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Aanwezig: mevrouw S.R.E. Engelsma  GroenLinks  
 mevrouw E.L. Vink   GroenLinks  
 de heer R. Bouwman  D66 
 mevrouw M.J. Kreuzen  D66  
 de heer O.P. Velthuizen  GemeenteBelangen 

de heer H. Giezen   GemeenteBelangen 
 de heer F.R. Huizinga  GemeenteBelangen 
 de heer T.A. de Boer  VVD 

de heer W. Hoge   VVD 
de heer O.H. Hollink  VVD 
de heer Th. H.J. Bartels  PRD 

 de heer J.H. Koelewijn  PRD 
 de heer T.T.M.G. Erkens   PvdA (agendapunt 5, 7, 8) 

mevrouw H.J. Weeda  PvdA (agendapunt 1-4, 6-8) 
de heer L. Bosscha   PvdA (agendapunt 1-6) 

 de heer P.J. van Lent  CDA 
 

Voorzitter: dhr. R.J.B. den Burger  
Commissiegriffier: mw. M. Smits 
 
Portefeuillehouders: de heer J. Maouche, mevrouw M. Mulder, mevrouw H.H.M. Rolink 
Inspreker(s): 
 
Hetgeen dat uitgesproken is in de raadscommissie is na te luisteren op www.renkum.nl onder raadsuitzendingen. 

 

1. Opening, vaststelling volgorde agenda en mededelingen. 
 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. 
 
Mededelingen: 

- Dhr. Janssen heeft zich ziek moeten melden, derhalve is de heer Den Burger de voorzitter vanavond. 
 
Er is iemand van Debat.nl aanwezig ten behoeve van de evaluatie van het vergaderstelsel. 
 
Rondvraag CDA, PvdA en GB. 
 
Op de agenda staat bij agendapunt 5 dat dit ter vaststelling is geagendeerd, dat is niet het geval, dit is een 
presentatie en er is geen vaststelling gevraagd. 
 
De agenda wordt vastgesteld. 
 

2. Burgerspreekrecht. 
Er zijn geen aanmeldingen. 

Advies: 

Aktie: 

3. Informatieplicht collegeleden. 
 
Wethouder Mulder geeft een presentatie over de Perspectiefnota. 
 

http://www.renkum.nl/
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De volgende vragen over het proces worden gesteld: 
Dhr. Hoge: Worden ook creatieve ideeën van buiten meegenomen, zoals de VNG? 
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Wethouder: daar is nadrukkelijk plaats voor. Goede voorbeelden worden bekeken, maar er is helaas geen 
blauwdruk. 
 
Dhr. Bartels Zit er ook ruimte voor besparing bij de verbonden partijen? 
Wethouder: Elk onderdeel komt een keer terug, maar de verbonden partijen zitten er nu niet direct bij. Er 
wordt ook kritisch gekeken naar de Connectie. We zijn kritisch op de begrotingen van de verbonden partijen. 
 
Dhr. Van Lent: Kan het sociaal domein niet beter apart worden genomen van de rest? Dan kan daar ook een 
aparte taakstelling worden geformuleerd. Het geeft ook inzicht en ruimte om richting het ministerie een signaal 
te kunnen geven. 
We kunnen ook andere gemeenten actief uitnodigen om mee te kijken. 
Wethouder: Het sociaal domein was altijd een aparte portemonnee, vorig jaar hebben we het samengevoegd. 
De stappen in het sociaal domein blijven ook staan. We willen wel hulp e.d. toegankelijk houden. We willen 
graag een signaal richting Den Haag geven. We nemen het voorstel om ander gemeenten uit te nodigen mee. 
 

Advies: 

Aktie: 

4. Rondvraag. 
 
Dhr. Van Lent: De zienswijze van de gemeente Renkum over Lelystad Airport is vandaag rondgestuurd. 
Daarin herkennen we niet de toezeggingen van de wethouder van de commissievergadering van 12 februari. 
De zienswijze zou Renkum-specifiek zijn. Dat is niet het geval. De Renkumse burger herkent zich niet in deze 
zienswijze.  
Wethouder Maouche: Er is weldegelijk goed gekeken naar de zienswijze vandaag. Alle opmerkingen zijn 
verwerkt. We herkennen ons niet in de kritiek. 
 
Dhr. Velthuizen: Er zijn rioolwerkzaamheden op de Hogenkampseweg, Nieuwe Keijenbergseweg en de 
Meester van Damweg. Er is daar een onveilige verkeerssituatie ontstaan. Is het college hiervan op de hoogte? 
Wordt er gezocht naar een oplossing? 
Deze vragen worden schriftelijk beantwoord. 
 
Mw. Weeda: Er is een evaluatie van de Gelrepas gaande. Er wordt met name gelet op het proces om in 
aanmerking te komen voor een pas en een activiteit. Dit baart mij zorgen. Wordt dat meegenomen in de 
evaluatie? Het Nibud doet in de gemeente Rhenen onderzoek naar wat minima overhouden. Is het mogelijk 
om ook in Renkum te onderzoeken wat het effect is van onze maatregelen op de bestedingsruimte van de 
minima. 
Wethouder Maouche: Het treft. In het coalitieakkoord staat dat we een minima effect rapportage gaan doen. 
Dat wordt nu vormgegeven. We nemen het effect van de maatregelen en de armoedeval daarbij mee.  
In de evaluatie van de Gelrepas nemen we het aanvraagproces graag mee. 
 

Advies: 

Aktie: - Vragen GB m.b.t. verkeerssituatie Hogenkampseweg, Nieuwe Keijenbergseweg en Meester van 
Damweg worden schriftelijk beantwoord. 

5. Raadsbrief onderzoek keten Informatievoorziening. 
 
Mw. Weeda verlaat de vergadering, dhr. Erkens neemt haar plaats in. 
 
Mw. Rolink geeft een presentatie, ondersteund door de concerncontroller. 
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Woordvoerders: dhr. Erkens, dhr. Bouwman, dhr. Hoge, mw. Vink, dhr. Van Lent, dhr. Velthuizen, dhr. Bartels 
 
Naar aanleiding van de gestelde vragen licht wethouder Rolink het volgende toe: 
De evaluatierapporten PWC en Arlande wordt vertrouwelijk* ter inzage gelegd bij de griffie. Het PWC-rapport 
gaat over problemen van het afgelopen jaar in Arnhem, dat is vertrouwelijk*. Ook in die andere 2 gemeentes. 
De besparingen waren bedoeld om de aanloopkosten in te lopen. De werkzaamheden zouden tegen 
maximaal dezelfde kosten en minimaal dezelfde kwaliteit worden overgenomen door de Connectie. Als er 
extra kosten blijken uit de managementrapportage moeten we dat afwegen in de begroting van de Connectie. 
Er is bij de start geen nulmeting uitgevoerd, maar deze ligt er nu wel. Er is nu een heel scherp beeld van wat 
ons te doen staat. De strategie is onvoldoende helder en onvolledig. Er ligt er wel een. Van afwentelen van 
kosten op de gemeente is geen sprake. Er wordt zoveel mogelijk opgevangen door de Connectie zelf. 
De cultuur heeft specifiek de aandacht. Het is nu nog niet goed, maar de nieuwe directeur heeft dit als 
prioriteit. De cultuur van samenwerking tussen de Connectie en de verschillende gemeentes moet vorm 
krijgen.  
Op een aantal onderdelen van de Connectie gaat het ook erg goed. Op ICT gebied moet er geld bij. Bij de 
gemeente kan ook nog het e.e.a. verbeteren.  
Het doel van de Connectie was niet om een taakstelling te realiseren. De opstartkosten wilden we wel 
terugverdienen. We hebben een taakstelling op ICT van € 100.000,-.  
Is het slim dat we de Connectie hebben opgericht? Ik denk het wel. We staan samen sterk op de taken. We 
staan wel op een punt dat we eerlijk moeten kijken waar staan we en wat gaan we doen. Stoppen heeft ook 
veel consequenties. De inhoudelijke invulling van de taakstelling is nog niet gelukt. 
 
De voorzitter sluit de beraadslagingen. Er hoeft geen verdere actie genomen te worden.  
 
* Met ‘vertrouwelijk’ wordt hier ‘onder geheimhouding’ bedoeld (red.). 

Advies: 
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Aktie: 

6. Startnotitie Sport en Beweegbeleid.  
 
Dhr. Erkens verlaat de vergadering en mw. Weeda neemt zijn plaats in. 
Woordvoerders: mw. Kreuzen, dhr. Bosscha, mw. Vink, dhr. Bartels, dhr. Giezen, dhr. Van Lent en dhr. 
Hollink. 
 
Naar aanleiding van de gestelde vragen licht wethouder Mulder, bijgestaan door de beleidsambtenaar, het 
volgende toe: 
Als je ergens aan begint is het belangrijk om terug te kijken. Er is in 2015 een tussenevaluatie gemaakt. Er zijn 
daarna veel gesprekken geweest met de verschillende sportorganisaties. Daaruit blijkt dat het anders moet. 
We hebben nu dus ook niet opnieuw een evaluatie gedaan. Dat betekent niet dat we niet punten uit de nota 
‘Sportief Verbinden’ mee zullen nemen. We hebben behoefte aan een nieuw proces met nieuwe rollen. 
Dat brengt mij ook op de kernsportparken. Er zijn er 2 aangewezen. De overdracht van beheer en onderhoud 
wordt heroverwogen. Ik ben er wel huiverig voor. In de factsheet van sport en bewegen staat een bedrag van 
1,6 mln. Meer geld zit er nu, gezien het evenwicht in de gemeente, niet in. Er worden scenario’s voorbereid 
die worden voorgelegd aan de raad na overleg met de organisaties. We maken het transparant, zodat de raad 
een goed beeld heeft om een keuze te kunnen maken. We moeten de discussie nog goed met elkaar voeren. 
Er is net gesproken in het college over het onderhoudsplan waarin de greendeal terugkomt. Dit komt nu naar 
de raad toe en gaat over de verduurzaming. De strategische agenda voor 2040 staat er niet in, maar wordt 
wel meegenomen.  
De tariefstelling van de sportaccommodaties: de kostprijs wijkt niet veel af van de tarieven die organisaties 
betalen. We hebben nog geen prioritering opgenomen. We willen graag naar een akkoord. We willen 
interactief, participatief traject. Daar moet ook de prioritering worden opgesteld. Ik kan mijn prioriteiten wel 
opsommen, maar dan heb je het gesprek al gekleurd. Er zijn verenigingen die al nieuwe manieren hebben om 
vrijwilligers aan zich te binden. We willen verenigingen met elkaar in contact brengen om de kennis te delen. 
 
In de tweede termijn lichten de fracties hun standpunt toe: 
PRD: We vinden het gezondheidsaspect erg belangrijk, dat speelt ook erg bij de doelgroep 55+. We zouden 
graag willen dat de ouderenbond ook wordt geconsulteerd.  
D66: Het aanbod is erg bijzonder. De samenwerking met inwoners heeft de prioriteit, dat moet goed verankerd 
worden in de sportnota. We willen ook graag dat zorgpreventie een prominente plek in de nota krijgt. Het 
beleid moet passen bij het dorpsgericht werken.  
PvdA: De titel van de nota ‘ sportief verbinden’ moet goed naar voren komen op alle verschillende gebieden.  
GL: De integrale kijk wordt ondersteund evenals de werkwijze. We geven de prioriteit aan jeugd en 
breedtesport en het stimuleren van sporten in de openbare ruimte. Veiligheid is daarbij van belang, verlichting 
op straat, bankjes naast de route, toegankelijk buitengebied. 
VVD: Doelgroep subsidie is belangrijk. Meer dan verenigingen. Bij vrijwilligers kunnen ook mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt worden ingezet.  
CDA: Bij de voornemens moet ook al aandacht zijn voor de uitvoering. We willen graag meedenken. Bij het 
vaststellen van het beleid willen we ook graag al zicht hebben op de uitvoering (uitvoeringsplan). 
GB: Er is een verdeling in ondersteuning van de kernsportparken. Daar moeten we goed naar kijken. Waar 
gaan we investeren? Sporten moet voor iedereen zijn, ook met een handicap. 
 
Wethouder Mulder: 
Er zijn veel suggesties gedaan. Ik wil de raad graag betrekken. We moeten elkaar scherp houden. Het wordt 
nog een interessant traject. 
De relatie tussen zorg en sport erkennen wij. Ook ter voorkoming van ziekte en bijvoorbeeld eenzaamheid. 
Sporten is geen wondermiddel ikv preventie, maar werkt wel mee. 
Er gaat geld naar sportparken, want we zijn nog eigenaar van de sportparken. We moeten ze dus wel 
onderhouden. We willen geld ook liever inzetten om activiteiten te stimuleren, maar we ontkomen er niet aan 
dat een deel van het geld naar vastgoed gaat. De ouderenbond wordt uitgenodigd. We zijn blij met de 
complimenten voor het zorg en beweegteam. We kunnen echt wat leren van dit team. 
Alle suggesties die gedaan zijn nemen we mee. 
 
D66: Preventie moet wel een beleidsdoel zijn. Samenwerken met intern betrokkenen en extern 
belanghebbenden moet een beleidsthema zijn. Dit zit voor een deel wel in het verbinden met het sociaal 
domein, maar dat moet wel breed geïnterpreteerd worden. 
 
De voorzitter sluit de beraadslagingen. Het advies van de commissie is het voorstel als sterstuk te agenderen 
voor de raadsvergadering van 27 februari a.s. 
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Advies: voorstel als sterstuk agenderen voor de raadsvergadering van 27 februari a.s. 

Aktie: 

7. Odra; begroting 2019, 1
e
 wijziging. 

 
Dhr. Bosscha verlaat de vergadering, dhr. Erkens neemt zijn plaats in. 
 
Woordvoerders: dhr. Van Lent, dhr. Erkens 
 
Naar aanleiding van de gestelde vragen licht de wethouder het volgende toe: 
De termijn voor de zienswijzeprocedure duurt te lang. Er is een aantal omstandigheden die hier toe hebben 
geleid. De ambtenaar die de regie voert is bezig met het omkatten van het hele proces. Dat is erg veel werk 
en dat is een verzachtende omstandigheid. De procedure is enigszins ongelukkig. De zienswijze komt na het 
vaststellen van de begroting.  
 
In de tweede termijn lichten de fracties hun standpunt toe: 
CDA: We hebben in 2018 te veel betaald en er komt een deel terug. Om hoeveel gaat dit? Verdienen we terug 
met de afrekening?  
PvdA: We zijn benieuwd naar de financiële consequenties. De zienswijze is verder akkoord. 
 
Wethouder Maouche: Ik kan nog niet voorspellen of er geld terug komt. De Odra heeft te weinig van het werk 
gerealiseerd. We zouden op uren afrekenen. Dat is met terugwerkende kracht ingevoerd voor 2018 en ook 
voor 2019. Het betekent niet dat we geld terug krijgen, maar wel dat we minder hoeven te betalen. De 
productencatalogus wordt op dit moment aangepast. Mogelijk zijn er effecten voor onze begroting, maar die 
effecten kunnen 2 kanten op. Er wordt naar gestreefd de effecten zo klein mogelijk te houden. Misschien 
moeten we 1 of 1,5 % meer gaan betalen. We zijn er nu nog mee bezig. 
De begroting is afgestemd op het werkprogramma. We hebben aangegeven welke milieutaken de Odra moet 
doen en zij hebben een inschatting van het aantal uren gemaakt. Zo staat het in de begroting. We gaan 
inzetten op het uitvoeren van alle taken in 2019. 
 
De voorzitter sluit de beraadslagingen. Het advies van de commissie is het voorstel als sterstuk te agenderen 
voor de raadsvergadering van 27 februari a.s. 
 

Advies: het voorstel als sterstuk agenderen voor de raadsvergadering van 27 februari a.s. 
 

Aktie: 
 

8. Sluiting. 
 
Om 21.57 uur sluit de voorzitter de vergadering. 

 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van de raadscommissie  
de commissiegriffier,      de voorzitter, 
 


