Beantwoording vragen vergadering gemeenteraad 8 december 2020
Januari 2021
Brug tussen bouwdeel 1 en 2 Dorpshart
Vraag:
Er zou een brug komen tussen bouwdeel 1 en bouwdeel 2 in het Dorpshart. Komt deze er
nog?
Antwoord:
In het oorspronkelijk ontwerp dat in opdracht van VolkerWessels is opgesteld was
inderdaad een brug opgenomen die bouwdeel 2 zou verbinden met bouwdeel 1 om
zodoende het parkeerdek te kunnen bereiken.
VolkerWessels heeft de ontwikkelrechten voor bouwdeel 2 verkocht aan Frank van
Woerden. Deze laatste heeft binnen het bestaande bouwvlak uit het bestemmingsplan
een ander ontwerp gemaakt. De appartementen zijn anders gesitueerd dan in het plan
van VolkerWessel. Het trappenhuis is verplaats van de zijde van bouwdeel 1 richting de
Oude Holleweg. Dit houdt in dat er op de eerste verdieping op de locatie waarop de brug
zou kunnen aansluiten nu een woonvertrek ligt van een appartement. Dat is de reden dat
de brug er niet is/wordt gerealiseerd. Bewoners van bouwdeel 2 bereiken het parkeerdek
nu via beide toegangen op de begane grond.
Aanvullende vraag:
Waarom is er een foutief antwoord gegeven op de gestelde vraag van 8 december 2020.
Bijgevoegde foto geeft aan dat aan de zijde van gebouw 1 wel de ingang van gebouw 2
bereikt zou kunnen worden.
Antwoord:
Het klopt dat op de begane grond de toegang van bouwdeel 2 is gesitueerd. De brug van
bouwdeel 1 naar bouwdeel 2 stond gepland op de 1e verdieping van beide bouwdelen.
Zoals op de ingestuurde foto zichtbaar is, is op de 1e verdieping van bouwdeel 2 nu een
woonvertrek gerealiseerd, terwijl dat in het schetsontwerp van VolkerWessels niet het
geval was. Dat is dan ook de reden dat de brug niet kan worden geplaatst.

Alttekst: foto van ingang bouwdeel 2 met cirkel om woonvertrek op eerste verdieping aan te geven.

Schudbeleid begraafplaatsen Renswoude
Vraag:
Wat is het schudbeleid op de begraafplaats?
Antwoord:
Dit zijn de regels hoe wij met een verzoek tot schudden omgaan zie hieronder de
beleidsregels
Het college van gemeente Renswoude,

gelet op artikel 24, vijfde lid van de Beheersverordening begraafplaatsen Renswoude
2010;
besluiten
vast te stellen de volgende nadere regels voor het ‘schudden’ van graven.
Artikel 1.
• Het schudden van een grafruimte gebeurt uitsluitend op verzoek van de
rechthebbende van het graf;
• Het schudden van een grafruimte gebeurt alleen direct voorafgaand aan een nieuwe
begraving;
• Een grafruimte wordt alleen geschud als er de laatste20 jaren voorafgaand aan de
schudding niet is begraven;
• Degene die zorgdraagt voor het delven van een grafruimte, is tevens belast met het
schudden van de grafruimte.
Artikel 2. Slotbepalingen
• 1. Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2018
• 2. Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Regels voor het ‘schudden’
van graven.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van burgemeester en wethouders van 5
september 2017
Winst aanbieders jeugdzorg
Vraag:
Bij knooppunt jeugdzorg nagaan of extreme winsten door bedrijven in de jeugdzorg ook in
Renswoude (Foodvalley) voorkomt
Antwoord:
Naar aanleiding van de berichtgeving van Follow the Money over extreme winsten bij
bepaalde jeugdzorgaanbieders in Tilburg, is de jeugdhulpregio FoodValley (FV)
nagegaan of deze aanbieders in onze jeugdhulpregio hulp leveren.
Er blijkt dat de FV het contract met één van de aanbieders in Tilburg heeft. De FV heeft
nadere informatie bij deze aanbieder opgevraagd om te kunnen beoordelen of er
aanwijzingen zijn van onrechtmatige of onwenselijke bedrijfsvoering en/of financieel
beheer. Op basis van de ontvangen informatie zijn er geen onregelmatigheden of
misstanden geconstateerd en is er op dit moment geen aanleiding tot het treffen van
aanvullende maatregelen of nader onderzoek.
FoodValley hanteert bij contractering en inkoop uniforme, door het bestuurlijk overleg
vastgestelde, tarieven voor de diverse producten. De belangrijkste tarieven zijn
vastgesteld via een objectieve kostprijsberekening. Structurele verschillen in resultaten bij
jeugdhulpaanbieders op het terrein van de jeugdzorg ontstaan daarmee niet door
verschillen aan de inkomstenkant, maar met name door verschillen in de kostenstructuur
zoals efficiency van bedrijfsvoering. Grote jeugdzorgaanbieders hebben vaak meer
hogere kosten door bijv. het CAO, waar kleine zelfstandige aanbieders zich niet aan
hoeven te houden.
Wat de kwaliteit van de jeugdzorg betreft, worden hieraan diverse eisen gesteld en
worden deze in de contracten met de aanbieders vastgelegd. Het Dorpsteam Renswoude
staat in nauw contact met de aanbieders en de gezinnen die hulp krijgen en kan hierdoor
de kwaliteit en resultaten van de ingezette hulp goed monitoren en waar nodig bijsturen.

