuig uitgerust 
met een inventaris i.v.m. arbo omstandigheden, dit betreft 
een voertuig wat 24/7 ingezet kan worden mede als piket 
voertuig. 

    Reserves 
18 GB Staat 

Reserves 
65 Op blz 44 draaien we een onttrekking uit de vrije algemene 

reserve terug, waarom zien we dat niet terug in deze tabel? 
Waarom hebben we in de ene tabel een 3.743K vrij 
algemene reserve en in de ander 4.4141K vrij algemene 
reserve? (Nu zal die laatste 1 typefoutje zijn anders hebben 
we 4 miljard) maar nog steeds een verschil van 671K. 

    Antwoord: 
Het terugdraaien staat wel in de tabel. Eerst staat er een 
bedrag van -/- 885 voor de onttrekking volgens de begroting 
2021. Het terugdraaien van hiervan staat daaronder. 
Het foute bedrag van 4.4141 moet 4.141 zijn. Het verschil 
bedraagt dan 398 met het bedrag 3.743. Dit is het 
verwachte resultaat over 2021. 

 


