Beschouwing op de begroting 2017
Programma 0:
College en gemeenteraad moeten blijvend investeren in goede communicatie met de
verenigingen, kerken, organisaties en de inwoners van Renswoude.
De samenwerking met Veenendaal en binnen FoodValley hebben verder vorm
gekregen.
Worden hier nog extra kosten verwacht ? Of voordelen door efficiency ?
Leidt deze verdergaande samenwerking tot toenemende bestuurlijke en ambtelijke
werkdruk ?
Vind er ook evaluatie plaats wat betreft deze nauwe samenwerking ? En de
resultaten ?
Programma 1:
Renswoude is onderdeel van de VRU. Het beleidsplan van de VRU toont aan dat men
ambitie heeft. Dit heeft ook gevolgen voor de huisvesting van de brandweer. Er is 28
juni 2016 besloten een beperkte variantenstudie uit te voeren om vast te stellen hoe
een toekomstbestendige brandweerpost in Renswoude het meest kostenefficiënt kan
worden gerealiseerd.
Binnenkort, schrijft u! Kunnen wij de uitkomst van deze variantenstudie nog dit jaar
tegemoet zien ?
Landelijke norm voor verdeling wijkagenten is 1 per 5000 inwoners. Wordt deze
norm ook voor Renswoude gehanteerd ?
Klachten over geluidsoverlast door bijv. buurtfeesten met muziek tot soms diep in de
nacht dienen serieus genomen te worden. Handhaven waar nodig.
Programma 2:
Het is ons niet helemaal duidelijk of herinrichting wegen buitengebied echt de
veiligheid zo veel bevordert en of dat opweegt tegen andere risico’s, zoals langere
aanrijtijden van de hulpdiensten. Ook het kostenvoordeel vinden wij twijfelachtig.
Natuurlijk is het goedkoper om 20 drempels tegelijk te leggen, dan apart, maar dat is
niet de vergelijking die je moet maken.
Loopt het nieuwe contract met Citytec naar tevredenheid ? En wat zijn de
toekomstplannen ? Hoe ver zijn we met de klimaatdoelstelling van 20% reductie in
2020? Wordt dit gecorrigeerd voor uitbreiding van het aantal lichtmasten ?

Wij zien uit naar evaluatie onkruidbestrijding en gaan graag in gesprek over
beeldkwaliteit.
Elke nieuwbouw hanteert een hoger peil, hetgeen kan leiden tot problemen bij
oudere huizen. Kan hierop gestuurd worden, bijvoorbeeld door een bouwpeil voor te
schrijven of afwatering te verbeteren ?
Programma 3:
Ontwikkelingen resterende bouwdelen Dorpshart. Wij verwachten dat de komende
periode een verdere uitwerking van de plannen geagendeerd gaat worden.
Ontwikkeling van bedrijventerreinen is de laatste jaren voortvarend ter hand
genomen. Wij ondersteunen de aanvraag voor uitbreiding van ons bedrijventerrein.
De agrarische sector speelt in onze gemeente een grote rol. Ontwikkelingen die
het vitaal houden van deze sector bevorderen worden door ons
nauwlettend gevolgd. Ook de ontwikkelingen rondom bedrijfsbeëindiging, en de
gevolgen daarvan voor ons buitengebied, worden nauwlettend gevolgd.
Programma 4:
De plannen voor nieuwe huisvesting van De Borgwal hebben onze volle
aandacht. Plannen nu voortvarend ten uitvoer brengen. Planning ?
Leerlingenvervoer beperken tot de groepen kinderen voor wie het daadwerkelijk
bedoeld is; de kinderen met beperkingen.
Ander aspect is de beschikbaarheid van goed openbaar vervoer. Ook voor leerlingen
en studenten van het voortgezet en hoger onderwijs te Veenendaal en Amersfoort.
Syntus heeft beperkter dienstregeling en dat baart ons toch wel zorgen. Wij
verwachten van het college de uiterste inspanning om openbaar vervoer, vanuit en
richting Renswoude, op peil te houden.
Programma 5:
De verenigingen van Renswoude mogen zich nog steeds verheugen in een grote
belangstelling en kunnen gebruik maken van goede accommodaties. Blijvende
aantekeningen: zondag niet in het geding. Bezuinigingen op de subsidies zijn o.a.
redenen geweest om gesprekken tussen verenigingen en college te intensiveren.
Zoals eerder dit jaar in de gemeenteraad aan de orde is geweest zullen wij aan het
einde van deze coalitieperiode het subsidiebeleid opnieuw tegen het licht houden.
Vergroening Renswoude. Door verbod op bestrijdingsmiddelen per 1 april 2016 is nu
al te zien dat straten en paden ,,vergroenen". Het nu laten versloffen van onderhoud
betekent in de nabije toekomst een ware onkruidexplosie. Betekent dit dat u deze
situatie acceptabel gaat vinden ? Of onderschrijft u de mening dat er onderzoek
moet plaatsvinden naar mogelijk andere manier van aanleggen en onderhoud van
openbare ruimten ?
Toename van het aantal recreanten biedt kansen voor plaatselijke ondernemers.

Optimale mogelijkheden voor ontspanning is de SGP-slogan op het gebied van
cultuur en recreatie. Behoud van de zondagsrust is hierin voor de SGP een belangrijk
item.
Programma 6:
De doelgroep die onder de nieuwe Participatiewet valt wordt groter terwijl de
budgetten voor beschut werken en re-integratietrajecten kleiner worden of zelfs
verdwijnen. Samen met o.a. IW4, en ook binnen FoodValley, zien wij ons gesteld
voor grote inspanningen. Al een planning bekent betreffende ontwikkelingen en
besluitvorming over IW4 ?
WMO: Goede samenwerking met onze buurgemeente Veenendaal, en binnen FV, zijn
in het kader van de WMO profijtelijk voor Renswoude. Zorg op de plaats waar nodig;
in de juiste proporties en voor een passend budget.
Programma 7:
Jeugdhulp binnen FoodValley. Dorpsteam verzet ook op dit gebied veel en goed
werk. Specialistische hulp verlenen waar nodig. Belang van de cliënt en kwaliteit van
de zorgverlening staat voorop.
Hoe staat het met de stijging van aantal cliënten J-GGZ binnen Renswoude ?
De afvalscheiding in Renswoude kan beter. Wij zien uit naar de voorstellen van het
college. Bewustwording en medewerking van de burger is belangrijk, maar de
gemeente faciliteert. Verwacht het college dat de kosten ook omlaag kunnen ?
Programma 8:
De bevolkingsprognose voorspelt groei naar 5800 inwoners in 2030. Voorziet
Beekweide in de bijbehorende vraag naar woningen ? Heeft het college al
ontwikkellocaties op het oog na Beekweide ?
Hoe ziet het college haar taken in het stimuleren van klimaatneutraal en
toekomstbestendig bouwen ? Gasloze woningen ?
In de afgelopen jaren is herhaaldelijk een beroep gedaan op de ruimte-voor-ruimte
regeling. De SGP vindt dat deze regeling nog eens tegen het licht gehouden moet
worden, en dat gestimuleerd moet worden om compensatiewoningen aan de rand
van de kern te bouwen. Hoe staat het college hier tegenover ?
Programma 9:
De SGP pleit voor een structureel sluitende begroting waarin de reserves op peil zijn.
Grote investeringen zullen zorgvuldig op haalbaarheid en betaalbaarheid moeten
worden beoordeeld. Wij zetten in op gedegen verantwoord financieel beleid.
Het takenpakket dat wordt afgenomen van de ODRU wordt aanzienlijk uitgebreid. De
kosten verveelvoudigen. Zijn dit allemaal extra taken? Of staat er ook een reductie
van eigen kosten tegenover ? Wij vinden dat het college hier zeer kritisch op moet
zijn.

Uit het staatje met O.Z.B. tarieven blijkt dat Renswoude de laagste in de regio is.
Daar is wat ons betreft niks mis mee. Het college schrijft bovendien zelf in de
Paragraaf lokale heffingen: “Het heeft weinig zin om de ozb-tarieven te vergelijken.
De gemiddelde belastingaanslag is een nuttiger indicator.” En dan blijken de
gemeentelijke heffingen in Renswoude hoger dan gemiddeld. Wij willen dan ook niet
te makkelijk meegaan in verhogingen van de tarieven. Overigens stijgt de opbrengst
ook al door diverse projecten. Heeft college, naast de diverse factoren die leiden tot
kostenverhoging, extra inspanning geleverd om te komen tot een sluitende
begroting ?
Bedrijfsvoering:
De SGP spreekt haar waardering uit richting het ambtelijk apparaat.
Wij hebben een kleine organisatie die middels samenwerking met andere
gemeenten goed in staat blijkt gedegen werk af te leveren binnen door de overheid
gestelde termijnen. De SGP hoopt dat ook in de toekomst Renswoude kan blijven
beschikken over een deskundig, flexibel en betrokken ambtelijk apparaat.
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