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Aanleiding/ overwegingen
De fractie van GemeenteBelangen heeft een aantal vragen over de “Lumens (Dynamo) geeft 
opdracht jongerenwerk terug” van 27 maart 2020.

Vragen1

Vraag 1 Wat is precies de opdracht die Lumens (Dynamo) niet nakomt of na kan komen? 

Antwoord Het lukt onvoldoende om invulling te geven aan jeugdwerk in de gemeente Renkum zoals wij dat 
voorzien binnen de kaders van de Kadernota Sociaal Domein die uw raad in 2019 heeft vastgesteld. 
Daarbij is het aanbod te aanbodgericht in plaats van vraaggericht. 

Vraag 2 Wat moe(s)t Dynamo precies signaleren en analyseren?

Antwoord Om goed aan te sluiten op de vraag binnen de verschillende dorpen, is het belangrijk dat 
vragen/ontwikkelingen vanuit de Renkumse samenleving door jeugdwerk worden gesignaleerd en 
geanalyseerd. Op die manier komt er een vraaggericht in plaats van aanbodgericht aanbod van 
jeugdwerk tot stand, wat helpt de doelstellingen in de kadernota de realiseren.

Vraag 3 Wat zijn de kaders die de gemeente op 4 okt 2019, heeft meegeven in het verbetertraject die voor 
Lumens (Dynamo) niet haalbaar zijn?

Antwoord Het resultaat van het verbetertraject was erop gericht om de signalerende/ analyserende rol van 
Dynamo en een proactieve houding te laten zien binnen jeugdwerk in de gemeente Renkum. 
Vervolgens het nakomen van gemaakte afspraken en het voorkomen van het afwentelen van eigen 
taken op andere partijen. 

Vraag 4 Welke acties onderneemt u na de onverwachte teruggave van de opdracht door Lumens per 1 

1 Formuleer de schriftelijke vragen kort en duidelijk. Het antwoord volgt binnen 30 dagen nadat de vragen zijn 
ingediend bij de griffie.
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oktober 2020? 

Antwoord Wij wachten niet af om actie te ondernemen per 1 oktober. De partijen binnen Renkum voor Elkaar 
beraden zich gezamenlijk over de wijze waarop sprake kan zijn van een soepele overgang van 
taken. Vervolgens stemmen wij af met de partijen gezamenlijk of de dienstverlening van Lumens 
per oktober tot en met het einde van het jaar kan worden overgenomen door een van de resterende 
partijen van Renkum voor Elkaar. Wanneer dat niet het geval mocht zijn, dan zetten wij deze 
opdracht in de markt. Tegelijkertijd beraden wij ons over de periode v.a. 2021 voor Renkum voor 
Elkaar in het kader van de kadernota.

Vraag 5 Blijft het jongerenwerk na 1 okt 2020 gewaarborgd in de gemeente Renkum, zo ja in welke vorm? 

Antwoord Ja, het jongerenwerk blijft na 1 oktober 2020 gewaarborgd in de gemeente Renkum. De kaders 
waarbinnen het jongerenwerk dient te worden uitgevoerd, zijn helder omschreven in de kadernota. 
Aan de vorm waarop het wordt uitgevoerd, wordt nog gewerkt: door één van de huidige partners 
van Renkum voor Elkaar of door een nieuw te betrekken partner.

Vraag 6 Wat betekent het wegvallen van Lumens voor de netwerkorganisatie Renkum voor Elkaar?

Antwoord Dat betekent dat gezamenlijk dient te worden bezien of de taken kunnen worden belegd bij een van 
de zittende partners of dat er een nieuwe partner dient te worden aangetrokken om mee samen te 
gaan werken.

Vraag 7 Welke financiële consequenties voorziet u in 2020 en verder vanwege het opzeggen van Lumens? 

Antwoord Wij voorzien geen financiële consequenties anders dan het herloceren van middelen van Lumens 
naar één van de partners binnen Renkum voor Elkaar of naar een nieuw aan te trekken partner.

Vraag 8 Lumens maakte gebruik van een aantal locaties in de gemeente, waaronder 1 locatie in het 
gemeentehuis. Zij hebben daar ook in geïnvesteerd om de locaties geschikt te maken voor het 
jeugd en jongerenwerk. Wat gaat er met die locaties gebeuren? 

Antwoord De beide locaties (kelder gemeentehuis en het deel van de voormalige Rehobothschool) worden 
gehuurd van de gemeente. Na beëindiging van de huur door Lumens kan een eventuele nieuwe 
organisatie voor jongerenwerk deze locaties tegen gelijke condities van de gemeente huren.

Vraag 9 Ten tijde van de overgang van het Jongerenwerk van de toenmalige aanbieder Solidez naar Renkum 
voor Elkaar, is een deel van het personeel overgenomen door o.a. Lumens. Wat betekent het 
teruggeven van de opdracht voor de medewerkers die in Renkum actief zijn?

Antwoord Lumens is verantwoordelijk als werkgever voor haar werknemers. Mogelijk dat medewerkers die in 
Renkum actief zijn kunnen worden overgenomen door één van de resterende partners of werkzaam 
blijven binnen Lumens in een ander werkgebied. De gemeente heeft hier geen rol in. 


