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

product 
Blz.  

     
    Voortgang activiteiten 
1 GL 2E 11 Parkeren. Onderzoek naar blauwe zone: wat zou dit 

onderzoek behelzen en wat zou het kosten? 
    Antwoord: 

Het betreft een onderzoek naar het gewenste aantallen 
parkeerplaatsen in een blauwe zone, en de gewenste 
parkeertijd in de blauwe zone. Onderdeel van het onderzoek 
is een nul-meting. Dit is een meting hoe in de bestaande 
situatie gebruik wordt gemaakt van de parkeerplaatsen in de 
blauwe zone. Maar ook een meting van het aantal 
bekeuringen en de parkeerdruk in de directe omgeving van 
de blauwe zone. Tevens worden resultaten van vergelijkbare 
zones in andere gemeenten in het onderzoek meegenomen. 
Kosten moeten worden geraamd op 15.000 euro. 

2 GL 2E 11 Parkeren. Welk budget zou ervoor nodig zijn om meer 
autoparkeerplaatsen te vervangen door 
fietsparkeerplaatsen? 

    Antwoord: 
Diverse uitvoeringen zijn mogelijk. Uitgaande van een bord 
en een eenvoudig fietsenrek betreft het 2.500 euro per 
parkeerplaats. (bord en drie rekken/parkeerplaats, incl. 
plaatsing). 

3 GL 2H 11 Wat zou het kosten om dit plan voor verdergaande 
afkoppeling en vergroening wel te maken? 

    Antwoord: 
Dit plan, gericht op afkoppelen en vergroenen door 
particulieren stond in de begroting voor 2021 en is als 
gevolg van de aangenomen motie M6 niet doorgegaan. Er 
zou een keuze te maken zijn tussen: geheel zelf doen of 
uitbesteden. Ook als een plan uitbesteed wordt, zijn er 
echter interne uren voor nodig (hoewel minder dan bij de 
optie ‘volledig intern uitvoeren’). Deze interne uren 
ontbraken in 2021. Een allereerste schatting van de 
capaciteitsbehoefte (uiteraard afhankelijk van het beoogde 
detailniveau): 

- Zelf doen: 300 uur 
- Uitbesteden: €30.000 en 60 uur 

 
In 2022 wordt een uitwerking gemaakt van de (in het 
Beheerplan Water en Riolering uitgesproken) ambitie om in 
2050 volledig te zijn afgekoppeld. Deze uitwerking zal zowel 
afkoppelen en vergroenen door particulieren als afkoppelen 
en vergroenen van openbaar terrein betreffen. Eventuele 
financiële consequenties worden uiteraard aan de raad 
voorgelegd ter besluitvorming. 

    Bijstellingen lopende begroting 
4 GL 1C 24 Er is jaarlijks 81K extra nodig voor onderhoud op de 

sportparken.  
Geldt deze inzet het gehele sportpark Wilhelmina, ook een 
gedeeltes die binnen afzienbare tijd mogelijk anders 
bestemd gaat worden?  
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    Antwoord: 
Het extra budget is nodig om de sportparken Wilhelmina en 
de Bilderberg in de huidige situatie te onderhouden. 

5 GL 1C 24 In hoeverre is er risico op kapitaalvernietiging als gedeeltes 
waar nu in geïnvesteerd wordt, straks niet meer gebruikt 
worden? 

    Antwoord: 
We bepalen jaarlijks welk groot onderhoud en investeringen 
er daadwerkelijk uitgevoerd moet worden. Hierbij wordt 
rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen, zoals 
een mogelijke herinrichting of -bestemming. 

6 GL 3C 38 Wat is precies de opdracht van de verzuimcoach en hoe 
wordt de inzet hiervan ervaren door de medewerkers? 

    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. 

 


