Hoofdstuk 0
22% van de loonsom wordt besteed aan de kosten voor inhuur van externen. Kunt u aangeven of dit
percentage de komende jaren gaat stijgen? Zo ja, wat is de verwachting? Zo nee, waarom niet?
Kunt u aangeven welk percentage van extern ingehuurde partijen in Renswoude woont?
Hoofdstuk 1
Er wordt gemeld dat het aantal misdrijven met 17% is gestegen en dat dit voornamelijk te wijten is
aan een toename van overlast door jongeren. Kunt u aangeven om welke leeftijdsgroep(en) het
gaat? Kunt u aangeven wat de redenen zijn voor deze toename? Kunt u tot slot aangeven wat er aan
wordt gedaan om dit percentage terug te dringen?
Hoofdstuk 2
De gemeente wil de klimaatdoelstelling van 20% reductie van energie voor openbare verlichting
behalen in 2020. Zijn er meer klimaatdoelstellingen opgesteld voor de gemeente Renswoude i.h.k.v.
het Energieakkoord? Zo ja, hoe scoort de gemeente hierop?
Hoofdstuk 5
Er wordt gesteld dat ‘de meeste verenigingen in Renswoude gezond zijn’. Wat wordt er verstaan
onder ‘gezond’? Kunt u aangeven welke verenigingen niet gezond zijn?
Dit hoofdstuk bevat een passage over openbaar groen. Wij hebben begrepen dat het college zo nu en
dan snippergroen verkoopt of juist niet verkoopt aan particulieren. Wat is de verwachting voor de
komende jaren? Zullen hiervoor bestemmingsplannen gewijzigd moeten worden?
Hoofdstuk 6
Renswoude zit boven de norm voor de opvang van statushouders. Kunt u misschien aangeven wat de
norm is en hoe ver wij er boven zitten? Hoe ziet de begeleiding van de gemeente van statushouders
er precies uit? Is de gemeente verantwoordelijk voor het verplicht stellen van een
inburgeringscursus?
Hoofdstuk 7
Zijn alle problemen met de bewoners van de Taets inmiddels opgelost? Wij kregen te horen dat er
extra problemen zijn ontstaan met andere bewoners i.v.m. mogelijk eerste rechten op bepaalde
woningen. Zijn deze problemen ook opgelost?
Het inwoneraantal in Renswoude groeit gestaag. Is er op de lange termijn nog wel voldoende ruimte
voor woningen binnen de rode contouren?
Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing
Kunt u aangeven of een weerstandsratio van 176% hoog, gemiddeld of laag is? Kunt u uw antwoord
nader toelichten.

