Vragen met betrekking tot de Begroting 2019
Bij het doorlezen van de begroting heb ik mij voor de formulering van vragen en opmerkingen vooral
geconcentreerd op “A. Programmaplan”.
Hieronder volgen desbetreffende vragen/opmerkingen:
Pagina 7:
- Structureel tekort van € 56.000,- in 2022 door opname van kapitaallasten ver-/nieuwbouw
gemeentehuis vind ik logisch, maar niet zo florissant.
Pagina 9:
- Ik vind € 180.000,- voor toekomstbestendige organisatie een redelijk hoog bedrag. Ik begrijp
dat dit punt volop in onderzoek is. Het is een belangrijk onderzoek en ik ben benieuwd naar
de uitkomsten. Is er uitzicht op, wanneer wij hier meer over horen ?
Pagina 10:
- Er is hier sprake van de oplossing van maatschappelijke problemen, waarvan de bijdrage van
de gemeenten nog niet bekend zijn. 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. Zijn deze er niet?
-

Onder “15” Over de gemeentewerf is nog geen besluitgenomen Er moet wel wat gebeuren,
waar en hoe onbekend. Waarom dan opgenomen?

Pagina 11:
- Onder “22” staat dat het huidige uurtarief voor de BOA’s niet kostendekkend is. Hoe komst
dit ?
- Onder “23” is er sprake van een afname van het aantal bijstandsgerchtigden (4). Dit is
positief. Waar is de afname aan te wijten ?
- Onder “26”is er sprake van het schrappen van enkele posten. Waarom is niet eerder
geschrapt. Wanneer niet gebruikte posten te lang blijven staan, krijg je een vertekend beeld.
Pagina 12:
- Er is sprake van investeringen aan de Biesbosserweg in 2019-2022. Wat houden deze
investeringen in. Ik meen dat het ook de bedoeling is dat de Emminkhuizerlaan onder
handen wordt genomen. Is ook de Veenweg in beeld ?
- Wat is de relatie tussen diverse duurzaamheidskosten 20 structureel , 30 incidenteel en de
progamma manager Foodvalley van 45?
onder 38 Blijkbaar gaat ACV in 2019 reeds het afval ophalen en wordt Ons genoegen
vrijgesteld. Wat gaan ze doen voor deze extra vergoeding.In 2020 pas betalen voor restafval
Preventief jeugdbeleid. Moet de gemeente dit organiseren Als niemand het doet, moet dit. Is
er geen andere betere organisatie.

Pagina 13:
- 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 ?
- De gemeentelijke kosten nu als PM post. Dus geen bedrag. Moet dit uit reserves komen?

-

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

Pagina 14:
- Het woningbedrijf investeert jaarlijks € 0,2 miljoen voor het verduurzamen van woningen.
Over hoeveel jaren gaat dit zich uitstrekken ?
Pagina 19:
- Hoe wil de gemeente inwoners stimuleren om verdachten of onveilige situaties te melden ?
Worden twee grote wietplanten bij iemand in een achtertuin hier ook onder ? Bij
stimuleringsmaatregelen hoort ook informatie wat de moeite waard is om aan te geven.
Pagina 20:
- Hoe groot is de lokale behoefte bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen in Renswoude ?
- Hoe reël 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 ?
- Er komt een extra investering voor communicatie met de bewoners. Wat gaat er dan
gebeuren, hetgeen nu via de sociale media b.v. nog niet gebeurt ?
Pagina 21:
- Overlast van (steeds groter in aantal) rondstruinende honden met de bijgeleidende
hondenpoep is een ergernis voor fatsoenlijke burgers. Hoe denkt de gemeente samen met
hondenbezitters naar oplossingen te zoeken en de handhaving te intensiveren ?
- Ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en aantrekkelijke omgeving. Wat als er
ondernemers aan de Dorpsstraat zitten, die daar eigenlijk helemaal niet thuishoren (Bertus
van Burken) ?
Pagina 22:
- Is de personele formatie terug gelopen of anders aangegeven. 5,5 naar 4,7 per 1000 inw.
Pagina 26:
- Er komt een nieuw kaderstellend beleidsplan Sociaal Domein. Dit vervangt de beleidsnota
Wmo en het beleidsplan jeugdhulp. Wat is hiervan de reden ?
- De nieuwbouw van CBS de Borgwal is in volle gang. Wat gaat er gebeuren met het terrein
van de oude Borgwal ?
- Vanaf september dit jaar wordt de uitvoering van de leerplichtwet door Veenendaal
uitgevoerd. Wat is er veranderd ten opzichte van de oude situatie ?
- Aan de jeugd geeft de gemeente circa € 140.000 meer uit dan van het Rijk wordt ontvangen.
Wat is hiervan de oorzaak ?
- Er is sprake van meer preventieve en ambulante maatregelen, waardoor het gebruik van de
Jeugdzorg afneemt. Hoe reëel zijn deze verwachtingen en waaruit bestaan de preventieve
matregelen ?
Pagina 27:
- De Rekenkamer heeft advies uitgebracht over het armoedebeleid. Hoe ver zijn wij bij het
uitwerken van lokale beleidsdoelstellingen voor het verbeteren van het minimabeleid ?
- 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 ?
- Wanneer het gaat over de WMO is de vraag hoe het Dorpsteam functioneert ? Is men
hierover tevreden ?

-

-

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

Pagina 30:
- Wat moet er verstaan worden onder “relatief” en “absoluut verzuim” in het onderwijs. Hoe
moet het verschil in percentages hiertussen verklaard worden ?
- Het aantal niet-sporters in ons dorp is verhoudingsgewijs groot. Hoe veranderen wij dit ?
- Hoe komt het dat lopende re-integratievoorzieningen in ons dorp relatief zo laag zijn ?

Pagina 33:
- Hoe kan de veiligheid van de Dorpsstraat verbeterd worden zonder direct aan de aanleg van
een rondweg te denken ?
- Wij zetten vraagtekens van het gebruik van zonnepanelen, waarbij gebruik wordt gemaakt
van agrarisch terrein.
- Waar moeten wij aan denken als er gesproken wordt over een eigen collectieve,
onafhankelijke energiebron voor alle inwoners ?
Pagina 34:
- Waarvoor is een variantstudie voor de aanleg van het fietspad langs de Barneveldsestraat
nodig ? Wij wilden toch zo weinig mogelijk kosten voor onderzoek maken ?
- Het bedrijventerrein Groot Overeem wordt de komende jaren wellicht uitgebreid. Dit is dus
nog niet zeker ?
- Er zal gezorgd worden voor een toereikend aantal parkeerplaatsen. Kan hier ook het
veiligheidsaspect meegenomen worden ?
Pagina 37:
- De doelstelling is om in 2035 als gemeente energieneutraal te zijn. Er zal hiertoe
samenwerking gezocht worden met omliggende gemeenten. Zou het niet beter te zijn om
hier FoodValley te noemen ?
Pagina 38:
- De gemiddelde WOZ waarde van woningen is in Renswoude relatief hoog.
Pagina 40:
- De kosten van het milieubeheer door de Odru blijven hoog.
Pagina 80:
- Wanneer wordt er met de ontwikkelaar gezocht worden naar een optimale invulling voor het
resterende gedeelte van het Dorpshart ?
Extra vraag:
- Wat is de stand van zaken rond de Catherina Mossellaan (ontsluitingsweg en
verkeersveiligheid) ?
- 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.

-

Huur verhogingen 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.
Er zit een begrotingswijziging bij van € 239.183,00 Waar is dit voor?

