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

product 
Blz  

     
    Voortgang activiteiten 
     
1 VVD  7 Er staat hier dat de opdracht voor 50% OZB verlaging uit het 

amendement pas ingaat bij een minimale reserve van 4 
miljoen, maar na lezing van het amendement geeft deze aan 
dat die minimale reserve uit de financiële verordening niet 
randvoorwaardelijk is voor de verlaging van de OZB.  Kunt u 
aangeven waarom de dictum van het aangenomen 
amendement niet gevolgd is? 

    Antwoord: 
Op basis van de financiële verordening geldt een 
minimumniveau van € 4 miljoen voor de vrije algemene 
reserve. Op het moment dat we onder dit niveau zakken, 
moet de reserve binnen 4 jaar worden aangevuld. Het 
amendement heeft dit kader niet “ongeldig” verklaard. 
De huidige meerjarenbegroting laat tekorten zien vanaf 
2023. Dit maakt dat we de vrije algemene reserve alleen aan 
kunnen vullen vanuit het saldo 2021 en 2022. We voldoen 
daarna naar verwachting net aan die norm. Gezien de 
prognoses voor 2023 en verder is het extra belangrijk om de 
vrije algemene reserve aan de start van de nieuwe 
raadsperiode op niveau te hebben. Er ligt immers nog een 
grote uitdaging om, op basis van de toekomstscenario’s, 
keuzes te maken die leiden tot een sluitende 
meerjarenbegroting 2023-2026. 
Om deze reden hebben wij het amendement uitgevoerd zoals 
is aangegeven in de najaarsnota. Dit is overigens conform 
hoe wij hier vorig jaar met u over hebben gesproken in de 
begrotingsraad.  

2 VVD 1B 8 Is er een inschatting van het financiële risico als de planning 
en uitvoering verder uit elkaar gaan lopen en zo ja in welke 
mate? Denk hierbij aan stijgende grondstofprijzen etc. 

    Antwoord: 
Het financiële risico is groot naarmate later wordt gestart met 
de uitvoering. Op dit moment is hiervan geen inschatting te 
maken. Voor wat betreft de renovatie sporthal wordt nu 
gewerkt aan een actualisatie van de raming. Voor het 
Leerdeel zijn de genormeerde VNG bedragen de basis.  

3 VVD 1C 8 Het is zeer aannemelijk dat prijsstijgingen vanuit de markt 
zorgen voor overschrijding. Uit welke middelen wordt dit 
tekort gedekt? 

    Antwoord: 
Deze overschrijding is momenteel nog niet gedekt. Met de 
bouwheer van het Leerdeel zijn afspraken gemaakt voor wat 
betreft mogelijke overschrijdingen die in principe binnen het 
budget taakstellend opgelost moete worden.  

    Bijstellingen lopende begroting 
4 VVD 1B 23/

24 
Wij lezen op pagina 24 dat de cijfers voor het Leerdeel 
Doorwerth zijn aangepast aan een kredietversterking 
waarvoor de raad nog een voorstel zal ontvangen. Helaas 
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heeft dit voorstel ons niet bereikt voor de behandeling van de 
NJN en de begroting 2022.  
Bent het met ons eens dat de raad voor de vaststelling van 
NJN en begroting een besluit moet nemen over deze 
kredietversterking?  
Kunt u ons aangeven welke weg u daarvoor ziet? 

    Antwoord: 
De koninklijke weg zou inderdaad zijn geweest dat u een 
separaat voorstel voor het aanvullende krediet Leerdeel 
wordt aangeboden voorafgaand aan de behandeling van de 
NJN. Dat is echter niet gelukt. Deze mutatie is echter een 
administratieve handeling aangezien dekking al binnen de 
kaders 2019 was opgenomen middels een stelpost. Wij gaan 
niet over tot het verstrekken van het totale krediet voordat 
uw raad een besluit heeft genomen.   

5 VVD 1E 25 De FLO brandweer vergt 352K meer dan voorzien op basis 
van o.a. de afspraken bij de overheveling van taken van de 
brandweer naar de VGGM, gewijzigde regelgeving en 
landelijke afspraken. Deze overheveling en de daaraan 
verbonden afspraken heeft alweer jaren geleden 
plaatsgevonden dus redelijkerwijs zouden hier geen 
verrassingen meer verwacht mogen worden.  

a. Kunt u aangeven in hoeverre het bijstellingen betreft 
van oorspronkelijke afspraken?  

b. De VGGM verwacht vanaf 2023 dat de FLO kosten 
deels op te vangen maar het lijkt een blijvend 
karakter te hebben met een variërend prijskaartje. Is 
hier meer structurele zekerheid te geven?  

c. Ontvangen gemeenten compensatie van het Rijk als 
gevolg van die genoemde gewijzigde regelgeving en 
landelijke afspraken? 

    Antwoord: 
a. Het betreft geen bijstelling van het oorspronkelijke plan. 

De FLO is een mogelijkheid waar medewerkers gebruik 
van kunnen maken of ze kunnen kiezen hier geen gebruik 
van te maken. Op verzoek van de gemeente (mei 2021) 
heeft VGGM een actualisatie gemaakt van de berekening 
van de toekomstige verplichtingen. 

b. Omdat het aantal medewerkers die onder de 
oorspronkelijke regeling vallen afneemt en omdat de 
gemeente een overzicht van VGGM heeft ontvangen met 
te verwachten kosten zal er meer zekerheid zitten in de 
toekomst. 

c. Gemeenten ontvangen geen compensatie van het rijk. 
6 VVD Bijstelling 

ivm 
corona 
1E 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 Voor ons is de tabel onnavolgbaar. Graag uitleg: 
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    Antwoord: 
In de tabel is een foutje geconstateerd. Hieronder de correcte 
weergave (in rood): 
in € Lasten begroot 
  2021 
Subtotaal 1.412.000
Gemeentelijk 
schuldenbeleid 

-40.000

Impuls re-integratie 
bijstandsgerechtigden 

-208.000

Subtotaal 1.164.000
De inkomsten volgen de 
lasten 

248.000

Totaal 1.412.000
 
De totale lasten in 2021 zijn € 1.412.000. 
De weergave, in groen, betreft een verschuiving van lasten 
van 2021 naar 2022 (de min-bedragen). Deze ziet u ook 
terug komen in de tabel op blz. 49. De bate (uit algemene 
uitkering) die tegenover deze lasten staat is ook verschoven 
naar 2022 (zie ‘de inkomsten volgen de lasten’.) 

    Investeringen 
     
7 VVD 1C 56 Hoe verhouden zich de extra investeringen bij de sportparken 

zich tot de vorig jaar in de najaarsnota geaccordeerde? Ook 
toen was er sprake van terreinafrastering. Graag nut en 
noodzaak aangeven. 

    Antwoord: 
Er is extra budget opgenomen voor noodzakelijke 
investeringen op de sportparken zoals bepaald in het 
onderhoudsplan 2021. De onderdelen uit het onderhoudsplan 
2021 hebben betrekking op een andere onderdelen van het 
sportpark dan uit het onderhoudsplan 2020. De maatregelen 
zijn nodig om het kwaliteitsniveau redelijk te handhaven op 
de sportparken, de veiligheid te kunnen waarborgen en te 
voldoen aan de vastgestelde kwaliteitseisen en 
inrichtingsnorm van de KNVB en NOC*NSF. 

    Voortgang invulling bijstellingen en ombuigingen 
8 VVD 1E 8 Is er sprake van toenemende overlast van personen met 

verward gedrag tijdens de periode dat er Corona 
maatregelen van toepassing waren zoals de avondklok etc. 
En zo ja, in welke mate? 

    Antwoord: 
De coronamaatregelen hebben niet tot extra overlast van 
personen met verward gedrag geleid. 

    Investeringskredieten 
9 VVD 2B 10 Welke factoren hebben ervoor gezorgd dat er een financieel 

tekort is bij de opzet van het grondbedrijf? 
    Antwoord: 

Het grondbedrijf is een nieuw onderdeel. De begrootte kosten 
voor de opzet van het grondbedrijf en de begrootte jaarlijkse 
kosten zijn in de najaarsnota als wijziging opgenomen. Dit 
lijkt een tekort, maar betreft een nieuwe activiteit. 

    Reserves 
10 VVD 1G 27 In hoeverre is het mogelijk om de versterking gemeentelijke 

antidiscriminatievoorziening en afwikkeling maatschappelijke 
begeleiding 2020 niet te doen? In de meicirculaire van dit 
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jaar is m.b.t. dit onderwerp geen wijziging doorgevoerd en 
de gegeven toelichting is daarom naar onze mening niet 
juist! Waarom is de kostenverlaging voor de volgende jaren 
niet begroot en wat kunnen wij op dit punt nog verwachten? 

    Antwoord: 
In de meicirculaire 2021 is op bladzijde 17 (anti-
discriminatievoorziening) en op bladzijden 31/32 en bijlage 
3.2.4. aangegeven welke grondslag er is om deze bedragen 
in de najaarsnota 2021 te verwerken (eerste bijstelmoment 
na de meicirculaire). 
 
Overigens hoeft de maatschappelijke begeleiding niet in 1 
kalenderjaar plaats te vinden. In die situatie wordt vanaf dit 
kalenderjaar de begin 2021 gevormde reserve gebruikt om 
dit vorm te geven.  
Uw raad heeft dan altijd autorisatie om dit wel of niet te 
faciliteren waarbij we wel gehouden zijn om die 
maatschappelijke begeleiding uit te voeren. Daarnaast is de 
rijksvergoeding van € 2.370 per persoon een normbedrag.  

11 VVD 4D 43 Ook deze periode is er sprake van een post onvoorzien 
betreffende MFC Doelum aangaande klimaat en energie. 
Welke maatregelen/aanpassingen betreft dit en in hoeverre 
hebben deze te maken met bijvoorbeeld ontwerp- en/of 
installatiefouten door derden? 

    Antwoord: 
De uitvoering is destijds uitgevoerd conform ontwerp en 
binnen de budgettaire kaders, hierin zijn geen ontwerpfouten 
gemaakt. Onderdeel van het onderhoudscontract is het 
aandragen van optimalisatie voorstellen voor de installaties 
op basis van de laatste gebruiksgegevens 
(bezoekersaantallen/tapwatergebruik/ruimtegebruik, etc). Dit 
alles om de exploitatie en verduurzaming te optimaliseren. 
 
Uit dit optimalisatie-onderzoek van de technische installatie 
zijn een aantal adviezen/ verbetermaatregelen naar voren 
gekomen. Deze adviezen/ verbetermaatregelen zijn gegeven 
door de huidige installateur. Daarnaast is er een 
onafhankelijke installatie-adviseur gevraagd deze voorstellen 
te toetsen en eventueel met andere verbetervoorstellen te 
komen.  
 
De voorgestelde aanpassingen gaan onder andere over de 
optimalisatie van de warmtepomp, 
regeltechniek, zonnecollectoren, etc.  

    Overige vragen 
12 VVD 1H 28 Er is in het verleden ingezet op een POH jeugd, maar 

inmiddels heeft de gemeente nog maar één 
gedragswetenschapper, terwijl dit 1 van de best practices is 
in het voorkomen van onnodige zware doorverwijzingen. Wat 
zou het kosten om een extra POH jeugd aan te nemen of zit 
dit al ingeboekt in de maatregelen jeugdtransformatie? 

    Antwoord: 
De wens bestaat inderdaad om de inzet van een 
gedragswetenschapper uit te breiden. Omdat de inzet van 
een POH jeugd – zoals u zelf ook aan geeft – een best 
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practices is zouden wij deze inzet willen bekostigen uit de 
extra middelen die wij als gemeente van het Rijk ontvangen 
in 2021-2022 en 2023.  

13 VVD 1H 28 Nu er meer wordt ingezet op controle van zorgdeclaraties, 
kunt u dan een indicatie geven hoeveel geld in 2021 
verwacht teruggehaald te worden op basis van niet conforme 
zorgdeclaraties? Graag horen we ook de status van dit traject 
omdat het gaat om een investering die zich zou moeten 
terugverdienen. 

    Antwoord: 
Wij kunnen uw vraag ten aanzien van de teksten blz 27 t/m 
29 van de NJN niet plaatsen. 
Regionaal wordt strenger toegezien op de kwaliteit die 
aanbieders leveren. Dit heeft al wel geresulteerd in het 
ontbinden van contracten en het overdragen van cliënten. 

14 VVD 1J 32 Er staat dat verwacht wordt dat de kwaliteitsmedewerker 
W&I naar verwachting zal leiden tot een kostenverlaging, 
maar die kostenverlaging is niet begroot. Wat zou die 
kostenverlaging per jaar zijn? 

    Antwoord: 
De kostenverlaging is niet begroot omdat het resultaat van 
de exploitatie afhankelijk is van zowel in- als uitstroom van 
uitkeringsgerechtigden en het volume aan kosten dat het Rijk 
via BUIG vergoed. Bij de VJN en NJN worden actuele 
ramingen gemaakt van de verwachte exploitatie.  
Het streven is dat de Rijksbijdrage minimaal dekkend is dan 
wel dat kwaliteitsimpulsen als deze tot een voordeel leiden.       

15 VVD 1J 32 De meicirculaire geeft een negatieve bijstelling omdat 
verwacht wordt dat er minder uitkeringen zullen zijn. Echter 
dit mogelijke voordeel is niet doorberekend in de begroting. 
Klopt het dat deze gelijk zou kunnen zijn aan het nadeel van 
de meicirculaire? 

    Antwoord: 
De mutatie in de meicirculaire heeft  geen betrekking op het 
budget voor uitkeringen maar op het budget voor participatie 
en Wsw.  

 
 


