Algemene beschouwingen VVD Renswoude begroting 2019
Hierbij ontvangt u de opmerkingen/vragen van de VVD fractie betreffende de begroting 2019.
Programma 1 Dienstverlenend Domein
Economische Zaken: in de begroting staat dat eventuele belemmeringen voor ondernemers weggenomen
moeten worden. Welke belemmeringen wil het college als eerste gaan aanpakken, heeft u een top 3?
Welke stimuleringsmaatregelen heeft het college voor ogen om ondernemers ertoe te bewegen naar het
Dorpshart te gaan?
Programma 2 Sociaal Domein
Sport: ten aanzien van de sportvoorzieningen staat er dat wij willen uitgaan van behoud van voorzieningen,
door het huidige beleid voort te zetten. Onze vraag is: is het huidige beleid inderdaad toereikend om dit
doel te bereiken? Hoe past de ambitie om een nieuw subsidiebeleid te ontwikkelen daarin?
Volksgezondheid: in de begroting staat dat we de vaccinatiegraad willen verhogen. Weet het college hoe
het hiermee staat?
Programma 3 Fysiek Domein
Verkeer/vervoer/parkeren: Het college stelt voor om overlast door fout geparkeerde voertuigen tot een
minimum te beperken. 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?
Verkeer en Vervoer: het college wil de busverbinding en bereikbaarheid van Renswoude verbeteren. Hier
staan geen maatregelen bij. Op welke wijze denkt het college dit punt op te pakken? Dit geldt ook voor de
intercity status van station Veenendaal – De Klomp.
Op veel plaatsen wordt er te hard gereden, ook in de woonwijken. 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?
Derde ontsluitingsweg Beekweide: is er een relatie met Beekweide 2, of kunnen we dit ook al voor
Beekweide 1 onderzoeken?
Afval: we gaan vanaf 1 januari 2020 naar betalingen per aanbieding restafval, vanaf 2019 stappen we al
over naar de ACV. Op welke manier gaat het college draagvlak creeeren onder de bevolking voor deze
nieuwe manier van afval inzamelen?
Milieubeheer: dit is uitbesteed aan de ODRU. Hoe houden we greep op deze organisatie?
Wonen en bouwen: 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. Op welke manier denkt het
college dit soort groepen die nu buiten de boot vallen, aan woningen te helpen?
Programma 4 – algemene dekkingsmiddelen
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. 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? Welke bovengrens hanteert de
gemeente voor de weerstandsratio?
Paragraaf Bedrijfsvoering, p. 63, alinea randvoorwaarden
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. Gaat dit volledige budget naar het ‘ontdubbelen’ van deze functie en zo nee welke
andere knelpunten worden hier tevens mee weggenomen?
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