
Schriftelijke raadsvragen

Onderwerp

Vragen omtrent raadsbrieven Covid-19

Programma/ product of paragraaf begroting

Vragen Beantwoording door het college
Datum Datum nvoere

n.
Fractie Portefeuillehouder Agnes Schaap

Zaaknummer 119479

Aanleiding/ overwegingen

De fractie van GemeenteBelangen heeft een aantal vragen aangaande de raadsbrieven 
met daarin enkele -getroffen- maatregelen omtrent het Covid-19 virus. Het college heeft 
besloten akkoord te gaan met extra inzet op communicatie. Het gaat hier om een periode 
van 4 tot 7 maanden. De verwachte kosten tot september zijn Eur 60.000,00 en tot het 
einde van het jaar Eur 123.000,00.

Vragen1

Vraag 1 Klopt deze informatie en wat is de reden dat het bedrag voor de eerste 3 maanden 
aanzienlijk hoger ligt dan voor de resterende circa 5 maanden?

Antwoord Dat klopt. We hebben een inschatting gemaakt en willen de inzet in september heroverwegen. 
Vermoedelijk kunnen we dan met wat minder uren volstaan en het zou mooi zijn als we de extra 
inzet dan helemaal kunnen afschalen maar dat verwachten we niet.

Vraag 2 Welk aantal uren denkt het college dat er gemoeid is aan extra communicatie omtrent 
Covid-19 op middellange termijn en aan welke communicatieve nasleep (als dusdanig 
verwoord in de raadbrief) moet gedacht worden?

Antwoord We houden rekening met bovenstaande extra inzet vanwege de Coronacrisis. Dat is gebaseerd op 
2208 uur (a € 56) voor de periode tot september en het stuk tot en met december. Verder vooruit 
kijken heeft nog weinig zin.  

Daarnaast wordt momenteel ook onze reguliere communicatieformatie ingezet. Wat daarvan precies 
Coronacrisis is en wat regulier, valt nauwelijks te analyseren en onderzoeken we niet. Bijna alle 
reguliere communicatie heeft in deze tijd wel een Corona-link. We registreren alleen sec 
Coronacrisis-gerelateerde uren. Ook om voor een eventuele vergoeding van het Rijk in aanmerking 
te komen. Eea zoals ook al eerder in raadsbrieven gecommuniceerd.

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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Vraag 3 Een aantal (grootschalige) evenementen zullen geen doorgang vinden. In welke mate 
geeft dit de afdeling communicatie ruimte om uitbreiding van bezetting niet of minder 
noodzakelijk te maken?

Antwoord Dit gaat geen ruimte bieden. De meeste evenementen verzorgen hun eigen communicatie en de 
bijdrage vanuit de gemeente op dat punt is beperkt. Tegelijkertijd wordt wel door ons 
gecommuniceerd over wat wel of niet of anders georganiseerd gaat worden qua evenementen. 

Overigens zijn ook de medewerkers van vergunningverlening mbt evenementen niet zonder werk 
omdat bijzonder veel afstemming met organisatoren heeft plaatsgevonden en plaatsvindt. De inzet 
van handhaving zal op evenementen deze zomer beperkter zijn maar op Corona-maatregelen juist 
weer vele malen intensiever. 

Vraag 4 Er is sprake van inhuur voor een coach sociaal team voor een periode van 4 maanden. Het 
betreft hier het anders werken en de caseload als gevolg van corona.  Ziet het college 
mogelijkheden om deze periode te verkorten of efficiënter gebruik te maken van 
bestaande middelen. Zo ja welke middelen zouden dit kunnen zijn? Indien nee, 
welke concrete toegevoegde waarde biedt een dergelijke coach en waarom is er binnen 
de organisatie niemand die deze rol kan oppakken?

Antwoord Mogelijk heeft de term coach voor wat verwarring gezorgd. Naast een team Jeugd en 
WMO-consulenten hebben wij ook een team met coaches. Zij ondersteunen op een 
outreachende wijze inwoners die op meerdere levensgebieden problemen ervaren. Het 
betreft hier dus een tijdelijke uitbreiding van de capaciteit in dit team. 

Vraag 5 Het college geeft aan dat de provincie een tegemoetkoming doet per inwoner  en dat de 
gemeente daarvoor een subsidie kan aanvragen. Daarnaast registreert het college alle 
gemaakte corona kosten om dit maximaal bij het Rijk te zullen indienen ter compensatie. 
Kan het college aangeven wat het maximale risico is wat we als gemeente lopen en vanuit 
welke middelen deze dan betaald gaan worden indien er geen of geen volledige 
compensatie vanuit het Rijk zal plaatsvinden?

Antwoord We hebben alleen een tussenstand die wordt gerapporteerd aan de raad bij de VJN zoals eerder 
aangegeven. We hebben nog niet alle kosten in beeld, mede doordat de duur van de crisis ongewis 
is. Gesprekken tussen VNG en Rijk over compensatie zijn gaande. In theorie is ons risico 100% van 
de kosten die we maken en inkomsten die we mislopen (exclusief de TOZO-regeling).

Vraag 6 Op basis van het continuïteitsplan is besloten een bedrag van Eur 52.000,- aan kosten te 
maken voor het voorkomen stilvallen ICT/functioneel applicatiebeheer van vitale 
processen.   Het genoemde bedrag is exclusief eventuele kosten leveranciers of De 
Connectie. Welke extra maatregelen moeten er genomen worden en door wie worden 
deze uitgevoerd? Tevens willen we graag weten of deze maatregelen alleen voor de 
gemeente Renkum van roepassing zijn of is een dergelijke maatregel regionaal bepaald of 
van toepassing?

Evt extra kosten kunnen voortvloeien uit het wegvallen van onze eigen medewerkers én hun 
achtervang op de kritische applicaties. Indien achtervang niet of onvoldoende kan worden 
georganiseerd dan is, voor zover mogelijk, in de inzet van capaciteit voorzien van medewerkers van 
de Connectie of externe partijen. Denk bijv aan de inzet van Centric bij uitval van Sociale Dienst 
applicaties, uitval van KCC, uitval baliefuncties.

Doordat medewerkers thuiswerken is de belasting van en op het netwerk veel groter dan normaal, 
waarvoor (extra) voorzieningen zijn getroffen door de Connectie die doorbelast kunnen worden.

Om het thuiswerken mogelijk te maken zijn extra tokens aangeschaft, waarmee toegang tot de 
citrixomgeving wordt geregeld, daarnaast ook (extra) laptops
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Deze maatregelen zijn in ieder geval van toepassing voor de gemeente Renkum. Het is 
voorstelbaar dat deze maatregelen ook in andere gemeenten zijn bepaald. Daarover hebben wij 
geen informatie.
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