PORTEFEUILLEHOUDER AB
Hoofdstuk 0 – Bestuur en ondersteuning
Bestuursorganen
VVD

Aanvulling wethoudersvergoeding : De VVD wil zeker meedenken over een aanvulling op
het aantal FTE wethouders, echter ligt hieraan nog geen besluit ten grondslag en zal dat
naar verwachting pas in de formatie na de gemeenteraadsverkiezingen aan bod zijn.
Vraag : Vindt u het terecht dat op basis van bovenstaande hier al een post wordt
meegenomen in de begroting?

CDA

Vraag: waarop is een uitbreiding van het wethouderschap naar juist totaal 1,8 fte
gebaseerd ? (blz. 136)

Communicatie/ website
SGP
College en gemeenteraad moeten blijvend investeren in goede communicatie met de
verenigingen, kerken, organisaties en de inwoners van Renswoude.

Samenwerking met Veenendaal / regio Food Valley
SGP

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 ?

Beleidsindicatoren
VVD

Met de komst van de beleidsindicatoren is er meer inzage ontstaan hoe Renswoude het
doet ten opzichte van andere gemeente in de provincie en gemeente in dezelfde omvang
(< 25000 inwoners). Er wordt vooral naar het verleden gekeken en niet naar de toekomst
als het om de beleidsindicatoren gaat.
Vraag : Aangezien het een begroting is wil de VVD vragen naar de mogelijkheden om een
toekomstige richting (doelstelling) aan te geven in de diverse beleidsindicatoren. Kan dit
vanaf de begroting 2019 worden meegenomen?
Het ontbreekt in hoofdfunctie 5 volledig aan beleidsindicatoren, wanneer kunnen wij deze
verwachten?

Hoofdstuk 1 – Veiligheid
Brandweer/ VRU
SGP

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 ?

VVD

Brandweer: In 2014 is er een rapportage gemaakt mbt de noodzakelijke aanpassingen van
de kazerne. Het ziet er nu naar uit dat op zijn vroegst in 2018 hier actie op wordt
ondernomen.

1

Los van de vraag wat noodzakelijk is als er minimaal 4 jaar overheen gaat, vraagt de VVD
zich af of de richtlijnen van de VRU de afgelopen jaren gewijzigd zijn en welke invloed deze
hebben op de rapportage van 2014.
CDA

Wij kijken met belangstelling naar de uitkomsten van het onderzoek betreffende de
toekomstige huisvesting van de brandweerpost in Renswoude.

Politie/ BOA’s
SGP 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.
DR

Dorpsbelang Renswoude steunt de extra inzet van Boa’s. Wij zien de Boa’s graag ingezet bij
“ echte” problemen en niet zozeer het bonnetjes schrijven op het Dorpshart.

Mediation
CDA

Vraag: Hoe verloopt de mediation bij conflicten tussen buren ? Is hier al vaak gebruik van
gemaakt?

Overlast jongeren
CDA

Vraag: Er is sprake van meer vernielingen en een stijging van meldingen van jongerenoverlast
(blz. 13). Hoe verhoudt dit zich tot het afwezig zijn van harde kern jongeren (blz. 15) ?

CU

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?

Wet Bibob
CDA

Vraag: Is er in de praktijk aanleiding geweest om op grond van de Wet Bibob aanvullende
informatie te vragen (blz. 14) ?

Hoofdstuk 5 – Sport, cultuur en recreatie
VVD

Muziekvereniging : Zoals u mogelijk weet zijn er plannen van de CGK om het
muziekgebouw te kopen. Vraag : Heeft u hierover al met het bestuur van de
muziekvereniging gesproken? Wat is de lijn van het college indien het komt tot een
verkoop? Mag de muziekvereniging de opbrengsten houden en gaat de gemeente op zoek
naar een nieuwe locatie die gefinancierd wordt door de gemeente, of heeft u een andere
insteek? Tenslotte de vraag: Destijds werd bij de verplaatsing van het muziekgebouw
bewust gekozen voor een plek aan de rand van het dorp. Bent u het met de VVD eens dat
een dergelijke functie niet geschikt is voor midden in een woonomgeving?

Recreatie / toerisme
SGP

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.
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Grebbelinie
CDA
DR

Vraag: de ontwikkelingen rond de Grebbelinie zijn positief. Is er al iets te merken van extra
toeristen, die vanwege deze ontwikkelingen ons dorp weten te bereiken ?
Blij is Dorpsbelang Renswoude met de opening van het Bezoekerscentrum in Fort aan de
Buursteeg. Dit zet Renswoude echt op de kaart. Mooi is dat direct een klompenpad nabij dit
centrum is geopend.

Hoofdstuk 8 – Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Huurwoningen
VVD

Statushouders: in Renswoude zitten we boven de norm mbt de instroom van
statushouders. Nog niet zo lang geleden moesten Renswoudenaren door het beperkte
aanbod van sociale huurwoningen, en de voorrang die wij moesten verlenen aan
statushouders, lang wachten op een geschikte woning.
Vraag: Is de problematiek rondom de lange wachttijden voor een huurwoning, door de
voorrangspositie van statushouders, inmiddels opgelost?

Bedrijfsvoering
SGP

DR

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.
Dorpsbelang Renswoude dankt het college, het ambtelijk apparaat, medewerkers
buitendienst en de brandweer voor hun inzet het afgelopen jaar en wij hopen dat het
college deze dank overbrengt.

Inhuur derden
VVD

CU

De VVD heeft in het verleden vaker aangegeven dat jarenlange structurele inhuur niet
wenselijk is. Het gebeurt echter nog steeds. Daarbij kunnen we uit de beleidsindicatoren
afzien dat het percentage inhuur 22,7% van totale loonsom.
Vraag : hoe verhoudt dit percentage zich tot omliggende gemeenten of gemeenten met
dezelfde omvang als Renswoude?
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?
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PORTEFEUILLEHOUDER SE
Hoofdstuk 3 – Economie
Bedrijventerrein
SGP

Ontwikkelingen resterende bouwdelen Dorpshart. Wij verwachten dat de komende periode
een verdere uitwerking van de plannen geagendeerd gaat worden.

VVD

Bedrijventerrein: U geeft aan dat er voor de gewenste uitbreiding van het bedrijventerrein
al een signaal aan de provincie is gegeven.
Vraag : kunt u aangeven welke richting u zelf op denkt met betrekking tot de uitbreiding?
Is dat aansluiten op de Hooge Hoek, aansluiten op de Nijborg of zijn er andere plannen?

CDA

U geeft aan: “Voor bedrijven die verplaatst moeten worden ziet de provincie wel
mogelijkheden, maar vooralsnog niet voor gewone uitbreiding van het bedrijventerrein.”
Vraag: Hoe ziet de provincie dan het verplaatsen van die bedrijven ? Kan daarvoor Groot
Overeem uitgebreid worden ?

Dorpshart
SGP Ontwikkelingen resterende bouwdelen Dorpshart. Wij verwachten dat de komende periode
een verdere uitwerking van de plannen geagendeerd gaat worden.

Hoofdstuk 4 - Onderwijs.
Harmonisatie peuterspeelzaalwerk
CDA

Door de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang moet de gemeente
meer subsidie gaan betalen (blz. 24). Volgens de begroting krijgt het peuterspeelzaalwerk
€ 12.000 meer subsidie, terwijl wij € 8.000 minder van het Rijk ontvangen. Wij vinden dit
een forse lastenverzwaring voor de gemeente.

Taalachterstand
CDA

Er wordt geld besteed aan screening op taalachterstand.
Vraag: Is er een vervolg op de 'screening', die gericht is op het voorkomen van
taalachterstand ? Wie financiert dat?

Leerlingenvervoer
SGP Leerlingenvervoer beperken tot de groepen kinderen voor wie het daadwerkelijk bedoeld is;
de kinderen met beperkingen.
CDA Wij zijn geschrokken van de commotie rond het leerlingenvervoer.
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Hoofdstuk 5 – Sport, cultuur en recreatie
Subsidies / verenigingen
CDA

Ondanks korting op subsidies is het geruststellend te lezen dat de meeste verenigingen in financieel
gezonde staat verkeren. Wij blijven het principe huldigen dat door bezuinigingen geen verengingen
mogen omvallen.

CU

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?

Sport en bewegen
SGP 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.
CU

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?

Hoofdstuk 6 – Sociaal domein
Participatiewet
SGP 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 ?
CDA Mede naar aanleiding van de problemen in de agrarische sector vragen wij aandacht voor het
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004).
Vraag: Kunnen door herverdeling binnen het Sociaal Domein meer gelden vrij gemaakt
worden voor de bijstandsverlening van zelfstandigen
VVD Beschut werk: Voornamelijk door de strenge keuring van het UWV zijn er tot nu toe geen
Renswoudenaren in aanmerking gekomen voor beschut werk. Toch is er een taakstelling
vanuit het Min. SZW: 1 in 2017 en 1 in 2018.
Vraag: Is er in de omgeving sprake van een trend, m.a.w. keurt het UWV mogelijk te streng?
IW4
CDA

Vraag: Hoe ziet men dat IW4 op een financieel verantwoorde manier geïntegreerd kan worden
in een nieuw op te zetten werkbedrijf ?

Schuldhulpverlening
CDA

Wij zijn positief over het kerkelijk project "schuldhulpmaatjes".
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Inburgering
VVD Vraag: Weten de in Renswoude woonachtige inburgeraars de voor hen belangrijke instanties
goed te vinden, en hoeveel inburgeraars telt Renswoude momenteel?
CU

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?

Wmo / jeugdhulp
SGP 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.
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 ?
CDA

Wij vragen aandacht voor bijzondere ziektegevallen als gevolg waarvan met name kinderen
tussen de wal en het schip dreigen te raken.
Vraag: Kan men binnen het Dorpsteam goed inschatten, wanneer men regionale of
interregionale bijstand in moet schakelen ?

DR
Heeft het Dorpsteam alles goed in beeld? Dit gelet op een onlangs in D&S gepubliceerd
verhaal dat er veel langs elkaar heen werd gewerkt?
Hoofdstuk 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, stedelijke vernieuwing
Herstructurering Taets van Amerongenweg
CDA Wij zijn tevreden over de voortgang van het project Herstructurering Taets van
Amerongenweg
Vraag: Wat zijn de redenen om aan te nemen dat Beekweide II in 2022 gerealiseerd kan
worden ?
CU

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?

DR

Wij zijn benieuwd naar de gesprekken met bewoners van de Taets van Amerongen in fase
1a. Zit hier voortgang in naar aanleiding van een rechtszaak? Daling woonlasten is een mooi
streven maar dit staat in schril contrast op de jaarlijkse huurverhoging. Is dit wel een reële
doelstelling of is het voor de bühne?

Toekomstige woningbouwlocaties
SGP

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 ?

VVD

Borgwal locatie : Vraag : Hoeveel woningen zijn er voorzien op het vrijkomende terrein van
de huidige Borgwal-locatie en wanneer is de planning om te starten met de ontwikkeling
van deze nieuwe woningen?

CU

Het inwoneraantal in Renswoude groeit gestaag. Is er op de lange termijn nog wel
voldoende ruimte voor woningen binnen de rode contouren?
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PORTEFEUILLEHOUDER RF
Hoofdstuk 2 – Verkeer,vervoer en waterstaat
Onderhoud wegen
SGP 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.

Straatvegen en onkruidbestrijding
SGP Wij zien uit naar evaluatie onkruidbestrijding en gaan graag in gesprek over beeldkwaliteit.
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 ?
VVD Openbaar groen: Met betrekking tot maaien van het openbaar groen is er een zichtbaar
verschil tussen de verschillende groenstroken. Hiermee doelen wij op het aantal keer dat er
gemaaid wordt.
Vraag : Is er een kaart waarop zichtbaar is hoeveel keer de groenstroken per jaar gemaaid
worden en welke grondstroken onderhouden dienen te worden door andere instanties (zoals
het waterschap)?
CDA
CU

DR

Wij pleiten voor een optimale efficiency bij het onderhoud van het openbaar groen.

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?
Ook wij constateren dat Renswoude er steeds ‘ groener’ begint uit zien. Als het onkruid
tussen de tegels omhoog schiet ziet dat er uit als onverzorgd en achterstallig onderhoud.
Betrekken van bewoners is een mogelijkheid om de kosten in bedwang te houden. Hoe denkt
het college hierover?

Fietspad Barneveldsestraat
CDA Vraag: Kan er iets gezegd worden over de stand van zaken met betrekking tot het fietspad
aan de Barneveldsestraat ?
Verkeersdrukte Dorpsstraat
DR

De verkeersdrukte op de Dorpsstraat , zeker in de spits, ondervinden wij nog steeds onveilig.
Een suggesties is om moderne technieken te gebruiken die vooral bij duisternis een zee van
licht produceren die bij automobilisten zeker de aandacht trekt. Dorpsbelang Renswoude is
van mening dat de situatie Ubbeschoterweg-Dorpsstraat verbetering behoeft. Wij zijn
voorstander van om hier een verkeerskundige zijn mening over te vragen hoe het beter en
vooral veiliger kan.
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Openbare verlichting
SGP 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 ?
CDA Vraag: Hoe staat het met achterstallig onderhoud, waar in een eerder stadium sprake van
was ?
CU

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?

Parkeren
DR

Dorpsbelang vraagt aandacht voor het volgende: wil het college de parkeernorm opnieuw wil
vaststellen in de oude(re) wijken? Wil het college een inventarisatie doen van het aantal
voertuigen en overlast door parkeren in met name het weekend in de wijk Noord. Graag
inventariseren waar er mogelijk parkeerplekken gerealiseerd kunnen worden. In de
Kastanjelaan wordt van bepaalde speelterreinen nog maar weinig gebruik gemaakt en daar
zouden daar minimaal 5 auto's kunnen parkeren. Is het college bereid plekken in de wijk
aan te wijzen voor parkeren van werkbussen. bijvoorbeeld in de langsparkeervakken op de
kop van woningblokken op de Kastanjelaan. Ziet het college mogelijkheden voor of een
centrale en bewaakte parkeerruimte voor werkbussen wellicht tegen geringe vergoeding van
de ZZP-er of werknemer die de bus mee naar huis krijgt?

Wateroverlast
SGP 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 ?
CDA

Vraag: Er wordt gesproken over een nieuw GRP. Wanneer komt er een nieuw GRP ?

Openbaar vervoer
SGP 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.

Hoofdstuk 4 – Onderwijs
Nieuwbouw Borgwal
SGP

De plannen voor nieuwe huisvesting van De Borgwal hebben onze volle aandacht. Plannen
nu voortvarend ten uitvoer brengen. Planning ?

VVD

Nieuwe Borgwal: De VVD vindt het teleurstellend dat er geen (zichtbare) voortuitgang met
betrekking tot de nieuwbouw is terwijl de lichten al lang op groen staan.
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Vraag : Waar wringt volgens het college de schoen en kunt u al concrete data noemen voor
start bouw, bouw gereed, opening enz.?
DR

Blij is Dorpsbelang Renswoude met het beschikbaar stellen van middelen voor een nieuwe
Borgwal. Hoe staat het met deze nieuwbouw en heeft het college al plannen over de
vertreklocatie?

Hoofdstuk 5 – Sport, cultuur en recreatie
Speelplaatsen
VVD

Speelplaatsen: De wijk Beekweide is gestaag aan het doorgroeien. Ondanks dat het een
jonge wijk is, zijn er maar twee ingerichte speelplaatsjes in de wijk te vinden.
Vraag: hoeveel speelplekken staan er nog op de planning om te realiseren in de Beekweide,
en houdt u er rekening mee dat er (veel) meer woningen gebouwd worden dan bij aanvang
van het project Beekweide voor ogen waren?

Hoofdstuk 7 – Volksgezondheid en milieu
Afvalstoffenheffing, reinigingsrecht / Rioolrecht
VVD

Vraag : Kunt u aangeven wat de huidige dekkingsgraden zijn van Rioolrecht en
Afvalstoffenheffing/Reinigingsrecht en wat deze zijn na de door het college voorgestelde
aanpassing?

CDA

Vraag: Hoe komt het dat de kosten van het ophalen van het huis- en grofvuil en de bijdrage aan de
AVU een forse stijging vertonen ?

Milieu
SGP

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.

VVD

De bijdrage aan de ODRU gaat van € 73.000,00 naar € 348.000,00 en heeft een
belangrijke invloed op de begroting van 2018 en de gevolgen hiervan.
Vraag : Kan de raad na een periode van bijvoorbeeld een jaar bezien hoe de nieuwe
aanpak bevalt en, indien gewenst, bijsturen (lees: downsizen) ?

CDA

Er is sprake van een forse stijging van onze bijdrage aan ODRU, daar is in de raad al
genoeg over gezegd. Wij blijven onze vraagtekens zetten bij het grote aantal uren dat
afgenomen wordt. Het vormt een enorme extra last voor onze begroting.
Vraag: Hoe zit het met de verantwoording van het aantal af te nemen uren ? Kunnen we dit
tijdig evalueren om zo nodig snel bij te sturen?

DR

Dorpsbelang Renswoude blijft aandacht vragen voor de grote hoeveelheid fijnstof en de
daarmee gepaarde gaande ongezonde lucht. Wij juichen het onderzoek naar een betere
afvalscheiding toe. Hier pleit Dorpsbelang Renswoude al jaren voor.

Begraafplaats
VVD

Vraag: hoelang kunnen we naar verwachting nog vooruit met de beschikbare ruimte op de
begraafplaats? Indien er zicht is op ruimtetekort in de (nabije) toekomst, welke
mogelijkheden om dit op te lossen zijn dan voorhanden?
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Hoofdstuk 8 – Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Ruimtelijke ordening / structuurvisie
SGP 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 ?
Agrarische structuur buitengebied
SGP

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.

CDA

Bij de invulling van de vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) denken wij aan grotere
mogelijkheden dan alleen de inzet van de ruimte voor ruimte regeling. Als voorbeeld
noemen wij hier de vestiging van kleine, schone bedrijven (blz. 20).
Wij pleiten ervoor agrarische grond zoveel mogelijk te behouden (blz. 20)

DR

Zorgen maakt Dorpsbelang Renswoude zich over de agrariërs die getroffen zijn door de
fipronilcrisis. Wij gaan ervan uit dat het college deze agrariërs zoveel mogelijk wijst op de
steun die er is. Het college ziet mogelijkheden om gebruik te maken van vrijkomende
agrarische verbouwing. Aan welke gebruik denkt het college dan aan?

Grondexploitatie/ woningbouw

Beekweide
CDA

Wij zijn tevreden over de voortgang van het project Beekweide.
Vraag: Wat zijn de redenen om aan te nemen dat Beekweide II in 2022 gerealiseerd kan
worden

?

Hoofdstuk 9 – Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Reservepositie / weerstandsvermogen
SGP

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.

CU

Kunt u aangeven of een weerstandsratio van 176% hoog, gemiddeld of laag is? Kunt u uw
antwoord nader toelichten?

OZB tarieven/ gemeentelijke heffingen
SGP 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.
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Heeft college, naast de diverse factoren die leiden tot kostenverhoging, extra inspanning
geleverd om te komen tot een sluitende begroting ?
VVD

OZB : Vraag : Is de voorgestelde OZB verhoging van € 82.000,00 inclusief de verhoging
die nu al is meegenomen in de cijfers?

CDA

De komende twee jaren sluit de begroting met een flink tekort, de jaren erna met een flink
positief saldo. In dat perspectief vinden we een stijging van de OZB met 10% erg hoog.
- Vraag: Hoe kijkt het college aan tegen een stijging van de OZB met 5% in plaats van met
10%, waarbij er de komende twee jaren dus een hoger bedrag aan de reserves wordt
onttrokken?

Begroting algemeen
DR
Dorpsbelang Renswoude blijft de brei van cijfers onduidelijk vinden en ziet graag staatjes
waardoor een beter overzicht getoond wordt.

11

