PORTEFEUILLEHOUDER BURGEMEESTER
Programma 1 Dienstverlenend domein
Bestuur
DR

Regio Food Valley: Renswoude werkt op de terreinen economie, werkgelegenheid,
ruimtelijke ontwikkeling, wonen en mobiliteit steeds meer samen met de partnergemeenten
uit de RFV. Voor een groot deel van onze inwoners is RFV nog een ver van hun bed show.
Vraag : Hoe denkt het college dat de kloof tussen RFV en onze inwoners kleiner gemaakt

kan worden?
Communicatie
CDA

Er komt een extra investering voor communicatie met de bewoners.
Vraag : Wat gaat er dan gebeuren, hetgeen nu via de sociale media b.v. nog niet gebeurt?

Veiligheid
DR

Goed te constateren dat er door politie en OM wordt samengewerkt in de regio. Qua
criminaliteit heeft Renswoude het meeste last van woninginbraken. Wij missen een focus in
de veiligheidsaanpak.
Vraag :

Heeft dit wel prioriteit?

BOA’s
CDA

Het huidige uurtarief voor BOA’s is niet kostendekkend.
Vraag :

CDA

Hoe komt dit ?

Bij stimuleringsmaatregelen hoort ook informatie wat de moeite waard is om aan te geven.
Vraag : Hoe wil de gemeente inwoners stimuleren om verdachten of onveilige situaties te

melden ?
Vraag : Vallen 2 grote wietplanten in een achtertuin hier ook onder ?
Hondenpoep
CDA

Overlast van (steeds groter in aantal) rondstruinende honden met de begeleidende
hondenpoep is een ergernis voor fatsoenlijke burgers.
Vraag : Hoe denkt de gemeente samen met hondenbezitters naar oplossingen te zoeken en
de handhaving te intensiveren ?

DR

Vraag :

Dorpsbelang Renswoude is zeer benieuwd wat het college voor maatregelen in
petto heeft om de grote overlast van hondenpoep in speeltuinen in te beperken?
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Programma 2 Sociaal domein
Subsidiebeleid
SGP

In 2017 is door de SGP gevraagd om het subsidiebeleid tegen het licht te houden. Ook de
VVD en het CDA waren hier voorstander van.
Vraag : Gaat dit er in 2019 nog van komen ?

Sport
DR

Het aantal niet sporters in de gemeente Renswoude is 13,3% hoger dan in de provincie
Utrecht.
Vraag : Hoe komt men aan die cijfers en is bekend wat daarvan de reden is en is er een

relatie met (het minder goed uitvoeren van het) minimabeleid?
CDA

Vraag :

Het aantal niet-sporters in ons dorp is verhoudingsgewijs groot. Hoe veranderen wij

dit ?
VVD

Sport: ten aanzien van de sportvoorzieningen staat er dat wij willen uitgaan van behoud van
voorzieningen, door het huidige beleid voort te zetten.
Vraag : Is het huidige beleid inderdaad toereikend om dit doel te bereiken? Hoe past de ambitie om
een nieuw subsidiebeleid te ontwikkelen daarin?
Sporthal
CDA

Vraag :

Wat is de reden dat een deel van het herstel van de schade aan de sporthal voor
rekening van de gemeente komt. Hoe zit dit precies ?
Vraag :

De gemeentelijke kosten zijn nu als PM post geraamd, dus geen bedrag. Moet dit uit
reserves komen?
Programma 3 Fysiek domein
ODRU
CDA

De kosten van het milieubeheer door de Odru blijven hoog.

VVD

Milieubeheer: dit is uitbesteed aan de ODRU.
Vraag : Hoe houden we greep op deze organisatie?

Paragraaf bedrijfsvoering
DR

De conclusies uit het rapport KeizersVisser zijn duidelijk en liegen er niet om. Onvoldoende
regie, onvoldoende control en een rolonduidelijkheid. De te ontwikkelen visie op het
samenspel van onze politiek-bestuurlijke en natuurlijk de ambtelijke organisatie mag niet te
lang op zich laten wachten. Enkele conclusies zijn al gegeven en om de ambtelijke organisatie
toekomstbestendig te maken zijn door KV al getrokken. Wij verzoeken het college de raad
frequent op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.
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Wij willen de opmerking maken dat deze nieuwe opzet van de begroting ons deugd doet.
Veel vragen zijn op voorhand beantwoord en de begroting is prettig leesbaar en
overzichtelijk.
Tot slot danken wij het college, ambtelijk apparaat, medewerkers buitendienst en de
brandweer voor hun inzet het afgelopen jaar en wij hopen dat het college deze dank
overbrengt.
SGP

Als gemeente gaan wij onderzoeken hoe te komen tot een toekomstbestendig ambtelijk
apparaat.
Vraag :

Gaan wij nu op voorhand al gelden vrijmaken voor extra fte voordat de uitkomsten
geheel bekend zijn ?
CDA

Wij vinden € 180.000,- voor toekomstbestendige organisatie een redelijk hoog bedrag. Wij
begrijpen dat dit punt volop in onderzoek is. Het is een belangrijk onderzoek en wij zijn
benieuwd naar de uitkomsten.
Vraag : Is er uitzicht op, wanneer wij hier meer over horen ?

CDA

Vraag :

Is de personele formatie terug gelopen of anders aangegeven. 5,5 naar 4,7 per 1000

inw. ?
VVD

Met deze begroting maken wij structureel 180.000 EURO per jaar vrij voor het oplossen van
knelpunten in de ambtelijke organisatie. Wij hebben begrepen dat een van de knelpunten is dat de
gemeentesecretaris een dubbelfunctie heeft.
Vraag : Gaat dit volledige budget naar het ‘ontdubbelen’ van deze functie en zo nee welke andere
knelpunten worden hier tevens mee weggenomen?

CU

Het is goed om te lezen dat de gemeentelijke organisatie toekomst bestendig wordt
gemaakt.
Vraag : In hoeverre dragen de voorgestelde maatregelen bij aan het oplossen van de knelpunten
zoals vastgesteld door K+V?
Een aanstelling op cruciale functies van 0,25 fte (= 9 uur) lijkt niet zo zinvol.
Vraag : Worden functies gecombineerd of bestaande parttime arbeidscontracten uitgebreid?
Onduidelijk is ook of met de getroffen maatregelen de control binnen de organisatie en ten behoeve
van de raad wordt verbeterd. Er is niet SMART gedefinieerd wat de burgers, de organisatie en de raad
gaan merken als de getroffen maatregelen zijn geïmplementeerd. Er wordt eenmalig € 50.000
geïnvesteerd en de structurele personeelslasten worden jaarlijks met € 305.000 verhoogd!
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PORTEFEUILLEHOUDER WIJS
Programma 2 Sociaal Domein
Onderwijsbeleid
DR

Schoolverzuim:
Vraag :

Kunt u uitleggen waarom Renswoude hoger scoort bij het absoluut verzuim (3,08 vs
1,35) en lager op relatief verzuim (20,55 vs 29,89) dan de provincie Utrecht?
Leerplicht
CDA

Vanaf september dit jaar wordt de uitvoering van de leerplichtwet door Veenendaal
uitgevoerd.
Vraag : Wat is er veranderd ten opzichte van de oude situatie ?

CDA

Vraag :

Wat moet er verstaan worden onder “relatief” en “absoluut verzuim” in het
onderwijs ? Hoe moet het verschil in percentages hiertussen verklaard worden ?

Inkomensregelingen
DR

De kosten van de bijstand nemen af door afname aantal bijstandsgerechtigden.
Vraag : Is het niet zo dat dit aantal fors is toegenomen door intreding asielzoekers?

CDA

Er is sprake van een afname van het aantal bijstandsgerechtigden (4). Dit is positief.
Vraag : Waar is de afname aan te wijten ?

DR

Preventiebeleid armoede: De rekenkamer geeft aan dat Renswoude te weinig regie neemt
om het minima beleid (zoals dat door de gemeente Veenendaal wordt uitgevoerd), te laten
aansluiten op de lokale Renswoudse situatie. In het coalitieprogramma staat dat de lokale
overheid dicht bij haar burgers dient te staan. Dorpsbelang vindt het belangrijk, dat er korte
lijnen zijn tussen overheid en inwoners.
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Vraag :

Hoe denkt het college dit te gaan invullen, met name op het terrein van
minimabeleid en schuldhulpverlening ?
CDA

De Rekenkamer heeft advies uitgebracht over het armoedebeleid.
Vraag : Hoe ver zijn wij bij het uitwerken van lokale beleidsdoelstellingen voor het
verbeteren van het minimabeleid ?

Reïntegratievoorzieningen
CDA

Vraag :

Hoe komt het dat lopende re-integratievoorzieningen in ons dorp relatief zo laag

zijn?

Inclusieve arbeidsmarkt
SGP

Er wordt 0,25 fte gevraagd om inclusieve arbeidsmarkt concreter te maken bij Renswoudse
ondernemers. Ook zo’n 500 uur per jaar. Kosten € 15.000,-.
Vraag :

Wie deed contacten eerst ? En zijn deze extra fte echt nodig ?
De wethouders hebben al een totale verhoging van fte’s van 1,3 fte naar 2,2 fte. Met de
daarbij behorende kosten ?
Statushouders
CDA

Vraag :

Hoeveel statushouders hebben wij in ons dorp ? Hoe verloopt de integratie van deze
groep ? Komt bij de huisvesting de eigen bevolking niet in de knel ?

Sociaal domein
CDA

Er komt een nieuw kaderstellend beleidsplan Sociaal Domein. Dit vervangt de beleidsnota
Wmo en het beleidsplan Jeugdhulp.
Vraag : Wat is hiervan de reden ?

CDA

Er zijn enkele posten binnen het sociaal domein geschrapt.
Vraag : Waarom is dit niet eerder geschrapt, Wanneer niet gebruikte posten te lang blijven
staan, krijg je een vertekend beeld.

Jeugdzorg
DR

Jeugdzorg wordt steeds complexer. Gevolg hiervan is dat de kosten toenemen. Deze kosten
zijn vanaf 2019 onderdeel van algemene uitkeringen (blz 11 punt 27). Voor algemene
uitkeringen is een extra vergoeding van 23.000 euro opgenomen om prijsstijgingen te
compenseren.
Vraag :

Is dit bedrag voldoende om de stijgende kosten voor de steeds complexer wordende
jeugdzorg te financieren. Zo nee, welk risico lopen we als gemeente?
CDA

Preventief jeugdbeleid.
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Vraag : Moet de gemeente dit organiseren ?

Als niemand het doet, moet dit. Is er geen

andere betere organisatie ?
CDA

Aan de jeugd geeft de gemeente circa € 140.000 meer uit dan van het Rijk wordt ontvangen.
Vraag : Wat is hiervan de oorzaak ?
Er is sprake van meer preventieve en ambulante maatregelen, waardoor het gebruik van de
Jeugdzorg afneemt.
Vraag : Hoe reëel zijn deze verwachtingen en waaruit bestaan de preventieve maatregelen
?

CU

Voor de jeugdzorg wordt voor 3 jaar € 30.000 per jaar geïnvesteerd. De totale kosten van
jeugdzorg (6,71, 6.72, 6.81 en 6.82) nemen nauwelijks af de komende jaren.
Vraag : Of wordt de extra inzet uitsluitend gericht op de geëscaleerde zorg 18 + (besparing
€ 40.000), of zouden de kosten zonder deze inzet hoger zijn dan nu geraamd?
Met andere woorden hoe hoog zouden de kosten voor jeugdzorg zijn wanneer deze inzet
niet wordt gehonoreerd?

WMO
CDA

Vraag :

CDA

De contracten voor het vervoer met de Valleihopper lopen ten einde. De kosten in de regio
nemen door de gemaakte constructie in Food Valley steeds grotere proporties aan.
Vraag : Hoe kan dit worden tegengegaan ?

CDA

Bij het afsluiten van zorgcontracten (huishoudelijke ondersteuning) haakte Veenendaal af.
Vraag : Wat is de kans dat wij in de toekomst dit weer oppikken samen met Rhenen en
Veenendaal ?

Wanneer het gaat over de WMO is de vraag hoe het Dorpsteam functioneert ? Is
men hierover tevreden ?

Volksgezondheid
VVD

In de begroting staat dat we de vaccinatiegraad willen verhogen.
Vraag : Weet het college hoe het hiermee staat?
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PORTEFEUILLEHOUDER TEUNISSEN
Programma 1 Dienstverlenend Domein
Economische zaken
SGP

Medewerker economische zaken aantrekken voor 0,25 fte om contacten met Renswoudse
bedrijven te onderhouden over beter vestigingsklimaat. € 15.000,- Zo’n 500 uur per jaar.....
Vraag : Is dit nodig ? Is er nu geen gunstig vestigingsklimaat ? En hoe gaat college om met

ondernemers die door knellende landelijke regelgeving gedwongen worden hun
onderneming te beëindigen ?
CDA

Ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en aantrekkelijke omgeving.
Vraag : Wat doet de gemeente als er ondernemers aan de Dorpsstraat zitten, die daar
eigenlijk helemaal niet thuishoren ?

VVD

Economische Zaken: in de begroting staat dat eventuele belemmeringen voor ondernemers
weggenomen moeten worden.
Vraag : Welke belemmeringen wil het college als eerste gaan aanpakken, heeft u een top 3?

Programma 3 Fysiek Domein
Verkeer en vervoer
Fietspaden Barneveldsestraat
DR

De fietspaden langs de Barneveldsestraat gaven een enorm gevoel van veiligheid voor
fietsers. Nu zijn de problemen daar en zijn ingrijpende maatregelen nodig. Er is een
informatie avond geweest en de politiek is bijgepraat. Maar nu het vervolg. Het natte seizoen
nadert en wij willen geen vallende fietsers over het ribbelpad. Wat ons betreft een prioriteit
om de problemen adequaat aan te pakken en niet te lang te wachten. Een simpele en
doeltreffende oplossing lijkt voorhanden.
Vraag :

Hoe staat het college hierin?
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CDA

Vraag :

Waarvoor is een variantstudie voor de aanleg van het fietspad langs de
Barneveldsestraat nodig ? Wij wilden toch zo weinig mogelijk kosten voor onderzoek maken
?

Derde ontsluitingsweg Beekweide
VVD

Vraag : is er een relatie met Beekweide 2, of kunnen we dit ook al voor Beekweide 1 onderzoeken?

Verkeersveiligheid
Dorpsstraat
DR

Dorpsstraat: Grootschalig onderhoud van de Dorpsstraat staat ingepland voor 2019.
Dorpsbelang wil er sterk op aandringen, dat de veiligheidsaspecten die genoemd zijn in het
coalitieakkoord daarin worden meegenomen. Middels een motie vreemd aan de orde is hier
nogmaals de aandacht op gevestigd. Met name de veiligheid bij oversteekplaatsen.
De vervanging van de ondergrondse infra in de Dorpsstraat wordt 7 jaar opgeschoven (2026);
daarin zal ook worden ingezet op een verbetering van de leefbaarheid (in het dorp?). We
kunnen op blz 36 lezen dat in 2019 gestart wordt met een onderzoek naar een rondweg.
Vraag : Mogen we hieruit de conclusie trekken, dat het streven is, dat als een rondweg

haalbaar is en wordt gerealiseerd, de inrichting van de Dorpsstraat in 2026 hierop wordt
aangepast?
CDA

Vraag : Hoe kan de veiligheid van de Dorpsstraat verbeterd worden zonder direct aan de

aanleg van een rondweg te denken ?
Snelheidscontroles
VVD

Op veel plaatsen wordt er te hard gereden, ook in de woonwijken.
Vraag : Wat wil het college doen om snelheidsovertredingen te beperken? Waar en wanneer worden
er meer smileyborden geplaatst? Zijn er mogelijkheden om op verschillende plekken
permanent smileyborden te plaatsen?

Parkeren
VVD

Het college stelt voor om overlast door fout geparkeerde voertuigen tot een minimum te beperken.
Vraag : Hoe wil het college dit doen? Vindt het college ook dat er prioriteit gemaakt moet worden

van locaties waar er verkeers- en parkeeroverlast is (zoals op Groot Overeem).
Vindt het college ook dat locaties waar (nog) geen klachten zijn niet gecontroleerd hoeven te worden?
Openbaar vervoer
VVD

Het college wil de busverbinding en bereikbaarheid van Renswoude verbeteren. Hier staan geen
maatregelen bij.
Vraag : Op welke wijze denkt het college dit punt op te pakken? Dit geldt ook voor de intercity
status van station Veenendaal – De Klomp.

Programma 4 Algemene dekkingsmiddelen
Treasury
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DR

Vraag :

Welke invloed heeft de verlaging van de doorberekende rente op de
gemeentebegroting en is deze verlaging verplicht? (Blz 14)

Financiën algemeen
SGP

U spreekt in uw voorwoord dat het realiseren vanuit ambities en het oplossen van
knelpunten vanaf 2022 zullen leiden tot een tekort en het daarom noodzakelijk is om, binnen
de ruimte die in de begroting aanwezig is, nadere keuzes te maken.
Vraag : Wanneer denk u dit te gaan doen ? U voorziet nu al tekorten! Bij tekorten eerst
kritisch kijken naar de uitgaven.
Stel ambities tijdig bij en pas het tempo van realiseren tijdig aan. Eerst je basistaken. Eerst
wat noodzakelijk is. Daarna wat wenselijk is.

Financiële reserves
SGP

Reserves op orde brengen of verhogen voor in 2022 voorziene tekorten.
Het tegenovergestelde gebeurt helaas. Groot bedrag a € 239.000,- wordt onttrokken aan
reserves. Vorig college werd weleens verweten te voorzichtig te begroten. Wij kunnen ons als
SGP niet aan de indruk onttrekken dat het nu niet op kan. Als er in tijden van economische
voorspoed al tekorten worden voorzien wat staat ons dan te wachten als het economisch
minder gaat ? Geen enkele toevoeging aan de reserves ondanks de door u gemelde
voorziene tekorten in 2022. Ambitie is goed. Maar niet tegen elke prijs. Let op uw zaak. Eerst
wat noodzakelijk is. Daarna wat wenselijk is. Verantwoord handelen. Begrotingen zullen wij
straks toetsen aan concrete voorstellen en dekkingsplannen. Bedragen zijn begroot /
geraamd = beschikbaar mits goed onderbouwd.
Vraag : En u verwacht nog extra kosten ? (zie afvalinzameling). Hoe kijkt u hier als college

zelf tegenaan ? Betalen wij als inwoners van Renswoude na 2022 het gevolg van deze ruime
manier van begroten ?
SGP

In de jaren 2019 tot en met 2021 is sprake van een structureel sluitende begroting. In 2022 is
sprake van een (gering) tekort.
Al is het een juiste constatering dat de begroting 2019 sluitend wordt gemaakt door het
onttrekken van € 239.000,- aan de algemene reserve.
Vraag :

Kan met vaststellen punt 5 uit het besluit (zie onder) niet gewacht worden tot de
gevraagde offertes binnen zijn ?
VVD

De omvang van het weerstandsvermogen wordt als een belangrijk kengetal genoemd. Wij hebben een
beschikbare weerstandscapaciteit van 4,5mio EURO eind 2019. Deze bestaat uit de algemene reserve
en de onbenutte belastingcapaciteit van 700k. Momenteel is er een reserve voor precariorechten van
1,6mio, deze zal oplopen naar 2,6mio eind 2021.
Vraag : Bent u het met ons eens dat deze reserve zou kunnen vrijvallen ten gunste van onze
algemene reserve, waardoor de beschikbare weerstandscapaciteit toeneemt van 4,5mio naar 6,1mio
en onze weerstandsratio van 1,8 naar bijna 2,5x?
Vraag : Welke bovengrens hanteert de gemeente voor de weerstandsratio?

CU

In de begrotings commissie hebben wij de vraag neergelegd over de
geactualiseerde nota reserves en voorzieningen die er inmiddels al een paar jaar
had moeten zijn.
Vraag : Wanneer kunnen we deze tegemoet zien ?
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Algemene uitkering gemeentefonds
CDA

Er wordt hier gesproken van de oplossing van maatschappelijke problemen, waarvan de
bijdrage van de gemeenten nog niet bekend zijn.
Vraag : Aan welke maatschappelijke problemen denken wij dan specifiek voor Renswoude ?
Toelichting 2 Er is al wel de uitkering van het rijk opgenomen, maar wat Renswoude er voor
moet doen is niet duidelijk. De lasten ontbreken dus.
Vraag : Zijn deze er niet?

WOZ
CDA

De gemiddelde WOZ waarde van woningen is in Renswoude relatief hoog.

BEGROTINGSWIJZIGING

CDA

Er zit een begrotingswijziging bij van € 239.183,00 .
Vraag :

Waar is dit voor?

Projecten

Gemeentewerf
CDA

Over de gemeentewerf is nog geen besluitgenomen Er moet wel wat gebeuren, waar en hoe
onbekend.
Vraag : Waarom dan opgenomen?

Gemeentehuis
CDA

Vraag : Investeringen

Gemeentehuis zijn wel kosten opgenomen , maar geen investeringen
in 2022. 3,5 miljoen Ook de lening niet opgenomen. Wat is hier de reden van?

Bedrijventerrein
CDA

Vraag : Hoe groot is de lokale behoefte bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen in

Renswoude ?
CDA

Het bedrijventerrein Groot Overeem wordt de komende jaren wellicht uitgebreid.
Vraag : Dit is dus nog niet zeker ?

CDA

Er zal gezorgd worden voor een toereikend aantal parkeerplaatsen.
Vraag : Kan hier ook het veiligheidsaspect meegenomen worden ?
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Herontwikkeling terrein Borgwal
CDA

De nieuwbouw van CBS de Borgwal is in volle gang.
Vraag : Wat gaat er gebeuren met het terrein van de oude Borgwal ?

PORTEFEUILLEHOUDER VAN ‘T FOORT
Programma 3 Fysiek Domein
Wonen en bouwen
VVD

We maken ons sterk voor betaalbaar wonen in Renswoude, dat is ons doel. Ondertussen zijn er steeds

meer berichten dat vooral starters op de woningmarkt tussen wal en schip dreigen te vallen. Ook
mensen met een inkomen van net boven de sociale grens kunnen moeilijk iets vinden, net als
bijvoorbeeld ondernemers en zzp-ers met een variabel inkomen.
Vraag : Op welke manier denkt het college dit soort groepen die nu buiten de boot vallen, aan
woningen te helpen?
Woningbedrijf
DR

Blz. 37 wonen en bouwen: we lezen hier, dat in 2019 in het eerste kwartaal het
geactualiseerde Strategisch Voorraad Beheer (SVB) wordt vastgesteld. Dorpsbelang vraagt
aandacht voor de wensen van oudere inwoners om dicht bij het centrum een woonvorm te
realiseren, waarbij men zelfstandig, maar levensbestendig kan wonen.
Vraag : Kan en wil het college toezeggen, dat men dit verzoek serieus zal onderzoeken ?

CDA

Vraag :

CDA

Huurverhogingen in het algemeen conform inflatie. Nu wordt gerekend met 1% vanaf 2020.
Bij de begroting wordt met 1,4 % inflatie gerekend, bij het woningbedrijf met 2%. Op deze
manier gaat het woningbedrijf achter de feiten aanlopen. Zijn korte termijn oplossingen en
geven geen duidelijkheid voor de lange termijn.

CU

Gemeente Renswoude heeft een eigen woningbedrijf. De gemeente heeft daarmee een
bijzondere verantwoordelijkheid als het gaat om huurbeleid omdat zij daarmee direct invloed
kan uitoefenen op het koopkrachtplaatje van de armsten in de gemeente. Uit onderzoek van
het CPB blijkt dat de verhoging van de energiebelasting bij de lagere inkomens er
verhoudingsgewijs zwaarder inhakt dan bij de andere inkomensgroepen omdat zij
een groter deel kwijt zijn aan energie dan de andere inkomensklassen. Zonder

Het woningbedrijf investeert jaarlijks € 0,2 miljoen voor het verduurzamen van
woningen. Over hoeveel jaren gaat dit zich uitstrekken ?

11

maatregelen gaan zij dus meer betalen voor energie (aardgas +3 % per kubieke
meter, heffing op elektriciteit – € 0,72 per kilowattuur + € 51,00 vast bedrag). Dat
gevoegd bij de jaarlijkse huurstijging zullen de woonlasten stijgen.
Vraag : Is het college bereid om beleid te ontwikkelen om de allerarmsten te ontzien bij de
jaarlijkse huuraanpassingen zoals we ook bij een aantal woningcorporaties het afgelopen jaar
hebben gezien?
CU

In de begroting van het woningbedrijf wordt € 200.000 jaarlijks uitgetrokken voor
het verduurzamen van woningen. Uit onderzoek van Aedes naar aanleiding van het
klimaatakkoord blijkt dat voor het verduurzamen van de woningen gemiddeld over
Nederland € 52.000 per woning nodig is. Het woningbedrijf telt volgens de
jaarrekening 2017 366 woningen. Dat zou betekenen dat er € 20 miljoen nodig is om
de klimaatopgave te realiseren. Als we dat van toepassing verklaren op het
woningbedrijf dan doen we er in dit tempo 100 jaar over om deze opgave te
realiseren.
Vraag : Wat is de visie van het college hierop?

Afvalbeleid
DR

Het besluit over wijziging van de afvalinzameling is genomen.
Vraag : Worden straks de luiers en incontinentie materiaal apart ingenomen of komen die

bij het restafval ?
SGP

U stelt dat er in deze begroting vooralsnog vanuit wordt gegaan dat de tarieven gelijk blijven.
Dit in tegenstelling van mededelingen in de Cie. EF en RD in oktober 2018 van mogelijke 15%
tariefverhoging.
Vraag : Vanwaar deze aanname ? Waar is dit op gebaseerd ? Is dit de volgende

begrotingswijziging die er aan komt ?
CDA

Blijkbaar gaat ACV in 2019 reeds het afval ophalen en wordt Ons genoegen vrijgesteld.
Vraag : Wat gaan ze doen voor deze extra vergoeding ?

VVD

We gaan vanaf 1 januari 2020 naar betalingen per aanbieding restafval, vanaf 2019 stappen we al over
naar de ACV.
Vraag : Op welke manier gaat het college draagvlak creëeren onder de bevolking voor deze nieuwe
manier van afval inzamelen?

Milieubeheer

DR

Dorpsbelang Renswoude blijft aandacht vragen voor de grote hoeveelheid fijnstof en de
daarmee gepaarde gaande ongezonde lucht.

Beheer openbare ruimte
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Groenvoorzieningen / openbaar groen
SGP

Op dit moment niveau B. Renswoude groeit. Diverse wijken zijn zojuist opgeleverd of worden
medio 2019 opgeleverd. Daar zal ook openbaar groen worden aangelegd en moeten worden
onderhouden nemen wij aan. Dit is onzes inziens niet meegenomen in de begroting. Er is
zelfs € 36.000,- minder begroot dan in 2018 (blz. 39).
Vraag : Waarom geen verhoging budget om genoemde redenen ? Gaat niveau B straks naar
niveau C ? Kan groenvoorziening niet gekoppeld worden aan de duurzaamheidsagenda van
het college ?

Onderhoud wegen
CDA

Er is sprake van investeringen aan de Biesbosserweg in 2019-2022.
Vraag : Wat houden deze investeringen in ? We menen dat het ook de bedoeling is dat de
Emminkhuizerlaan onder handen wordt genomen, klopt dit ? Is ook de Veenweg in beeld ?

Duurzaamheid
CDA
CDA

Vraag :

Wat is de relatie tussen diverse duurzaamheidskosten 20 K structureel , 30 K
incidenteel en de progamma manager Foodvalley van 45K?
Wij zetten vraagtekens van het gebruik van zonnepanelen, waarbij gebruik wordt gemaakt
van agrarisch terrein.
Vraag :

Waar moeten wij aan denken als er gesproken wordt over een eigen collectieve,
onafhankelijke energiebron voor alle inwoners ?
CDA

De doelstelling is om in 2035 als gemeente energieneutraal te zijn. Er zal hiertoe
samenwerking gezocht worden met omliggende gemeenten.
Vraag : Zou het niet beter te zijn om hier FoodValley te noemen ?

SGP

Programmamanager FV leveren t.b.v. Duurzaamheidsambitie a € 45.000,-.
Dat is nogal wat.
Vraag : Wat gaan wij daar extra voor terug krijgen ?
U heeft ook al een fors bedrag a € 30.000,- in een raadsvoorstel bedongen om
duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren ? Ook voor onderzoek; nulmeting. Zonder helaas
ook verdere onderbouwing. Totaal voor 2019 dus al € 75.000,- voor
duurzaamheidsdoelstellingen zonder goed onderbouwde en concrete raadsvoorstellen.
Vraag : Kunt u dit nader toelichten ? Geld nodig, ok. Maar dan wel graag een goede

onderbouwing. Het gaat wel om gemeenschapsgelden.
CU

Voor duurzaamheid wordt een bedrag geraamd van € 20.000.
Vraag : Word er, bij het kiezen van alternatieven voor gemeentelijk vastgoed (exclusief
woningbedrijf), direct duurzaam geïnvesteerd en wordt dit meegenomen in het
investeringsvoorstel (gemeentehuis en bibliotheek)?

Ruimtelijke ordening

13

CDA

Vraag : Wat is de stand van zaken rond de Catherina Mossellaan (ontsluitingsweg en

verkeersveiligheid) ?
Vraag :

Hoe ver zijn wij met het zoeken naar alternatieven voor de Ruimte voor Ruimte
Regeling ? Er staat geen overzicht in waar de gemeente de risico’s ziet. Er staat alleen dat er
risico dekking 1,8 keer het potentieel is.
Projecten
Dorpshart
SGP

Dorpshart staat bij de SGP hoog op de prioriteitenlijst.
Vraag : Is daar al iets naders over bekent ? Ook daar lopen de kosten n.a.v het niet
bebouwen gewoon door ?
Of wachten wij eerst totdat er een definitieve locatie is gekozen voor het nieuwe
gemeentehuis ?

CDA

Vraag :

DR

Zoals bekend is onze fractie voor verplaatsing van de bibliotheek naar het Dorpshart.

Wanneer wordt er met de ontwikkelaar gezocht worden naar een optimale invulling
voor het resterende gedeelte van het Dorpshart ?

Vraag : Welke mogelijkheden ziet het college om dit te realiseren? In een nieuw gebouw of

een winkellocatie?
CDA

Vraag : Hoe reëel is de kans dat de bibliotheek verplaatst wordt naar het Dorpshart en kan

er dan ook niet ingespeeld worden op de steeds groter wordende behoefte aan allerlei
activiteiten ?
VVD

Vraag :

Welke stimuleringsmaatregelen heeft het college voor ogen om ondernemers ertoe
te bewegen naar het Dorpshart te gaan?
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