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

product 
Blz.  

    Bijstellingen lopende begroting 
1 PRD 01 23 Totalen Samenleving sluiten niet aan bij bedragen 

Samenleving pagina 19? Dit geldt ook voor de totalen van 
andere programma’s? 

    Antwoord: 
In de najaarsnota zijn meerdere categorieën financiële 
bijstellingen opgenomen: bijstellingen in relatie tot reeds 
genomen raadsbesluiten, bijstellingen met resultaat, 
bijstellingen meerjarig neutraal, bijstellingen i.r.t. 
Coronacrisis en bijstellingen neutraal. De tabel op blz. 19 
toont het totaal van al deze financiële bijstellingen. De tabel 
op blz. 23 toont alleen de financiële bijstellingen in de 
categorie ‘bijstellingen met resultaat’. 

2 PRD 01 32 Wat houdt vrijvallen hier in, alleen beperken van het risico 
of ook een voordeel in het rekeningresultaat? 

    Antwoord: 
Er hoeft geen eigen risico genomen te worden op de 
rijksbijdrage voor een Vangnetuitkering. De verwachting is 
dat een voordeel op de Rijksbijdrage wordt gerealiseerd. In 
deze betekent vrijvallen van het begrote eigen risico dus een 
voordeel in het rekeningresultaat.  

3 PRD 03 38 Overschrijding van het personeelsbudget met 200 K als 
gevolg van hoog ziekteverzuim en noodzakelijke vervanging 
van zieke medewerkers. U probeert dit te ondervangen 
onder andere door vacatures niet direct in te vullen. Op deze 
wijze legt u meer druk op de bestaande medewerkers, die 
deze taken dienen op te pakken, of nieuwe taken worden in 
de wachtstand gezet. Waarom verbindt u aan het 
ziekteverzuim niet een budget dat overeenkomt met 
noodzakelijke vervanging? Elk jaar is dit een terugkerend 
item. Dit vraagt om een structurele oplossing! 

    Antwoord: 
Die conclusie delen wij en daarom wordt daar in de 
begroting 2022 gewerkt naar een structurele oplossing (zie 
begroting paragraaf organisatie en paragraaf 
bedrijfsvoering). Voor het lopende jaar hebben we niet als 
doel vacatures niet in te vullen maar is de werkelijkheid dat 
dat niet allemaal even snel lukt. Inhuur is ook niet een 
oplossing voor alle vraagstukken dus ontstaat er regelmatig 
een gat van enkele maanden. De tweede helft van 2021 is er 
meer beweging op de arbeidsmarkt en dus ook meer gaten. 
Die helpen het tekort in te lopen. Bij de jaarrekening kunnen 
we aangeven in welke mate dat is gelukt. 

4 PRD 03 38 Voorziening wachtgeld oud wethouder i.v.m. 
arbeidsongeschiktheid. Herkeuring vindt over 1 jaar plaats. 
Kunt u aangeven wat de reden is dat dit over 1 jaar pas 
mogelijk is. De meerkosten zijn daarvoor 90 K.! 

    Antwoord: 
Op grond van de huidige beperkingen is de inschatting van 
de keuringsarts dat herkeuring na een jaar zinvol is.   
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5 PRD 03 38 De oorzaken van het hoge ziekteverzuim zijn naar ik aan 
neem genoegzaam bekend. Kunt u aangeven wat u aan de 
oorzaken hebt gedaan? 

    Antwoord: 
De oorzaken van het verzuim zijn divers. Dit kan medisch 
zijn, psychisch, werk gerelateerd, of privé gerelateerd. Daar 
waar mogelijk is hier begeleiding door medische experts op 
gezet. Bij werk gerelateerde problematiek is gekeken naar 
mogelijkheden en oplossingen op dit vlak.  
Door inzet van de Verzuimcoach is er nu nog meer focus 
mogelijk voor het langdurig verzuim. Dit betekent een 
intensievere begeleiding voor (langlopende) verzuimdossiers 
en nieuwe dossiers waarbij langdurig verzuim dreigt via 
maandelijks overleg.  

6 PRD 03 39 Gaat u de uitkomsten van de benchmark delen met de raad 
alvorens u met voorstellen komt om de taakstelling bij te 
stellen? 

    Antwoord: 
De uitkomsten van de benchmark zijn begin september 
gedeeld met de raad.  

    Overige vragen 
7 PRD  7 Regelmatig wordt in de najaarsnota gesproken over vrijval, 

of toevoeging aan de vrije algemene reserve. Kunt u 
uitleggen waarom gekozen wordt voor het vrijval of 
toevoeging aan de VAR? 

    Antwoord: 
In de najaarsnota geven we u een prognose van het 
jaarrekeningresultaat. Op het moment dat duidelijk is dat 
een budget b.v. niet volledig benodigd is in 2021, en er geen 
storting in een reserve van toepassing is, valt deze vrij 
(wordt toegevoegd aan) ten gunste van de Vrije algemene 
reserve. Ditzelfde gebeurt als na afsluiting van het boekjaar 
nog restantbudgetten resteren. 

 


