Vragen CU Begroting 2019 gemeente Renswoude
1. Het is goed om te lezen dat de gemeentelijke organisatie toekomst bestendig wordt
gemaakt. De vraag die zich voordoet is in hoeverre de voorgestelde maatregelen
bijdragen aan het oplossen van de knelpunten zoals vastgesteld door K+V? Een
aanstelling op cruciaal functies van 0,25 fte (= 9 uur) lijkt niet zo zinvol of 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!
2. 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. 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?
3. Voor duurzaamheid wordt een bedrag geraamd van € 20.000. 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)?
4. Het woningbedrijf. 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
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. 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?
5. 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. Wat is de visie van het college hierop?
Tenslotte hebben wij in de begr. comm. de vraag neergelegd over de
geactualiseerde nota reserves en voorzieningen die er inmiddels al een paar jaar
had moeten zijn.

