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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2. Vaststelling agenda
Wethouder Wijs memoreert dat de raad heeft besloten om IW4 een toekomstperspectief te
bieden en daarom stelt hij voor om dit onderwerp te schrappen bij ‘Stand van zaken overige
projecten’. Als er mededelingen zijn over IW4 zullen die worden gedaan.
De agenda wordt met inachtneming van deze mededeling vastgesteld.
3. Vaststelling verslag en besluitenlijst 9 oktober 2018
Verslag
De heer Van der Schoor memoreert naar aanleiding van het verslag dat de heer Van
Holstein had gemeld dat hij nog dit jaar een bijeenkomst voor raadsleden zou organiseren
bij IW4. Dat lukt niet meer vanwege drukke agenda’s van de raden en dat wordt dus volgend
jaar. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Besluitenlijst
De heer Van der Schoor meldt dat de heer Van Holstein op de lijst van aanwezigen dient te
worden opgenomen. De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.
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4. Ingekomen stukken en mededelingen
Mededelingen
Burgemeester Doornenbal meldt ten aanzien van de brand in sporthal De Hokhorst dat
enkele weken geleden de aannemingsovereenkomst met bouwbedrijf Kreeft is gesloten
voor het herstel van de sporthal. De overeenkomst is gesloten nadat met de schade-experts
van de verzekeringsmaatschappijen overeenstemming was bereikt over het herstelplan.
Vervolgens zijn de herstelwerkzaamheden direct gestart. Men is begonnen met het
demonteren van de binnenzijde van de sporthal, het verwijderen van de dakplaten is deze
week gestart en de planning voor het gehele herstel loopt door tot februari 2019.
De leerlingen van de basisscholen sporten op dit moment in een sporthal in Barneveld. Het
vervoer daarvoor is door de gemeente geregeld. Over de kosten die hieruit voortvloeien is de
gemeente nog in gesprek met de verzekeringsmaatschappij zoals vervoer en huur van de
accommodatie en er wordt naar gestreefd om ook andere kosten van de vervolgschade bij
hen onder te brengen. Het communicatietraject met de verzekeringsmaatschappijen blijft
heel moeizaam. Hopelijk kan de raad in de vergadering van 11 december nader worden
geïnformeerd over de kosten die betrekking hebben op de werkzaamheden aan het dak die
voor rekening van de gemeente komen en dan zal met een concreter voorstel naar de raad
worden gegaan voor een aanvullend krediet.
De raadsleden hebben een uitnodiging gekregen van de Veiligheidsregio Utrecht voor twee
bijeenkomsten, namelijk op 4 december tussen 19:00 uur en 20:00 uur in de brandweerpost
in Soest en op 10 december in de brandweerpost Maarssen. Deze bijeenkomsten geven
veel inzicht in wat de veiligheidsregio doet.
Toezeggingenlijst
De heer Van der Schoor vraagt wanneer de begroting van de Regio FoodValley wordt
afgehandeld.
Burgemeester Doornenbal gaat ervan uit dat de begroting in de raad van mei jongstleden
voor wensen en bedenkingen is aangeboden en dat deze per ongeluk op de lijst is blijven
staan. De toezeggingenlijst wordt verder voor kennisgeving aangenomen.
5. Prioriteit Integraal Veiligheidsplan Heuvelrug 2019-2022
Burgemeester Doornenbal geeft aan dat op de publieke tribune de wijkagent, de heer
Havinga zit. Samen met de Heuvelrug-gemeenten Wijk bij Duurstede, Rhenen, Veenendaal
en Utrechtse Heuvelrug is er één basisteam. Het voornemen is om een regionaal
veiligheidsplan te maken en wat voorligt is een uitsplitsing voor wat dit betekent voor
Renswoude. Door gezamenlijk op te trekken kan meer focus worden aangebracht op de
ambities die worden gesteld, dit is effectiever en efficiënter en de gemeenten kunnen elkaar
hierdoor beter versterken in de aanpak. Als de burgemeesters met elkaar dit op een
eenduidige manier proberen aan te pakken zal beter vat worden gekregen op de
problematiek die er ligt. Naast de integrale zaken worden in het veiligheidsplan ook
specifieke problematieken opgenomen van de afzonderlijke gemeenten. Voor Renswoude
gaat het dan om jongerenoverlast, vernielingen, loslopende honden en hondenpoep. Met
elkaar worden opgepakt de woninginbraken en huiselijk geweld. Daarnaast wordt met
elkaar volop aan de slag gegaan met ondermijning en bestuurlijke weerbaarheid.
Waarschijnlijk wordt daarvan een presentatie gegeven na de volgende commissie AB die in
december aanstaande plaatsvindt.
De heer Van t Foort heeft het idee dat Renswoude niet zoveel feeling heeft met Wijk bij
Duurstede. Dit lijkt niet zo’n logische keuze maar het is wellicht in het verleden zo gegroeid.
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Er wordt wel een plan gemist met andere gemeenten die dichtbij liggen zoals Scherpenzeel,
Woudenberg, Ede en Barneveld. Wellicht komt er binnenkort in de Regio FoodValley iets op
het gebied van veiligheid aan de orde waardoor hiervoor een integraal veiligheidsplan
samengesteld zou kunnen worden. Gaat het bij verkeersveiligheid/overlast om
verkeersoverlast of overlast in zijn algemeenheid? Het aantal wandelaars met honden op
openbare plekken is groeiende en hierdoor wordt waarschijnlijk de kans op overlast
vergroot. Is deze constatering juist?
De APV stelt duidelijk dat degene die zich met een hond op een openbare plaats begeeft
verplicht is om ervoor te zorgen dat de uitwerpselen van de hond onmiddellijk worden
verwijderd. De meeste hondenbezitters doen dat echter niet of de bepaling geeft
onvoldoende handvatten om tot handhaving over te gaan. In de eerste zes maanden van dit
jaar is het aantal geregistreerde misdrijven gedaald ten opzichte van dezelfde periode in
2017. Een opvallende stijger hierbij is echter het aantal pogingen tot woninginbraken en
huiselijk geweld. Hoe is de toename van het aantal geregistreerde gevallen van huiselijk
geweld te verklaren? Welke eerste stappen zijn in de afgelopen jaren gezet in dit kader?
De heer Schimmel constateert dat ruim 98% van de bewoners zich verantwoordelijk voelt
voor de leefomgeving in de buurt maar lang niet zoveel mensen zijn lid van een WhatsAppgroep. Zou dit kunnen worden uitgebreid door bijvoorbeeld meer publicaties hierover? Het
voorstel om als gemeente deelname aan de Veiligheidsmonitor te bekijken is een goed idee
en het is ook juist dat er een onderzoek wordt uitgevoerd naar vernielingen en
jongerenoverlast maar kan in dit onderzoek ook de eventuele drugsproblematiek onder
jongeren worden meegenomen?
Ruim 95% van de bewoners heeft de afgelopen maanden last gehad van cyberpesten. Hoe
representatief is dat cijfer en kan daar onderzoek naar verricht worden? Het CDA juicht het
toe dat er duidelijke handvaten worden geformuleerd zodat inwoners weten wat wel en niet
is toegestaan bij diefstal en onbevoegde aanwezigheid van derden op terreinen.
Eigenrichting is strafrechtelijk verboden.
De heer Robbertsen vindt dat er sprake is van een representatief onderzoek onder de
inwoners naar de veiligheidsbeleving in Renswoude. De hondenpoep heeft voor zijn fractie
prioriteit. Is dit een aandachtspunt of een prioriteit? Er mag wat meer publiciteit gegeven
worden aan oproepen aan inwoners om zich aan te sluiten bij een WhatsApp-groep en hoe
zo’n WhatsApp-groep functioneert. Goed is de aandacht dat huiselijk geweld krijgt. Waar is
het bord gebleven dat de snelheid van het verkeer aangaf bij de Stifthorst en kan die niet
rouleren in het dorp? Het zou een goede zaak zijn als hondenbezitters in de komende
periode de hondenpoep zelf opruimen. Wanneer dat niet gaat gebeuren moet zeker gezocht
worden naar alternatieven omdat de overlast soms erg groot is. Daarbij zou wellicht kunnen
worden gedacht aan het heffen van hondenbelasting.
De heer Van der Schoor verbaast het dat de gemeente Woudenberg hier niet bij zit omdat er
rond het Henschotermeer campings zijn die zowel bij de gemeente Woudenberg als bij de
gemeente Utrechtse Heuvelrug horen. In het in 2015 vastgestelde IVP werd al de ambitie
uitgesproken om door het bundelen van krachten Renswoude veiliger te maken. Dit zou nog
verder kunnen worden ontwikkeld. Ook de in 2017 opgeleverde WhatsApp-groepen leveren
hierin een belangrijke bijdrage en dit blijkt ook zeker geen overbodige luxe te zijn de laatste
tijd.
De SGP kan zich vinden in de voorgestelde prioriteiten. De hondenpoep is een hardnekkig
probleem want dit zat ook al in de portefeuille van voormalig wethouder Wolleswinkel. Mist
de wijkagent prioriteiten in deze memo?
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De heer Stutvoet memoreert dat lange tijd een camera heeft gehangen bij de Rijnbrug voor
nummerherkenning. Begrepen is dat criminelen zelfs over de rivier komen en dan werden
nummerborden van al dan niet gestolen auto’s van criminelen herkend. De samenwerking
met de Betuwe is echter niet goed. Zou de camera niet opnieuw kunnen worden
opgehangen?
Mevrouw Veldhuizen ziet dat de kwaliteit van de woonomgeving een rapportcijfer van 8,2
krijgt en dat mag het dorp als een groot compliment zien. Zijn er verschillen tussen de
wijken in die waardering? Er dient nog beleidsmatig een inhaalslag worden gemaakt en dan
is dit het moment om daar gestalte aan te geven. Als de WhatsApp-groepen de
saamhorigheid zo vergroten dient meer naar buiten te worden gebracht dat dit echt goed
helpt.
Burgemeester Doornenbal geeft aan dat de heer Eilander samen met de wijkagent de
wijkbezoeken heeft gedaan en de basis van dit stuk ligt dus bij beide heren. Ook Wijk bij
Duurstede is aangesloten bij basisteam De Heuvelrug en dat betekent dat de vijf
burgemeesters regelmatig bij elkaar komen waar dan veel zaken op het gebied van
veiligheid met elkaar worden besproken. Daar zit ook iemand van het OM bij. Voor sommige
problemen in het buitengebied heeft Renswoude misschien meer met Woudenberg maar de
politieregio is nu eenmaal op deze wijze ingedeeld. De volgende opschaling is het district
Oost, dat gaat van Bunschoten tot Rhenen en daar zitten ongeveer 15 gemeenten in.
Daarboven zit het Regionaal Veiligheidscollege en dat is heel Midden-Nederland, de Gooi- en
Vechtstreek en de provincies Utrecht en Flevoland. Bij het district Oost is ook Woudenberg
betrokken. Barneveld en Ede liggen in een totaal ander gebied maar in de praktijk wordt er
vrij snel geschakeld.
De vraag over verkeersveiligheid/overlast, of het dan meer gaat om verkeersveiligheid of om
verkeersoverlast kan op dit moment niet worden beantwoord. Het zou een goede zaak zijn
als mensen elkaar erop aanspreken als ze de poep van hun hond niet opruimen maar
meestal gebeurt dat niet. Het is de bedoeling dat met de hondenbezitters in de gemeente
om de tafel wordt gegaan over wat zijn logische rondjes die met de honden worden
gelopen. De gemeente zou dan afvalbakken voor zakjes hondenpoep kunnen gaan
faciliteren en wellicht ook punten waar men de zakjes uit kan halen. Dan moet ook wat
bedacht worden voor jongeren die dit soort zaken het liefst slopen.
De toename van het huiselijk geweld zou wellicht kunnen worden verklaard uit de toename
van het aantal meldingen hiervan maar het is de vraag of er inderdaad meer huiselijk
geweld plaatsvindt. Het Dorpsteam is goed toegerust om deze problematiek bespreekbaar
te maken en om mensen hierin te begeleiden. De bedoeling is dat de hulpverleners naast
mensen gaan staan om samen met hen uit deze situatie te komen.
De handel in drugs is een drama maar spreker is niet overtuigd dat dit in Renswoude op
grote schaal gebeurt. Cyberpesten is landelijk een groot probleem. Bij het durven melden
overheerst meestal het schaamtegevoel. Landelijk wordt er extra inzet gepleegd op het
cyberpesten. Eigenrichting is absoluut verboden maar er is ook een gevoel van
rechtvaardigheid en daartussen is het altijd balanceren.
De wijkagent gaat niet worden ingezet voor handhaven op het gebied van hondenpoep. Met
dat probleem gaat de gemeente zelf aan de slag en dit zou eventueel kunnen worden
gehandhaafd door boa’s. Dit probleem wordt niet als gezamenlijke gemeenten maar
individueel opgepakt. WhatsApp-groepen hebben echt potentie om nog beter benut te
worden.
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De heer Eilander geeft aan dat het snelheidsbord op dit moment hangt bij de
Barneveldsestraat, maar het is een goede suggestie om die meer te laten rouleren. Dat kan
in het uitvoeringsplan van het IVP worden meegenomen.
Burgemeester Doornenbal zegt dat de gemeente geen hondenbelasting heft en dat daarom
aan de hondenbezitters moet worden gevraagd om hun verantwoordelijkheid te nemen. Als
ze het niet doen zal toch een keer op een andere manier hiermee aan de slag moeten
worden gegaan. Overigens zijn er een aantal gemeenten die hondenbelasting heffen maar
met de opbrengst niets doen voor hondenbezitters.
De gemeente Woudenberg zit in een cluster met de gemeenten Zeist. Het nieuwe IVP is het
antwoord op de ontwikkelslag waarop werd gedoeld in het IVP dat is vastgesteld in 2015.
Het cijfer voor de waardering voor de woonomgeving is niet wijkafhankelijk maar een nieuw
opgeleverde schone wijk geeft een heel andere beleving dan een wijk met wat meer
steegjes en minder verlichting of waar wat moet worden gedaan aan de stoep. Daar moet
de gemeente dan wat aan doen door voorwaarden te scheppen waardoor het veilig voelt.
Een aantal keren zijn in de Heraut en via social media oproepen gedaan aan mensen om
zich aan te sluiten bij een WhatsApp-groep. De raadsleden kunnen in deze ook mensen
enthousiasmeren.
De heer Van ’t Foort verduidelijkt dat de vraag over eigenrichting ging over wat doe je als je
een boef ziet. Je mag niet slaan maar wat mag je dan wel?
De heer Havinga meldt dat er in Renswoude zeven WhatsApp-groepen zijn. In de anderhalf
jaar dat die actief zijn, zijn er ook oefeningen geweest en er zijn bijeenkomsten geweest in
het gemeentehuis om de mensen ervan bewust te maken van wat een verdachte situatie is,
wat ze wel en wat ze niet mogen doen, hoe werkt het proces met bellen naar 112 en met het
activeren van je WhatsApp-groep. Twee weken geleden is een heterdaad-oefening gedraaid.
Dan ging het om een stukje burgerparticipatie vanuit het systeem Burgernet en de mensen
activeren dat ze naar buiten gaan en actief signaleren van de boef, dat ventileren in de
WhatsApp-groep en het doorgeven aan de politie. Als er in Renswoude 500-1000 ogen
meekijken is dat voor de politie een enorme plus. Voor de politie is dit ook altijd een training
van hoe gaat worden samengewerkt met de WhatsApp-groep maar er wordt ook uitgelegd
hoe wordt samengewerkt met de hondenman en de heli. Samen met de heer Eilander
worden de bijeenkomsten geanalyseerd van wat wordt met de uitkomst gedaan richting de
beheerder en richting de deelnemers van WhatsApp-groepen. De politie doet heel veel zaken
met de twee beheerders van een WhatsApp-groep om ze in hun verantwoordelijkheid van
beheerder te kunnen houden.
Burgemeester Doornenbal vult aan dat een WhatsApp-groep staat en valt met de beheerder.
Als die het eerste bericht niet goed doorgeeft is er al een probleem. Een WhatsApp-groep
werkt alleen maar voor dit doel en als die ook wordt gebruikt om te communiceren dat
iemand nieuwe schoenen heeft gekocht haken er mensen af. Daar heeft ook de beheerder
een rol in dat iedere deelnemer het doel voor ogen staat. De politie heeft er veel baat bij als
nog meer mensen lid worden van een WhatsApp-groep.
De heer Havinga memoreert dat de eerste oefening in Renswoude kleinschalig was. Deze
werd gehouden in Beekweide en het resulteerde erin dat uiteindelijk de “verdachte”, een
collega in opleiding, klem werd gereden door bewoners van Renswoude. Van alle
aanhoudingen die de politie in Nederland doet is 80% op aanwijzing van de burger, dat geeft
al de meerwaarde aan van WhatsApp-groepen.
De heer Stutvoet meldt dat tijdens de heterdaad-oefening kinderen in het dorp zo bang
waren dat ze niet meer het huis uit durfden en dat dit dus zeker impact heeft gehad.
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De heer Havinga zegt dat op dezelfde avond via Facebook en op de gemeentelijke website
is gemeld dat het een oefening betrof. Het is wel jammer dat je nog steeds ouders tegen
komt die zeggen van je moet niet stout zijn want anders ga je met die meneer mee. Dan kan
niet duidelijk genoeg worden gemaakt dat de politie nog steeds vrienden is van de kinderen.
De ANPR-camera op de brug bij Rhenen is een kostenpost geworden maar de vorige
wijkagent van Renswoude is er zich hard voor aan het maken dat in de regio een dergelijke
camera wordt geplaatst. De locatie zal worden bepaald op basis van cijfers en analyses in
overleg met waarschijnlijk verschillende burgemeesters in de regio om te kijken wat de
meest effectieve plek is om die op te hangen en hoe het kostenplaatje moet worden
gefinancierd.
De heer Robbertsen vraagt naar aanleiding van berichten in de media dat er een tekort is
aan blauw op straat of dit ook geldt voor Renswoude. Kan er geen camera in het dorp
worden gehangen voor een betere veiligheid?
De heer Havinga zegt dat hij niet gaat over de locatie voor zo’n camera. Wettelijk gezien
heeft de gemeente recht op één fte voor een wijkagent. Daarvan is inderdaad sprake. In
verband met de krapte aan personeel is hij ook veel aanwezig in Rhenen en Veenendaal.
Regelmatig scant hij wat er in het dorp is gebeurd en waar de politie bij betrokken is
geweest. Hij heeft heel directe banden met het dorpsteam en de gemeente. Spreker is
steeds bekender bij inwoners en op basisscholen waardoor het niet altijd keihard
noodzakelijk is dat hij fysiek in de gemeente aanwezig is. Als er een probleem is geweest of
eraan zit te komen zijn er genoeg mensen die dat melden bij het dorpsteam, bij de heer
Eilander of bij hemzelf zodat daarna het balletje kan rollen richting hulpverlening of een
strafrechtelijk traject.
Burgemeester Doornenbal vult aan dat het bij de politie gaat om het verdelen van
schaarste. De problemen die hier spelen krijgen voldoende aandacht van de wijkagent en
raken echt niet ondergesneeuwd omdat hij ook wel eens ergens anders is. Het geheel van
het Regionaal Veiligheidscollege krijgt 55 fte extra maar er blijft sprake van schaarste. Er is
sprake van een vergrijzing bij de politie en er gaan daarom straks veel mensen weg. Het
vreemde bij de politie is dat pas nieuwe mensen worden geworven als de oude weg zijn en
daardoor ontstaat er altijd een gat maar dat is een politieke keuze.
Daarnaast wordt heel hard aan de slag gegaan met cybercrime en met ondermijning.
Helaas moeten de politiemensen veel achter het bureau doen terwijl iedereen ze liever op
straat ziet. De gemeente mag echter blij zijn met hoe het hier gaat.
De heer Havinga zegt dat als hij constateert dat niet meer de middelen voorhanden zijn om
zaken aan te pakken hij de eerste zal zijn die dat meldt bij de burgemeester en bij zijn eigen
leidinggevende.
De heer Van der Schoor memoreert dat jaren geleden is uitgezocht dat wanneer de
gemeente hondenbelasting gaat heffen de kosten om het op te tuigen hoger zouden zijn
dan de opbrengsten. Het aantal meldingen van huiselijk geweld is nu hoger maar
bijvoorbeeld in 2014 was het lager. In 2014 heeft een avond in het gemeentehuis
plaatsgevonden over huiselijk geweld, zowel geestelijke als lichamelijke mishandeling. Dat
ging toen om 16% van de huishoudens en wellicht zijn er nog te weinig meldingen in 2017
geweest.
De heer Van ’t Foort is eveneens van mening dat huiselijk geweld een serieus probleem is.
Er kunnen wel bakken worden neergezet om de zakjes met de uitwerpselen van de honden
te deponeren maar het komt toch neer op handhaving. De boa moet ze wel op heterdaad
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betrappen want anders wordt het een moeilijk verhaal. Hoe zit het nu met de pakkans en
hoe zit dat in de toekomst als er van alles extra wordt gefaciliteerd?
Burgemeester Doornenbal stelt dat het hier vooral gaat om gedrag en het elkaar aanspreken
op. Mensen durven dat vaak niet maar als ze het op een normale toon zeggen krijgen ze
meestal ook een normaal antwoord. Er kan pas worden opgetreden door de boa of de
wijkagent als iemand op heterdaad wordt betrapt. Tegen de hondenbezitter kan best
worden gezegd van dit heeft de gemeente georganiseerd en dan vragen we van jou ook wat.
Mensen moeten gewoon hun gedrag aanpassen.
6. Voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht
Wethouder Wijs legt uit dat de provincie Utrecht wat groter wordt omdat er de nieuwe
gemeente Vijfheerenland bij komt. Omdat Vianen een grote gemeente wordt verandert er
ook wat in de stemverhouding. De regeling voorziet erin dat alle gemeenteraden hiermee
akkoord moeten gaan.
De heer Stutvoet meldt dat zijn fractie met het voorstel akkoord gaat.
De heer Noordpool vraagt of er ook iets verandert in de financiële consequenties voor de
gemeente Renswoude omdat de provincie Utrecht groter wordt.
De heer Van Deelen geeft aan dat ook zijn fractie instemt met het voorstel.
De heer Van ’t Foort meldt dat ook het CDA geen moeite heeft met dit voorstel.
Wethouder Wijs zegt dat er voor de deelnemende gemeenten niets verandert in de
financiën. De gemeente Vijfheerenlanden gaat straks meedoen in de normale bijdrage en er
is afgesproken dat die gemeente alle extra kosten van de transformatie voor haar rekening
neemt.
Conclusie:
De voorzitter concludeert dat het voorstel als hamerstuk naar de raad gaat.
7. Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2018
Burgemeester Doornenbal memoreert dat vroeger nog wel eens het een en ander zo kon
worden meegegeven maar in het kader van de AVG houdt de gemeente zich strikt aan de
wet. De gegevens in de basisadministratie zijn slechts voor gebruik door deze gemeente en
het raadsvoorstel vraagt of de raad het eens is met de voorgestelde kaders.
De heer Van der Schoor constateert dat de verordening ook voorziet in het autoriseren van
derden om werkzaamheden te verrichten met een groot belang voor gemeente en
maatschappij en dat hiervoor de verantwoordelijkheid is gedelegeerd aan het college.
Daarnaast is er sprake van de beperkte gegevensverstrekking waar het alleen gaat om de
naam, het adres en de bijhoudingsgemeente. Het doel van de verordening is om privacy van
burgers zoveel mogelijk te beschermen maar dat kan ook doorslaan en dat regelingen
hierdoor onbedoeld een negatieve invloed hebben op bepaalde voorzieningen. Zo heeft het
MT jaren geleden gezegd in het kader van een boodschappenactie om de boodschappen te
brengen bij minima. Ook hebben kerken en ondernemers wel eens acties ondernomen om
de minima te voorzien van iets extra’s rondom de Kerst en de Stichting Welzijn Ouderen in
Scherpenzeel heeft wel eens voorgesteld om ouderen te bezoeken boven de 70 jaar om te
kijken of deze mensen wat missen, verkeren ze in eenzaamheid et cetera. Opdat deze
instellingen hun adressen ergens vandaan moeten halen is hiervoor een uitzonderingsregel
opgenomen om ontheffing te kunnen aanvragen. Het zou hier dan moeten gaan om
beperkte gegevensverstrekking als naam, adres en woonplaats.
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De SGP-fractie overweegt in de raad van 11 december een motie in te dienen met het doel
dat in voorkomende gevallen het college daadwerkelijk gebruik gaan maken van deze
uitzonderingsregels zodat maatschappelijke belangen voor bepaalde doelgroepen en
verantwoorde initiatieven van derden niet gedoemd worden te mislukken of te verdwijnen.
Kunnen de overige partijen een motie met deze strekking ondersteunen?
De heer Schimmel leest in de verordening dat gegevens uit de BRP kunnen worden verstrekt
aan organen van de gemeente. Wat wordt hiermee bedoeld?
De heer Stutvoet vindt het jammer dat op basis van de AVG overlijdensberichten niet meer
in de Heraut verschijnen want hiermee wordt de sociale cohesie in het dorp een beetje
geweld aangedaan. Wel is begrepen dat wanneer bijvoorbeeld bij de geboorte hiervoor
toestemming wordt gegeven het wel in de Heraut kan komen en dat zou dan bij het
overlijden ook moeten kunnen.
Kan het college uitzoeken of de voorgenomen motie of amendement van de SGP wel
conform de wet is? In principe staat de fractie er echter positief tegenover.
De heer Schimmel geeft aan dat het CDA in principe positief tegenover de motie staat maar
dat er wel goed onderzoek moet worden gedaan of het niet in strijd is met de wet.
De heer Van Roekel staat ook positief tegenover het voorstel van de SGP met inachtneming
van de gemaakte opmerkingen hierover.
De heer Krastel stemt ook in met het voorstel van de SGP indien wordt voldaan aan de wet.
Burgemeester Doornenbal zegt dat de wet vereist dat de verordening zo wordt geformuleerd
dat de raad uiteindelijk de bewegingsvrijheid bepaalt. De AVG wordt nu door de gemeente
heel strikt uitgevoerd. Voorheen kon de SWO bij de gemeente terecht voor gegevens en die
worden nu absoluut niet meer gegeven. Bij de gemeente Scherpenzeel kan dit echter wel.
Het mag dus niet zo zijn dat hiermee het kind met het badwater wordt weggegooid en dit
vraagt van de gemeente om te kijken welke ruimte er is want het kan niet zo zijn dat zaken
die het welzijn van de inwoners bevorderen wellicht onnodig worden geblokkeerd door een
hele strikte uitvoering van de wet. Het college moet hier dus even heel goed naar kijken en
de motie zou zo kunnen worden geformuleerd dat zaken die ten dienste staan van het
welzijn van de Renswoudense inwoners kracht krijgen zonder dat de wet wordt overtreden.
Verwacht wordt dat die ruimte er wel is omdat sommige andere gemeenten dit ook doen
maar het mag niet zo zijn dat de wet wordt overtreden.
Wat betreft de organen van de gemeente: het dorpsteam bestaat uit diverse vaardigheden
zoals Vitras en een maatschappelijk werker via MEE. Dat zijn allemaal organisaties die
namens de gemeente een aantal zaken uitvoeren en daarom hebben zij ook inzicht in de
gegevens. Zij mogen het alleen maar voor die zaken gebruiken. De gemeente moet er dus
heel zorgvuldig mee omgaan hoe de gegevens worden gebruikt en in dit geval moet vooral
worden gekeken naar de geest van de wet en niet naar de letter van de wet. In ieder geval
wordt contact gehouden met de SGP over hoe dit werkelijk zit.
Op grond van de AVG mogen helaas overlijdens- en geboorteberichten niet meer in de
Heraut worden gepubliceerd.
De heer Van der Schoor merkt op dat in artikel 2 en 3 staat dat in gevallen waarbij sprake is
van gemeentelijke werkzaamheden die gelijktijdig het gemeentebelang en het
maatschappelijke belang dienen de gemeenteraad bevoegd is autorisaties aan nader te
bepalen categorieën van derden te verlenen voor het raadplegen van. De
verantwoordelijkheid hierbij is gedelegeerd aan het college. De SGP zal samen met een
deskundige de motie opstellen en ruim van tevoren aan het college voorleggen of dat de
tekst verantwoord is of dat dingen worden gevraagd die niet kunnen.
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De heer Van ’t Foort vraagt of de kerken dan een van de te autoriseren derden zouden
kunnen zijn.
Burgemeester Doornenbal denkt niet direct aan de kerken omdat die hun administratie
doorgaans uitstekend op orde hebben maar als het bijvoorbeeld gaat om een actie van
voedselpakketten zou moeten worden bekeken of dit past in de wet.
De heer Van ’t Foort zegt dat de kerken de ledenadministratie meestal goed op orde hebben
maar er staan problemen als leden van buiten in Renswoude komen wonen want daar
hebben de kerken soms geen zicht op.
De heer Van der Schoor stelt dat wanneer de kerken hun werk goed doen ze er niet alleen
zijn voor de leden van de kerk en die administratie hebben ze niet. Door de delegatie van de
gemeenteraad aan het college zal het college moeten toetsen of het wel of niet geoorloofd
is.
De heer Van ’t Foort wil het antwoord op zijn vraag van de burgemeester horen.
Burgemeester Doornenbal vindt dat de gemeente er niet voor is om de administratie van de
kerken op orde te krijgen. Als de kerken iets willen doen voor mensen buiten de kerken zoals
voedselpakketten naar mensen die het iets minder breed hebben, dan zou wellicht wel een
beroep kunnen worden gedaan op de gemeente maar de gemeente gaat niet zaken voor
organisaties invullen omdat die hun administratie niet op orde hebben.
De heer Van ’t Foort zegt dat de kerken er ook moeten zijn voor de mensen die geen lid zijn.
Het gaat hier niet om het goed op orde hebben van de kerkelijke administratie maar om het
gebrek aan inzicht dat er is als mensen van buiten komen en de kerken geen inzicht hebben
in het feit dat zij lid zijn van de gemeente.
Burgemeester Doornenbal herhaalt dat heel goed moet worden gekeken naar met welk doel
welke vraag wordt gesteld. De gemeente gaat geen gaten vullen die niet bij de gemeente
horen.
Conclusie:
De voorzitter concludeert dat het voorstel als debatstuk naar de raad gaat.
8. Stand van zaken overige projecten
Burgemeester Doornenbal zegt wat betreft de Regio FoodValley dat op het gebied van het
algemeen bestuur er niet iets is te melden. Wat betreft de brandweerkazerne is een
massastudie uitgevoerd, dan gaat het om de impact van het gebouw op de ruimtevraag op
de locatie waar die nu is gesitueerd. Het college gaat ervan uit dat op de huidige locatie een
en ander kan worden geplaatst. Op dit moment ziet de impact van het gebouw er goed uit.
Het past allemaal op hetzelfde perceel inclusief de benodigde parkeerplaatsen. Het
transformatorhuisje zit nu inpandig in de kazerne. Dat wordt er straks uitgehaald en het
past ook nog op hetzelfde perceel. Inmiddels zijn de eerste gesprekken gevoerd met direct
omwonenden over wat zij kunnen verwachten en welke wensen zij graag naar voren willen
brengen. Over twee weken kan het gehele pakket van eisen met een aantal ruimtelijke eisen
van MooiSticht worden meegegeven aan drie à vier architecten die een en ander verder
uitwerken.
9. Rondvraag
De heer Stutvoet merkt op dat bij de drie commissievergaderingen deze week geen
voorzitter wordt genoemd.
De voorzitter geeft aan dat dit al langer het geval is en dat hij er ook al wat over heeft
gezegd.
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De heer Van Deelen vraagt aandacht voor de onveilige situatie op de fietspaden van de
Dorpsstraat door de vallende bladeren. Vanmiddag is er een valpartij geweest maar
waarschijnlijk ging dat om het gedeelte van de provincie.
Burgemeester Doornenbal zegt dat het inderdaad op dit moment door de vallende bladeren
spekglad is en dat de situatie zal worden doorgegeven.
10. Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering
om
uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de
commissie Algemeen Bestuur en Sociaal Domein der
gemeente Renswoude, gehouden op 18 december
2018.
de secretaris,

de voorzitter,
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