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Commissieleden Dorien Firet D66
Bram Harmsen PvdA
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Insprekers -

De commissievergaderingen kunnen worden nageluisterd op raad.renkum.nl.

1 Opening, vaststelling volgorde agenda en mededelingen.

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.

Agenda
Vastgesteld

Mededelingen
Geen

2 Burgerspreekrecht.

Geen aanmeldingen.

Besluit -

Actie -

3 Informatieplicht collegeleden.

Wethouder Mulder informeert de raad over uitbreiding van het Vierbeek college aan de Utrechtseweg.  
De financiële gevolgen hiervan worden in de voorjaarsnota opgenomen.
Mw. Mijnhart (D66) heeft een vraag over de ruimte die de uitbreiding inneemt. De wethouder geeft aan dat de 
huisvesting past op het terrein.

Het andere punt betreft onderwijs aan kinderen die gevlucht zijn uit de Oekraïne. In samenwerking met ‘Renkum 
voor Elkaar’ gaan we dit organiseren. In overleg met de schoolbesturen hebben we afgesproken dit centraal te 
gaan doen. Dat gaat gebeuren in de voormalige Albert Schweitzer school. Alle scholen in Renkum gaan zich 
samen inspannen voor deze kinderen.
Mw. De Martelaere (CDA) heeft een vraag over het vervoer van de kinderen. Daarover is de wethouder in gesprek 
met o.a. de gastgezinnen. 
Mw. Mijnhart (D66) vraagt hoe het zit met het middelbaar onderwijs. Wethouder Mulder geeft aan dat kinderen 
die in het Oosterbeekse deel van de gemeente wonen naar ISK Arnhem gaan en kinderen uit Renkum naar ISK 
Wageningen.
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Wethouder Sandmann heeft een mededeling over de verzelfstandiging van de warenmarkt. Hierover is onlangs in 
de raadzaal een gesprek gevoerd met de marktkooplui. Uitkomst is dat ze een eigen stichting gaan oprichten. Met 
de stichting i.o. heeft al een gesprek plaatsgevonden. 

Besluit -

Actie -

4 Rondvraag.

Dhr. Velthuizen heeft een vraag voor de rondvraag. Het betreft de Corona steun aan culturele instellingen. Uit 
cijfers blijkt dat 95% van de gelden naar instellingen in Oosterbeek is gegaan en slechts 5% naar instellingen in 
de andere kernen. Waarom is er corona steun gegaan naar de Airborne wandeltocht? 
Waarom heeft de gemeente niet proactief andere organisaties benaderd? Waarom is het grootste steunpakket 
gegaan naar het Airbornemuseum dat ook al van het Rijk steun heeft gekregen?

Wethouder Rolink is verhinderd vanavond, daarom geeft wethouder Mulder aan dat de vragen schriftelijk worden 
beantwoord.

Besluit De vragen van GB worden schriftelijk beantwoord (deze week nog).

Actie -

5 Zienswijze op de ontwerpbegroting en uitvoeringsplan MGR Sociaal Domein 
Centraal Gelderland.

Geadviseerd besluit
U wordt geadviseerd om geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op de 
ontwerpbegroting en uitvoeringsplan 2023 van de Modulair Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein 
Centraal Gelderland (MGR).

Omdat er geen sprake is van een wijziging van beleid of een afwijking van de te verwachtte omvang van de 
begroting wordt u geadviseerd om geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een 
zienswijze.

Woordvoerders in eerste termijn zijn: mw. Jansen (GL), dhr. Harmsen (PvdA), mw. Firet (D66), mw. Litjens (GB), 
dhr. Kappen (VVD), mw. De Martelaere (CDA)

Opmerkingen en vragen die naar voren zijn gebracht:
- Wat betekent het voor de begroting binnen het Sociaal Domein dat we nu een flink aantal vluchtelingen 

welkom gaan heten in de gemeente?
- Kwaliteit van aanbieders wordt genoemd in het raadsvoorstel. Hoe stuur je daarop? 
- Lokaal beleid kan worden meegenomen staat in het voorstel, maar hoe gaat dat dan? En hoeveel tijd moet 

hiervoor vrijgemaakt worden?
- Hoe ga je om met overlap van potjes? Hoe is dat geregeld?
- Welke specifieke keuzes maakt Renkum voor haar inwoners?
- De module Onderwijs en toekomstgericht werken, is dat interessant voor Renkum? 
- Er zijn steeds meer personele problemen bij de zorgaanbieders. Hoe anticiperen we hierop?
- Wat betekent het voor onze begroting wanneer uitvoeringstaken meer regionaal geregeld gaan worden en als 

we daarop besparen wat gaan we dan met dat geld doen?

Wethouder Mulder reageert op de gestelde vragen.
Deze regeling bestaat sinds 2017. Voor gemeente Renkum wordt de zorg ingekocht. Zij regelen de backoffice 
taken (toezien op kwaliteitscriteria, advisering). In 2020 hebben we een hele nieuwe aanbesteding gedaan. In 
2020 hebben we goede kwaliteitscriteria aan de voorkant geformuleerd. Dit was de basis om opnieuw in te kopen. 
De vrijheid per gemeente is dat we uit het palet van zorgaanbieders in deze regio mogen kiezen om mee samen 
te werken. We hebben voor allerlei zorg meerdere aanbieders. Op de kwaliteitscriteria is nu ook monitoring. 

- De tekorten in personeel zien we ook in de wachttijden voor zorgvragers. We dagen de zorgaanbieders uit om 
hierop in te spelen om te voorkomen dat de problemen groter worden. Hiertoe zijn we met de aanbieders in 
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gesprek. Dat doen we dus in gezamenlijkheid binnen de MGR.
- We doen ook mee aan de leerplicht module sinds 2021. Waar we nog zoekende in zijn, is dat we met het 

onderdeel onderwijs aansluiten bij de gemeente Arnhem, maar als het gaat om bemiddeling en inburgering 
werken we samen met de Foodvalley gemeenten. Dat is dus zoeken naar hoe dat elkaar kan versterken 

- Dagbesteding voor de Wmo wordt via de regeling ingekocht. Dit gaat prima samen met de participatie 
waarmee we bij de Foodvalley gemeenten zitten.  

- Er gaat in de regeling geen geld om van de gemeenten zelf, daarom zou overlap van potjes geen problemen 
op moeten leveren. Daarbij komt dat ook de muren tussen de verschillende onderdelen erg dik zijn waardoor 
er geen overlap is.

- De MGR is ook een platform voor gemeenten om van elkaar te leren. De stelregel is dat als je iets in de 
regeling efficiënter kan organiseren, dat je dat terug moet zien in je eigen begroting. Dat moet de toets zijn 
voor samenwerking.

Woordvoerders in tweede termijn zijn: mw. Jansen (GL), dhr. Harmsen (PvdA), mw. Firet (D66), mw. Litjens (GB), 
dhr. Kappen (VVD), mw. De Martelaere (CDA)

Wethouder Mulder reageert op de tweede termijn.
- Vorig jaar is er n.a.v. een motie uit de raad gekeken naar hoe we beter kunnen controleren op de 

rechtmatigheid en doelmatigheid van de zorg. Dit n.a.v. berichten over zorg cowboys in onze regio. We zien 
dat het effect heeft op de kwaliteit van zorg als we samenwerken in de regio. 

- De prijs voor de zorg wordt bepaald door de kostprijs van de geleverde zorg en daar bovenop een marge naar 
overhead. De stelregel is dat zorgaanbieders geen winst maken. Het mag nooit meer worden dan 3% van de 
totale omzet. Op die manier hebben we de zorg ingekocht. 

- We hebben nu de vrijheid om te kiezen om samen te werken met aanbieders waar we ons prettig bij voelen. 
- We maken lokaal het beleid en er wordt regionaal uitvoering aangegeven. 
- De aanbesteding die in 2020 is gedaan geldt voor vier jaar. 

Besluit Dit voorstel gaat als een sterstuk naar de raad van 25 mei a.s.

Actie De wethouder kijkt nog naar de optelsom in het voorstel dat niet lijkt te kloppen (€3.026).  
Het lijkt te zitten in een afrondingsverschil.

6 Zienswijze ontwerpbegroting BVO DRAN doelgroepenvervoer.

Geadviseerd besluit 
- U wordt geadviseerd om geen gebruik te maken van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op de 

ontwerpbegroting/MJB 2023-2026 van de BVO DRAN, inclusief de gewijzigde begroting 2022.

Het kader voor het doelgroepen vervoer blijft ongewijzigd, voor 2023 staan geen beleidswijzingen geagendeerd. 
Financieel is er een marginaal effect op onze begroting.

Woordvoerders in eerste termijn zijn: mw. De Martelaere (CDA), dhr. Kappen (VVD), mw. Litjens (GB), mw. 
Mijnhart (D66), dhr. Harmsen (PvdA), dhr. Miedema (GL)

Opmerkingen en vragen die naar voren worden gebracht:
- Deelt het college de zorg over de brandstofprijzen?
- Zijn er recente cijfers over de klanttevredenheid?
- Is er nagedacht over burgerparticipatie bij deze bedrijfsvoering organisatie?
- Hebben wij doorbetaald in de corona periode? En zijn daaraan eisen gesteld?
- Hoe is de verhouding tussen de brandstofprijzen, laadpalen en coronatijd?

Wethouder Mulder reageert op de eerste termijn.
- De begroting van de komende jaren en de stijgende kosten zijn ook een zorg voor het college. We volgen de 

NEA-index1, die is pas bekend in november. We weten nu dus nog niet hoe dat uit gaat pakken. Het risico 

1 De afkorting NEA is ontstaan uit een samenwerkingsverband van het Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut (NVI) het 

Economisch Bureau voor het Wegvervoer (EWB) en het Administratief Centrum Beroepsvervoer (ACB).  

Door NEA worden berekeningen uitgevoerd die gegevens opleveren over de opgetreden kostenontwikkelingen van het algemeen 

binnenlands vrachtautovervoer in het lopende jaar en de verwachtingen voor het komende jaar. 
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wordt voor 10% bepaald door brandstofprijzen en meer dan 60% door loonontwikkelingen. Dit weten we dus 
in november dit jaar. Dan maken we een plan om hiermee om te gaan. Wellicht komt er nog een compensatie 
vanuit het Rijk. 

- Laadpalen zijn in bredere zin een kans maar het betekent ook een opgave om dat te realiseren. Hoe we dat 
gaan implementeren gaat in samenwerking met de BVO-DRAN. Daarover wordt de raad binnenkort 
geïnformeerd. 

- Hoe het zit met de klanttevredenheid wordt nagezocht. 
- Er komt een nieuwe wet Gemeenschappelijke Regelingen. Deze wet versterkt de positie van de 

gemeenteraden en niet zozeer die van de inwoners. Hierin wordt de raad meegenomen. 
- Bij gemeenten hebben we afspraken gemaakt over hoe we compenseren. Er is een zekerheidsstelling 

gegarandeerd. Er zijn geen aanvullende eisen bij gesteld. De wethouder zoekt uit of dit gebeurd is. De VNG 
heeft gemeenten geadviseerd door te betalen. 

Geen woordvoerders in tweede termijn.

Besluit Dit voorstel gaat als een sterstuk naar de raad van 25 mei a.s.

Actie Toezeggingen:
- Laadpalen raad informeren
- Klanttevredenheid uitzoeken
- Wet GR raad meenemen
- Corona gelden uitzoeken

7 Jaarstukken 2021 en 1ste Bestuursrapportage 2022 van BVO De Connectie.

Geadviseerd besluit
1. Kennisnemen van de jaarstukken 2021 en 1ste bestuursrapportage 2022 van BVO De Connectie.
2. Een zienswijze in te dienen, waarin de Connectie gevraagd wordt geregeld de voortgang te melden op de in 

de Bestuursopdracht en in de Benchmark van Berenschot opgenomen verbetervoorstellen.

Woordvoerders in eerste termijn zijn: dhr. Miedema (GL), dhr. Mudde (PvdA), mw. Mijnhart (D66), mw. Jansen 
(GB), dhr. Kappen (VVD), mw. De Martelaere (CDA)

Opmerkingen en vragen die naar voren worden gebracht:
- Zorgen over kostenstijging. Zijn er goede afspraken gemaakt? Is er wel realistisch begroot?
- Werk voor derden lijkt aantrekkelijk. Brengt wel risico’s met zich mee. Wat gebeurt er wanneer deze 

inkomsten wegvallen?
- In de bestuursopdrachten zijn veranderpunten afgesproken. Niet duidelijk is wat hiervan de status is. Graag 

informatie hierover.
- Het functioneren van De Connectie moet beter in de gaten worden gehouden. GL bereidt een amendement 

voor.
- Stukken staan vol met oneliners. Weinig substantie in het stuk te vinden. Kan de wethouder perspectief 

bieden op hoe de Connectie zou moeten functioneren? Welke stappen dien je hiervoor te nemen om de 
Connectie naar behoren te laten functioneren?

- Is na vijf jaar nu de basis op orde?
- Waar zitten de zwaartepunten voor de Connectie wat betreft de vijf K’s? 
- Hoe kijkt de wethouder aan tegen het positieve resultaat?
- Wordt er rekening gehouden met het ontwikkeltraject van de Connectie bij de toekomstscenario’s van 

Renkum?
- Hoe zit het met de post ziektekosten? Wordt er gestuurd op ziekteverzuim?
- Idem voor proceskosten bij bezwaren over belastingaanslagen. Wat doen we daaraan aan de voorkant?
- Is De Connectie gecertificeerd in kader o.a. privacy etc.?
- Terugbetaling door onduidelijke communicatie? Hoe zit dat?
- Koppeling stukken en rapport Berenschot; er blijkt dat we veel kosten kwijt zijn aan ons eigen ICT-systeem. 

Zijn al die Renkumse applicaties nodig? 

Wethouder Mulder reageert op de eerste termijn.
Het college deelt alle zorgen die hier vanavond zijn geuit. We hebben zowel wat te doen aan de opdrachtgevers 
kant als aan de opdrachtnemers kant. We moeten hier samen nog veel meer de diepte mee in. We hebben een 
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hoop te doen op alle terreinen. 
- Realistisch begroten dat is een belangrijke pijler voor de komende jaren. We moeten realistisch gaan 

begroten. Naast het basispakket moeten heel nadrukkelijk afspraken worden gemaakt over meerwerk en 
maatwerk. Je wil elkaar niet verrassen.  

- Focus op klanten buiten de eigenaren. We gaan onderzoeken in hoeverre dit in de weg zit voor wat betreft de 
basis op orde. Als die inkomsten wegvallen dan hebben we een probleem.

- De status van het stuk in verhouding tot de bestuursopdracht. Er komt een reactie van het bestuur van de 
Connectie, maar we moeten hier ook de bedrijfsvoering kant van de gemeente in meenemen en met uw raad 
bespreken. 

- De vorm waarin de stukken zijn gepresenteerd is laagdrempelig bedoeld. Om de diepte in te gaan is meer en 
andere informatie nodig. 

- Er is sprake van achterstallig onderhoud, dat is nog niet helemaal opgelost. We werken nog aan de basis op 
orde. Het is een probleem van ons samen (Connectie en de gemeenten). We zoeken naar oplossingen die 
passen bij de Bestuurskracht van onze gemeente (Berenschot rapport). Het is belangrijk dat we daar dit jaar 
met elkaar al een route voor vaststellen.

- Positief resultaat betekent dat we dit jaar geen tekort hebben op de jaarrekening. 
- Wat betreft de bestuurssecretariaten zijn er door gemeenten in het begin andere keuzes gemaakt. Het 

bestuurssecretariaat van Renkum is nu weer teruggegaan naar de gemeente zelf. We hebben gezien dat er 
de afgelopen jaren geld bij moest voor de Connectie. De komende jaren moeten we de kosten gaan 
beheersen. Met de benchmark van Berenschot in de hand kunnen we hiermee aan de slag. De vorm is niet 
leidend voor de kosten die je maakt. We moeten nu de convernance en de uniformiteit verbeteren. Einddoel is 
de kosten in balans te brengen.

- Er zijn meer bezwaren bij belastingen. Er wordt aan gewerkt om inwoners meer inzicht te geven in de opbouw 
van de aanslag. 

- De zienswijze is niet bedoeld als applaus. De zienswijze is bedoeld om aan te geven dat de raad op de hoogte 
wil worden gehouden. De raad kan de zienswijze uiteraard amenderen. Het is immers de zienswijze van de 
raad.

- De vraag over de certificering wordt schriftelijk beantwoord.
- Dhr. Velthuizen (GB) geeft aan dat er in de stukken staat dat de Connectie de gemeente terug gaat betalen 

en dat dit verwerkt wordt in de Jaarrekening van 2020? Hoe zit dat? Wethouder Mulder geeft aan dat ze hier 
nu geen antwoord op kan geven.

Dhr. Verweij (manager bedrijfsvoering) is aanwezig ter ondersteuning van de wethouder en beantwoordt de nog 
openstaande vragen van de commissie. 
- Er vindt overleg plaats tussen de Connectie en de afzonderlijke gemeenten. Met name op de ICT is er een 

visie om het overleg te versterken. Kan je de systemen van de verschillende gemeenten op termijn 
integreren? Dit vraagt een langere adem. Daar wordt hard aan gewerkt. Dit jaar komt er meer helderheid 
over.

- Wat betreft nieuwe klanten (niet eigenaren) is afgesproken dat dit op dit moment niet aan de orde is. Wat 
betreft de klanten die niet mede-eigenaar zijn is sprake van basis dienstverlening. Dit is niet zonder risico, 
maar de risico’s zijn niet zo groot. 

- De consequenties van de uittreding van de ODRA daar loopt een discussie over. De uittredende partij draagt 
de kosten. Hoe groot die kosten zijn is niet bekend. 

- Het aantal WOZ bezwaren daar ligt een link met de enorme waardestijging van de woningen. Dit heeft effect 
op het aantal bezwaren. Het is lastig een antwoord te geven op de druk die daardoor ontstaat. Dit geldt 
overigens voor alle gemeenten. 

- Wat betreft de ziektekosten heeft de Connectie ook te maken gehad met Corona. Dit heeft ook tot uitstel 
geleid van ontwikkelingen. De Connectie stuurt zeker op het verzuim.  

- De Connectie kijkt heel intensief naar de cyber security, maar of er sprake is van certificering wordt 
nagevraagd. 

- Moeten we aan alle vijf K’s werken? Vooral op het gebied van ICT wordt hard gewerkt. Kwaliteit van 
dienstverlening is continue onderwerp van zorg en gesprek. De Connectie is bezig met het ontwikkelen van 
een app voor klanten. 

Woordvoerders in tweede termijn zijn: dhr. Miedema (GL), mw. Mijnhart (D66), mw. Jansen (GB), dhr. Kappen 
(VVD), mw. De Martelaere (CDA)
- De basis is niet op orde. Het lijkt erop dat we geen grip hebben. Hoe gaan we die grip wel krijgen?
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- Als het werk voor derden stilligt, worden we dan geconfronteerd met hogere bijdragen?
- GL vraagt of andere fracties willen meedenken met een tekst voor het amendement. (Alle fractie willen 

meedenken)
- Ziekteverzuim bestond al vóór Corona. Wordt er voldoende op het terugdringen van ziekteverzuim ingezet?
- Streven naar optimale dienstverlening, daar zit een ambitie in. Waar zit de balans?
- Verzoek om de interim-directeur uit te nodigen bij de raadsontmoeting.

Wethouder Mulder reageert op de tweede termijn.
- De raad wil inzicht en wil weten hoe dit aansluit op het handelingsperspectief om zodoende te kunnen sturen. 

Dat inzicht moeten we de komende jaren creëren. Die wens heeft het college ook. 
- Het tussenbericht van de Connectie is vergelijkbaar met een raadsbrief met informatie over hoe het ermee 

staat. Dit kan in de raadsontmoeting worden besproken (op korte termijn) in aanwezigheid van de interim-
directeur.

- Het werk voor derden ligt niet stil. We nemen alleen geen nieuwe derden klanten aan. 
- Er is niet meer te zeggen over het ziekteverzuim dan dat het een belangrijk aandachtspunt is. 
- Kosten onthechting van de ODRA, dat krijgen de raden te zien bij de normale P&C cyclus. De 

ontvlechtingskosten zijn voor degene die eruit stapt.
- Optimale vorm dienstverlening is altijd een afweging tussen kwaliteit en betaalbaarheid. De benchmark dient 

hierbij als richtsnoer.

Besluit Het voorstel gaat als bespreekstuk naar de raad van 25 mei a.s.
GL heeft een amendement aangekondigd.

Actie o De vraag over de certificering wordt schriftelijk beantwoord.
o Hoe zit het met het geld dat de Connectie aan de gemeente terugbetaalt? Dit wordt nagezocht.
o De agendacommissie plant een raadsontmoeting over dit onderwerp en nodigt de interim-directeur 

hiervoor uit.
o Informatie over de ziektekosten (voor en na corona) wordt de raad toegestuurd. Kan ook in de 

raadsontmoeting worden meegenomen.
o Over de bezwaren en de afhandelingsprocedure ervan wordt informatie aan de raad gestuurd.

8 Verslaglegging van de vergadering van 8 februari 2022.

Vastgesteld

Besluit Vastgesteld.

Actie

9 Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.54 uur.

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