
Verzonden: 24 juni 2020

Onderwerp: Beantwoording vragen mb.t. teruggeven opdracht jongerenwerk door 
Lumens - raadscommissie 10 juni jl.

Geachte raad,
 
Op 10 juni is in de raadscommissie de Raadsbrief besproken over het teruggeven van de opdracht 
voor jongerenwerk door Lumens.
Graag wil wethouder Rolink  in reactie op de gestelde vragen het volgende schriftelijk delen:
 
In de commissievergadering van 10 juni heb ik aangegeven dat de contracten van Renkum voor 
Elkaar steeds zijn bijgesteld, en meer specifiek heb ik daarbij ook genoemd dat het contract met 
Lumens is bijgesteld naar aanleiding van de kadernota.
Ik heb hiermee bedoeld dat in de afspraken ter uitvoering van de overeenkomsten steeds wijzigingen 
zijn aangebracht. Dit heeft echter niet altijd tot letterlijke bijstelling van de contracten geleid in 
feitelijk juridische zin. 
Dit is nu door mij abusievelijk wel zo verwoord in de raadscommissie van woensdag 10 juni en wil ik 
bij dezen graag rechtzetten.
 
Daarnaast zijn door Gemeentebelangen 2 vragen gesteld:
1) Gevraagd is om terug te kijken en te horen wat de geleerde lessen zijn. Gevraagd is om deze op 
papier terug te zien.
2) Gevraagd is naar de visie van wethouder Rolink over de regie op Renkum voor Elkaar voor wat 
betreft aannemerschap van het jeugdwerk.
 
Renkum voor Elkaar is een netwerkorganisatie met partners met verschillende kennis en expertise 
die gezamenlijk vormgeven aan 5 programmalijnen in onze gemeente ter versterking van onze 
sociale basis:

1. ‘SAMEN STERK voor een goede buurt’
2. ‘SAMEN STERK voor passende ondersteuning’
3. ‘SAMEN STERK voor opgroeien’
4. ‘SAMEN STERK voor langer thuis wonen’
5. ‘SAMEN STERK voor vrijwilligers’

 

De afspraken die wij op dit moment hebben gemaakt met de organisaties binnen Renkum voor 

Elkaar doen te weinig recht aan de verschillen tussen de organisaties op het vlak van het geven van 

uitvoering aan sociaal (maatschappelijk) werk. Ook de kritische prestatie indicatoren sluiten 

onvoldoende aan bij de wijze waarop wij en u de inzet van Renkum voor Elkaar verantwoord zouden 

 willen zien. Wij stellen daarom, op korte termijn, de contracten en de kritische prestatie indicatoren 

bij. Wij doen dit in afstemming met de partijen die ook na 1 oktober hun dienstverlening inzetten in 

onze gemeente. Wij geven hiermee concreet handen en voeten aan de kaders die wij in de kadernota 

met elkaar hebben vastgelegd. Dit betekent dat deze contracten een heldere opdrachtbeschrijving 

omvatten. Voordat wij hier met elkaar over komen te spreken in september, krijgt u de mogelijkheid 

om (op hoofdlijnen) hierop te reflecteren.  In september nemen wij u vervolgens mee langs deze 5 

programmalijnen van Renkum voor Elkaar en laten wij u daarbij zien hoe de huidige partijen binnen 

Renkum voor Elkaar met deze programmalijnen  vanuit de visie van onze kadernota hun werk 

uitvoeren en hoe zij daarvoor jaarlijks een voorstel voor een uitvoeringsplan doen. 

Het juridische construct dat wij vervolgens op deze uitvoering laten aansluiten, zoals bijvoorbeeld 



hoofd- en onderaannemerschap, is daarbij geen doel op zich. Het construct volgt pas na het 

gezamenlijk geven van commitment op de inhoud. Waarbij u als raad de kaders bewaakt en wij als  

college de uitvoering langs deze kaders borgen en dat is inclusief de uitvoering van het jeugd- en 

jongerenwerk.

Met vriendelijke groet,

 

Mr. M.D.L.M. (Marjon) Opgenoort

Senior Beleidsadviseur Wmo 


	Verzonden: 24 juni 2020
	Onderwerp: Beantwoording vragen mb.t. teruggeven opdracht jongerenwerk door Lumens - raadscommissie 10 juni jl.

