Vragen over beleidsbegroting 2019 en de meerjarenramingen 2020-2022

Hoofdstuk 0 :Bestuur en ondersteuning
De kosten van de bijstand nemen af door afname aantal bijstandsgerechtigden. Is het niet zo dat dit aantal fors is toegenomen door intreding asielzoekers?
Welke invloed heeft de verlaging van de doorberekende rente op de gemeentebegroting en is deze verlaging verplicht? (Blz 14)
Programma 1 : Dienstverlenend domein
Dorpsbelang Renswoude is zeer benieuwd wat het college voor maatregelen in petto heeft om de grote
overlast van hondenpoep in speeltuinen in te beperken?
Zoals bekend is onze fractie voor verplaatsing van de bibliotheek naar het Dorpshart. Welke mogelijkheden ziet het college om dit te realiseren? In een nieuw gebouw of een winkellocatie?
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. Heeft dit
wel prioriteit?
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; hoe denkt het college dat de kloof tussen RFV
en onze inwoners kleiner gemaakt kan worden?
Programma 2: Sociaal domein
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. Is dit bedrag voldoende om de
stijgende kosten voor de steeds complexer wordende jeugdzorg te financieren. Zo nee, welk risico lopen
we als gemeente?

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. Hoe
denkt het college dit te gaan invullen, met name op het terrein van minimabeleid en schuldhulpverlening.
Sport: Het aantal niet sporters in de gemeente Renswoude is 13,3% hoger dan in de provincie Utrecht.
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?
Schoolverzuim: 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?
Programma 3 : Fysiek domein
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. Hoe staat het college hierin?
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. 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?
Blz. 37 wonen en bouwen: we lezen hier, dat in 2019 in het eerste kwartaal het geactualiseerde StrategischVoorraad 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. Kan en wil het college toezeggen, dat men dit verzoek serieus zal onderzoeken?
Het besluit over wijziging van de afvalinzameling is genomen. Dorpsbelang Renswoude vraagt zich af of
straks de luiers en incontinentie materiaal apart ingenomen worden of bij het restafval komen?
Dorpsbelang Renswoude blijft aandacht vragen voor de grote hoeveelheid fijnstof en de daarmee gepaarde gaande ongezonde lucht.

Paragraaf Bedrijfsvoering
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 politiekbestuurlijke 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.
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.
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