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1

Opening, vaststelling volgorde agenda en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
Agenda
Het overzicht ingekomen stukken wordt toegevoegd aan de agenda als agendapunt 5.
De omgevingsvisie wordt behandeld na agendapunt 6 (sportvisie)
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
Mededelingen
De uitloopavond voor deze vergadering is dinsdag 21 september.
Mevrouw Bondt is verlaat (D66) en mevrouw Van Bentem zal de vergadering vroegtijdig verlaten.

2

Burgerspreekrecht.

Mevrouw J. Zuidam (Trivium) spreekt in over agendapunt 6 (IHP Onderwijs). Zij houdt een pleidooi voor
het behoud van de scholen in de kleine dorpskernen.
De heer Geerdes (CDA), mevrouw Weeda (PvdA) en de heer Den Burger stellen verduidelijkende
vragen.
Besluit
Actie

3

Informatieplicht collegeleden.

Wethouder Maouche informeert de raad over het feit dat de rijksoverheid de coronamaatregelen
loslaat en dat dit ook consequenties heeft voor de financiële steun voor ondernemers. De raad wordt
op een later moment nader geïnformeerd.
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Wethouder Rolink licht de procedure toe met betrekking tot de stukken van de Connectie. De tweede
bestuursrapportage en de bestuursopdracht zijn ter kennisname gestuurd naar de raad. Het college
zal een concept voor de herziening van de zienswijze voorleggen in de raadsvergadering van 29
september aanstaande.
Besluit
Actie

4

Rondvraag.

Er zijn nog geen aanmeldingen voor de rondvraag.
Besluit
Actie

5

Ingekomen stukken.
a. Behandeling bestuursrapportage 2 De Connectie; brief van het college
van B&W van Renkum van 22 juli 2021.
b. Evaluatie Tweede Kamerverkiezingen van 15, 16 en 17 maart 2021;
brief van het college van B&W van Renkum d.d. 20 juli 2021, zaaknummer
141723.
c. Evaluatie wijzigingen afvalinzameling 2020; brief van het college van
B&W van Renkum d.d. 20 juli 2021, zaaknummer 142076.
d. Overdracht landgoederen Hemelseberg en Pietersberg aan Stichting
Gel- dersch Landschap & Kasteelen; brief van het college van B&W van
Ren- kum d.d. 20 juli 2021, zaaknummer 128012.
e. Voortgang onderzoek voormalig Moviera-terrein; brief van het college
van B&W van Renkum d.d. 12 juli 2021.
f. Restafval inzageportaal stopt; brief van het college van B&W van Renkum d.d. 13 juli 2021, zaaknummer 141985.
g. Sociaal team maakt de volgende stap in de uitvoering van de Participatiewet; brief van het college van B&W van Renkum d.d. 6 juli 2021,
zaaknummer 141461.
h. Beheerplan en Omgevingswet; brief van het college van B&W van Renkum d.d. 16 juni 2021.
i. Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek WMO Renkum 2020; brief van het
college van B&W van Renkum van 29 juni 2021, zaaknummer
138391.
j. Transitievisie Warmte; brief van het college van B&W van Renkum van
28 mei 2021, zaaknummer 121995.
k.
Meicirculaire gemeentefonds 2021; brief van het college van B&W
van Renkum van 2 juni 2021.
l. Huisvesting gemeente; brief van het college van B&W van Renkum van
8 juni 2021, zaaknummer 139567.
m.Voorbereiding regionale samenwerking BW (Samen Aan Zet) vanaf
2022; brief van het college van B&W van Renkum van 4 juni 2021.
n. Proces Moviera-terrein; brief van het college van B&W van Renkum
van 10 juni 2021.
o. COVID-19; raadsinformatiebrief van burgemeester Schaap van 8 juni
2021, zaaknummer 126350.
p. Proces Talsmalaan; brief van het college van B&W van Renkum van 25
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mei 2021.
q. Recreatiezonering Veluwe; brief van het college van B&W van Renkum
van 17 mei 2021, zaaknummer 133923.
De heer Velthuizen (GB) stelt een vraag over de raadsbrief evaluatie wijzigingen afvalinzameling 2020,
en vraagt of het college bereid is om dit gezamenlijk met de raad te evalueren.
Wethouder Maouche beantwoordt de vraag en geeft aan dat dit in de onderwerp in de raadscommissie
behandeld kan worden indien dit wens is van de raad.
De heer Velthuizen stelt een vraag over de ingekomen stuk ‘Restafval inzageportaal stopt;
Wethouder Maouche beantwoordt de vraag

6

Sportvisie

Geadviseerd besluit:
1. Vaststellen van de Sportvisie.
2. Kennisnemen van het opnemen van de uitvoering, verantwoording en monitoring in de reguliere
planning- en controlecyclus.
Eerste termijn:
Woordvoerders in de eerste termijn: de heer Hollink (VVD), de heer Bartels (PRD) mevrouw Jansen
(GL), mevrouw Van Lent (CDA), mevrouw Weeda (PvdA), de heer Velthuizen (GB)
De heer Hollink (VVD) maakt complimenten over het de sportvisie, maar merkt op dat er geen
concrete en meetbare beleidsdoelstellingen in de visie staan. Dit is nodig om de financiële uitgaven
ten aanzien van sport en sportaccommodaties te kunnen evalueren. Hoe kan toetsing en monitoring
een plaats krijgen als onderdeel van de sportvisie?
De heer Bartels (PRD) geeft aan dat PRD tevreden is over de voorliggende visie en stelt een aantal
verduidelijkende vragen. Er zijn zorgen of er nog ruimte is voor het kunnen realiseren van nieuwe
sportvoorzieningen en/of activiteiten die niet vallen onder de ‘core buisness’. Je moet toekomstige
ontwikkelingen niet op voorhand uitsluiten.
Mevrouw Jansen (GL) sluit zich aan bij de opmerkingen over meetbare doelstellingen en heeft een
aantal aanvullende opmerkingen en vragen. Zij wijst er o.a. op het belang van aantrekkelijke
buitenruimtes die sporten en bewegen stimuleren. Wandel- en fietspaden behoren ook tot sport.
Mevrouw Van Lent spreekt waardering uit over de sportvisie en stelt een aantal vragen. Wellicht is er
een rol voor de jongerenraad om de jeugd te betrekken en sporten bevorderen. Hoe vindt
terugkoppeling over resultaten plaats?
Mevrouw Weeda (PvdA) maakt complimenten over de voorliggende visie. Zij benadrukt o.a. het belang
van inclusieve sportbeoefening. Verbinding met andere beleidsterreinen is een basisvoorwaarde voor
een effectief sportbeleid. Het beheer van sportparken is een belangrijk thema en wellicht is het
mogelijk om hierover ook in gesprek te gaan met de voetbalverenigingen. PvdA wil kijken naar
maatschappelijke rendement: welke doelstellingen formuleer je en welke maatschappelijke effecten
wil je hiermee sorteren. Dit mag worden aangescherpt. Zij stelt een aantal vragen aan de wethouder.
De heer Velthuizen (GB) maakt complimenten en stelt een aantal vragen. Hij uit o.a. zijn zorgen over
het vrijwilligersmodel, bijvoorbeeld bij Doelum. Ook zouden sportparken die worden beheerd met
publiek ook publiekelijk toegankelijk moeten zijn. Waarom worden inwoners weggestuurd als ze
ongeorganiseerd gebruik willen maken van sportparken. Dit zou worden opgepakt en hoe staat het er
nu mee?
Mevrouw Bondt (D66) vindt het een prima visie en brengt een aantal thema’s onder de aandacht. Voor
D66 is inclusie ene belangrijk thema, Sport moet toegankelijker worden voor kwetsbare groepen,
bijvoorbeeld mensen die fysiek moeilijk kunnen sporten of mensen met een smalle beurs.
Beweegtoestellen in de openbare ruimte nodigt uit tot bewegen en ontmoeten.
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Wethouder Mulder reageert op de inbreng van de sprekers in de eerste termijn en beantwoordt de
vragen. Zij geeft o.a. aan:
- Zij onderstreept het belang van meetbare doelstellingen, deze worden opgenomen in de
documenten voor de P&C cyclus. Zij roept de raad op om hiervoor ook indicatoren te noemen.
Dit kan worden meegenomen in de raadswerkgroep P&C cyclus. Ook stelt zij voor om een
ambtelijke aanpassing te doen in de tekst van de sportvisie om aan te geven dat de ambities
van de sportvisie in de P&C documenten worden vertaald in meetbare doelstellingen.
- Een belangrijk uitgangspunt is dat inwoners op een laagdrempelige manier kunnen komen met
nieuwe sportinitiatieven. Buurtcoaches als loket.
- Motie voor aanleg kunstgrasveld in sportpark, onder voorwaarde dat er een beheerstichting in
oprichting zou komen. Dit is Doelum gaan doen. Doelum doet onderhoud en vraagt huur van
gebruikers.
- Er zijn zorgen over het gebrek aan activiteiten voor jongeren in de coronatijd. Jongeren
mochten wel in teamverband bij elkaar komen en dat maakte het lastig om passende
activiteiten aan te bieden.
- Wandel en fietspaden maken geen deel uit van het sportbudget, maar waar het om gaat is dat
kansen voldoende worden benut.
- Stimuleren van sport in buitenruimte wordt meegenomen in de opknapbeurt van OosterbeekOost, met name spelen is een belangrijk thema en uit inspraakronde blijkt dat de gemeente
meer speelvoorzieningen zou moten realiseren.
- Jongerenraad en adviesraad hebben inbreng kunnen leveren
- Het masterplan portparken Wilhelmina en Waaijenberg heeft vragen opgeroepen. Op 6 oktober
vindt een raadsontmoeting over beheer en onderhoud van sportparken en de betreffende
verenigingen worden uitgenodigd. Overdracht van beheer en onderhoud.
- Het college heeft geen toezegging gedaan voor een bruidsschat voor voetbalvereniging DUO.
- Er zijn gesprekken geweest met beheerder van sportparken over toelaten van individuele
gebruikers. Als sportparken toegankelijk zijn voor individuele sportbeoefenaars, moet er ook
toezicht aanwezig zijn.
Tweede termijn
Mevrouw Bondt (D66) vraagt of Gelrepas voldoende is qua sporten.
De heer Velthuizen (GB) maakt zich zorgen over schaarste van vrijwilligers. GB vindt ook dat
sportparken die worden onderhouden met publiek geld toegankelijk moeten zijn voor iedereen en zal
hiervoor mogelijk een motie voorbereiden.
Mevrouw Weeda (PvdA) waardeert het dat er goed gekeken wordt samen met doelgroepen om te
kijken war er behoefte aan is. Zij stelt voor om goed te kijken naar de wijze waarop het sportbedrijf in
de praktijk functioneert en hoe stuurt de gemeente daarop. De visie geeft een goede aanzet voor het
sportbeleid en verdient verdere uitwerking, hopelijk wil de wethouder daarover in gesprek blijven gaan
met de raad.
Beslui
t

De commissie adviseert om de onderwerp als bespreekstuk te agenderen voor de
raadsvergadering van 29 september.

Toezeg
gingen

Voorafgaand aan de raad komt er een toevoeging in de sportvisie, waarin wordt aangegeven
dat via de P&C-cyclus de ambities van de sportvisie worden uitgewerkt in meetbare
doelstellingen, indicatoren voor toetsing en monitoring.

6

Omgevingsvisie.

De heer Dijk en de heer Lodewijks (Over Morgen) geven een presentatie over het proces hoe is
omgegaan met de inbreng van de 42 keuzes ten aanzien van de omgevingsvisie. De presentatie is
toegevoegd aan de vergaderstukken in het raadsinformatiesysteem.
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Wethouder Maouche nodigt de raadscommissie uit om in gesprek te gaan over het proces, maar als er
fundamentele opmerkingen zijn over de inhoud van bepaalde keuzes dan kan ook worden uitgegeven.
De commissie concludeert dat vooraf onvoldoende duidelijk was hoe dit onderwerp zou worden
behandeld. De commissieleden hebben zich niet inhoudelijk kunnen voorbereiden en voorgesteld
wordt om op een andere wijze inbreng te kunnen leveren op de wijze waarop is omgegaan om de
inbreng op de 42 keuzes in het spoorboekje.
De ontwerp-omgevingsvisie wordt volgende week ter inzage gelegd. Afgesproken wordt dat de
raadsfracties gedurende de eerste drie weken van de ter inzage termijn ook de gelegenheid hebben
om een reactie te geven op de wijze waarop wordt omgegaan met de inbreng van de raad op de 42
dilemma’s. Hierbij is de vraag aan de orde: gaan we op een goede manier om met de 42 dilemma’s en
biedt dit een goede basis voor de omgevingsvisie?
Afspra
ak

de fracties hebben vanaf donderdag 23 september drie weken (tot 15 oktober) de mogelijkheid om
schriftelijk reageren op het voorliggende stuk en deze schriftelijke reacties ook met elkaar te delen.

7

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)

Geadviseerd besluit:
Vaststellen van het Integraal Huisvestingsplan onderwijs en de financiële consequenties voor de jaren
2022 tot en met 2026 in de begroting opnemen.
Eerste termijn:
Woordvoerders eerste termijn: mevrouw Bondt (D66), de heer den Burger (VVD), de heer Bosscha
(PvdA), mevrouw Jansen (GL), de heer Bartels (PRD), de heer geerdes (CDA), de heer velthuizen (GB).
Mevrouw Bondt geeft aan dat D66 het IHP een duidelijk en goed plan vindt en wijst o,a, op het
toenemend belang van buitenonderwijs en de kwaliteit van het binnenklimaat van schoolgebouwen.
D66 heeft grote zorgen dat niet alle scholen kunnen voldoen aan de criteria voor een goed
binnenklimaat, met name de Beatrixschool. Kan de gemeente hiervoor subsidieaanvraag doen bij het
rijk?
De heer Den Burger (VVD) maakt complimenten over de inhoud en vorm van het IHP en een aantal
opmerkingen, o.a.: Is het vaststellen van het IHP ook aanleiding om de huisvestigingsverordening aan
te passen? Er zijn zorgen over de prognoses voor leegstand en VVD pleit ervoor om volume af te
stoten waar dat mogelijk is. VVD wil graag in verband met de consequenties voor de begroting een
overzicht van de kapitaallast voortkomend uit vaststelling van dit IHP voor de behandeling in de raad.
De heer Bosscha (PvdA) maakt complimenten en heeft vragen en kanttekeningen over o.a. de
investeringsbedragen. Hij vraagt o.a. of er met een reëel rentepercentage wordt gerekend. Waarom
wordt er gesproken over een trendbreuk?
Mevrouw Jansen (GL) heeft een aantal vragen, o.a.: in hoeverre houdt het IHP rekening met de
vertraging van de nieuwbouw van de school in Doorwerth? Hoe staat het met de oriënterende
gesprekken over de het realiseren van een kindcentrum voor kinderen met een beperking. In hoeverre
kan de gemeente scholen ondersteunen bij verduurzamen?
Op welke wijze kan lokale duurzaamheidsbeleid schoolbesturen ondersteunen in verduurzaming.
De heer Bartels (PRD) geeft o.a. aan dat PRD ook zicht hebben op de gevolgen van de kapitaallasten
en heeft vragen over het rentepercentage en over de dekking van de kosten van verduurzaming. PRD
heeft moeite met de conclusie over de mate waarin schoolbesturen in staat zijn om bij te dragen aan
de kosten.
De heer Geerdes (CDA) vraagt in hoeverre beleidskeuzes zitten in dit stuk? Welke keuzes kun je
maken en welke keuzes zijn er gemaakt.
De heer Velthuizen (GB) maakt complimenten en stelt o.a. vragen over de trendbreuk, de gevolgen
van de daling van de leerlingen en het bedrag voor het businessbestuur.
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Wethouder Mulder reageert op de inbreng van de sprekers in de eerste termijn en beantwoordt de
vragen. Zij geeft o.a. aan:
- Het is een verantwoordelijkheid van de schoolbesturen om subsidieregeling aan te vragen voor
verbeteren binnenklimaat;
- In IHP sorteren we voor op toenemende samenwerking tussen onderwijs en andere instellingen.
- Voor bovenwettelijke ambities staan de schoolbesturen aan de lat;
- De verordening onderwijshuisvesting moet inderdaad op onderdelen worden geactualiseerd
naar aanleiding van het IHP. Dit zal worden opgenomen in de LTA.
- Afstoten van volumes -> het is niet onze ambitie om lege vierkante meters in stand te houden.
- Financiële consequenties worden opgenomen in begroting. De raad wordt voorafgaand aan de
raadsvergadering van 29 september geïnformeerd over de financiële consequenties van het
IHP voor de begroting.
- Er wordt uitgegaan van een realistisch rekenpercentage voor de ontwikkeling van de rente. .
- Er zijn nog geen concrete plannen vanuit de schoolbesturen voor speciaal basisonderwijs.
- Wij zijn verantwoordelijk voor duurzaamheidsmaatregelen zoals opgenomen in het
bouwbesluit.
- Voor businesscases draagt de gemeente voor 50% bij, dit is afgesproken met de
schoolbesturen den die nemen ook hun verantwoordelijkheid daarbij. Dit is een beleidskeuze.
En ander voorbeeld van een beleidskeuze betreft de hoogte van de bijdrage voor
verduurzaming.
- De wethouder gaat in gesprek met het schoolbestuur van de Beatrix school om te wijzen op de
subsidieregeling van het Rijk voor het verbeteren van het binnenklimaat.
- De bestemmingsreserve onderwijshuisvesting wordt gevoed met algemene middelen van het
Rijk en flankerend beleid.
Besluit
Toezeg
gingen

De commissie adviseert om de onderwerp als bespreekstuk te agenderen voor de
raadsvergadering van 29 september.
-

De raad wordt voorafgaand aan de raadsvergadering van 29 september geïnformeerd
over de financiële consequenties van het IHP voor de begroting.
De gemeente gaat met het schoolbestuur van de Beatrixschool in gesprek om te
wijzen op de subsidieregeling van het Rijk voor het verbeteren van het binnenklimaat.

Schorsing
De voorzitter schorst de vergadering om 23:11 uur en zal de vergadering heropenen op dinsdag 21
september om 20:00 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raadscommissie van 5 oktober 2021,
de griffier,

de voorzitter,
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