Ingekomen stukken en
mededelingen
Commissie Algemeen bestuur en Sociaal domein, 4 september 2018
Nummer: 173583

Agendanummer: 4

A. GEMEENTE RENSWOUDE
Toezeggingen uit eerdere vergaderingen
B. BUREAU REGIONALE VEILIGHEIDSSTRATEGIE
Veiligheidsbeeld Renswoude
Handreiking uitleg veiligheidsontwikkeling (vraag en antwoord)
Geadviseerd wordt de onder A en B genoemde stukken voor kennisgeving aan te nemen.
Mededelingen:
Resultaten inventarisatie veiligheid(sgevoel)
Omdat de criminaliteit niet ophoudt aan de gemeentegrenzen hebben de burgemeesters van de Heuvelrug
(Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal &, Wijk bij Duurstede), de politie en het OM de
ambitie uitgesproken om te komen tot een regionaal Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2019-2022. Ter
voorbereiding van het regionale IVP is afgesproken dat elke gemeente lokale gegevens gaat
ophalen/verzamelen. Dit gebeurt o.a. door bestaande cijfers te gebruiken (o.a. trendanalyse van het RVS
Midden-Nederland) en daarnaast worden de volgende initiatieven genomen:
 enquête uitzetten onder de inwoners (zie bijlagen);
 wijkagent en gemeente gaan de wijken in om informatie op halen. Dit wordt gecombineerd met de
Buurtpreventie-WhatsApp groepen;
 opstellen Ondermijningsbeeld;
 bijeenkomst met lokale professionals;
 enquête uitgezet via de Ondernemersvereniging.
De resultaten van deze initiatieven worden begin volgende week voor u op het extranet gezet.
Update brand sporthal De Hokhorst
Op woensdag 18 juli jl. brak er brand uit in Sporthal De Hokhorst. In de eerste dagen na de brand heeft er
eerst een asbestinventarisatie plaatsgevonden en is er een tijdelijke voorziening getroffen om het dak
waterdicht te maken. Daarna kon er onderzoek gedaan worden naar onder andere vocht onder de
vloer, geur en roetschade, de installaties en de constructie van de hal.
Het onderzoeksrapportage is eind augustus opgeleverd. Uit het onderzoek is gebleken dat de schade
aanzienlijk is, met name in het plafond. De vloer moet nog verder onderzocht worden. De constructie van
het dak kan nog niet beoordeeld worden, omdat dit in het asbest vervangend gedeelte ligt.
De komende weken wordt er een plan van aanpak inclusief begroting voor het herstel van de sporthal.
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Reddingsplan IW4
De colleges van Veenendaal, Rhenen en Renswoude vragen hun gemeenteraden zich uit te spreken over de
toekomstige strategie en financiering van IW4. Het voorstel is om IW4 door te ontwikkelen als sociaal
werkbedrijf, ter ondersteuning van een inclusieve arbeidsmarkt. Dit betekent een voortzetting van het beleid
van zo regulier mogelijke plaatsing in werk. Onderdeel van de voorstellen is om de gemeentelijke bijdragen
aan IW4 te verhogen om de toekomst van IW4 en de daarin werkzame Sw-medewerkers zeker te stellen.
IW4 voert als sociaal werkbedrijf de voormalige Wet sociale werkvoorziening (Wsw), nu onderdeel van de
Participatiewet, en re-integratietrajecten uit voor de gemeenten Veenendaal, Rhenen en Renswoude.
IW4 en de Participatiewet. De gemeenten Veenendaal, Rhenen en Renswoude streven naar een inclusieve
arbeidsmarkt.
Op 27 september organiseert IW4 een raadsbijeenkomst waarin zij het gekozen scenario toelichten.
Op 9 oktober zullen de scenario’s besproken worden ij de commissie. Daarbij zal de opsteller van de
adviezen voor nadere toelichting aanwezig zijn.
In de Raad van november kan dan besluitvorming plaatsvinden.
Start Leerlingenvervoer
In de week van 27 augustus is het leerlingenvervoer in onze regio gestart.
Op basis van de dagelijkse updates kan worden geconcludeerd de het vervoer van de betrokken leerlingen
zonder noemenswaardige incidenten is verlopen.
Aanvraag landelijke stroppenpot Jeugd en Wmo
Door het Rijk is een Fondstekortgemeente ingesteld. Dit is een pot van 200 miljoen euro voor financiële
gaten die zijn gevallen bij de jeugdzorg en Wmo. Gemeente kunnen tot 15 september een aanvraag
indienen.
Door onze financiële experts is onderzocht of er bij de gemeente Renswoude sprake is van tekorten zodat
eventueel een aanvraag zou kunnen worden gedaan. Uit bijgaand overzicht blijkt dat er voor de gemeente
Renswoude geen sprake is van een tekort. Hierbij moet worden opgemerkt dat er is berekend dat het tekort
meer dan 300.000 zou moeten zijn alvorens de gemeente in aanmerking zou komen voor een
tegemoetkoming uit het Fonds.
In dit tabblad is een totaaloverzicht opgenomen.
Dit geeft een indicatief beeld van de aanspraak die u maakt op het fonds tekortgemeenten.
De uiteindelijke compensatie hangt ook af van de aanvragen van andere gemeenten, aangezien bij overschrijding van het totale bedrag een staffel ingevoerd wordt.
Daarnaast voert de commissie nog controles uit op uw aanvraag.
Samenvatting eerdere tabbladen

€
€
€
€
€

2016
1.251.802
1.017.525
33.853
-

Optelsom van beide jaren
Totaal inkomsten
€
Totaal uitgaven
€
Totaal tekort
€

2.569.365
2.431.915
-

Inkomsten
Overdrachten
Inkoop en subsidie
Loonkosten
Overige uitgaven

€
€
€
€
€

2017 Totaal
1.317.563 €
2.569.365
€
1.285.221 €
2.302.746
95.316 €
129.169
€
-

Berekening van aanvraagbedrag
Tekort per inwoner
Waarvan boven drempel
Significant tekort

€
€
€

-

Indien hier geen bedrag staat, controleer dan of het totale tekort positief is, en of het aantal inwoners op het eerste tabblad ingevuld is.
€
40
Dit is het indicatieve bedrag dat de gemeente aanvraagt uit het fonds tekortgemeenten.
Het uiteindelijke bedrag kan nog wijzigen na controle van uw aanvraag en naar aanleiding van het totale aangevraagde bedrag.

